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İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

MİMARLIK BÖLÜMÜ 

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ 

MİM 402 TASARIM STÜDYOSU VI  (BİTİRME PROJESİ) 

2. JÜRİ GRUBU 

 

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

 

KONU: Proje arazisi olarak belirlenen alanda “Deniz Müzesi” tasarlanması istenmektedir. 

Yapının giriş-karşılama, yeme-içme, kapalı-açık sergi, araştırma-inceleme ve yönetim gibi 
birimleri içermesi ile birlikte, seçilen bölgeye yapılaşma ve kullanım yorumları getirilmesi 
beklenmektedir. Tasarım sürecinde, alanın kent parçasındaki konumu ve çevrenin bağlamsal 
özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Deniz müzesi yapılması istenen alanın, deniz ile ilgili üretim alanlarına yakın bir noktada 

olması sebebiyle bu bölge ile kuracağı ilişkinin düşünülmesi istenmektedir. 

Tasarımın kamusal alan kullanımlarını destekleyerek bulunduğu çevreye katkı sunması, 

kullanıcıları içinse sosyal ve mekânsal odak noktası olması istenmektedir. Müzenin mekânsal 

düzenlemesi, serginin yanı sıra çalışma, bilgi paylaşma ve üretme gibi konuları destekleyici 

olmalıdır.  

Arazi analizi yapılarak, tespit edilecek eski eser niteliğindeki binalar ve anıtsal değerdeki 

ağaçlar korunacaktır. 

 

 

 

 

 

 



 2 
 

BİTİRME PROJESİ JÜRİSİ II : 

Prof. Dr. Feride ÖNAL (İ.G.Ü.) 

Doç. Dr. Zafer AKDEMİR (Y.T.Ü.) 

Dr. Öğr. Üyesi Güven ŞENER (Y.T.Ü.) 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem BELİR (İ.G.Ü.) 

Öğr. Gör. Zeki ŞERİFOĞLU (y.mimar)  

Raportörler:  

Araş. Gör. Duygu ÇIBUK 

Araş. Gör. Naime Dilge MUTLU  

Araş. Gör. Özgün ÖZBUDAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNGÖRÜLEN PROJE TAKVİMİ * : 

Konu ilanı   18.09.2018 

Tanıtım Toplantısı  20.09.2018 –arsa, konu ve jüri kurası- (12:00–14.00/D503) 

Konferans  ilan edilecektir. 

Soru sorma son tarihi  27.09.2018  

Sorulara yanıt verme tarihi 02.10.2018   

1. Ara Teslim   22.10.2018  ( 15:00 – 17:00 ) 

1. Ara Jüri   25.10.2018  ( 9:00 )  

2. Ara Teslim   26.11.2018  ( 15:00 – 17:00 ) 

2. Ara Jüri   29.11.2018  ( 9:00 ) 

Eskiz Sınavı   08.11.2018  ( 9:00 – 17:00 )  

Final Jüri Teslimi   07.01.2019  ( 15:00 – 17:00 ) 

Final Jüri Değerlendirmesi 10.01.2019, Perşembe ( 9:00 ) 

* Yukarıda öngörülen tarihler, zorunlu nedenlere değişiklik gösterebilir, kesin tarihler için bölüm ilan 

panolarını ve/veya fakülte internet sitesi takip edilmelidir. 

Öğrenciler, yukarıda belirtilen tarihe kadar konu ile ilgili sorularını yazılı olarak elden kapalı zarf ile imza karşılığı Bölüm 
Başkanlığına teslim edeceklerdir. Önemli görülen ortak soruların yanıtları yukarıda belirtilen tarihte resmi olarak ilan edilir. 

Birinci ve ikinci ara jüri teslimlerinde öğrenciler, ilan edilen saat aralığında ilgili öğretim görevlisine sunum paftalarını, 
dosyalarını ve maketlerini imza karşılığı teslim edecektir. Belirtilen tarih ve saatler dışında teslim kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. Teslim edilemeyen projelerin sahipleri, jüri değerlendirmesine katılamaz. Teslim yeri resmi olarak ilan 
edilecektir. 

Ara jürilerde ve final jürisinde öğrenciler saat 9:00’da belirlenen atölye / sınıfta hazır bulunmak zorundadır. Jüriye sunum 
sırası aynı gün belirleneceği için, öğrenci jüri karşısında hazır bulunmalıdır. 


