"SULTANAHMET" TEKNİK GEZİ RAPORU
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı Mimari Tasarım 1 – 2, Temel Tasarım dersleri
kapsamında Sultanahmet Bölgesi teknik gezisi 5 Ekim 2012 tarihinde Doç. Dr. Ayla Ayyıldız Potur, Yrd.
Doç. Dr. Kutlu Sevinç Kayıhan, Arş. Gör. Miray Baş, Arş. Gör. Ümit Ceren Bayazitoğlu, Arş. Gör. Aslı
Aydın yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir.

Amaç: Teknik gezi kapsamında öğrencilere yakın çevrede bulunan tarihi mekanlar konusunda
duyarlılık kazandırılmaya, tarihi mekanların önemini vurgulamaya ve mekansal ilişkilerin ve
zenginliklerin farkına varmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Bu sayede öğrencilerin, genel kültürlerini
ve bakış açılarını geliştirmeleri beklenmektedir. Ayrıca gezide mimari eskiz çalışmaları yaptırılarak,
öğrencilerin çizim yeteneklerini artırmaları amaçlanmıştır.
Kapsam:
Ayasofya
Teknik gezi alanı olarak seçile Ayasofya tarihinde kilise, camii ve müze işlevlerini barındırmıştır. Farklı
dönemlerde yapılıp yıkılmış üç Ayasofya’dan bahsetmek mümkündür. Bunlar sırasıyla; Birinci
Ayasofya 324-404, ikinci Ayasofya 415-523 ve üçüncü Ayasofya 537- günümüze dek süregelmiştir.
1453 İstabul’un fethiyle beraber cami işlevine dönüşmüş ve 1935’den itibaren müze olarak
kullanılmaktadır. Mimari olarak kubbeli bazilika tipinde olan bu yapı, mimari öğeleriyle ve taşıyıcı
sistem özellikleriyle mimarlık tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Yapıldığı dönemde kubbesinin
geçtiği açıklığı geçebilen pek az yapı vardı.
Yerebatan Sarnıcı
Ayasofya’nın batısında yer alan Yerebatan Sarnıcı İstanbul’daki en büyük kapalı sarnıçtır. Taşıyıcı
sistemi çapraz tonozlardan ve sütunlardan oluşmuştur. M.S. 542 yılında Bizans İmparatoru I.
Justinianus tarafından yaptırılmıştır. Yapılma amacı büyük sarayın su ihtiyacını karşılamaktır.
Yerebatan Sarnıcı 9800 metrekarelik bir yapıdır ve 9 metre uzunluğunda 336 sütundan oluşmaktadır.
Çeşitli dönemlerde onarımlardan geçen sarnıç, 1987’de gezi platformu eklenerek ziyarete açılmıştır.
İstanbul Arkeoloji Müzesi
İstanbul Arkeoloji Müzesi, Gülhane Parkı yakınındaki Osman Hamdi Bey yokuşunda yer almaktadır.
Ülkemizdeki ilk müzecilik çalışmalarını bünyesinde toplayan Arkeoloji Müzesi, Osmanlı Dönemi’nden
bugüne kadar süregelmiştir. Osman Hamit’in 1881 yılında müze müdürü olmasıyla, kendi yaptığı
kazılarda elde ettiği eserleri bu müzede toplamıştır. Müze hem eserleri hem de Neo-Klasik mimari
özellikleriyle, öğrecileri eskiz yapmaları için uygun bir ortam sunmaktadır.
Sultanahmet Camii
1609-1616 yılları arasında Sultan I. Ahmet tarafından Tarihi Yarımada’da yaptırılmıştır. Külliyesi ile
İstanbul’daki en büyük yapı komplekslerindendir. 20.000’i aşkın İznik çinisinin yapıda kullanılması,
yapının karakteristik özeliklerindendir. Mimar Sedefkar Mehmet Ağa’nın yaptığı cami 6 minareli

ihtişamlı bir camidir. Mavi camii olarak da tanınan caminin ibadet alanı 64X72 metre boyutlarındadır
ve girişinde dört yanı revaklı bir şadırvan avlusu vardır.
Hedeflenen Öğrenim Çıktıları (Hedeflenen Kazanımlar):
Yakın çevredeki tarihi eserler hakkında bilgi sahibi olma, mekansal ilişkileri algılama ve bunları
eskizlerle dökümanlara dönüştürebilme becerileri hedeflenen öğrenim çıktıları (kazanımlar)
arasındadır.
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