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Proje Kurgusu:

Öğrencilerden, seçecekleri bir dergi için çağdaş bir ofis tasarımı 
yapmaları beklenmektedir. Stüdyo, öğrencileri yeni nesil çalışma 
alanlarına hizmet eden tasarım yaklaşımları üzerine düşünmeye 
davet eder. Çağdaş ofis tasarımı örneklerinin incelenmesi 
çok önemlidir. Bu nedenle öğrencilerden bu mekânlara ve 
güncel tasarım ofislerine dair araştırma sunumları yapmaları 
istenmektedir. Yeni nesil ofis mekânı olarak kurgulanacak bu alan, 
toplu / bireysel çalışma, dinlenme, eğlenme, kısa süreli yeme-
içme kullanımı gibi çeşitli işlevlere hizmet eden bir yer olacaktır. 
Öğrencilerin projelerinde bu mekânsal ve işlevsel çeşitliliği 
yansıtmaları büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda günümüz 
çağdaş çalışma biçimlerinin de analiz edilmesi ve projeye 
aktarılması gerekmektedir. Proje, öğrencilerden dergi ofisinin 
kurumsal kimliğine uygun fikir geliştirmesini beklemektedir.

Öğrencilerin bu mekânı tasarlarken getirecekleri işlevsel, 
biçimsel, yapısal ve mekânsal yaklaşımların, bir tasarım fikrini/
kavramını yansıtması gerekmektedir. Bu irdeleme mevcut mekân 
ve tasarım ile ilişki kurulması açsısından önemli görülmektedir. 
Öğrencilerin proje-tasarım aşamasına geçmeden önce mekânsal 
analizlerin yanında işleve ilişkin de analiz/kavram çalışmaları 
gerçekleştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Tasarıma düşünsel 
ve biçimsel anlamda aktarımı dışında, projenin diğer bir önemli 
beklentisi de içmimarlık mesleğinin gerektirdiği ölçeğe inebilme 
becerisidir. Mekâna ait, istenilen işlevlere ve konsepte hizmet 
eden mobilya / donatı tasarımlarının detaylıca çalışılması ve 
sunulması projenin bir diğer beklentisidir.

İstenenler:

Ofis Alanı / Toplantı Alanı / Dinlenme Alanı/ Bireysel Çalışma
Eğlence / Oyun İmkânı / Spor İmkanı / ...

Çağdaş ofislerin sahip olduğu/olacağı özelliklerin araştırılarak 
listeye eklenmesi ve geliştirilecek konseptler kapsamında 
arttırılması mümkündür.
Ortalama 8-10 kişinin kullanımı için tasarlanacak olan alanın bu 
kriterler ve istenilenler göz önünde bulundurularak kurgulanması 
gerekmektedir.
 
Dergi Kategorileri;
+Tarih        +Kültür-Sanat  +Ekonomi         +Moda          +Tarih  
+Teknoloji - Bilim              +Gastronomi - Mutfak              +Gezi-Doğa
+Sinema-Fotoğraf           +Spor            +Edebiyat              +Yaşam Stili        

Ders Yürütücüleri:

Haftalık Program Tarih

08.02/11.02

15.02/18.02

22.02/25.02

01.03/04.03

08.03/11.03

15.03/18.03

22.03/25.03

29.03/01.04

05.04/08.04

12.04/15.04

19.04/22.04

26.04/29.04

03.05/06.05

10.05/13.05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Proje Tanıtım

Araştırma Sunumları

İlk Eskizler

Jüri 1

Kritik-1/100

Kritik-1/100

Jüri 2

ARAKESİT

Kritik-1/50

Kritik-1/50

Jüri 3

Kritik-1/20

Kritik-1/20

Prefinal - Jüri 4

Cuma Şubeleri 
Öğr. Gör. Emre Seles
Öğr. Gör. Engin Öncüoğlu
Öğr. Gör. Eren Yünür

Salı Şubeleri
Doç. Dr. Umut Şumnu
Öğr. Gör. Oğuz Yalım
Öğr. Gör. Emre Seles

+Yönetmelik gereği uygulamalı derslerde %80 
devam zorunluluğu vardır. 

+Derse devamın yanında alınacak kritiklerin karne 
notuna direk etkisi vardır.

+Kritiklere, istenilen tüm çizmlerin ve mekanın 
maketinin getirilme zorunlulugu vardır.

+Proje bireysel çalışılacaktır. 

+Tüm çalışmalarının açılacak Drive klasörü 
içerisine haftalık olarak yüklenmesi 
gerekmektedir.

 %5  1. JÜRİ   %15  2. JÜRİ   %15  3. JÜRİ   
%15  4. JÜRİ   %10 KATILIM   %40 FİNAL


