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MİMARLIK BÖLÜMÜ

Tarihçesi

ALKÜ Mimarlık Bölümü 2019-2020 akademik yılında lisans eğitimine başlamıştır. 

Amacı

ALKÜ Mimarlık Bölümü’nün amacı, çağdaş mimarlık mesleğinin gerekliliklerini 

eğitim ortamına taşıyarak, toplumsal farkındalık ve etik sorumluluk sahibi, tarihi ve 

kültürel değerlere ve insana saygılı, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen 

meslek insanları yetiştirmektir.

Lisans Programı

ALKÜ Mimarlık Bölümü lisans programı 4 akademik yıl ya da 8 dönem/yarıyıldır. 

Eğitim dili Türkçe’dir. Lisans programı ders planında farklı disiplinler arasında 

işbirliğine öncelik veren bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir. İlk yılı itibariyle 

mimarlığa giriş, temel tasarım, mimari anlatım teknikleri ve mimarlıkta araştırma 

yöntemleri dersleri verilir. Mimarlık alan dersleri ikinci yıldan itibaren ağırlığı artarak 

devam eder. Zorunlu alan dersleriyle öğrencilerin mesleğe hem teorik, hem pratik 

seviyede hakimiyet sağlaması amaçlanırken, alan seçmeli dersleri ile mesleki 

vizyonlarının genişletilmesi hedeflenir. Ayrıca lisans programına ait alan dışı seçmeli 

dersler ile öğrencilerimizin ilgi duydukları farklı konularda gelişmeleri ve 

faaliyetlerini sürdürebilmeleri amaçlanır.



MIM 202 MİMARİ PROJE STÜDYOSU II

ANTALYA İLİ GAZİPAŞA İLÇESİ KORU MAHALLESİ-BUTİK OTEL

Proje Alanı

Gazipaşa-Antalya

Proje Konusu

Öğrenci tarafından geliştirilecek bir kullanıcı profili/senaryosu ile ilişkili 

olacak şekilde ihtiyaç programına uygun Butik Otel tasarımı.

Beklenenler

Butik Otel tasarımında arazi eğiminin tasarıma yansıtılması, iç/dış 

ilişkinin (manzara, ışık, rüzgar, gürültü vb) doğru bir biçimde kurulması, iç 

mekanda kamusaldan özele geçişler/değişimler/etkileşimlerin ele 

alınması beklenmektedir. 



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 ŞULE LAFCI

Farklı tekniklerde ve alanlarda heykel yapan sanatçıların, belirli bir süre bir araya geldikleri; büyük bir 
atölyede birbirleriyle etkileşim halindeyken eserler ortaya çıkardıkları ve bu eserleri sergiledikleri bir butik 
otel projesi yapılmıştır. Arazide mekanların iç içe olduğu, mahremiyetin asgaride tutulduğu bir tasarım 
düşünülmüştür. Bu yüzden arazide bir fraktal oluşturularak iç içe kavramı yapının işlevine etki ettiği kadar 
formuna da etki etmesi istenmiştir. Sonuçta ise bir geometrik modülün farklı açılarda yerleştirilmesi ile 
dinamik ve araziye uyumlu bir cephe meydana getirilmiştir. 

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021ŞULE LAFCI

Tasarım Fikri



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 ŞULE LAFCI

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021ŞULE LAFCI



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 SONGÜL AYDEMİR

Tasarımın ana çıkış noktası «Doğayla bütünlük» kavramıdır. Arazi; doğayla yakın olmaya müsait, sessiz, 
sakin ve insanların kendileriyle baş başa kalabileceği, özüne dönebileceği bir yerdedir. Esnek mekânlar 
oluşturularak keskin sınırların olmadığı bir otel projesi tasarlanmıştır. Topoğrafyaya uygun bir gridle esnek 
mekânlar oluşturularak bu fikir tasarıma yansıtılmıştır. Esnek mekânlar, kayan duvarlarla yeniden şekillenir, 
doğadaki tüm canlılar gibi bir döngü içerisinde var olur ve tekrar yok olur.

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI/ 2020-2021SONGÜL AYDEMİR

Tasarım Fikri



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 SONGÜL AYDEMİR

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021SONGÜL AYDEMİR



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 MELİSA TOKER

Projede ele alınan kavram patikadır. Parkurların %85’i patikalardan oluşur. Patikalar, insan ve hayvanların 
bir hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda bir noktadan, ulaşmak istedikleri diğer noktaya hareketlerini      sağlayan 
dar ve engebeli yollardır. Buradan yola çıkarak projede, insanların odalarına ve otelin diğer yaşam alanlarına 
bisikletleri ile oluşturulan patikalar sayesinde ulaşması hedeflenmiştir. Otelin asıl hitap ettiği kitle, bisikleti ve 
doğayı seven kişilerdir.

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR  YARIYILI  / 2020-2021MELİSA TOKER

Tasarım Fikri



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 MELİSA TOKER BAHAR YARIYILI  / 2020-2021MELİSA TOKER

SERBEST ANLATIMLAR



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 EMİRHAN YETGİN

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021EMİRHAN YETGİN

Yusufçuk Gazipaşa’nın belirli kısımlarında görülmektedir. Oluşum yusufçukların yumurtalarını  su havuzuna 
bırakmasıyla başlar. Yumurtadan çıkan larva 2-6 yılını su altında geçirir. Bu metamorfoz sırasında larva su 
altından yüzeye çıkar. Yüzeye çıkan larvanın sırtı yarılır ve katlanmış biçimde olan kanatlar dikleşip 
kuruyarak kendini oluşturur. Artık metamorfoz evresi sona ermiş olup, uçuş dönemi başlamış olur. Projede 
tasarımın çıkış noktası yusufçuğun yaşamı ve biçim olarak vücudunun bazı bölümlerdir. 

Tasarım Fikri



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 EMİRHAN YETGİN

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021EMİRHAN YETGİN



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 EZGİ UYSAL

Tasarım Fikri

Tasarımda ele alınan kavram «Rüzgar» dır. Arazi, açıklıkları ve yükseltisi nedeniyle rüzgar alan bir 

bölgededir. Doğa üzerinde rüzgarın etkisiyle oluşan görsellik, oyunsallık; bazı yerlerde baskın, bazı yerlerde 

yönü farklı, yükselen ve alçalan, yerin altına giren forma dönüşmesidir. Binayı oluşturan bantlar rüzgarın 

etkisiyle modülleri oluşturur. Modüllerdeki bu bantlar sayesinde birbiri üzerine akan kütleler meydana 

getirilmeye çalışılmıştır.

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021EZGİ UYSAL



CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 EZGİ UYSAL

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021EZGİ UYSAL

KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 GAMZE NUR SARSILMAZ

Tasarım Fikri

Tasarımda ele alınan kavram «Saydamlık» dır. Gazipaşa’nın patentini aldığı çekirdeksiz nardan

esinlenilmiştir. Narın yapısı incelendiğinde narın bütün tutulmasını sağlayan saydam tabakadan ilham

alınmıştır. Yapılan araştırmalarda kavramın tasarıma üç farklı biçimde aktarılabileceği görülmüştür. Bunlar

fiziksel,örgütsel ve simgeseldir. Bunlar içerisinden ise örgütsel saydamlığı yapının tasarımına aktarılması

düşünülmüş ve bu aktarım yolu örgütsel saydamlığın temel mantığı olan «Tamamlama ilkesi» ile

sağlanılmıştır.

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021GAMZE NUR SARSILMAZ



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 GAMZE NUR SARSILMAZ

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021GAMZE NUR SARSILMAZ



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 BEYZA KAPLAN

Tasarım Fikri

Tasarımda ele alınan kavram «Saydamlık» dır. Gazipaşa’da görülen ipek böceği yetiştiriciliği sebebiyle ipek

böceğini incelemeye başladıktan sonra bu böceğin kozasını oluşturmak amacıyla dışını zamk gibi bir sıvı ile

ördüğü öğrenilmiştir. Koza farklı inceliklerde bir çok saydam ipliğin bir araya gelerek artarak ve sıkılaşarak

opaklaşır. Tasarımda ise yapının kabuğunda saydam ve opak parçalarla alanların ayrıştırılması

amaçlanmıştır. Bu kavram mekanların işlevine ve kullanıcıların gereksinmelerine uygun olarak; saydam,

yarısaydam ve opak yüzeylerle kaplanmıştır. Yapının kırıklı formuyla ise saydam alanlarda güneş ışığının

kırılarak ve azalarak mekana girişinin azaltılması sağlanmaya çalışılmıştır.

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021BEYZA KAPLAN



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 BEYZA KAPLAN

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021BEYZA KAPLAN



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 EMRE METİN

Tasarım Fikri

Şimşek, bir bulutun yüksek miktarda pozitif veya negatif yükle yüklendiği durumların sonunda gerçekleşen

elektriksel boşalmadır. Bu gerçekleşen elektriksel boşalma çevreye ışık ve ses yayar. Yaydığı ışık ve ses

karanlıkta daha etkilidir. Karanlıkta daha etkili olma durumu işlevsel olarak gece çalışan otel konseptine

dönüştürülmüştür. Şimşeğin insanları korkutma, gerginlik hissi uyandırması da otelin geometrisinde

yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu geometri ise şimşeğin tekrarlanan zikzaklı görünümünden, büyük plakaların

tekrarlanmasıyla sağlanmıştır.

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021EMRE METİN



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 EMRE METİN

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021EMRE METİN



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 CEMRE ARICAN

Tasarım Fikri

Tasarımda çıkış noktası olarak «İzolasyon» kavramı ele alınmıştır. Bu otelin kullanıcıları sakin, dingin ve 
minimum kalabalık içinde olacak ortam ararlar. Bu amaçla otelin bütününde kullanıcıların birbirleriyle 
minimum seviyede karşılaşıp en az düzeyde iletişim kuracakları bir ortam yaratılmaya çalışılmıştır. 
Odaların giriş çıkışları farklı tutulmuş, ortak alanlarda ise herbir kullanıcının kendi alanları oluşturularak 
karşılaşma ve etkileşim süreleri en aza indirgenmiştir.

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021CEMRE ARICAN



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 CEMRE ARICAN

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021CEMRE ARICAN



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 ÜLKÜ GİZEM YILMAZ

Tasarım Fikri

Işık, insanın ruh halini belirleyen, düşüncelerini, davranışlarını değiştiren bir dış etkendir. Bu projede de

ışığın gölgeleme ve optimum aydınlığını kullanarak insanlarda yönelim ve konfor alanı sağlanmak

istenmiştir.

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021ÜLKÜ GİZEM YILMAZ



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 ÜLKÜ GİZEM YILMAZ

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021ÜLKÜ GİZEM YILMAZ



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 ESMA AYDIN

Tasarım Fikri

Tasarım fikri olarak «Açıklık» kavramı ele alınmıştır. Üç boyutlu uzay boşluğunda mekan oluştururken bir 

alanın etrafı duvarlarla çevrelenir, daha sonra kullanıcıların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına göre açıklıklar 

oluşturulur. Tatil amacıyla otele gelen insanlar ise manzaranın tadına varmaya ve dış ortamla iç içe olmaya 

ihtiyaç duyarlar. Yapının kabuğunu oluşturan üçgenlerin kırılma noktalarıyla oluşan doğal boşluklar, yapı 

kabuğunda ihtiyaçlara göre açıklıklar oluşturmaktadır. Belirlenen ihtiyaçlara göre daha sosyal alanlar daha 

açıkken, mahremiyet gerektiren yerlerde bu oran azaltılarak açıklık değerleri kontrol edilmiştir. Kullanıcılar 

otelin için de günlük ihtiyaçlarını karşılarken kesintisiz süren açıklıklarla, devamlı dış ortamla etkileşim 

kurulur.

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021ESMA AYDIN



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 ESMA AYDIN

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021ESMA AYDIN



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 HATİCE CAMBAZ

Tasarım Fikri

Tasarımda ele alınan kavram  «Ufuk çizgisi» dir. Aslında ufuk çizgisi yaklaştıkça uzaklaşan hayali bir 
çizgidir. Ufuk çizgisine olan uzaklığımızı bilmek için sadece göz yüksekliğimizi (denizden) bilmek yeterlidir. 
Tasarımda ufuk çizgisini deniz seviyesine göre farklı kotlardan görmeyi sağlayacak şekilde otel odaları ve 
düğer mekanlar yerleştirilmiştir. Ufuk çizgisi her odada farklı yükseklikten görülmekte ve bu nedenle de 
farklı algılanmaktadır. Aynı zamanda farklı kotlara yerleştirilen bu odaların ufuk çizgisi dışında başka hiçbir 
şey görmemelerini sağlayacak şekilde duvarlar kullanılmıştır.

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021HATİCE CAMBAZ



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 HATİCE CAMBAZ

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021HATİCE CAMBAZ



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 MELİKE SERRA DURMAZ

Tasarım Fikri

Türkiye’de ilk defa Gazipaşa ilçesinde yetiştirilen ve üretimine devam edilen kara sapot meyvesinin, iç 
yapısındaki etli kısmın çekirdekler arasına akarak geçmesi ve çekirdekler arasında sınır oluşturması otel 
mekanlarının kurgusunu şekillendirmiştir.Kullanıcının yıl içindeki iş temposunda gördüğü insanlardan 
biraz daha soyutlamak ve tam anlamıyla kullanıcıya tatilde olduğunu hissettirebilmek adına kurgu 
geliştirilmiştir. Mekanlar arasından akıp geçerek ulaşımı ve aynı zamanda sınırı sağlayan bir merdiven 
tasarlanmıştır. Bu merdiven kişisel mekanlar arasındaki sınırı oluştururken, ortak kullanılan mekanlarda 
birleşimi ve sirkülasyonu sağlanmaktadır.

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021MELİKE SERRA DURMAZ



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 MELİKE SERRA DURMAZ

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021MELİKE SERRA DURMAZ



MIM 201 MİMARİ PROJE STÜDYOSU I

KESTEL YERLEŞKESİ İÇİN YENİ YAŞAM ÖNERİLERİ-KONUT

Proje Alanı

Kestel/Alanya-Antalya

Proje Konusu

Öğrenci tarafından geliştirilecek bir kullanıcı profili/senaryosu ile ilişkili olacak şekilde 

“Evden çalışılmasına imkan veren özelleştirilmiş alanları olan konut” tipinde toplam 

alanı 200 m2 olacak şekilde içerisinde düşey sirkülasyonu da olan konut tasarımı.

Beklenenler

Konut tasarımında arazi eğiminin tasarıma yansıtılması, iç/dış ilişkinin (manzara, ışık, 

rüzgar, gürültü vb) doğru bir biçimde kurulması, iç mekanda kamusaldan özele 

geçişlerin, değişimlerin, etkileşimlerin ele alınması beklenmektedir.



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 FERHAN ÇELİK

Tasarım Fikri

Kullanıcım bir astrologdur. Bu nedenle astrolojinin temelindeki uzaydan yola çıkarak yapılan araştırmalarda 

uzayı gezegenleri ve bütün evreni gerilme ve çekme kuvvetinin bir arada tuttuğu görülmüştür. Bu bağlamda 

konsept geliştirilirken gerilme kavramından yola çıkılmıştır. Tasarımda bir gerilim metodu olan tensegrity

yaklaşımından yararlanılarak bütün cephelerinde gerilim sağlanırken gerilim sayesinde ayakta duran bir yapı 

tasarlanmaya çalışılmıştır.

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021FERHAN ÇELİK



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 FERHAN ÇELİK

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021FERHAN ÇELİK



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 EBRU ÖN

Tasarım Fikri

Günümüz mimari yapılarının çoğunda engelli bireylerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmamaktadır. Bu 

nedenle bu home-ofis’de tekerlekli sandalye ile yaşamak durumunda olan bir kullanıcının hayatını 

kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Aynı zamanda hastalığından dolayı oyuncak oynayamayan bu engelli birey 

için bazı oyuncakların oynanılma şeklinden esinlenilip tasarım eğlenceli bir hale getirilmiştir. Aynı zamanda 

ebeveynlerden biri oyuncak tasarımcısı olarak evim bir kısmını ofis olarak kullanmaktadır. Yapı normalde üç 

farklı kot üzerine yerleşmiş olmasına rağmen istenildiği zaman aynı seviyeye gelebilmektedir. Bu şekilde 

odalar düşeyde hareket edebildiği için engelli bireyin merdiven kullanma sorununu ortadan kaldırmıştır. 

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021EBRU ÖN



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021EBRU ÖNBAHAR YARIYILI  / 2020-2021 EBRU ÖN

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 CENNET SOLKOL

Tasarım Fikri

Tasarım fikrinin temelini «Görmeden de bir yapı tanınabilir mi?» sorusuna verilecek cevap oluşturmuştur. 

Bu amaçla ilk olarak etraftaki nesneleri hangi duyu organlarımızla nasıl algılıyor ve tanımlıyoruz? Soruları 

cevaplandırılmıştır. Tüm bunların sonucunda dokunularak tanınabilen bir yapının da olabileceği fikri ortaya 

konulmuştur. Bu amaçla kendine özgü bir cephe dokusu olan ve bu dokuyla biçimlenen bir tasarım 

yapılmıştır.

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021CENNET SOLKOL

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 CENNET SOLKOL

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021CENNET SOLKOL

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 GÜLNAZ VAKHİTOVA

Tasarım Fikri

Kavramım birliktir. Bu kavramı seçtim, çünkü  evde hem dojo alanı hem de yaşam alanı birleşiyorlar ve 

büyük bir ev oluşturuyorlar. Home-office sahibine özel bir ev olması için ev 10 tane beşgenlerden oluşuyor. 

Beşgenleri seçtim çünkü kendonun beş ana amacı var, ve her kenar o bir amacı gösteriyor. Evin daha da 

çok kendoyu anlatması için ev dışarıdan tıpkı kendonun ekipmanı gibi siyah olacak. Ve ekipmana daha da 

kask giriyor ve onun yüzü koruyan şeyleri ben de evin bazı yerlerinde kullandım.

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021GÜLNAZ VAKHİTOVA

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 GÜLNAZ VAKHİTOVA

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021GÜLNAZ VAKHİTOVA



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 NAZAN KAYA

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021NAZAN KAYA

Tasarım Fikri:

Görme engelli bireylerin kullandığı Braille alfabesi, temelde altı kabartılmış noktadan oluşur. Bu noktaların 

hiçbiri birbirinden bağımsız değildir. Farklı kombinasyonlar sonucu bir araya gelerek anlam kazanırlar. Bu 

bağlamda tasarımımda noktaların kabartılmış ve oval hacminden yararlanırken aynı zamanda bu noktaların 

birbiriyle bağlantılı halde oluşunu; konutu, araziden çıkan kabartmalar görünümünde yaparak yansıttım. 

. 



BAHAR YARIYILI  / 2020-2021NAZAN KAYABAHAR YARIYILI  / 2020-2021 NAZAN KAYA

SERBEST ANLATIMLAR

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 OKAN AKTAŞ

Tasarım Fikri

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021OKAN AKTAŞ

Örüntü; şekil, ses, sembol vb. sistematik ve düzenli bir şekilde birbirini takip etmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Örüntü kavramı kullanıcının yaptığı iş ile büyük oranda ilişkilidir. Bu nedenle tasarımın oluşturulmasında ve 

kullanıcının ilham aldığı doğada sıkça karşılaşılan fraktal geometrinin bir parçası olan fibonacci spirali 

mekanların konumlarında etkili olmuştur. Mekanların büyüklüğü fibonacci dizisi göz önünde bulundurularak 

belirlenmiştir. Home-Ofis drapaj tekniği kullanılarak arazi ile bütünleştirilmiş olup tasarımda kot çizgileri dikiş 

izi olarak kabul edilmiştir. Tasarımda birleştirme ve şekil verilebilirliği açısından kolaylık sağlayan üçgen 

geometriler kullanılmıştır. 



BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 OKAN AKTAŞ 

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021OKAN AKTAŞ

KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 MERVE ÇAĞLAYAN

Tasarım Fikri

Grid taslak, grafik tasarımda önemli yere sahip olan bir tasarım aracıdır. Mondrian taslağı olarak da bilinen 

bu taslağın temeli neoplastisizm akımından gelmektedir ve ev sahibi, grid taslağı tasarımlarında sıkça 

kullanmaktadır.Tasarlanan bu yapı, grid taslağın grafik tasarımda kullanımından etkilenmektedir. Aynı 

zamanda arazinin doğal yapısına uygun olması için yapı, birçok farklı kotta konumlandırılmıştır. İç içe geçmiş 

olan şeffaf gridler kış bahçeleridir ve botanik bilimci ebeveyn bu bahçelerde çeşitli bitkiler yetiştirmektedir. 

Katlanır cam sistemlerden oluşan kış bahçeleri, istenildiği zaman tamamen açılarak dış ortam ile ilişki kuran 

mekanların oluşmasını sağlamaktadır.

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021MERVE ÇAĞLAYAN

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50



CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 MERVE ÇAĞLAYAN

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021MERVE ÇAĞLAYAN

KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 ESMA NUR BİÇEN

Tasarım Fikri

Transistör, yakın çağ tarihinde keşfedilmiş ve devrede akımın geçirgenliğini sağlayarak anahtar görevini

üstlenen bir devre elemanıdır. Bu elemanın işlevinden ve geçişini sağladığı akımın yönünden yola çıkarak bir

devre tasarımı oluşturulmuştur. Öncelikle devrede 2. kat paralel bağlı olarak tasarıma geçirilmiştir. Devrede

beyaz kalan kısımlar kabloları ifade etmektedir. Kütüphaneyse devrede asıl işlevi gören, gücü veren pili

temsil etmektedir. Yazar burada kitabının son halini düzenleyip basıma gönderecektir. Yazar kütüphanede

araştırmalarını yapıp kitabını yazmaktadır. Çalışma odası devredeki anahtarı temsil etmektedir. Sergi alanı

ise ampul olarak görev yapmaktadır. Sergi alanı yazarın kitaplarını tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır.

Böylelikle ampul yanmış ve devre tamamlanmış olur.

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021ESMA NUR BİÇEN

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 ESMA NUR BİÇEN

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021ESMA NUR BİÇEN



ANALİZ ÇALIŞMALARI

Tasarım Fikri

Home Office sahibi kadın satranç eğitmenidir. Satranç oynanabilmesi için ise öncelikle taşların hareket 

yönlerinin bilinmesi gerekmektedir. Buradan yola çıkarak «Yön» kavramını tasarımda çıkış noktası olarak ele 

alınmıştır. Ayrıca binayı oluşturan ve her biri farklı yöne bakan parçaların amaca uygun olarak, çevresi ve 

kendi içinde uyumlu, dengeli olması da gözetilmiştir.

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021İPEK KILIÇOĞLU BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 İPEK KILIÇOĞLU 

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50



KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 İPEK KILIÇOĞLU 

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021İPEK KILIÇOĞLU 



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 SABİNA SARVAROVA

Tasarım Fikri

Fotoğraf filmi - objektif içinden geçen ışık hüzmelerinden oluşan görüntünün elde edilebilmesi için; saydam

bir yüzeye sahip üzerine ışığa duyarlı bileşiklerden sürülmüş maddedir. Bunlar pozlandırılmış alan içerisinde

aydınlık ve karanlık bölgelerin farkını ortaya çıkaracak kimyasallarla banyo edilirler. Bu bilgilerden yola 

çıkarak tasarlanan bu yapı birbirine dolanmış uzun şeritlerden oluşan sürekli bir film şeklindedir. Bu şeritler, 

tıpkı bir film gibi bir gün içerisinde güneşin doğuşundan batışına kadarki süreçte her bir alanın karanlık ve 

aydınlık bölgelerini sırayla banyo ederek ortaya çıkarmaktadır.

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021SABİNA SARVAROVA

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50



CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 SABİNA SARVAROVA

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021SABİNA SARVAROVA

KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 SELCAN TURUNÇ

Tasarım Fikri

Ana kullanıcı peyzaj mimarıdır ve peyzaj mimarlarının uzmanlık alanları bitkilerdir. Bitkileri diğer 

canlılardan ayıran temel unsur fotosentez yapmalarıdır. Bitkiler fotosentez yapmak için klorofil 

pigmentine ihtiyaç duyarlar ve bu klorofil pigmenti bitkilerde kloroplastta bulunur. Kloroplastın içindeki 

yassı kesecikler şeklindeki zar sistemine tilakoit adı verilir. Klorofiller bu tilakoit zarın üzerinde bulunur. 

Tilakoitlerde oluşan her bir küme granumu kümeler ise granayı oluşturur. Bu tasarımda yapıya ait her 

mekan tilakoid olarak düşünüp farklı kütleler halinde konumlandırmıştır. Parça-bütün kavramı kullanılarak 

tıpkı bir grana özelliği oluşturulmuş ve bu yolla bütüne ulaşılmıştır.

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021SELCAN TURUNÇ

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50



BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 SELCAN TURUNÇ

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021SELCAN TURUNÇ 

KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50

CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50



ANALİZ ÇALIŞMALARI

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 ŞÜKRAN UZUN

Tasarım Fikri

Tasarımda çıkış noktası soyutlama kavramıdır. Soyutlama kavramının daha derinlerine inildiğinde «de stijl» 

isimli bir akımla karşılaşılmaktadır. Bu akım insana ve doğaya değer verir. Duruşu, renkleri ile kendine has 

olan tarzıyla dikkat çeker. Bu kavramın seçilmesinde rol oynayan etken home-office sahibi kişinin soyut 

resimler yapmasıdır. Kavram tasarıma her bir mekanı dik açı ve düz çizgilerle dörtgensel olarak oluşturmak 

amacıyla aktarılmış ve birbirleriyle uyumlu hale getirilmiştir. 

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021ŞÜKRAN UZUN

KAT PLANLARI

ÖLÇEK: 1/50



CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ

ÖLÇEK: 1/50

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 ŞÜKRAN UZUN

SERBEST ANLATIMLAR

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021ŞÜKRAN UZUN

KESİTLER

ÖLÇEK: 1/50



MIM 204  FİZİKSEL ÇEVRE VE DENETİM STÜDYOSU

Amaç

Öğrencilerin fiziksel çevreyi oluşturan doğal ve yapay çevre verilerini irdeleyerek 

iklimle dengeli bir yapı tasarlayabilmesi, enerji etkin bir yapı için aktif ve pasif 

mimari çözümleri üretebilmesi ve çevresel etkilere karşı yapı kabuğunu 

koruyabilmesi amacıyla uygulamaya dönük bilgi aktarımında bulunmak ve bu 

sayede elde edilen bilgileri uygulama projesinde doğru yerde ve etkin biçimde 

kullanabilme yetilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Doğal ve yapay çevre verilerinin, iklimle dengeli yapıların, pasif güneş mimarisi, 

gölgeleme elemanları, aktif güneş sistemleri, doğal ve yapay aydınlatma, rüzgar 

denetimi ve yapıda ısı, ses, su vb. sorunların çözümlerinin derinlemesine 

anlatımı: Fiziksel çevrenin tanımı ve önemi, doğal çevre ve yapay çevre 

verilerinin irdelenmesi. iklim elemanları ve tasarım kriterleri, iklimle dengeli 

yapı.pasif güneş mimarisi. gölgeleme elemanları.aktif güneş sistemleri.doğal ve 

yapay aydınlatma. rüzgar denetimi (yararlanma ve korunma).yapılarda yangın 

sorunları ve denetimi. yapılarda ısısal etkiler, ısı köprüleri ve hava sızdırmazlık. 

yapılarda su sorunları ve denetimi. yapılarda ses denetimi - peyzaj ilişkisi.

.



DOĞAL VE YAPAY ÇEVRE VERİLERİNİN ANALİZİ

BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 ESRA ERDOĞAN BAHAR YARIYILI  / 2020-2021ESRA ERDOĞAN

İKLİMLE DENGELİ YAPI TASARIMI



AKTİF GÜNEŞ SİSTEMLERİ-YAPAY AYDINLATMA

BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 ESRA ERDOĞAN BAHAR YARIYILI  / 2020-2021ESRA ERDOĞAN

PASİF GÜNEŞ SİSTEMLERİ-GÖLGELEME ELEMANLARI-DOĞAL AYDINLATMA



RÜZGAR DENETİMİ- HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 ESRA ERDOĞAN BAHAR YARIYILI  / 2020-2021ESRA ERDOĞAN

PASİF VE AKTİF YANGIN KORUMA SİSTEMLERİ



ISI YALITIM SİSTEMLERİ

BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 ESRA ERDOĞAN BAHAR YARIYILI  / 2020-2021ESRA ERDOĞAN

SU YALITIM SİSTEMLERİ



SES YALITIM SİSTEMLERİ

BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 ESRA ERDOĞAN BAHAR YARIYILI  / 2020-2021GAMZE NUR SARSILMAZ

DOĞAL VE YAPAY ÇEVRE VERİLERİNİN ANALİZİ



İKLİMLE DENGELİ YAPI TASARIMI

BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 GAMZE NUR SARSILMAZ BAHAR YARIYILI  / 2020-2021GAMZE NUR SARSILMAZ

PASİF GÜNEŞ SİSTEMLERİ-GÖLGELEME ELEMANLARI-DOĞAL AYDINLATMA



BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 GAMZE NUR SARSILMAZ BAHAR YARIYILI  / 2020-2021GAMZE NUR SARSILMAZ

AKTİF GÜNEŞ SİSTEMLERİ-YAPAY AYDINLATMA RÜZGAR DENETİMİ- HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 GAMZE NUR SARSILMAZ BAHAR YARIYILI  / 2020-2021GAMZE NUR SARSILMAZ

PASİF VE AKTİF YANGIN KORUMA SİSTEMLERİ ISI VE SU YALITIM SİSTEMLERİ



BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 GAMZE NUR SARSILMAZ BAHAR YARIYILI  / 2020-2021İREM MAMAK

ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE YAPI TASARIMI DOĞAL VE YAPAY ÇEVRE VERİLERİNİN ANALİZİ



BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 İREM MAMAK BAHAR YARIYILI  / 2020-2021İREM MAMAK

PASİF GÜNEŞ SİSTEMLERİ-GÖLGELEME ELEMANLARI-DOĞAL AYDINLATMAİKLİMLE DENGELİ YAPI TASARIMI



BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 İREM MAMAK BAHAR YARIYILI  / 2020-2021İREM MAMAK

PASİF GÜNEŞ SİSTEMLERİ-GÖLGELEME ELEMANLARI-DOĞAL AYDINLATMA PASİF GÜNEŞ SİSTEMLERİ-GÖLGELEME ELEMANLARI-DOĞAL AYDINLATMA



BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 İREM MAMAK BAHAR YARIYILI  / 2020-2021İREM MAMAK

AKTİF GÜNEŞ SİSTEMLERİ-YAPAY AYDINLATMA RÜZGAR DENETİMİ- HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ



BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 İREM MAMAK BAHAR YARIYILI  / 2020-2021İREM MAMAK

PASİF VE AKTİF YANGIN KORUMA SİSTEMLERİ ISI VE SU YALITIM SİSTEMLERİ



SU VE SES YALITIMI

BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 İREM MAMAK BAHAR YARIYILI  / 2020-2021İREM MAMAK

ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE YAPI TASARIMI



BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 İREM MAMAK BAHAR YARIYILI/ 2020-2021İREM MAMAK

ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE YAPI TASARIMI ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE YAPI TASARIMI



BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 MELİSA TOKER BAHAR YARIYILI  / 2020-2021MELİSA TOKER

DOĞAL VE YAPAY ÇEVRE VERİLERİNİN ANALİZİ
İKLİMLE DENGELİ YAPI TASARIMI

PASİF GÜNEŞ SİSTEMLERİ-GÖLGELEME ELEMANLARI-DOĞAL AYDINLATMA

ISI, SES VE SU YALITIMI



BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 MELİSA TOKER BAHAR YARIYILI  / 2020-2021HATİCE CAMBAZ

PASİF VE AKTİF YANGIN KORUMA SİSTEMLERİ

RÜZGAR DENETİMİ- HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

DOĞAL VE YAPAY ÇEVRE VERİLERİNİN ANALİZİ



BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 HATİCE CAMBAZ BAHAR YARIYILI  / 2020-2021HATİCE CAMBAZ

İKLİMLE DENGELİ YAPI TASARIMI

PASİF GÜNEŞ SİSTEMLERİ-GÖLGELEME ELEMANLARI-DOĞAL AYDINLATMA

PASİF GÜNEŞ SİSTEMLERİ-GÖLGELEME ELEMANLARI-DOĞAL AYDINLATMA

AKTİF GÜNEŞ SİSTEMLERİ-YAPAY AYDINLATMA



BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 HATİCE CAMBAZ BAHAR YARIYILI  / 2020-2021HATİCE CAMBAZ

PASİF VE AKTİF YANGIN KORUMA SİSTEMLERİ

ISI, SES VE SU YALITIMI

PASİF VE AKTİF YANGIN KORUMA SİSTEMLERİ

ISI, SES VE SU YALITIMI



MIM 104 MİMARLIKTA TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI

Amaç 

Bu dersin amacı, mimarlık öğrencilerine binaların nasıl inşa edildiğini belirleyen temel ilkeleri 
tanıtmak ve farklı malzemeler kullanarak bu sistemleri tasarlama kabiliyeti kazandırmaktır.

İçerik 

Taşıyıcı sistemin tanımı ve tarihsel gelişimi, yapı malzemeleri, yapıya etkiyen yükler; çerçeve 
sistemi oluşturan yapı elemanları, stabilitenin sağlanması, yığma, ahşap, çelik, betonarme, 

prefabrike beton yapı tasarımı. Taşıyıcı sistemlerin tarihsel gelişimi, Mimari strüktürler, 
Biçimsel amaç ve Mekan kompozisyonu. Taşıyıcı sistemler, Taşıyıcı sistem tipleri, analizi ve 

tasarımı, Taşıyıcı sistemin planlanması. Taşıyıcı sistem şemaları, Taşıyıcı gridleri ve mekansal
uyum, Düzenli gridler. Düzensiz gridler, Gridlerin uyarlanması. Düzenli ve düzensiz taşıyıcı 

gridleri üzerine bir çalışma. Yatay açıklıklar, Yatay açıklık sistemleri, Beton döşeme sistemleri. 
Çelik döşeme sistemleri, Ahşap döşeme sistemleri. Düşey boyutlar, Düşey taşıyıcılar, 

Kolonlar. Duvarlar, Çatı sistemleri. Yanal kararlılık, Yanal kuvvetlere dirençli düzenekler, 
Yanal kuvvetlere dirençli sistemler. Geniş açıklıklı yapılar. Yüksek yapılar

.
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MIM 104 YAPI MALZEMESİ I

Ders İçeriği

Paravan; TDK’ye göre menteşelerle birbirine bağlı birkaç parçadan oluşan ve 
yapılarda bazı bölümleri ayırmakta kullanılan, katlanır, taşınır çerçeveli perde 

anlamındadır. Yani; ayırıcı - bölücü – kesici - engelleyici terimleri ile de 
açıklanabilir mi? Buna ek olarak kimi kimden yada neyden ayırmalı? Bu bir görsel 

ayırım mı yoksa ötesine geçebilir mi? örn: virüsü-tehtidi-hastayı vs.. Kendi kendini 
taşıyabilen, birbiri ile bileşebilen parçalar…… Kullanım amacına göre birkaç 
malzemenin biraraya getirilmesi ile üretilen bileşik malzemelere Kompozit

Malzeme adı verilmektedir. Kompozit Malzeme belli bir amaca yönelik olarak, en 
az iki farklı maddenin yapay olarak bir araya getirilmesi ile üretilir. Buradaki üç 

boyutlu nitelikteki biraraya getirmede sonuçta elde edilen özelliğin bileşenlerin 
hiçbirinde tek başına olmadığı, hedeflenen yönde bileşenlerinden daha üstün 

özelliklere sahip olan bir malzemenin üretilmesi amaçlanmaktadır. 

.
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Tasarım Fikri

Paravanımın ismi ‘Düş Paravanı’dır. Üzerindeki ince çubuklar sayesinde herhangi bir durumda not etmemiz

gereken önemli olayları , göz önünde durup sürekli hatırlamamız gereken önemli bilgileri not ederek

hafızamızdaki yerini alabilmesi için düşünülen bir paravandır.

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021 EBRU ÖN

Tasarım Fikri

Paravanımda asetat ve strafor kullandım. Asetatları yaprak şeklnde yapıp uçlarını çakmak ile yakarak eriyip

birleştirdim.Birçok asetatı değişik boyulard, değişik yüksekliklerde bu yöntem ile birleştirdim. En alt kısma

ayakta durabilmesi için daha geniş asetatllar yerleştirdim. Bu gözlere istediğimiz malzemeleri koymayı

amaçladım.



PARAVAN
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Sınıf içerisinde oluşan ses gürültüsünü azaltmak için tasarladığım paravan içerisinde kullandığım dalgalı

şekille yayılan ses dalgalarını kırdıktan sonra yalıtımı sağlayan cam yününü kullanarak gürültüyü en aza

indirgemeye çalıştım. Ayrıca cam yününün üstüne neopren kumaşı(dalgıç kumaş diye de geçiyor) telle dikip

yakmamdaki amaç cam yününün içerisindeki tanecikleri kapatıp ses geçişini kapatmak ve cam yününün

taneciklerinin dağılmasını engelleyip kanserojen etkisini azaltmak. Yakım aşamasıdan sonra tasarım üzerine

örttüğüm şeffaf kumaş ise tasarımın hem parçalarının hem de cam yününün dağılmasını engellemek ve ses

yalıtımını daha iyi bir niteliğe kavuşturmak içindir.

PARAVAN

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021İREM İNCEOĞLAN

Tasarım Fikri

Paravanımı çok amaçlı hijyen paravanı olarak tasarladım. Spiral görünüşlü ve yaylı sistem kullanarak hem

içine malzemelerimi koymak hem de arkamdaki kişi malzeme uzatmak istese belli bir ölçüde yayın

boylarıyla oynayarak bana malzemeyi iletebilir. Kalem, silgi gibi küçük malzemeleri de spirallerin altına

delikler açarak malzemenin oraya düşmesini sağlamak istedim. Çevresini de elyafla sararak hem kapladım

hem de elyafın tutma ve hapsetme özelliğinden faydalanarak içine dezenfektan sıkarak malzemelerin

daha temiz ortamda durmasını istedim. Elyafları spiralin çevresine dikerek gün sonunda yenisini takabiliriz.

Sadece paravanın iç kısmını değil yakın çevresini de belli bir zaman diliminde temiz bir şekilde tutabilir.

Tasarım Fikri



PARAVAN
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Fermuar Paravan: İsmi fermuar olan bu paravanda zaten kompozit bir malzeme olan fermuar ve ona 
destek amaçlı strafor kullanılmıştır.  Aynı zamanda paravana hafiflik katmıştır. Strafor çerçeve şeklinde 
yapılmış, paravanın taşıyıcılığını sağlayan iskelet sistemi tasarlanmıştır. 2 renk olan fermuarlar birbirine 
dikilmiş ve sarmak olarak çervenin etrafına döndürülmüştür. Fermuarlar açılarak cepler 
oluşturulabilmektedir. Bu sayede istenilen mimari araç-gereçleri, virüsten koruyan dezenfektan, maske 
vb. eşyaları ceplere koyabilmek amaçlanmıştır.

BAHAR YARIYILI/ 2020-2021NAZAN KAYA

Tasarım Fikri

PARAVAN 

Tasarım Fikri

Steril Paravan: Kompozit oluşturduğum silikon, mum, sabun ve su malzemelerini, şeffaf yumurta viyolü
kullanarak bir kalıp haline getirdim. Yumurta viyolünün bombeli kısmından dolayı şekil almış olan ön tarafta 
belirli kesikler atarak içlerine ıslak mendiller yerleştirdim. Islak mendillerin kuruyacağı şekilde hava almaması 
için bu kesikleri eğimli ve kalıbın çift katlı olduğu yerlerden aldım. Sonra bu kalıbın kenarlarını eriterek bir 
levhaya sabitledim. Islak mendiller bulunması sebebiyle ise paravanıma Steril Paravan ismini verdim.



PARAVAN
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Sürpriz Paravan: Yapmış olduğum sürpriz paravanı balon ve tel yardımıyla tasarladım. Bu paravanda 
yaklaşık 120 balon bulunmaktadır. Kafes teline balonlar tel yardımıyla bağlanmıştır. Bu paravanın hem ön 
tarafında hem de arka tarafında kafes teline bağlı balonlar bulunmaktadır.Tasarladığım paravanda bulunan 
balonlar iç içe iki veya üç balondan oluşmaktadır, birin patlatınca içindeki diğer balon patlamadan  şişik 
şekilde durabilmektedir. Ayrıca bu balonların bazılarında not, şeker, çikolata gibi şeyler çıkmaktadır. Çıkan 
çikolata ve şekerler yenebilecek şekilde paketlenmesi paravanı daha eğlenceli bir duruma koymaktadır. 
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Tasarım Fikri
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Tasarım Fikri

Çok Amaçlı Pet Paravan: Pet şişelerin alt kısımları kesilip iple birbirlerine dikilmiştir. En süt satırda pet 
şişenin alt ve üst kısmı ayrı ayrı kesilip yine ip yardımıyla dikilmiştir. Bu işler boyunun daha kısa olması için 
yapılmıştır. En üst satır dezenfektan için ayrılmış pet şişerlerden oluşmaktadır. Diğer satırların tamamının
orta kısımlarında açıklıklar bulunmaktadır. Bulunan bu açıklıklardan herkes istediği malzemeyi alıp 
koyabilecektir. 



PARAVAN

BAHAR YARIYILI/ 2020-2021 OKAN AKTAŞ BAHAR YARIYILI/ 2020-2021ZAHRA SATTARZADE

Tasarım Fikri

PARAVAN 

Tasarım Fikri

Tasarım fikrinde  her anlamda izolasyon sağlamak, görüntü anlamında tamamen ortamdan ayırmamak ve 
paravanın  hem taşıma konusunda hem kurulum konusunda kolaylık sağlayacak şekilde tasarlanması esas 
alınmıştır. Paravanda bulunan kareler bir virüs topluluğunu temsil etmektedir. Paravanda kullanılan kumaş 
hava ve görüntü anlamında izolasyon , kullanılan cam ise hava izolasyonunu devam ettirip görüntü 
açısından ortamdan tamamen ayırmamak için kullanılmıştır.

Paravanım kreşlerde ve çocukların çoğunlukta bulunduğu yerlerde kullanılmak amaçlı tasarlanmıştır. 
Önceden şişirilmiş balonların içerisinde küçük hediyeler bulunmaktadır. Birbirine yapıştırılmış şişirilmemiş 
balonlar kullanıcılar tarafından şişirilerek önceden şişirilmiş balonları patlatacak. Böylece koyulmuş 
hediyeler patlama sonucunda ortaya çıkacaktır ve çocukların kullanabileceği hale gelecektir. Paravanın 
ortadan ikiye bölünmesinin nedeni kolayca toparlanarak başka bir yere taşınabilir özellik göstermesidir.



PARAVAN
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Paravanın yüzeyi, çıtaların arasından halatların dolandırılmasıyla oluşturulmuştur. Paravanın kendi

malzemesinden olan çıtalarla, iğne görevi üstlenen parçalar kesilmiştir. Bu parçalar paravan yüzeyinin

boşluklu olması sayesinde, yüzeye zarar vermeden girip çıkabilmekte ve yüzeyden düşmeden

tutunabilmektedir. Böylece Pano Paravan; hem üzerine notlar, kâğıt parçaları vb. şeyler asılarak pano

görevinde hem de kişilerin arasında durarak ortamı kısmi olarak ayırabilme görevinde kullanılabilmektedir.

PARAVAN

BAHAR YARIYILI  / 2020-2021HİMAY HATİ

Şemsiyedeki tel ve naylon malzemesini kullanarak sınıfımızda maket, boyama vb. yaparken üstümüz kirlenmesin diye 

giyebileceğimiz özel tasarımlardan oluşan bir paravan tasarladım. Şemsiyenin dışındaki kumaşı kestikten sonra içine; 

telleri kullanarak üzerinde kıyafetlerin taşınacağı raf alanları oluşturdum. Bu raflardaki kıyafetler kullanılmak 

istendiğinde rahatlıkla takılıp çıkarılabilmektedir. 

Tasarım Fikri Tasarım Fikri


