
 
 T.C. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ  
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 
MİMARLIK BÖLÜMÜ 2021-2022 BAHAR DÖNEMİ  
TASARIM STÜDYOSU I-II-III-IV-V  
 

1. ARA JÜRİ  
 
Teslimler, 31.03.2022 perşembe günü (saat 23.59’a kadar) online olarak yapılacaktır. Aşağıda 
listelenen tüm teslim edilecek pafta ve dokümanlar, öğrenci tarafından, WinRar programı ile toplu 
olarak tek bir *.rar dosyası halinde teslim öncesinde duyurulacak sisteme yüklenecektir.  
Tüm paftalarının spiralli A3 çıktısı jüri günü getirilecektir. Maket jüri günü getirilecek ve A3 çıktıya 
maket fotoğrafı yerleştirilecektir.  
Paftalar JPEG formatında olmalıdır. JPEG çözünürlükleri yaklaşıldığında bozulmayacak dosyalar 
arasında geçiş yaparken de yüklenmesi zaman almayacak düzeyde ayarlanmalıdır. PDF pafta 
teslimleri öğrencilerin proje sunumlarında akıcı anlatımı engellemektedir.  
Teslim saatinden sonra uzaktan eğitim sistemine yüklenmemiş çizimler veya e-posta yolu ile 
gönderilen projeler jüri değerlendirmesine alınmayacaktır.  
1. ARA JÜRİ:  
1. Ara jürileri, ilgili gruplar ile yüz yüze olarak 01.04.2022 günü, saat 09:30’dan itibaren yapılacaktır.  
ÖNEMLİ HATIRLATMA:  

 TASARIM STÜDYOSU I DERSİ PROJE TESLİM PAFTALARI EL ÇİZİMİ OLMALIDIR. SİSTEME FOTOĞRAFI 
YÜKLENEN ÇİZİMLER SUNULMAK ÜZERE JÜRİYE GETİRİLECEKTİR.  

 TASARIM STÜDYOSU II DERSİ PROJE TESLİM PAFTALARI EL ÇİZİMİ OLMALIDIR. SİSTEME FOTOĞRAFI 
YÜKLENEN ÇİZİMLER SUNULMAK ÜZERE JÜRİYE GETİRİLECEKTİR. 

ÖĞRENCİLERDEN İSTENENLER:  
Eksik teslim edilen projeler jüri değerlendirilmesine alınmayacaktır.  
 

 Tasarım Paftası: Tasarım alanında, ana fikri verilen yapılanma ile ilgili oluşturulan 
modelin/senaryonun (konsept) anlatıldığı pafta. Çalışmanın ana fikirlerinin oluşum sürecini 
içeren, tüm bilgilerin özetlendiği bir çalışma olmalıdır (diyagramlar, vaziyet planı, leke 
çalışmaları, üçüncü boyut çalışmaları, vb.). Belirlenen modele uygun mahal listesi, birimler ile 
ilgili alan çalışmaları, m2’leri ve toplam m2’leri, KAKS/TAKS bilgileri, leke çalışmasının 
3.boyutunu ifade eden kesit, vb. çalışmalar 

 İhtiyaç Programı  

 Birim Etüdü: Hazır şablonlar kullanılmamalıdır. Öğrencinin kendi ürettiği çalışmalar olmalıdır. 
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  
Tasarım Stüdyosu V için esnek-modüler sistem kamusal alan birimi tasarımı  



 

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

 Analiz Paftaları (Proje alanına ait fotoğraflar ve diyagramlar, işlev şemaları ve diğer ihtiyaç 
duyulan analizler, analizlerde tasarlanan lekeler gösterilmelidir)  

 1/500 veya 1/200 Ölçekli Leke Çalışmaları  

 1/500, 1/200 veya 1/100 Ölçekli Kütle ve Maket Çalışmaları: Perspektifler, maket ile kütle 
çalışmaları.  

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

 
(Tasarım Stüdyosu I ve II öğrencileri, dijital programlarda çizilmiş görsel teslim edemezler, elde 
çizilmiş aksonometrik/çift kaçışlı perspektifler Kabul edilecektir.)  
 
Alan ve Kütle Maketi: Tasarımın ifadesi için maketin, proje alanı ve kütleler ile düzgün ifade edilmesi 
önemlidir. Maket jüriye getirilecektir.  
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 ve öğrencinin belirleyeceği ölçekte maketler 
 

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 
jpeg’lere 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:  
paftano _isimsoyad_paftaadı  
(01 _aliveli_analiz.jpeg, 02_ aynalıkavak_aliveli_vaziyetplanı.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. 


