“BEŞĐKTAŞ” TEKNĐK GEZĐ RAPORU
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı Mimari Tasarım 1 – 2 dersleri
kapsamında "Beşiktaş" teknik gezisi 22 Mart 2013 tarihinde Doç. Dr. Ayla
Ayyıldız Potur, Yrd. Doç. Dr. Kutlu Sevinç Kayıhan, Öğr. Gör. Miray Baş Yıldırım,
Arş. Gör. Elif Yüksel, Arş. Gör. Seher Güzelçoban Mayuk, Arş. Gör. Fazilet Tuğrul
yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir.

Amaç:
Teknik Gezinin amacı, çevreyi farklı yönleriyle algılama yeteneğini geliştirmek,
bakmak ve görmek arasındaki ayrımları fark etmektir. Çalışma aynı zamanda,
kiosk tasarımı olan dönemin ana projesi için gerekli çevre analizi verilerini
sağlayacaktır. Çevrede var olan verileri (doğal, yapılı, sosyal vb.) farklı bakış
açıları ile yorumlama, alanda gizlenmiş bilgileri ortaya çıkarma ve bunları farklı
ifade ve kodlama teknikleriyle temsil etme becerilerinin geliştirilmesi
hedeflenmektedir. Bu kapsamda, alan çalışması için, farklı işlevleri barındıran
yoğun bir kentsel bölge olan “Beşiktaş” seçilmiştir.
Öğrencilerin “bağlam” kavramını algılayabilmesi, bağlamın, yapının ya da
yapısal bütünün içinde yer aldığı çevreye ait koşulların tümünü oluşturduğu
bilgisini tasarımına altlık oluşturabilmesi önemlidir.
Fiziksel, sosyal, kültürel tüm koşullar bu kapsamda değerlendirilebilir.
Topografya verileri, iklim koşulları, arazi yapısı, trafik durumu, sosyo-politik
koşullar, tarihi çevre verileri, algısal etkenler, duyusal koşullar (ses, ışık,
koku, …vb.) gibi çevrenin çeşitli özelliklerine ilişkin tüm veriler, bu anlamda
değerlendirilebilir. Öğrencilerin, bu çalışmada, özellikle kendi algısal
deneyimlerini sözlü ve görsel iletişim teknikleriyle paylaşabilmesi önemlidir.
Çalışmanın ilerleyen aşamalarında, alanın gerekliliklerini saptayan öğrenciler
çeşitli fonksiyonlar önererek, proje konusu olan kiosk tasarımını
gerçekleştirecektir. Kiosk genel anlamda açık alanlarda bilişim altyapısına
dayalı danışma hizmeti gören yapı birimi olarak açıklansa da, aslında çok
boyutlu bir kavramdır. Zamana ve kentin gerekliliklerine göre değişen
ihtiyaçlar kiosk fonksiyonunu belirleyebilir. Emanet dolapları, turizm bilgi
kabinleri, uyku kapsülleri, giysi değiştirme kabinleri, bebek bakım kapsülleri, geri
dönüşüm kabinleri gibi kentli ihtiyaçları, yapılan analizler ışığında öğrenciler
tarafından önerilebilir.

Kapsam:
Teknik Gezi kapsamında, öğrencilerin analiz çalışmasını gerçekleştireceği alanı
genel olarak algılayabilmesi için genel bir rota izlenmiştir. Bu rota kapsamında,
önemli imgelem öğeleri (landmarklar) arasında, Akaret Evleri, Deniz Müzesi,
Sinanpaşa Cami, Balıkçılar Pazarı, Beşiktaş Kartal Heykeli, Barbaros Hayrettin
Paşa Heykeli ve Türbesi, Sahil Şeridi, Vapur iskeleleri, Ihlamurdere Caddesi yer
almaktadır. Yapı Endüstri Merkezi Kitabevi rotanın son durağını oluşturmuştur.
Genel rota tamamlandıktan sonra, öğrenciler bireysel olarak kendi analiz
çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Akaretler Evleri
Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı Akaretleri (Lojmanları) olarak
yapımına 1874 yılında mimar Sarkis Balyan tarafından başlanmıştır. 138 konut
biriminden oluşmaktadır. Kompleksin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait
olup bir Holding işletmesi tarafından yap işlet devret modeliyle kiralanmış ve
1995 yılında projeye başlanmıştır. Uygulama kapsamında Atatürk Müzesi, Ofis,
Apart Otel, Otel, Mağazalar ve Otopark kompleksinden oluşan öneri proje
gerçekleştirilmiştir.

Deniz Müzesi
Koleksiyonunda yaklaşık 20.000 adet eser bulunmaktadır. Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı'na bağlıdır. Ana sergi binası mevcut haliyle korunmaktadır.
Sergileme mekanları, rüzgar yönlerinin isimlerinden oluşur. 2005 tarihinde tarihi
kadırga ve saltanat kayıklarından oluşan ana koleksiyonun sergilenmesi
amacıyla, yeni bir yapı tasarımı için mimari proje yarışması açılmıştır. Kazanan
proje Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar ve Teğet Mimarlık ekibine aittir.
Uygulama süreci devam etmektedir.

Balıkçılar Pazarı
Beşiktaş Balık Pazarı projesi, mimarlık camiasında, Beşiktaş sakinlerinin,
mahallelerini iyileştirmek için gerçekleştirdikleri etkileyici bir çaba olarak
değerlendirilir. Gökhan Avcıoğlu tasarım sürecine 350 metrekarelik üçgen
zemin yüzeyini işleyerek başlamıştır. Şişirilmiş yüzey, arazinin ve projenin olası
simbiyotik niteliğinin bir göstergesidir. Kamusal ve karşılayıcı bir görünümde
olmasını sağlamak için, yüzey, kenarlarından oyulmuştur. Bu teknikle, program
ve sirkülasyonun rahatça karışıp, birbirine akmasını sağlayan geçirgen ve
içbükey bir form oluşturmak hedeflenmiştir. Proje; basit ama ikonik, çelik ve
beton deniz kabuğu biçimindeki formuyla, sokak düzeyindeki büyük
açıklıklarıyla, mevcut araziyi örtecek şekilde gelişmiştir. (www.arkitera.com).

Elde edilen sonuç/Çıktı sayısı:
37 adet analiz çalışması, 37 adet öğrenci projesi.

