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Bağlarbaşı 

1. Arazi içinde bulunan tescilli yapılar kaldırılabilir mi? 

Tescilli yapıların ayrıca dönemini yansıttığı düşünülen yapıların da korunması ve 

yeniden kullanımı önerilebilir. 

 

2. İhtiyaç programı dışında başka bir fakülte eklenebilir mi? 

Başka fakülte eklenmeyecektir. 

 

3. Mimarlık fakültesi dışındaki diğer fakülte bina tasarımları öğrenciye mi ait? 

Evet, vaziyet planı ölçeğinde önerilen kütlelerin tasarımı öğrenciye aittir. 

(1/1000-1/500) 

 

4. Yurt veya misafirhane eklenebilir mi? 

İhtiyaç programına dahil olmayan işlevler önermek öğrencinin tercihine bırakılmıştır. 

 

5. İhtiyaç programında 100 araçlık kapalı otopark isteniyor. Buna ek olarak açık otopark 

çözülmesine ihtiyaç var mı? Kapalı otopark kapasitesi açık otopark ile paylaştırılabilir mi? 

Kapalı otopark kapasitesi 100 araç olarak belirlenmiştir. Açık otopark kapasitesi buna 

ek olarak önerilmelidir. 

 

6. Yüzme havuzu kapalı mekan içerisinde mi olmalı? Soyunma odası, spor salonu gibi havuza 

hizmet eden birimler olmalı mı? 

Öğrencilerden kapalı yüzme havuzu çözümü beklenmektedir. Tasarımda yüzme 

havuzunun gerektirdiği tüm işlevler göz önünde bulundurulmalıdır. Spor salonu gibi 

ayrı işlevlerin eklenmesi öğrencinin tercihine bırakılmıştır. 

 

 

 

 

 

 



Bomonti 

1. Sinema için ayrı bir otopark gerekli mi? 

Bu karar, geliştirilen tasarım doğrultusunda öğrencinin tercihine bırakılmıştır.  

 

2. Tescilli yapı olarak işaretlenen binalardan biri yıkılmış; bu alana ne yapılması gerekiyor? 

Yapının bulunduğu alan kullanılabilir mi? 

Bu karar, geliştirilen tasarım doğrultusunda öğrencinin tercihine bırakılmıştır.  

 

3. Arazi sınırlarının tam anlamıyla nasıl olduğunu belirtir misiniz? 

Ortakır Sokak, Silahşör Caddesi, Feriköyfırın Sokak ve Gökkuşağı Sokaklarının 

sınırladığı alan proje alanıdır. 

 

4. Proje alanı ile huzurevi arasında kalan yolun (devamı arsa içinden geçen ve huzurevinin 

kapısı ile sonlanan)  devamı ne olmalı?  

Bu karar, geliştirilen tasarım doğrultusunda öğrencinin tercihine bırakılmıştır.  

 

5. Verilen arsa sınırları içerisindeki her adanın kullanılması gerekiyor mu? 

Bu karar, geliştirilen tasarım doğrultusunda öğrencinin tercihine bırakılmıştır. 

 

6. Proje alanı içerisindeki pazar ve otopark işlevlerinin ihtiyacını karşılamak gerekiyor mu? 

Yerleşke için istenen 100 adet araçlık kapalı otoparka ek olarak önerilebilir.  

 

7. Bomontiada’ya müdahale edip fikir önerisi getirilebilir mi? 

Bu karar, çevre verileri dikkate alınarak geliştirilen tasarım doğrultusunda öğrencinin 

tercihine bırakılmıştır.  

 

8. Gökkuşağı Sokakta kalan köşe binanın alt bölümü tescilli yapı olarak görülüyor. Ancak 

üstüne ek yapı yapılmış. Bu yapının değerlendirmesi nasıl yapılmalı? 

Tescilli yapı orijinal biçimine dönüştürülmelidir. 

 

9. Diğer fakültelerin kat yükseklikleri verilecek mi yoksa kişi sayısına göre mi karar verilmeli? 

Bu karar, geliştirilen tasarım doğrultusunda öğrencinin tercihine bırakılmıştır. 

 

10. Diğer fakülte binalarının cephelerinin finalde çizilmiş olması gerekiyor mu? Yoksa kütle 

önerisi olarak bırakılacak mı? 

Cephelerin bütüncül tasarımı ve siluet çizimi istenmektedir. 

 

11. Planı çözülmeyen fakültelerin bodrum katı otopark olarak kullanılmak istenirse o binaların 

otopark planını çizmek gerekir mi? 

Otopark plan çözümü beklenmektedir. 

12. Sinema herkesin kullanımına açık olacak mı? 

Bu karar, geliştirilen tasarım doğrultusunda öğrencinin tercihine bırakılmıştır. 



Gedik Üniversitesi ve Çevresi 

1. Korunacak sanayi yapısının tasarlanacak olan Mimarlık Fakültesi ile birleştirilmesi zorunlu 

mu? 

Bu karar, geliştirilen tasarım doğrultusunda öğrencinin tercihine bırakılmıştır. 

 

2. Korunacak sanayi yapısı Mimarlık Fakültesi ile birleştirilirse bu sanayi yapısının plan, kesit, 

görünüşlerine ulaşmak gerekir mi? Gerekiyorsa bu plan, kesit, görünüşler nasıl 

kullanılmalı? 

Yerinde tespit ve fotoğrafların üzerinden çizilmelidir. 

 

3. Tasarlanacak ilave fonksiyon olarak  yarı olimpik yüzme havuzu kamusal olmak zorunda mı? 

Bu karar, geliştirilen tasarım doğrultusunda öğrencinin tercihine bırakılmıştır. 

 

4. Korunacak sanayi yapısı tasarlanacak Mimarlık Fakültesi ile birleştirilse de birleştirilmese 

de görünüş tasarlanırken bu sanayi yapısının görünüşüne uymak gerekir mi?  

Bu karar, geliştirilen tasarım doğrultusunda öğrencinin tercihine bırakılmıştır. 

 

5. Proje alanı içerisinde bulunan endüstri yapılarından korumak istenilen yapı, verilen işleve 

göre plan, kesit, görünüş olarak çizilmeli mi yoksa sadece işlev olarak mı belirtilmeli? 

Plan kesit ve görünüş olarak çizilmelidir. 

 

6. İstenilen yarı olimpik havuz seyircili mi olmalı? 

Bu karar, geliştirilen tasarım doğrultusunda öğrencinin tercihine bırakılmıştır. 

 

7. Tasarlanacak kampüs güvenlik açısından sadece öğrencilere mi hizmet etmeli yoksa 

herkesin kullanımına açık mı olmalı? 

Bu karar, geliştirilen tasarım doğrultusunda öğrencinin tercihine bırakılmıştır. 

 

8. Otopark kaç araçlık olmalı? Açık ve kapalı olarak mı tasarlanmalı yoksa sadece açık otopark 

yeterli olur mu? 

Kapalı otopark kapasitesi 100 araç olarak belirlenmiştir. Açık otopark kapasitesi buna 

ek olarak önerilmelidir. 

 

9. Çevre yollarda ve halihazırda bulunan üst geçitlerde yeni bir düzenleme bekleniyor mu?  

Proje alanının çevresi ile birlikte ele alınması beklenmektedir. Geliştirilen tasarım 

doğrultusunda kent ölçeğinde öneri ve düzenlemeler yapılabilir.  

 

10. Üniversite yerleşkesi tasarımında kent üniversitesi olarak bir tasarım mı düşünülmeli veya 

kent içi kampüs olarak mı düşünülmeli?  

Bu karar, geliştirilen tasarım doğrultusunda öğrencinin tercihine bırakılmıştır. 

 



Toprak Holding ve Çevresi 

1. Proje alanında bulunan mevcut sokaklar korunmalı mı? 

Mevcut kentsel doku gözetilerek, geliştirilen tasarım doğrultusunda öğrencinin 

tercihine bırakılmıştır. 

2. Gösteri merkezinin kapsaması gereken işlevler nelerdir? 

200-250 kişilik salon/fuaye ve sergi/ kafe ve servis mekanları 

3. Tescilli yapılar dışında, istenilen yapılar korunabilir mi? 

Bu karar, geliştirilen tasarım doğrultusunda öğrencinin tercihine bırakılmıştır. 

4. Cephe tasarımı yaparken işlevi çözülemeyen diğer fakültelere ait kütlelerin de cephe 

çizimleri yapılmalı mı? 

Cephelerin bütüncül tasarımı ve silüet çizimi öğrencilerden beklenmektedir. 

 

5. Silüet çizerken proje alanı içerisinde bulunan yıkılacak yapıların çizimleri de yapılmalı mı? 

Yapılacak analizlerde mevcut durumu göstermek için çizilebilir. Vaziyet planında ise 

önerilen kütlelerin silüette görülmesi gerekmektedir. 

 

6. Çevre analizleri ölçekli olmak zorunda mı? Zorunda ise ölçek kaç olmalı? 

Çevre analizleri ölçekli olmak zorunda ve bir bütün içinde sunumu öğrencilerden 

beklenmektedir. 

 

7. Gösteri merkezine hizmet edecek olan sahne ve diğer birimler hangi işlevde olmalı? Arka 

sahne, yan sahne, sofita kulesi çözülmeli mi? 

200-250 kişiye hizmet edecek konser/seminer/toplantı/tiyatro gösterimine uygun 

olacaktır. Sofita kulesi istenmektedir. 

8. Tasarlanan kampüs kamuya açık mı olmalı? Yoksa içe dönük ve güvenlik önlemi alınmış bir 

kampüs mü olmalı? 

Bu karar, geliştirilen tasarım doğrultusunda öğrencinin tercihine bırakılmıştır. 

 

9. İstenilen gösteri merkezi için daha detaylı bilgi verilebilir mi? Gösteri merkezi açık mı kapalı 

mı olmalı; sahne arkası birimler ne kadar kapsamlı olmalı; üniversite için gereken konferans 

salonuyla ayrı olarak mı düşünülmeli?  vb.  

Öğrencilerden kapalı gösteri merkezi çözümü beklenmektedir. Tasarımda gösteri 

merkezinin gerektirdiği işlevler de göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

10. Vaziyet planında diğer fakülteler için oluşturulan kütleler silüet ve üçüncü boyutta sadece 

şemasal olarak mı gösterilmeli yoksa bütüncül tasarım bu kütleler üzerinde de devam etmeli 

mi? 

Cephelerin bütüncül tasarımı ve silüet çizimi öğrencilerden beklenmektedir. 

 

11. Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi olarak mı düşünülmeli yoksa 

teknik yönden ağırlıklı olan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak mı ele alınmalı? 

Tasarım sadece Mimarlık Fakültesi programını içermektedir. 


