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2017- 2018 GÜZ YARIYILI MİMARİ PROJE KONULARI
MİM 2001 MİMARİ PROJE 3
Konu: Çarşı Kompleksi Tasarımı.
Alan: Kampüs Vakıf Çarşı bölgesinde yurt ve caminin kapsadığı alan.
Açıklama: Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsünün önemli bir odak noktası olan vakıf çarşı
bölgesi, çapraşık sirkülasyon ilişkileri, kaotik mekânsal örüntüsü ve yetersizlikten
kaynaklanan sürekli inşai güncellemeleri ile mimari proje stüdyosuna ilişkin temel sorun
alanını tanımlamaktadır. Amaç, yurt, refakatçi misafirhanesi ve cami arasındaki alanın yeni
bir alış veriş bölgesine dönüştürülmesidir.
Temel Mekansal Gereksinimler: yeme-içme mekanları, mini market, eczane, sağlık kabini,
banka, kuaför, ptt, kargo, kuru temizleme, kırtasiye, ıslak hacimler, teknik birimler, servis
mekanları.
Yaklaşım: Farklı işlevsel parçalardan oluşan projede temel yaklaşım, benzer fonksiyonların
biraraya getirilmesi; açık, yarı açık ve kapalı mekan bütünlüğünün sağlanmasından
oluşmaktadır.
İstenenler:
• 1/500 ölçekli üst bakış ve 1/200 ölçekli kentsel tasarım ölçeğinde planlama kararlarını
ifade eden vaziyet planları
• Boyutla ilişkili olarak 1/100 ya da 1/50 ölçekli mekânsal birimlerin plan-kesit (en az
iki adet)-görünüş(4 adet)’lerine ait çizimler (detaylandırılması istenen mekânsal
birimlerin tercihi, birbirinden farklı iki adet yapı seçilmesi koşuluyla, öğrenciye
bırakılmıştır)
• 1/200 ölçekli silüetler
• 1/200 ölçekli maket ve üç boyutlu görünümler

Proje Yürütücüleri:
Grup 1-2: Yrd.Doç.Dr. Uğur TUZTAŞI
Arş.Gör.Pınar KOÇ (Yrd.Doç.Dr. Uğur TUZTAŞI uhdesinde)
Grup:3 Doç.Dr. Narmin AGHAYEVA

MİM 3001 MİMARİ PROJE 5
Konu: Hızlı tren istasyonu ya da Spor Kompleksi Tasarımı.
Alan: Hızlı tren istasyonu için düşünülen arazinin araştırılarak öğrenci tarafından elde
edilmesi söz konusudur. Spor kompleksi projesi için seçilecek arazinin de kampüs içerisinde
olacak şekilde yine öğrenci tarafından belirlenmesi istenmektedir.
Açıklama: Mimari proje 5 stüdyosu olarak temel hedef, tekil yapı ölçeğinde hem büyük
açıklıkların geçilmesini sağlayan strüktürel denemeler yapılması hem de kamusal içerik
taşıyan bir yapının kent ve kentli ile olan bütünleşmesinin sorgulanmasının sağlanmasıdır.
Temel Mekansal Gereksinimler: Seçilen proje konusu doğrultusunda ihtiyaç programı
öğrenci tarafından oluşturulacaktır.
Yaklaşım: Büyük açıklık geçmek sorununu temel alan ve ona ilişkin strüktürel denemeler
içeren bir yöntem öne çıkmalıdır. Geleceğin mimarlığı yönelimli ve ilerici strüktürel çabalar
projeye yansımalıdır.
İstenenler:
• 1/2000 ya da 1/1000 ölçekli ulaşım ve dağılım kararlarını gösteren üst düzey bakış
• 1/500 ölçekli peyzaj düzenlemelerini de gösteren vaziyet planı
• 1/200 ölçekli planlar-kesit(en az iki adet)-görünüş(4 adet)
• 1/50, 1/25, 1/10, 1/5 ölçeğinde strüktürel bileşimleri ifade eden detaylar ve sistem
kesiti
• 1/200 ölçekli maket ve üç boyutlu görünümler

Proje Yürütücüleri:
Yrd.Doç.Dr. Uğur TUZTAŞI
Arş.Gör.Pınar KOÇ (Yrd.Doç.Dr. Uğur TUZTAŞI uhdesinde)
Yrd.Doç.Dr. Necmettin GÜNEŞ

MİM 4001 MİMARİ PROJE 7
Konu: Öğretmenevi ya da Hukuk Fakültesi Tasarımı.
Alan: Öğretmenevi projesini seçen öğrenciler proje alanı olarak eski askeri hastane
bölgesinde çalışacaklardır. Hukuk Fakültesi Projesini seçen öğrenciler proje alanı olarak
kampüs içerisinde belirleyecekleri bölgede çalışacaklardır.
Açıklama: Mimari Proje 7 stüdyosunun temel hedefi, karmaşık ve çok fonksiyonlu bir
yapının hem kentsel ölçekte hem de kendi içinde çözümü, bağdaştırılması ve uzlaştırılmasının
ele alınmasıdır.
Temel Mekansal Gereksinimler: Seçilen proje konusu doğrultusunda ihtiyaç programı
öğrenci tarafından oluşturulacaktır.
İstenenler:
•

1/2000 ya da 1/1000 ölçekli ulaşım ve dağılım kararlarını gösteren üst düzey bakış

• 1/500 ölçekli peyzaj düzenlemelerini de gösteren vaziyet planı
• 1/200 ölçekli planlar-kesit(en az iki adet)-görünüş(4 adet)
• 1/50 ölçeğinde detaylar ve sistem kesiti
• 1/200 ölçekli maket ve üç boyutlu görünümler

Proje Yürütücüleri:
Yrd.Doç.Dr. Uğur TUZTAŞI
Yrd.Doç.Dr. Necmettin GÜNEŞ

