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AMAÇ:

Bu deneysel tasarım problemi,

• öğrencileri mimari mekânın bilgisiyle tanıştırmayı,

• mimari mekân ve biçimin mantığı ve sonuçlarının keşfedilmesini,

• taşıyıcı gridin/örüntünün imkânlarını ve kısıtlamalarını kullanarak
mekânsal biçimlenişleri aranması/deneyimlenmesi,

• dikkatin yapının/somut nesnenin kendisinden çok duvar, zemin,
çatı, kolon, kiriş gibi öğelerle tanımlanan mekâna çevrilmesini,

• bağlam ve programı dışarıda bırakarak doğrudan mimari mekânın
biçimlenişini amaçlamaktadır.

3X3



KONU & BAĞLAM:

Konu:

mimari mekânın kendisinin “strüktürden ayrılamaz olduğu, mekanın
taşıyıcı sistemle birlikte karşılıklı olarak düzenlenebileceği, ve
strüktürle birlikte tanımlanıp strüktürden türediği” gerçekliğinin
keşfedilmesidir.

Bağlam:

• çalışma, zamansız, yersiz ve bağlamsızdır.

Not:

• kolon, kiriş, duvar, zemin, merdiven/rampa, pencere/kapı gibi
elemanları anlamaları, ancak bunları nokta (örn.: kolon), çizgi
(örn.: kiriş), düzlem (örn.: duvar, zemin, merdiven/rampa), ve
açıklıklar (pencere, kapı) olarak yorumlamaları talep edilmektedir.

3X3



TASARIM SÜRECİ:

Basamak 1:

9x9m boyutlarında bir karenin her bir kenarı 3’er metrelik eş
aralıklarla bölünür; böylece 3x3 m boyutlarında 9 adet kare eş
boyutlu olarak tarif edilir.

Basamak 2:

Bir tasarım stratejisi (mekânın biçimini oluşturmanın mantığı)
belirlenir.

Basamak 2.1:

“Taşıyıcı sistemin/strüktürün bir biçim/mekân geliştiricisi olduğu”
farkındalığıyla, yapısal grid/örüntü üç boyutlu bir grid/örüntü olarak
düşünülür. Yani: Biçim, gridin kenarlarının kiriş; kesişim
noktalarınınsa kolon olduğu, kat yüksekliği 3 metre olan tek katlı bir
yapıdır.

Basamak 2.2:

Nokta, çizgi, düzlem ve açıklıklar gibi mimari elemanlar, temel
mekânsal düzeni kurmak üzere kapsayıcı, tanımlayıcı ve bölücü
unsurlar olarak düşünülür. 0.00 ve 3.00 kotları birbirine bağlanır.

3X3



TASARIM SÜRECİNE ODAKLANIRKEN:

Mekâna odaklanmak…

• merkez(ler) – çeper

• ana mekan(lar) – ara mekan(lar) – servis mekanı/ları – dolaşım mekanı/ları

• yaklaşım mekanı/ları – yönlendirici mekan(lar) – kapsayan mekan(lar)

Mekân organizasyonunda mimari elemanların sağladıklarına

odaklanmak …

• taşıyıcı & taşıyıcı olmayan elemanlar

Mekân organizasyonunda malzemenin sağladıklarına odaklanmak

…

• renk

• opak – saydam

• doku

3X3





Tasarım Alanı 
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AŞAMALAR:

Saha Gezisi

Yer Analizi

Kullanıcıların Belirlenmesi

• farklı uğraşıları, hobileri ve/veya işleri olan toplam 3 kişinin
rastlantısal olarak belirlenmesi. 

• kişilerin yaş, cinsiyet, ilişki durumları öğrenciler tarafından
kurgulanması.

Yapılaşma Esasları

Bağlam ve Komşuluk

4X4



AŞAMALAR:

Yapılaşma Esasları

• Komşu üç parselde her birinde 6-7 yaşam biriminden oluşan toplam 20
hanelik bir yaşam alanı belirlenmiştir.

• Her öğrenci bir bağımsız birimi açık ve kapalı mekân bütünlüğünü
koruyarak tasarlamalıdır.

• Her bir birim 4m x 4m boyutlarındaki 16 eş kübik hacimden oluşur. Bu
eş hacimler, 8’i altta 8’i üstte olmak üzere yerleştirilir.

• Kübik birimlerin her bir ayrıtı, yapıya ait taşıyıcı sistemin bir öğesi (kiriş-
kolon) olarak düşünülmelidir.

• Her hane 16 küpün 2’sini kamusal gereksinimler (Toplanma, buluşma,
geçiş, giriş-çıkış, vb.) için, yapının herhangi bir bölümünde ayırmak
zorundadır. Ayrılan 2 küplük hacim yapının tamamen dış mekânında
bırakılacaktır.

• Geri kalan 14 kübik birimin bazıları mekânsal gereksinimler
doğrultusunda yapının üst bölümüne eklenebilir. Birimlerden en çok
4’ünün yeri değiştirilebilir. Mekânsal gereksinimler dahilinde, 2m ye
kadar gridin dışına taşılabilir. Kararlar tasarımcıya aittir.

4X4



AŞAMALAR:

Bağlam ve Komşuluk

• Atölye kapsamında, öğrenciler her bir parseldeki mekân kullanım
prensiplerini geliştirmek üzere bir araya gelirler. Parselin giriş-çıkış,
ortak kullanım alanları, ulaşım, zemin ve çatı kullanımı vb. gibi kullanım
prensiplerini birlikte belirlerler. Alınan ortak kararlar tüm proje süreci
boyunca korunmalıdır.

• Ek olarak, her bir öğrenci çalıştığı birimin sağı ve solundaki komşuları
ile görüş alışverişinde bulunarak duvar, dış mekân, ortak alan
kullanımları konusunda anlaşma sağlamalıdır.

4X4
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