
I- ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

:

:

:Adı ve Soyadı 

Numarası 

Anabilim Dalı

II- SINAV BİLGİLERİ

Tez Başlığı 

Tez Özeti

:

:

:

:

TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU
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	Text16: 2020
	Text14: 13
	Text15: 03
	Text17: 09
	Text18: 30
	Text25: /
	Text2: 293034
	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Mimarlık]
	yeri: Mimarlık Bölümü Seminer Salonu
	Text1: Çağlar AYDIN
	Text12: Geleneksel Trabzon Evleri Örneğinde Gramer Tabanlı Tasarım Altlığı Üretimi
	Text20: Kentlerde geleneksel dokuların kimlik kaybı önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca kentlerin geleneksel dokularının bulunduğu bölgelerde yeni yapılaşma yapmak daimi olarak bir tartışma ve araştırma konusu olmuştur. Çalışma Trabzon kentinin geleneksel dokusuna ait karakteristik örnekleri bir arada bulunduran ve kent çekirdeğini oluşturan Ortahisar mahallesini örnek alan belirleyerek, yordamsal modelleme tekniği ile geleneksel konutların CGA gramer kodlamasının yapılmasını ve bu bölgede yapılacak yeni tasarımlar için parametrik tasarım altlıkları üretimini amaçlamaktadır. Geleneksel Ortahisar konutlarına dair veriler toplanırken en önemli kaynak Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Anıtlar Müdürlüğü arşivlerindeki konutlara ait rölöveler olmuştur. Bu rölöveler geleneksel yöntemler ile incelenerek ve ölçülerek yapılar hakkında gerekli sayısal değerler tablolara işlenmiştir. Geleneksel konutların tipolojik tasarım dili biçim grameri kullanılarak analiz edilmiş ve gramer kuralları tanımlanmıştır. Konutların yapı taban alanı, kat sayısı ve yükseklikleri, cephe karakteri, cephe çıkmaları, cephe elemanları ve çatı formu ve eğimi gibi özellikleri tipolojik tasarım dilinin belirleyicileri olduğu bulunmuştur. Bu özellikler dikkate alınarak tasarım elemanları ve onların bir araya geliş kurgularının sentaktik ve biçimsel bilgileri bir set grameri olan CGA grameri ile parametrik olarak tanımlanmıştır. Oluşturulan CGA grameri ile ortaya koyulan sistem konvansiyonel bir tasarım sürecine yardımcı olarak hazırlanmıştır ve tasarımcıya taslak modeller üzerinde interaktif olarak değişiklikler yapabilmeyi olanaklı hale getirmiştir. 
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