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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Mimarlık]
	yeri: Büyük Seminer Salonu 
	Text1: Nuran IRAPOĞLU
	Text12: MİMARLIK VE METİN BAĞLAMINDA İLETİŞİMİ ANLAMLANDIRMA ARACI OLARAK MİTLER 
	Text20: Mimarlık araştırmalarında ne üzerinde çalışacağımız sorusuna genel olarak şu cevaplar verilebilir: Üretim, ürün, üretici, kullanıcı ya da metin. Mimarlık ve metin arasındaki ilişki ise genellikle bir biçimde iletişimi ilgilendiren yanlar barındırmaktadır. Metnin yazılı ve sözlü iletişimi harekete geçirme hali, söz konusu iletişimin bilişsel, kişisel, grafik ve kitle iletişim açısından değerlendirilebilmesine imkân tanımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, mimarlık ve iletişim arasındaki disiplinler arası ilişkide iletişim kuramlarında yer alan mit kavramının metin okuma çalışmalarında bir araç olarak kullanılabilirliğini tartışmaya açmaktır.Bu bağlamda çalışma, Genel Bilgiler, Yapılan Çalışmalar 1 ve 2, Bulgular ve İrdeleme, Sonuçlar ve Öneriler bölümlerinden oluşmaktadır. Genel Bilgiler bölümünde çalışmanın amacı, kapsamı, problemin belirlenmesi, araştırma malzemesi ve disiplinlerarası sınırlar ve araştırma yöntemi bulunmaktadır. Yapılan Çalışmalar 1 bölümünde iletişim-mimarlık, iletişim-mit ve mimarlık-mit ilişkilerine açıklama getiren literatür bilgisine yer verilmiştir. Yapılan çalışmalar 2 bölümünde araştırma malzemesi olan Efsanevi Yerlerin Tarihi adlı kitabın bölümleri tanıtılmıştır ve bölümlerde yer alan seçkiler listelenmiştir. Bulgular ve İrdeleme başlığında ise 'biçim', 'içerik', 'işlev' ve 'bağlam' araçları ile kurgulanan yöntemin uygulamasına ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Sonuçlar ve Öneriler bölümünde ise yapılan Bulgular bölümünde yapılan içerik analizlerinin özetlerine yer verilerek ileride yapılacak olan çalışmalar için öneriler sunulmuştur.   Anahtar Kelimeler: Mimarlık, İletişim, Mit, Mitoloji, Yeniden Okuma, Efsanevi Yerlerin Tarihi.  
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