
 

 GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ  

   2020-21 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 

İMÇ301 TASARIM STÜDYOSU III 
OFİS PROJESİ 
 

İMÇ302 TASARIM STÜDYOSU IV 
RESTORAN PROJESİ 
 

FİNAL JÜRİSİ 
(31.01.2022 Saat: 09.00-12.30) 
(03.02.2022 Saat: 09.00-13.30) 

TESLİM BİLGİLERİ: 31.01.2022 Saat: 08:00 / LMS 
Belirtilen tarih ve saat sonrasında sisteme dosya yüklenemeyecektir. 

İSTENİLENLER: 

İMÇ 301 TASARIM STÜDYOSU III 

 Araştırma paftası (çalışılan firma/marka ile ilgili araştırmalar) 

 Kavram paftası  

 Vaziyet planı 1/100 

 Kat planları 1/50 (ölçülü, kotlar, mahal isimleri ve metrekareleri tanımlı olarak) 

 Boyalı planlar (ölçekli olmayabilir) 

 Tavan & aydınlatma planları 1/50 (paftalarda lejant olmalıdır) 

 Döşeme planları 1/50 (paftalarda lejant olmalıdır) 

 Minimum 4 kesit 1/50 (ölçülü, kotlar ve mahal isimleri tanımlı olarak) 

 Minimum 4 perspektif (giriş, çalışma alanları, özel alanlar gibi projenin önemli bölümlerini 

gösteren) 

 Malzeme paftası (Malzeme isim, marka, model bilgisi içerecek, ayrıca ölçeksiz renkli kat 

planları da eklenebilir) 

 Sistem detayı (1/20 plan, kesit ve görünüşler, 1/5 nokta detayları) 

 1/100 Ölçekli Maket (tasarımı en iyi anlatan açılardan çekilmiş fotoğraflar) 

 

İMÇ 302 TASARIM STÜDYOSU IV  

 Araştırma paftası (çalışılan mutfak/marka ile ilgili araştırmalar) 

 Kavram paftası  

 Vaziyet planı 1/100 

 Kat planları 1/50 (ölçülü, kotlar, mahal isimleri ve metrekareleri tanımlı olarak) 

 Boyalı planlar (ölçekli olmayabilir) 

 Tavan & aydınlatma planları 1/50 (paftalarda lejant olmalıdır) 

 Döşeme planları 1/50 (paftalarda lejant olmalıdır) 

 Minimum 4 kesit 1/50 (ölçülü, kotlar ve mahal isimleri tanımlı olarak) 

 Minimum 4 perspektif (giriş, yemek yeme alanları, özel alanlar gibi projenin önemli 
bölümlerini gösteren) 

 Malzeme paftası (Malzeme isim, marka, model bilgisi içerecek, ayrıca ölçeksiz renkli kat 
planları da eklenebilir) 

 Sistem detayı (1/20 plan, kesit ve görünüşler, 1/5 nokta detayları) 

 1/100 Ölçekli Maket (tasarımı en iyi anlatan açılardan çekilmiş fotoğraflar) 

 
 

TESLİM FORMATI:  
• Paftalar sayfa boyutu ve çözünürlük kalitesine dikkat edilerek, tek bir pdf dosyası halinde sisteme 
yüklenmelidir.  
• Yüklenecek dosya ismi öğrenci numarası, adı ve soyadı bilgilerinden oluşmalıdır. 
(ÖRN:191009001_AD_SOYAD)  



 

 


