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Amaç

MMR 402 Mimari Tasarım VI dersinin 2018-2019 Bahar yarıyılı için çalışma alanı Eskişehir kent merkezinde Sivrihisar Caddesi ile Porsuk

nehri arasındaki alan olarak belirlenmiştir. Bu ders kapsamında; 

• Tasarım alanında yer, (yapılı çevre, doğal veriler, erişim ağı, topografya, tarih), iklim, kentsel yaşam, kültür ve işlev bağlamında kentsel

kararlar ve mevcut dokuya eklemlenecek tasarımlar oluşturulması

• Farklı coğrafyalara özgü sosyal ve kültürel değerleri gözlemleme ve sonuç çıkarma becerilerinin geliştirilmesi

• Öğrencilerin dört yıllık eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimler ile tasarım sürecinin sürdürülmesi

• Bütüncül bir tasarım sürecinde diğer disiplinler ile (inşaat, makine, elektrik mühendisliği, akustik, peyzaj, kent planlaması vb.) ortak

çalışma kültürünün kazanılması

• ‘Toplumsal ve kültürel duyarlılık’ tartışmalarının çok boyutlu ve çok disiplinli mimari tasarım sürecine dahil edilmesi

• Öğrencilere mesleki sorumluluğun gerektirdiği hizmet ciddiyetinin hissettirilmesi

• Çevreye duyarlı kentsel tasarım ile mimari tasarım araştırması deneyiminin kazandırılması

• Sürdürülebilir çevre ve mimarlık araştırması deneyimi kazandırmak, bu yönde çalışan uzmanlar ile (şehir plancısı, çevresel psikoloji

danışmanı, çevresel fizik konuları danışmanı vb.) iş birliği içinde çalışılması

• Stüdyo ortamında geliştirilen tasarım tartışmalarını değerlendirip yorumlayarak mimari ve kentsel ölçekte yaklaşımlar geliştirilmesi

amaçlanmaktadır. 
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Tanım 
• Kentsel tasarım söylemleri ile yeni teknolojik imkanların ve çok boyutlu araştırmanın yer verildiği bir mimari tasarım projesi için, 

yakın çevredeki mevcut yapılaşma ve çevre analizlerinin yapılması 
• Her öğrencinin kazanmış olduğu mimari tasarım birikimi ile bireysel olarak stüdyo uygulamaları ve eleştirileri eşliğinde, işlev,

mekânsal örgütlenme ve strüktür ilişkisi kurulan, özgün bir tasarım fikri ile geliştirilen bir mimari forma ulaşması ve 2 ve 3 boyutlu 
olarak sunulması 

• Eskişehir kent merkezinde Sivrihisar Caddesi ile Porsuk nehri arasındaki tasarım alanında yere ait doğal özellikler (topografya ve 
iklim), yapılaşmış çevre (kent dokusu, işlevsel dağılım, kent tarihi, arazi-kütle ilişkileri), erişim ağları (taşıt ve yaya yolları, kent içi 
karşılaşma noktaları) gibi veriler göz önünde bulundurularak bağlama uygun, bütüncül ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımları 
geliştirmek 

İlgili Okumalar ve Linkler 
http://www.tarihikentlerbirligi.org/wp-content/uploads/KentM%C3%BCzeleri-Ekitap.pdf 
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