
T.C. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

MİMARLIK BÖLÜMÜ 2020-2021 BAHAR DÖNEMİ 

TASARIM STÜDYOSU I-II-III-IV-V 

1. ARA TESLİM  

Teslimler, 16.03.2021 Salı günü (saat 08.00’a kadar) uzaktan eğitim sistemi ve üzerinden yapılacaktır. 

Aşağıda listelenen tüm teslim edilecek pafta ve dokümanlar, öğrenci tarafından, WinRar programı ile toplu 

olarak *.rar dosyası halinde sistemde açılmış olan “ödev” sekmesi altına yüklenecektir. (sistem tek bir dosya 

yüklenmesine izin vermektedir.)  

Paftalar JPEG formatında olmalıdır.  

Teslim saatinden sonra uzaktan eğitim sistemine raporu yüklenmemiş çizimler veya e-posta yolu ile 

gönderilen projeler jüri değerlendirmesine alınmayacaktır.  

1. ARA JÜRİ :  

1. Ara jürileri, ilgili gruplar ile uzaktan eğitim sistemi üzerinden 16.03.2021 günü, saat 10:00’dan itibaren 

tüm gün yapılacaktır.  

ÖNEMLİ HATIRLATMA:  

 TASARIM STÜDYOSU I DERSİ PROJE TESLİM PAFTALARI EL ÇİZİMİ OLMALIDIR. 

 TASARIM STÜDYOSU II DERSİ PROJE TESLİM PAFTALARI EL ÇİZİMİ OLMALIDIR.  

ÖĞRENCİLERDEN İSTENENLER :  

 Eksik teslim edilen projeler jüri değerlendirilmesine alınmayacaktır.  

 Hazırlık Dosyası: Seçilen proje konusuna dair;  

o 1 A4 sayfa üzerinde düzenlenmiş projeyi ilgilendiren maddeleri içeren Yönetmelikler  

(Yangın-Engelli-İmar Yönetmeliği) 

o Proje Konusuna Yönelik Üzerinde Çalışılmış ‘’Örnek Projeler’’  

o İhtiyaç Programı  

o Fonksiyon Şeması  

o Proje Alanına Ait Çevre Fotoğrafları (plan üzerinde çekim yönleri belirtilerek) 

 1/500 ve 1/200 Ölçekli Vaziyet Planı, Kesit ve Silüetler: Yakın çevre ile birlikte.  

 Analiz Paftaları  

 Tasarım Paftası: Analizlerden leke çalışmasına geçiş sürecini anlatmalıdır.  

 1/500 veya 1/200 Ölçekli Leke Çalışmaları  



 1/500 veya 1/200 Ölçekli Kütle Çalışmaları: Perspektif, kesit ve maket ile. 

(Tasarım Stüdyosu I ve II öğrencileri, digitsl programlarda çizilmiş görsel teslim edemezler, elde 
çiizlmiş aksonometrik/çift kaçışlı perspektifler Kabul edilcektir.) 
 

 Birim Etüdü: Örneğin;  

Tasarım Stüdyosu II için derslikler, vb.  

Tasarım Stüdyosu III için konaklama birimleri  

Tasarım Stüdyosu IV için konut/daire adetleri, m2’leri ve toplam m2’lerini içeren çalışma  

 1/200 veya 1/100 Ölçekli Kesitler: Kütleyi ifade edecek nitelikte farklı yönlerden ve en az iki tane 

olmak üzere.  

 Alan Maketi: Tasarımın ifadesi için maketin, proje alanı ve kütleler ile birlikte düzgün ifade edilmesi 

önemlidir. Maket fotoğrafı, pafta üzerine yerleştirilecektir.  

Maket üzerine Autocad çıktısı (yollar, binalar vb.) yapıştırılmamalıdır.  

Kotlama sistemi maket üzerinde belirtilmeli ve kütleler araziye oturtulmalıdır.  

o Tasarım Stüdyosu I için 1/200 ölçekli çevresi (arazi ve kütle maketleri elde yapılmalıdır.)   

o Tasarım Stüdyosu II için 1/200 ölçekli (arazi ve kütle maketleri elde yapılmalıdır.)  

o Tasarım Stüdyosu III için 1/200 veya 1/500 ölçekli  

o Tasarım Stüdyosu IV için 1/500 ölçekli  

o Tasarım Stüdyosu V için 1/500 ölçekli  

Öğrenci, istenenlerin yanında, grup hocasının talebi ile tasarımını / fikrini ifade edecek şekilde farklı 

ölçeklerde maket yapabilir.  

NOT 1: Paftaların okunabilmesi için kullanılan kalem kalınlıklarına ve ifade tekniklerine dikkat 

edilmelidir ayrıca çizimler jpeglere yaklaşıldığında bozulmamalıdır.  

NOT 2: Paftalar A1 Boyutunda 8 adetten fazla olmayacaktır.  

NOT 3: Çizimlerin altında çizgi ölçek ile ölçeğin belirtilmesi gerekmektedir.  

NOT 4: Gönderilecek dosyaların isimleri aşağıdaki örnekte olduğu gibi verilmelidir: proje dersi 

kodu_isimsoyad_paftano(MIM301_aliveli_1.jpeg, TS2_aliveli_2.jpeg, vb)  

NOT 5: Yüklenen dosya boyutu 80 mb’ı aşmamalıdır.  

NOT 6: Pafta düzenlerinde okul amblemi, proje konusu, numara, isim, tarih, Öğr. Üyesi veya Öğr. Gör. 

isimleri gibi bilgilerinin verilmiş dikkat edilmelidir.  


