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TASARIM STÜDYOSU I 

 Eğimli arazide Konut  

Villa/köşk tarzında en az 2 katlı, teması, yapım şekli ve kurgusu ile özellik arz eden özel konut. Proje alanı 

olarak, Adalar ilçesi belirlenmiştir. 

 Otomobil Show Room ve Servis Binası 

Satış ve servis (boya-kaporta bölümü hariç tutulabilir) birimlerini içinde barındıran bina, seçilecek markayı 

temsil edecek özelliklerde, çevreye duyarlı ve satışı destekleyecek birimleri içinde barındıran. 

 Turizm Danışma Merkezi  

Satış üniteleri, kafeterya, sergi, seminer salonu, vb fonksiyonları içinde barındıran tarihi, turistik çevre içinde. 

 

 

TASARIM STÜDYOSU II 

 Tenis Kulübü 

Kapalı – açık tenis kortları, antrenman sahaları,  Spor ve sosyal tesislerini içinde barındıran küçük ölçekli bir 

tesis planlaması. 

 

 Ağız ve Diş veya Göz Sağlığı Merkezi 

Küçük operasyonların yapılabildiği, poliklinik tarzında, acil ünitesi ve kısa süreli yatma olanağını sağlayan 

küçük ölçekli sağlık merkezi planlaması.  

 Anaokulu 

36-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla tasarlanmış, en az 10, en fazla 20 adet çocuktan oluşan sınıfları 

barındıran, en az 5 derslikli, çok amaçlı salonu olan, ilgili mevzuatlara uygun.   

 

 

 

 



 

TASARIM STÜDYOSU III 

 Meslek Lisesi  

Belirlenecek bir alanda (turizm otelcilik, otomotiv, endüstri, yapı, öğretmen, vb) eğitim veren, 4 yıllık, en az 5 

şubeli, konusuna ait teknik bölümleri ile yemekhane, çok amaçlı salon, spor salonu, açık eğitim ve dinlenme 

alanlarını barındıran, ilgili mevzuatlara uygun.  

 Öğretim Üyesi Lojman Tesisleri 

Geçici öğretim elemanları ve uzun dönem kullanımı içerecek fonksiyonları barındıran, aile tipi konut ve genç 

araştırmacıların kalacağı stüdyo daireler (1+1, 2+1) olmak üzere, en fazla 3 katlı, 300 kişilik, asgari ihtiyaçları 

karşılayacak satış ve servis üniteleri, açık spor alanları ile, üniversite yerleşkeleri yakınında veya içinde 

konumlandırılacak tesisler. 

 Şehir Kütüphanesi 

Kent Merkezinde, tercihen tarihi çevrede, çok yönlü, kültürel fonksiyonları da (sergi olanağı, konferans salonu, 

toplantı-seminer salonları, grup ve bireysel çalışma odaları, vb) barındıran, basılı yayınlarla birlikte dijital 

kaynaklardan da yararlanılabilen, yaklaşık 50000 ciltlik raf ve yaklaşık 450 oturma kapasiteli, büyük ölçekli 

tesis. 

 Gençlik Merkezi 

Spor, Bilim ve Sanat alanlarında, çalışan ve okuyan 15-28 yaş aralığındaki gençlerin yaşam kalitelerini 

artıracak merkezler.  

 ARGE Merkezi 

Konusu belirlenmiş bir sanayi kuruluşuna ait olmak üzere, ARGE binalarının gelişmeye (büyümeye) olanak 

sağlamaya yönelik tasarlanması,  tasarım stüdyoları, açık ofisler, laboratuarlar, kapalı ve açık sergileme 

alanları, oditoryum, kafeterya, açık/yarı açık teraslar ve diğer konusu itibari ile ihtiyaç duyulabilecek tesislerini 

barındıran.  

 Otel (Şehir Oteli, Apart Otel, Butik Otel) 

 

TASARIM STÜDYOSU IV 

 Konut Yerleşkesi  

Stüdyo,  2+1, 3+1, 4+1 tipte daireler ile çoklu tipte konut, villa, sıra ev, vb., sosyal tesisler-kapalı havuz, fitness 

salonu, kafeterya, sauna, vb-, kapalı otopark, vb ile, 1000-1500 kişi barındıracak.  

Proje alanı olarak, Sarıyer ilçesi Rumelihisarı Mahallesi belirlenmiştir. 

 Müze (tarihi çevrede) 

Bulunduğu tarihi çevreye uygun içerikte bir konuyu sergileme amaçlı yapılacak müzenin, konusu ve çevresi ile 

bütünleşecek bir yapıda olması beklenmektedir. Sergileme alanları ile birlikte, konferans salonu, seminer 

salonları, dinlenme alanları ve otoparkı ile konunun çözümlenmesi gerekmektedir.  

 Hükümet Konağı / Valilik 

Seçilecek bir ilde, içinde Kaymakamlık ve/ veya Valilik ile ilgili alt hizmet birimlerini barındıran, çok amaçlı 

salon ve diğer birimler ile. 



 

TASARIM STÜDYOSU V 

 

 İhtisas Hastanesi 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Göz Eğitim ve Araştırma, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Onkoloji, Çocuk, Göğüs 

Hastalıkları veya Kalp, vb konularından birinde ihtisaslaşmış, ameliyat, yatma bölümleri, acil bölümünü 

barındıran. 

 Otel veya Tatil Köyü (5 yıldız ve üzeri) 

Belirli bir konusu olan (dağ, kayak, golf, termal, vb.), 5 yıldız ve üzerine ait tüm gerekleri yerine getiren, 

konusuna uygun bölgede konumlanmış, en az 120 odalı, kongre oteli olabilecek nitelikte.  

 Çocuk Köyü 

 5-14 yaş aralığında, 150 çocuk kapasiteli, Devlet himayesindeki kız ve erkek çocukların aile ortamı 

oluşturularak yaşamalarını sağlayacak,  eğitim (etüd odaları, el işi atölyeleri, kütüphane, vb) ve sosyal, spor 

merkezleri olan çağdaş barınma merkezi . 


