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Dersin Tanımı
Adı

Kodu

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MİMARLIK

MIM3266430

Yarıyıl

T+U Saat

Kredi

AKTS

Bahar Dönemi

2+0

2

3

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Türü

Programa Bağlı Seçmeli

Dersin Koordinatörü

Dr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM

Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Plansız kentleşme baskısı altındaki şehirlerde afet riski altındaki riskli yapı ve riskli alanların planlı şehirleşmesi ve nitelikli yapılarla
teşekkül etmesi için Mimarlık meslek pratiğinde güncel kavram ve konulardan biri olan kentsel dönüşüm olgusuna hukuki, fiziki, sosyal
ve ekonomik açıdan irdelemek.Meslek pratiğinde tekil ve çoklu uygulamalarda mutlaka gündeme gelen kentsel dönüşüm olgusunda
mimarlığın yeri ve mimarın verimliliğini rasyonel yaklaşımlarla artırılmak hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

Bu ders; Kent, kentli, kentleşme tanımları,Planlı ve plansız kentleşme ,Kentsel gelişim ve kentsel dönüşüm tanımları,Kentsel dönüşüm
içerikli ilk örnekler,İmar mevzuatına kentsel dönüşüm esaslı bakış,Kentsel dönüşüm mevzuatının çeşitli yasalarla birlikte ele
alınması,Kentsel dönüşümde araçlar 1,Kentsel dönüşümde araçlar 2,Ödevlerin müzakeresi,Kentsel dönüşümün ekonomik, fiziki ve
sosyal sorunları,Kentsel dönüşüme mikro ve makro şehircilik kuramları açısından yaklaşım ,6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alan. Dönüş.
Hk. Kanun ve Yönetmeliği ,Kentsel dönüşümde mimarın rolü, etkinlik ve verimliliğinin önemi,5366 sayılı Yıpranan tarihi ve kültürel
taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Kentsel dönüşüm kavramı, kentsel dönüşüm yöntem ve uygulamalarının çeşitliliğinin yerli ve yabancı vakalarla incelenmesi.
Kentsel dönüşüm pratiğinin tarihi ve kültürel alanlarda da uygulanması; kentsel dönüşüm uygulamalarının hukuki açıdan
irdelenmesi. Yapı ve şehir ölçeğinde mimarlık mesleğinin rolü, verimliliği ve optimizasyonuna rasyonel yaklaşım sağlanması.

Ölçme Yöntemleri
A, C

Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri

A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı
Sıra

Konular

1

Kent, kentli, kentleşme tanımları

2

Planlı ve plansız kentleşme

3

Kentsel gelişim ve kentsel dönüşüm tanımları

4

Kentsel dönüşüm içerikli ilk örnekler

5

İmar mevzuatına kentsel dönüşüm esaslı bakış

6

Kentsel dönüşüm mevzuatının çeşitli yasalarla birlikte ele alınması

7

Kentsel dönüşümde araçlar 1

8

Kentsel dönüşümde araçlar 2

9

Ödevlerin müzakeresi

10

Kentsel dönüşümün ekonomik, fiziki ve sosyal sorunları

11

Kentsel dönüşüme mikro ve makro şehircilik kuramları açısından yaklaşım

12

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alan. Dönüş. Hk. Kanun ve Yönetmeliği

13

Kentsel dönüşümde mimarın rolü, etkinlik ve verimliliğinin önemi

14

5366 sayılı Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması
ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun

Ön Hazırlık

Kaynaklar
1. Mevzuat Bilgi Sistemi http://www.mevzuat.gov.tr
2. Dönem içinde verilecek kaynaklar
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