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İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

MİMARLIK BÖLÜMÜ 

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ 

MİM 402 TASARIM STÜDYOSU VI  (BİTİRME PROJESİ) 

II. JÜRİ GRUBU 

 

“ Y A Ş L I  Y A Ş A M  K Ö Y Ü ”  

 

 

KONU  : Proje arazisi olarak belirlenen alanda, 60 yaş ve üzeri kişilerin sosyal, 

psikolojik gereksinimlerini de karşılayarak, sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilecekleri, 

bir yaşam köyü planlanması beklenmektedir. Tasarımda, evrensel tasarım ilkeleri ön şart 

olarak kabul edilmelidir. 

Sağlık ve gıda alanındaki teknolojik gelişmeler yaşam süremiz ile ilgili beklentimizi uzatmıştır. 

Kentleşme ile birlikte yaşanan değişim özellikle büyük kentlerde Türkiye’yi de etkilemiş ve 

yaşam biçimlerinde bir dönüşüme neden olmaktadır. Dolayısıyla Türk toplumunda, aile 

yapısında da bir dönüşüm yaşanacaktır. Birlikte yaşayan aileler yerini çekirdek aileye 

bırakmaya başlamış ve bu geçiş süreci içinde yaşlı bireyler alternatif yaşam aramakta ve 

bazen de tercih etmektedirler. Bu anlamda kişilere tercih yapmalarını sağlayacak yaşam 

merkezleri sunmak mimar olarak görevimizdir. 

Yaşam köyünde, kendi öz bakımlarını bağımsız olarak yapabilecek kişiler olabileceği gibi, 

sağlık kuruluşlarının ilgili bölümlerinden alacakları raporlarda, toplu yaşam yerlerinde 

bulunmasında sakınca olmadığına dair ibare bulunan, tedavi edilebilir kişiler hayatlarını 

sürdürebilecektir. Kişilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, ev ortamında bakımlarının 

sağlanması amaçlanmalıdır. Ağır felçli, yatağa bağımlı veya özel bakım gerektiren kişiler bu 

tesiste bulunmayacaklardır. 

Köyün tasarımında konaklayanların her türlü sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması 

düşünülmeli ancak yaşlıların toplumdan izole edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması da 

şart ve önemlidir. Tesis en az 5 yıldızlı otel hizmetinde ve en az 150 yatak kapasiteli  “özel” 

yatırım olarak planlanmalıdır. 

 

Arazi analizi yapılarak, tespit edilecek eski eser niteliğindeki binalar ve anıtsal değerdeki 

ağaçlar korunacaktır. 
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BİTİRME PROJESİ JÜRİSİ II : 

Prof. Dr. M. Birgül ÇOLAKOĞLU (İ.T.Ü.) 

Doç. Dr. Feride ÖNAL (İ.G.Ü.) 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zafer AKDEMİR (Y.T.Ü.) 

Yrd. Doç. Dr. Hülya SOYDAŞ ÇAKIR (İ.G.Ü.) 

Yrd. Doç. Dr. Özlem BELİR (İ.G.Ü.) 

Raportörler: Araş. Gör. Tolga Özata  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNGÖRÜLEN PROJE TAKVİMİ * : 

Konu ilanı   11.09.2017 

Tanıtım Toplantısı  14.09.2017 –arsa, konu ve jüri kurası- (16:00–17:00/D503)  

Konferans  ilan edilecektir. 

Soru sorma son tarihi  22.09.2017  

Sorulara yanıt verme tarihi 26.09.2017   

1. Ara Teslim   23.10.2017  ( 15:00 – 17:00 ) 

1. Ara Jüri   26.10.2017  ( 9:00 )  

2. Ara Teslim   27.11.2017  ( 15:00 – 17:00 ) 

2. Ara Jüri   30.11.2017  ( 9:00 ) 

Eskiz Sınavı   09.11.2017  ( 9:00 – 17:00 ) 

Final Jüri Teslimi   25.12.2017  ( 15:00 – 17:00 ) 

Final Jüri Değerlendirmesi 28.12.2017  ( 9:00 ) 

* Yukarıda öngörülen tarihler, zorunlu nedenlere değişiklik gösterebilir, kesin tarihler için 

bölüm ilan panolarını ve/veya fakülte internet sitesi takip edilmelidir. 


