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1. JÜRİ GRUBU 

“ A R K E O L O J İ  M Ü Z E S İ  T A S A R I M I ”  

2. JÜRİ GRUBU 

“ D E N İ Z  M Ü Z E S İ  T A S A R I M I ”  

ÖĞRENCİLERDEN İSTENENLER  : 

Final Jürisi: 

 

 1/1000 ölçekli Genel Yerleşim Planı: analitik etüt sınırları içinde kalan alana ait; arazi kullanım, ulaşım, 

kamusal alanların konumları, yerleşmenin sınır eşikleri ve komşu arsalar ile ilişkileri vb. temel yerleşme 

kararlarını ifade edecek şekilde. 

 1/500 ölçekli Vaziyet Planı, arazi kesit ve silüetleri: proje alanının yakın çevresini gösteren şekilde. 

 1/200 ölçekli kat planları, kesitler (en az 2 kesit) ve tüm görünüşler: Avan Proje Projeyi sınırlayan 

yollarla, komşu yapı adalarıyla, zemin kotlarıyla ve tasarlanan tüm kütlelerin birbiriyle ilişkisini 

anlatacak şekilde. 

 1/50 ölçekli modül birim çalışmaları  

 1/20 ölçekli sistem detayları: yapıların özellik gösteren kısımlarından yapım sistemini açıklayıcı sayı ve 

nitelikte. (1/20 ölçekte hazırlanıp 1/50 ölçekli çıktısı alınabilir.) 

 Proje raporları: Şehircilik, Mimari, Kentsel Tasarım, Peyzaj, Statik, Mekanik alanlarında alt başlıklarda 

hazırlanacak bir kurgu ile. 

 1/500 Ölçekli Maket: Proje alanı ve yakın çevresi ile birlikte. (tasarlanan bina ve tesisler makette yer 

alacaktır.) 

 İç ve dış perspektifler, 3D görseller 

 Sunum paftaları: Proje tasarım kriterlerini açıklayıcı nitelikte. 

 Araştırma Dosyası (konu ve konum ile ilgili araştırma ve analiz sunumlarıdır.) 

 Ortak Arazi Maketi: Tasarlanan kütle ile birlikte sunulmalıdır. 

 CD: Tüm proje ayrıca CD ortamında teslim edilecektir. 

 A3 ebatlı spiralli dosya: Tüm paftalar (perspektif ve diğer sunum paftaları dahil) bulunmalıdır.  

 

NOT 1: 1. ve 2. Ara jüri teslimindeki paftalar, öğrencinin yanında 

olacaktır. İhtiyaç duyulduğunda jüri tarafından talep edilebilir.) 

NOT   2:  Yukarıda istenenlerin eksiksiz teslimi beklenmektedir. Eksikler jüri 
değerlendirmesini etkileyecektir. 

NOT   3:  Her paftada kat planları altına kapalı ve açık inşaat alanı m2’leri 
yazılacaktır.  

NOT   4:  Maket ve maket fotoğrafları jüri günü getirilecektir.  


