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"Elmadağ Kış Sporları ve Yaşama/Barınma 

Birim/Birimleri" projesi kapsamında 

öğrencilerden; bölgeye uygun kullanıcı 

tipi/tipleri (üniversiteler, kamu kuruluşları, 

özel mülkiyet, vb.) belirlemeleri, bölgeye 

ait mekansal, sosyo-ekonomik, sosyo-

kültürel çeşitliliği ve iklim koşullarını 

gözeterek geçici - kalıcı barınma birimleri 

tasarlamaları istenmiştir.

202 2018-2019

Kış Sporları ve 
Yaşama/ 
Barınma 
Birimleri
(Elmadağ)

2020 yılının ilk çeyreği ile beraber günlük 

hayatımıza giren pandemi sözcüğü, 

fiziksel çevre ile kurduğumuz ilişkiyi daha 

ciddi biçimde düşünmemize yol açmıştır. 

Türümüzün, üstüncü bakış açısı ile 

nesneleştirdiği doğa=rant denklemi, 

sokaktaki insan tarafından bile sorgulanır 

olmuştur. İnsanlık tarihinin tüm büyük 

buhranlarında olduğu gibi, pandemide de 

kentlerin ve fiziksel çevrenin 

sağlıklaştırılması, doğaya dönüş, doğanın 

ve doğal kaynakların korunması bir kez 

daha düşünsel gündemimizin (ne yazık ki 

hala politik gündemimizin değil) en üst 

sıralarına yerleşmiştir. Bu bağlamda “Doğa 

/ Su Sporları Kulübü” konusu kapsamında, 

dünya değişirken, nerede saf tutacağımız, 

doğa ile ilişkimiz üzerinden sorgulanmış, 

‘doğaya uyum’ kavramı biçim ve form 

üzerinden değil, doğa ile mücadele 

etmek yerine uyum göstermek üzerinden 

tartışılmıştır.

301 2020-2021

Doğa – Su 
Sporları 
Kulübü 
(Elmadağ - Mogan)

Öğrencilerin sosyal kişiliklerini geliştirmesini, 

ders dışı zamanlarının olabildiğince keyifli ve 

verimli biçimde değerlendirilmesini sağlamak 

amacıyla kurulan öğrenci topluluklarının 

gerçekleştirdiği etkinlikler üniversite 

ortamının çok daha canlı, dinamik ve renkli 

olmasını sağlamaktadır. Öğrenci toplulukları 

fakülte ve yüksekokullar bünyesinde etkin 

olmalarının yanı sıra etkinlik programlarını 

üniversite geneline de yayabilmektedir. 

Böylece farklı bölümlerdeki öğrenciler 

arasında genel düzeyde bir iletişim 

kurulmasına büyük katkı sağlanmaktadır. Bu 

bağlamda “Öğrenci Buluşma Merkezi” olarak 

belirlenen ilk konu kapsamında başka 

üniversiteler, hatta başka şehirlerden gelecek 

öğrenci grupları ile ortak çalışma ve üretme 

olanaklarının da sağlanması hedeflenmiştir.

Kentliler, gerek meslek yaşantıları gerekse 

meslek dışı yaşamlarında katılacakları sosyal 

ve kültürel aktiviteler ile kentten beslenirler. 

Kent,  insanlarına   birlikte hareket etme, 

üretme ve paylaşma gibi bir çok olanakları 

sosyal gruplar,  dernekler, sivil toplum 

kuruluşları ve meslek örgütleri aracılığıyla 

sunar. Bu örgütler, kendi üyeleri ile diğer 

kentliler arasında kültürel ve sosyal paylaşım 

ortamı oluşturarak toplumsal etkileşime  katkı 

sunar. Bu bağlamda söz edilen  sosyal  ve 

kültürel paylaşım ortamının en üst seviyede 

kurulmasında etken olacağı düşünülerek 

diğer bir konu “Sosyal Yaşam Merkezi” olarak 

belirlenmiştir.

302 2020-2021

Öğrenci 
Buluşma – 
Sosyal Yaşam 
Merkezi 
(Atılım/İncek)

1961 yılında rektör Kemal Kurdaş'ın 

girişimleriyle 45 milyon metrekarelik 

ODTÜ kampüsü içinde başlatılan 

ormanlaştırma çalışmaları Prof.Dr. 

Alaaddin Egemen ve ekibi tarafından 

çalışılmış ve bugün çeşitli türlerden 30 

milyonu aşkın ağacı, yüzlerce bitki türünü 

ve hayvanı barındıran bir doğal çevreye 

dönüşmüştür. Tarihsel bir başarı öyküsü 

olmasının yanı sıra, ODTÜ arazisi içinde 

yer alan ve halkın kullanımına açık olan 

Eymir Gölü ve çevresi günümüzde 

Ankara'nın akciğerlerinden biri olarak 

değerlendirilmektedir. "Eymir Tanıtım/ 

Karşılama/ Ziyaretçi Merkezi" konusu 

kapsamında, Eymir Gölü ve doğal 

çevresinde, yerin güncel ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek,  büfe, ring durağı, 

bisiklet durağı, kano/deniz bisikleti 

kiralama noktası, gözlem noktası/seyir 

alanı, öğrenci topluluk birimi, Eymir 

araştırma/gözlem birimi, kürek/kano 

kulübü işlevlerinden birinin tasarımı 

istenmiştir. Tasarımcı tarafından belirlenen 

senaryo kapsamında oluşturulacak 

yapı/yapı gruplarının doğal ortamla 

kuracağı ilişki önem taşımaktadır. 

Tasarımda, farklı işlevlerin bir araya 

getirilmesi ve/veya parçalanması, açık, 

yarı açık ve/veya kapalı alanların çevre ile 

kurduğu ilişkiler aracılığıyla kullanıcının 

ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte 

20X 2017-2018

Eymir Tanıtım/ 
Karşılama/ 
Ziyaretçi 
Merkezi
(Eymir Gölü)

Ankara çevresinde yer alan Hallaçlı ve 

Yaylabağ köylerinde belirlenen çeşitli 

arsalarda barınma, üretim, paylaşım ve 

eğitim mekanları tasarlanması amacıyla 

yola çıkılmıştır. 201 öğrenci grubundan, 

kırda yaşam ve üretim alt başlığında çeşitli 

büyüklük ve kombinasyonlarda hane 

halkları için barınma ve çalışma mekanları 

tasarlamaları talep edilmiştir. 202 öğrenci 

grubunun ise, kırda üretim, paylaşım ve 

eğitim senaryosunda, çağdaş hedefler ve 

olanaklar doğrultusunda değişmesi 

muhtemel önceliklerle dönüşmeye, 

büyümeye ve küçülmeye uygun 

mekanların nerede, nasıl ve kimler için 

kurulabileceği gibi sorularını cevaplarını 

arayarak belirlenen arsalarda mekânsal 

çözüm önerileri geliştirmeleri istenmiştir.

20X 2020-2021

Kırsalda 
Üretim- 
Paylaşım ve 
Eğitim
(Yaylabağ ve Hallaçlı)   

"Elmadağ Etkinlik Alanı" konusu 

kapsamında öğrencilerden; verilen 

bölgenin iklim koşullarını, mevcut ve 

potansiyel kış sporu ve dört mevsim 

olanaklarını göz önünde bulundurarak; 

restoran, kayak malzemeleri satış ve 

kiralama birimi, kış sporları kulübü 

toplanma mekanları, ve/veya öğrencilerin 

yöreye özgün senaryolar üretmesi ve bu 

senaryolara hizmet edecek mekanları/ 

işlevleri içerecek bir ‘Etkinlik Alanı’ 

tasarlamaları istenmiştir.

201 2018-2019

Elmadağ 
Etkinlik Alanı
(Elmadağ)
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