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‘Mülteci çevrelerindeki dünyanın kurallarının ansızın geçerli olmadıgını hisse-
den, kendilerini giderek istisna bir konumda bulan toplumsal ya da toplumdısı.’                                                                                             

Hannah Arendt 



‘isimlerle ötekilestirilirken aslında sadece özgürce yasa-
mak için  ‘bir yer’ ararlar. Ülke-toprak-vatandas bütünl-
Tügü içinde yerleri yoktur. Bir yere ait degillerdir. Fakat 
insan dogası geregi kendini bir yere ait hissetmek ister. 

mülteci olmak ?
insan olmak ? 

MÜLTECI OLMAK , SINIRLARA ISARET ETMEKTE,

Çadır, iklim sartlarına 
uygun olmadıgından 
olumsuz sonuc vermekte,
ve çadır kamplarda
 zamanla  hıyerarsık 
ortam olusmakta ve 
tercıh edılmemektedır.tercıh edılmemektedır.

KAMPLAR, GECICI SÜRELER ICIN DÜSÜNÜLMÜSTÜ,

OYSA 2011 DEN BU YANA 5 YIL GEÇTI 



MÜLTECILERIN %50 SINDEN FAZLASI
10 YAS ALTI COCUKLARDAN OLUSUYOR.

‘BIR YER’ BULMAK ICIN BILINMEZLIGE GITMEK

YABANCI ŞEHIRLERDE BIR YER ARAMAK

KIMSEYI RAHATSIZ ETMEDEN YASAMAYA CALISMAK

YIKINTILAR

IZOLE YASAMAK
ASKI DA YASAMAK 
YASAMAKMIDIR?

MASLOW HIYERARSISINE  GÖRE
BIR YERE  AIT HISSETMEK 
EN ÖNEMLI IHTIYACLARDAN BIRI.
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non-lıeu Yok-Yerler (Yer-olmayanlar); ekspres yollar gibi insanların ve malların hızlandırılmıs 
dolasımı için yapılmıs yerlerdır. Yok-mekan alışageldıgımiz mekan kategorilerine benzememekte-
dir. 
gecıcılık üzerıne kuruludur.
mültecılık halıde öyledır. 
Gecıcılık yersızın yer arayısından kaynaklı hareket halınden dogar.
Multecının gecıcı halı ıle yerın gecıcı ve tam bır yer olmayısı durumu ılıskılendırılmek ıstenmıstır.

atıl durumdakı 
vagonlar

yok-yer

yer
evler

sehırler

nereye gıdıcek?

bir çanta 
esi 
cocugu
annesi
babası

ve arkada bıraktıgıkları...
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Ulaşım aracı olarak bir vagon -geçicilik durumu ile- bir ‘yok-yer’ olarak mültecinin mekân yönetiminde onun yersizlik soru-
nunu çözebilir mi?  ön görümüz, yer duygusu hissettirmeyen bir ‘yok-yer’i kullanıcı deneyimleri ile ‘bir yer’e dönüstürmek ve 
kullanıcının deneyimleyerek yönettıgı mekân ile arasındaki aidiyet ilıskisini güçlendirmektir. 

haydarpasa garı çevresınde atıl durumdakı vagonlar yaklasık 3 yıldır 
sadece  öylece duryorlar,bölgede sadece sessızlık hakım. 

haydarpasa camı
kadıköy ıstanbul lımanı ıngılız mezarlıgı

askerı hastane

haydarpasa amırlıgı

raylar

gunduz bakım kres evı

vagon atelyesı

haydarpasa garı

gecıcılık

ulasım

yok-yer

multecı

yer

aıdıyet

vagon



ıstanbul

vagon hattı

haydarpasadan baslayarak 
atıl noktalarda  devamı öngörülmektedır. 

karadenız

 Prototip olarak seçilen alanda(Haydarpasa garı),  atıl 
durumdaki vagonları masterplanda tekrar ele alarak bi-
reyin en temel ihtiyaçlarına; sosyal ve barınma ihtiyaçla-
rına alternatif önerdik. Mimari olarak vagonlara yapılan 
müdahaleler ve bir araya gelme biçimleri üzerine düsü-
nüldü ve bu bir araya gelıs sisteminin daha büyük ölçekte 
dıger atıl durumda olan garlarda da uygulanabilmesi ön
görüldü. 



ıdare
esya deposu
esya dagıtım
yemekhane
mutfak
 ılkogretım

dıl egıtım 
bılgı paylasım

sosyal ortak alan

konut

MASTERPLAN

haydarpasa garı

kadıköy sahıl



vagoların kapalı halı

program dagılım

yerlesım kurgusu







konutkonut






