
ÖĞRENCİLERDEN İSTENENLER  : 

1. Ara Jüri: 

 Çevre Analizleri (alanın kent bütünlüğü içindeki konumu; serbest ölçek kavramsal şemalarla 

anlatım). 

 1/1000 Ölçekli Vaziyet Planı (çalışma alanına ait tasarım kararları; arazi kullanım ve ulaşım 

önerileri, kamusal alan kullanım kararlarının anlatımı) 

 1/500 ölçekli Vaziyet Plan ve Tasarım Önerileri (yakın çevresi ile birlikte, sert ve bitkisel zemin 

kullanım biçimleri, peyzaj tasarım önerileri, araç ve yaya ulaşım-yaklaşımını içerecek biçimde, kesit 

ve siluetlerle birlikte ifade edilecektir.) 

 1/1000 Ortak Arazi Maketi (öğrencinin kendi tasarımı makette gösterilecektir.) 

 1/500 Ölçekli Maket (öğrencinin kendi tasarımı makette gösterilecektir.) 

 İhtiyaç Programı Ve Fonksiyon Şeması (m2 ler ile) 

 Hazırlık Dosyası (final tesliminde sunulacak “Araştırma Dosyası” nın altlık çalışması niteliğinde, 

konu ile ilgili yönetmeliklerin, araştırmaların, çalışmaların, projelerin yer aldığı dosyadır.)   

 A3 ebatlı spiralli dosya (Tüm paftaların (perspektif ve diğer sunum paftaları dahil) bulunduğu) 

 

PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUMU : 

 Çizimler her ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda ve anlaşılabilir olacaktır. Tüm pafta boyutlarının, her 

öğrenci için standart bir düzenin oluşması açısından, 70x100cm olması şarttır. 

 Tüm paftalar, İstanbul Gedik Üniversitesi proje tesliminde kullanılan standart antet ile 

hazırlanacaktır. 

 Vaziyet Planı ve Maketler 1/500 ölçekli istenmekle birlikte, arazi şartlarına göre 1/1000 olarak da 

yapılabilir. Ancak tasarımın, jüriye ifade edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır. Pafta ebatları 

70x100 olarak standarttır. Sığmadığı durumlarda, ayrı ayrı 2 adet 70x100 standart pafta yan yana 

getirilerek (2 parça halinde) çözüm getirilebilir.  

 Her 2’şer grup arazi için de, tek bir maket, gruptaki öğrencilerin ortak çalışması sonucu çevre 

ulaşım, kavşak ve bağlantı noktaları, yerleşim birimleri, deniz, vb röper noktalarını içerecek 

büyüklük ve ölçekte yapılacaktır. Her öğrenci, proje sunumu sırasında, ilgili ölçekte kendi 

kütlelerini ortak makete yerleştirecek, ayrıca kütlelerin daha büyük ölçekte ifadesi için, sadece 

araziyi gösteren ikinci bir maketi kendisine ait olmak üzere tüm ara teslimlerde teslim 

edeceklerdir. Grup olarak teslim edilen ortak maketin varlığı, bireysel çalışmalarını teslim etmeyen 

öğrenci için bir hak doğurmaz. 

 


