
 

 



1. DİPLOMA PROJESİ’NİN TANIMI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ  

 

Disiplinlerarası/ötesi bir araştırma alanı olan Biyoteknoloji odaklı tematik bir ar-ge merkeziyle, ona 

entegre toplumsal bilinç yaratma hedefli bilim merkezi Kadıköy'de bir araya geliyor. Proje, bir yandan 

biyoteknoloji alanında gelişmekte olan ve geleceğin ileri teknolojilerinin mekanlarını sorgulamaya 

açarken, diğer yandan bilim merkezi işlevi ile bilime hak ettiği değeri veren, onu vitrine alan bir 

yaklaşımla herkesin katılımına açık, geçirgen kentsel arayüzlerin araştırılmasını hedeflemektedir. 

Kadıköy'de, güncel bir kentsel tasarım proje yarışması sınırları içinde seçilen çalışma alanı, kent içi 

ulaşım ağlarına yakın ve Haydarpaşa Garı ile Rıhtım Caddesi arasında ve deniz kıyısı konumuyla bu 

amaçlar için uygun bulunmuştur. 

 

Proje alanına ilişkin bilgiler (proje alanı ve maket sınırları, proje alanının hava fotoğrafları ve fotoğrafları, 

proje alanına ilişkin bilgiler,haritalar ve modellerin linkleri) ayrı bir dosya (Proje Alanı dosyası) olarak 

sunulmaktadır.  

 

2. AMAÇ VE KAPSAMI 

Diploma Projesinin amacı; öğrencinin Mimarlık Bölümündeki eğitim-öğretimine ve dahil olduğu disipline 

yönelik bilgi ve becerisinin yeterli düzeyde olduğunu, mesleki yetkinliğe eriştiğini kanıtlayan çalışmasını 

kendi üretimi ile ve beklenen sürede ortaya koymasıdır. Bir yandan da, örgün mimarlık eğitiminin son 

aşaması olan Diploma Projesi süresince karşılıklı yorum ve eleştiriler ile sağlanan etkileşim ortamının, 

mimar unvanını almaya aday mimarlık öğrencisinin alana yönelik düşünsel ve pratik yaklaşımına katkı 

koymayı sürdürmesi amaçlanmaktadır. Diploma Projesi, konusu ve bağlamına ilişkin bir çerçevede 

yapılan araştırma ve analiz çalışmalarını da kapsamakla beraber, nihai olarak beklenenleri karşılayan 

bir mimari ürünün ortaya konacağı bir proje üretimidir. Diploma Projesi süreci; proje, 3 ara jüri oturumu 

ve yarıyıl sonu jüri oturumu olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. 

● Proje: Proje, öğrencinin verilen takvime uyarak programı ele alacağı, kendi düşünce, 

yaklaşım ve çabası ile sürdürerek geliştireceği ve tamamlayacağı bir üründür. Nihai 

projenin; belirlenen mimari program, kentsel bağlam ve konum gibi diğer koşulların 

rehberliğinde geliştirilmesi beklenmektedir. 

● Ara jüri oturumları: Öğrenci hazırlamakta olduğu projeyi, belirtilen tarihlerde, jürinin 

inceleme ve görüşüne sunacaktır. Bu sunuşlarda, öğrenciden istenen çizimler ve diğer 

belgeler eksiksiz olarak sunulacak ve jüri üyelerince değerlendirilerek, öğrenciye, projesine 

ilişkin eleştiri ve öneriler yapılacaktır. Öğrencilerin süreçte önemli yeri ve başarı durumuna 

katkısı olan ara jüri oturumlarına katılması zorunludur. Diploma Projesi ara jüri oturumlarına, 



öğrenciler belirlenecek sıra numarası ile gireceklerdir. Öğrencilerin ara jüri oturumlarını 

başından sonuna kadar izlemesi istenmektedir. Ara jüri oturumları için istenen proje, belge, 

maket vb. dokümanların teslimi, jüri gününden 5 gün önce saat 14:00’te Ninova sistemi 

üzerinden teslim alınacaktır. 

● Yarıyıl sonu jüri oturumu: Öğrenci anlaşılmayan noktaları açıklamak için jüriye kısaca 

projesini tanıtır. Bunun yanında jüri, öğrenciye projesi dışında, genel mimarlık konularında 

da görüş ve düşüncelerini anlamak, bilgi düzeyi hakkında fikir sahibi olmak amacıyla değişik 

sorular yöneltebilir. Son genel başarı değerlendirmesi, yukarıda açıklanan dört aşamanın 

tümünü, yani proje, ara ve son jüri oturumlarının birlikte ele alınıp değerlendirilmesi 

biçiminde yapılacak ve sonuç bu değerlendirmelere göre belirlenecektir. Proje, tek başına 

bir değerlendirme verisi olarak görülmemelidir. 

Öğrencinin bağlı olduğu ders planında bulunan Bitirme Çalışması (MIM 492, MIM 492E) veya Diploma 

Projesi (MIM 4902, MIM 4902E) ön şartlarını ve Senato tarafından belirlenen ‘Diğer Şartları’ sağlamış 

olması gerekmektedir. Bu esaslarda yazılı olmayan genel kurallar için Diploma Projesi alınması, teslimi 

ve sınavları ile ilgili “Senato Esasları” geçerlidir. Aşağıdaki linkler kontrol edilmelidir: 

 

https://www.mimogis.itu.edu.tr/duyurular/ogduyuru.htm 

https://www.mimogis.itu.edu.tr/duyurular/belgeler/fk_karar.pdf 

https://www.mimogis.itu.edu.tr/duyurular/belgeler/önşart_tablo.pdf 

http://www.sis.itu.edu.tr/bitirme_onsart.htm 

http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/bitirme.html 

 

3. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Ara jürilerin final değerlendirmeye katkısı %60 (her jüri için %20 olmak üzere), final jürisi ve final 

tesliminin ise katkısı %40’tır. Birden fazla ara jüriye girmeyen öğrenci VF notu ile değerlendirilir. Final 

projesini teslim etmeyen veya teslim edip final jürisine katılmayan öğrenci başarısız (FF) sayılır. Diploma 

Projesinin başarılmış sayılması için en az (CC) seviyesinde başarı notu alınması gerekir. Jüri üyeleri her 

ara jüri oturumu ve final jüri oturumuna özel olmak üzere aşağıda yer alan değerlendirme kriterleri ve 

Ders Katalog Formu’nda yer alan değerlendirme kriterleri üzerinden ayrıca bir notlandırma yapacaktır: 

●      Jüri oturumlarına katılım. 

●   Tasarım probleminin kişisel olarak değerlendirilmesi, problemlere çok boyutlu yaklaşma 

becerisi, tüm tasarım sürecini eleştirel bir şekilde yürütme performansı. 

https://www.mimogis.itu.edu.tr/duyurular/ogduyuru.htm
https://www.mimogis.itu.edu.tr/duyurular/belgeler/fk_karar.pdf
https://www.mimogis.itu.edu.tr/duyurular/belgeler/%C3%B6n%C5%9Fart_tablo.pdf
http://www.sis.itu.edu.tr/bitirme_onsart.htm
http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/bitirme.html


●  Tasarım kararlarının bağlam, program ve mekansal-biçimsel-tektonik organizasyon ile 

ilişkilerini kurmada beklenen yeterlik. 

●     Tasarım konseptlerinin üretiminde, geliştirilmesinde ve iletişiminde temsil araçlarının yeterli 

kullanımı, çok boyutlu temsil medyalarında yetkinlik. 

●      Hem jüri oturumu hem de nihai sunum için gerekli materyallerin teslimi. 

 

4. ÇALIŞMA PROGRAMI 

Tarih İş Tanımı Saat Yer 

19 Ekim 2020 

Pazartesi 
2020-2021 Güz yarıyılı başlangıcı - - 

21 Ekim 2020 

Çarşamba 

Diploma Projesi Dosyalarının 

Verilmesi ve Grupla Toplantı 
13:30 Zoom 

28 Ekim 2020 

Çarşamba 
Yazılı Soru Sorma Süresi Sonu 17:00 Ninova 

28 Ekim 2020 

Çarşamba 

Seminer: “Biyomedikal Endüstri 

Binaları 101”, Özden Demir  
16.00  Zoom 

4 Kasım 2020 

Çarşamba 
Soruların Yazılı Yanıtlanması  13:30 Ninova 

14 Kasım 2020 

Cumartesi 
1.Ara Jüri Dokümanlarının Teslimi 14:00’a kadar Ninova 

18 Kasım 2020 

Çarşamba 
1.Ara Jüri 09:30- Zoom 

12  Aralık 2020 

Cumartesi 
2.Ara Jüri Dokümanlarının Teslimi 14:00’a kadar Ninova 

16  Aralık 2020 

Çarşamba 
2.Ara Jüri 09:30- Zoom 

9 Ocak 2021 

Cumartesi 
3.Ara Jüri Dokümanlarının Teslimi 14:00’a kadar Ninova 



13 Ocak 2021 

Çarşamba 
3.Ara Jüri 09:30- Zoom 

22 Ocak 2021 

Cuma 
Güz Yarıyılı Sonu - - 

6 Şubat 2021 

Cumartesi 
Final Jüri Dokümanlarının Teslimi 14:00’a kadar Ninova 

11 Şubat 2021 

Perşembe 
Final Jürisi 09.30- Zoom 

14 Şubat 2021 

Pazar 

Diploma Projesi notları son giriş 

tarihi 
14:00 SİS İTÜ 

 

 

5. ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BELGELER 

Diploma Projesi Dosyası: Dosyanın dijital bir kopyası ve ilgili tüm belgeler (haritalar, fotoğraflar vb.) 

resmi kanal olan Ninova sistemi üzerinden paylaşılacaktır.  Büyük boyutlu dosyalar ve teslimler için ek 

bulut depolama servisleri kullanılabilir. Proje alanı, İBB’nin açtığı Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım 

Yarışması kapsamı içinde kalmaktadır. D jürisi tarafından verilen dokümanlara ek olarak yarışma 

şartnamesi ekleri alanla ilgili kapsamlı veri sunmaktadır, bu belgeler ve linkleri Ninova ve Google Drive 

klasörleri şu adreste  sunulmaktadır. 

https://tinyurl.com/4902-d-2021 

6. JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN İSTENENLER: 

Jüri değerlendirmesi için gereken dokümanlar hem öğrenciler hem de jüri oturumları için belirlenir. Jüri 

üyeleri öğrencilerin jüri oturumlarındaki kendi proje süreçleri içinde ek içerikler ve temsiller üretmelerini 

isteyebilir. Final jürisi için Diploma Projesi Esasları’nın 7. maddesinde istenenler asgari olmak kaydıyla 

karşılanmak zorundadır.  

Diploma Projesi’nde, kentsel ölçekten mimari detay ölçeğine kadar kapsamlı bir çalışma yapılması 

beklenmektedir. İlk jüri oturumundan itibaren perspektifler, canlandırmalar, maketler, plan çözümleri vb. 

üzerinde çalışılmaya başlanacak, 2. ve 3. jüri oturumlarında bu çalışmalar derinleştirilerek sonuç ürün 

hazırlanacaktır. 



1. JÜRİ için İstenenler: 

Birinci ara jüride öğrencinin kentsel bağlama ilişkin analiz ve mimari yorumları ile proje konusuna ilişkin 

mekânsal tavrını, bu bağlamda oluşturduğu yaşam senaryoları ve özellikle mimari program önerisini ve 

bunların tümünün mevcut çevre verileriyle ilişkilerini açıklayan ilk önerilerini geliştirmiş olması 

beklenmektedir. 

  

Proje konusunun kentle kurduğu ilişkiye dair kentsel, ekolojik, mekânsal, toplumsal, politik yorumları; 

konuya yönelik kavramsal kurguyu ve özellikle kendi yorumlarıyla geliştirdiği mimari programı özlü 

biçimde ifade eden her tür 2 ve 3 boyutlu temsil aracı kullanılabilir (grafik ifadeler, kavramsal plan ve 

kesitler, eskiz maketler, kolajlar, eskizler, metinler vb. olası ifadelerin kullanımı serbest bırakılmıştır). 

16:9 oranda (yatay) sunum paftaları: analizler ve araştırmalarla geliştirilmiş projeye dair fikir, kavram 

ve kararlar gösterilmeli; şema, diyagram, metin, fotoğraf, perspektif, model, kolaj ve film gibi çeşitli temsil 

biçimleri kişisel yaklaşımlarla ve uygun ölçeklerle özelleştirilip kullanılarak tüm kentsel alana dair 

senaryolar ifade edilmelidir. Öğrenciler farklı alternatifler geliştirebilir. Zoom platformunda ekran 

paylaşımı için sunum paftaları 16:9 oranında yatay olmalıdır. Her sunum paftasında çizgi ölçek olmalıdır.  

Kentsel ilişki şeması: (uygun kentsel ölçekte, kentle ve ilişkili işlev, alan, ulaşım, odak vb. verilerle 

ilişkilerin gösterildiği harita veya uydu fotoğrafı üzerinden anlatımlarla) 

Diyagramatik (çok katmanlı) anlatımlar: Kavramsal çerçeveyi ve mimari programın geliştirilen 

kavramsal çerçeve ile beraber nasıl yorumlandığını ifade eden anlatımlar, projenin kavramsal ve iç-dış 

mekânsal kurgusunu açıklayan, hayal edilen atmosferi temsil eden üç boyutlu çizimler ve 

“storyboard”ları içermelidir. 

Vaziyet planı ve silüetler: 1/2000, 1/1000, 1/500 gibi uygun ölçeklerde tüm çevre ilişkilerini içerecek 

şekilde, kesit ve silüetlerle beraber ifade edilmelidir. 

Planlar, kesitler, görünüşler: kentsel ve mimari tasarım kararlarını göstermeli, 1/500 ölçekte yaşam 

senaryolarına dair mekansal önerileri ve programı ifade etmelidir. Yapı ile ilgili önerileri, çevre ile ilişkileri 

ve kurgulanan yaşam senaryosuyla beraber ifade etmelidir. 

Maket: Tasarım süreci boyunca yapılan 3 boyutlu denemelerin, kavramsal, deneysel maketleri ya da 

çalışma maketleri yapılabilir. Kentsel ilişkiler 1/1000 ölçekteki maket ile gösterilmeli ve proje alanına 

odaklanan ve  tasarımcının arayış ve önerilerini güçlü bir biçimde (malzeme, teknik, presizyon, vb 

açılarından) ifade eden maket 1/500 ölçekte yapılmalı ve maket fotoğrafları paftalara eklenmelidir. 

Fiziksel maketi üç boyutta da gösterebilmek adına 3B tarama teknikleri ve uygulamaları kullanılabilir. 

Fiziksel olarak maketin kendisi teslim edilmemekle beraber, öğrenciler tarafından maket yapılması 

beklenmektedir.  



Dijital Model: Artırılmış gerçeklik (AR) veya sanal gerçeklik uygulamaları kullanılarak dijital model 

sunumun bir parçası haline getirilebilir. 

+ A3 Portfolyo 

1. jüri için yapılan tüm çalışmaların özeti olarak bir A3 kitapçık, ekli mimari tasarım raporuyla birlikte 

teslim edilecektir. 

2.JÜRİ için İstenenler: 

İkinci ara jüride öğrencinin birinci ara jüride ortaya koyduğu temel sorulara yanıtlar üretmiş, senaryo ile 

ilgili kararlarını sonuca bağlamış, düşüncelerini ve üretimlerini geliştirerek mimarlık ölçeğine taşımış 

olması; malzeme kullanımından yapım teknolojisine uzanan ölçeklerde yapı tektoniğine, mekânsal 

biçimlenmeye ve işlevsel kurguya dair olası mimari önerilerin okunaklı hale gelmesi beklenmektedir. 

16:9 oranda (yatay) sunum paftaları: analizler ve araştırmalarla geliştirilmiş projeye dair fikir, kavram 

ve kararlar gösterilmeli; şema, diyagram, metin, fotoğraf, perspektif, model, kolaj ve film gibi çeşitli temsil 

biçimleri kişisel yaklaşımlarla ve uygun ölçeklerle özelleştirilip kullanılarak tüm kentsel alana dair 

senaryolar ifade edilmelidir. Öğrenciler farklı alternatifler geliştirebilir. Tüm tasarım kurgusu 

açıklamalarla ifade edilmelidir. Tasarım önerilerinin mekansal, morfolojik, strüktürel ve yapısal 

bağlamlarda ilk jüriye kıyasla daha da gelişmiş olması beklenmektedir. Zoom platformunda ekran 

paylaşımı için sunum paftaları 16:9 oranında yatay olmalıdır. Her sunum paftasında çizgi ölçek olmalıdır. 

Kentsel ilişki şeması: (uygun kentsel ölçekte, kentle ve ilişkili işlev, alan, ulaşım, odak vb. verilerle 

ilişkilerin gösterildiği harita veya uydu fotoğrafı üzerinden anlatımlarla) 

Diyagramatik (çok katmanlı) anlatımlar: Kavramsal çerçeveyi ve mimari programın geliştirilen 

kavramsal çerçeve ile beraber nasıl yorumlandığını ifade eden anlatımlar, projenin kavramsal ve iç-dış 

mekânsal kurgusunu açıklayan, hayal edilen atmosferi temsil eden üç boyutlu çizimler ve 

“storyboard”ları içermelidir. 

Vaziyet planı, kesit ve silüetler: sınırları haritada belirtilen alan, tüm çevre ilişkilerini içerecek şekilde, 

silüetler ve çevre ile ilişkileri gösteren kesitler (1/500 ölçekte) 

Planlar, kesitler, görünüşler ve silüetler: kentsel ve mimari tasarım kararlarını göstermeli, uygun 

ölçekler (1/200 ölçekte) kullanılarak yaşam senaryolarına dair mekansal önerileri ve programı ifade 

etmelidir. Taşıyıcı sistem önerilerinin plan ve kesitlerde gösterilmesi gerekmektedir. 

Planlar, kesitler, görünüşler ve perspektif çizimleri: tüm mekansal organizasyonu anlatan, mimari 

tasarım kararlarını (mekansal senaryolar ve ilişkiler, programın ve mekanın işlemsel sisteminin 

yorumlanması; taşıyıcı sistem, yapı elemanları ve servis sistemleri, malzemeler gibi alt sistemlerle ilgili 

araştırmalar) ifade eden, özellikle yapının taşıyıcı sistem kurgusunun, kütlelerin ne şekilde 

taşıtılacağının ve derzlerin nasıl düzenlendiğinin gösterildiği 1/500 ve/veya 1/200 ölçekte çizimler 



gösterilmelidir. Ayrıca yapının tektoniğine yönelik araştırma, arayış ve önerileri ifade eden çizimler, 

kolajlar, diyagramlar, vb. beklenmektedir. 

Maket: Tasarım süreci boyunca yapılan 3 boyutlu denemelerin, kavramsal, deneysel maketlerin ya da 

çalışma maketleri yapılabilir. Kentsel ilişkiler 1/1000 ölçekteki maket ile gösterilmeli ve proje alanına 

odaklanan ve  tasarımcının arayış ve önerilerini güçlü bir biçimde (malzeme, teknik, presizyon, vb 

açılarından) ifade eden maket 1/500 ölçekte yapılmalı ve maket fotoğrafları paftalara eklenmelidir. 

Fiziksel maketi üç boyutta da gösterebilmek adına 3B tarama teknikleri ve uygulamaları kullanılabilir. 

Fiziksel olarak maketin kendisi teslim edilmemekle beraber, öğrenciler tarafından maket yapılması 

beklenmektedir.  

Dijital Model: Artırılmış gerçeklik (AR) veya sanal gerçeklik uygulamaları kullanılarak dijital model 

sunumun bir parçası haline getirilebilir. 

+ A3 Portfolyo 

2. jüri için yapılan tüm çalışmaların özeti olarak bir A3 kitapçık, ekli mimari tasarım raporuyla birlikte 

teslim edilecektir. 

3.JÜRİ için İstenenler: 

Üçüncü ara jüride gelişmiş tasarım kararlarının mimari ürün olarak sunulması, bir önceki jüride istenen 

her bir üretimin geliştirilmesi ve olgunlaştırılması beklenmektedir. 

16:9 oranda (yatay) sunum paftaları: analizler ve araştırmalarla geliştirilmiş projeye dair fikir, kavram 

ve kararlar gösterilmeli; şema, diyagram, metin, fotoğraf, perspektif, model, kolaj ve film gibi çeşitli temsil 

biçimleri kişisel yaklaşımlarla ve uygun ölçeklerle özelleştirilip kullanılarak tüm kentsel alana dair 

senaryolar ifade edilmelidir. Zoom platformunda ekran paylaşımı için sunum paftaları 16:9 oranında 

yatay olmalıdır. Her sunum paftasında çizgi ölçek olmalıdır. 

Kentsel ilişki şeması: (uygun kentsel ölçekte, kentle ve ilişkili işlev, alan, ulaşım, odak vb. verilerle 

ilişkilerin gösterildiği harita veya uydu fotoğrafı üzerinden anlatımlarla) 

Diyagramatik (çok katmanlı) anlatımlar: Kavramsal çerçeveyi ve mimari programın geliştirilen 

kavramsal çerçeve ile beraber nasıl yorumlandığını ifade eden anlatımlar, projenin kavramsal ve iç-dış 

mekânsal kurgusunu açıklayan, hayal edilen atmosferi temsil eden üç boyutlu çizimler ve 

“storyboard”ları içermelidir. 

Vaziyet planı, kesit ve silüetler: sınırları haritada belirtilen alan, tüm çevre ilişkilerini içerecek şekilde, 

silüetler ve çevre ile ilişkileri gösteren kesitler (1/500 ölçekte) 

Planlar, kesitler, görünüşler ve silüetler: kentsel ve mimari tasarım kararlarını göstermeli, uygun 

ölçekler (1/200 ölçekte) kullanılarak yaşam senaryolarına dair mekansal önerileri ve programı ifade 

etmelidir. Taşıyıcı sistem önerilerinin plan ve kesitlerde gösterilmesi gerekmektedir. 



Planlar, kesitler, görünüşler ve perspektif çizimleri: tüm mekansal organizasyonu anlatan, mimari 

tasarım kararlarını (mekansal senaryolar ve ilişkiler, programın ve mekanın işlemsel sisteminin 

yorumlanması; taşıyıcı sistem, yapı elemanları ve servis sistemleri, malzemeler gibi alt sistemlerle ilgili 

araştırmalar) ifade eden, özellikle yapının taşıyıcı sistem kurgusunun, kütlelerin ne şekilde 

taşıtılacağının ve derzlerin nasıl düzenlendiğinin gösterildiği 1/500 ve/veya 1/200 ölçekte çizimler 

gösterilmelidir. Ayrıca yapının tektoniğine yönelik araştırma, arayış ve önerileri ifade eden çizimler, 

kolajlar, diyagramlar, vb. beklenmektedir. 

Kesitler: Taşıyıcı sistem, yapı elemanları ve servis sistemleri, bileşenler, malzemeler gibi alt sistemler 

1/50 ölçekte gösterilmelidir. 

Sistem kesiti: (kısmi sistem kesiti, kısmi plan ve kısmi görünüş ile birlikte) Taşıyıcı sistem, yapı 

elemanları ve servis sistemleri, bileşenler, malzemeler gibi alt sistemler 1/20 ölçekte gösterilmelidir. 

Maket: Tasarım süreci boyunca yapılan 3 boyutlu denemelerin, kavramsal, deneysel maketlerin ya da 

çalışma maketleri yapılabilir. Kentsel ilişkiler 1/1000 ölçekteki maket ile gösterilmeli ve proje alanına 

odaklanan ve  tasarımcının arayış ve önerilerini güçlü bir biçimde (malzeme, teknik, presizyon, vb 

açılarından) ifade eden maket 1/500 ölçekte yapılmalı ve maket fotoğrafları paftalara eklenmelidir. 

Fiziksel maketi üç boyutta da gösterebilmek adına 3B tarama teknikleri ve uygulamaları kullanılabilir. 

Fiziksel olarak maketin kendisi teslim edilmemekle beraber, öğrenciler tarafından maket yapılması 

beklenmektedir.  

Dijital Model: Artırılmış gerçeklik (AR) veya sanal gerçeklik uygulamaları kullanılarak dijital model 

sunumun bir parçası haline getirilebilir. 

+ A3 Portfolyo 

3. jüri için yapılan tüm çalışmaların özeti olarak bir A3 kitapçık, ekli mimari tasarım raporuyla birlikte 

teslim edilecektir. 

FİNAL JÜRİSİ için İstenenler: 

Bitirme ödevi teslim aşamasında her yönüyle olgunlaştırılmış olmalı ve projeyi farklı kılan nitelikleri ön 

plana çıkaran anlatım biçimleri / temsil araçları geliştirilmelidir. 

16:9 oranda (yatay) sunum paftaları: analizler ve araştırmalarla geliştirilmiş projeye dair fikir, kavram 

ve kararlar gösterilmeli; şema, diyagram, metin, fotoğraf, perspektif, model, kolaj ve film gibi çeşitli temsil 

biçimleri kişisel yaklaşımlarla ve uygun ölçeklerle özelleştirilip kullanılarak tüm kentsel alana dair 

senaryolar ifade edilmelidir. Zoom platformunda ekran paylaşımı için sunum paftaları 16:9 oranında 

yatay olmalıdır. Her sunum paftasında çizgi ölçek olmalıdır. 

Kentsel ilişki şeması: (uygun kentsel ölçekte, kentle ve ilişkili işlev, alan, ulaşım, odak vb. verilerle 

ilişkilerin gösterildiği harita veya uydu fotoğrafı üzerinden anlatımlarla) 



Diyagramatik (çok katmanlı) anlatımlar: Kavramsal çerçeveyi ve mimari programın geliştirilen 

kavramsal çerçeve ile beraber nasıl yorumlandığını ifade eden anlatımlar, projenin kavramsal ve iç-dış 

mekânsal kurgusunu açıklayan, hayal edilen atmosferi temsil eden üç boyutlu çizimler ve “storyboard”lar 

Vaziyet planı, kesit ve silüetler: sınırları haritada belirtilen alan, tüm çevre ilişkilerini içerecek şekilde, 

silüetler ve çevre ile ilişkileri gösteren kesitler (1/500 ölçekte) 

Planlar, kesitler, görünüşler ve silüetler: kentsel ve mimari tasarım kararlarını göstermeli, uygun 

ölçekler (1/200 ölçekte) kullanılarak yaşam senaryolarına dair mekansal önerileri ve programı ifade 

etmelidir. Taşıyıcı sistem önerilerinin plan ve kesitlerde gösterilmesi gerekmektedir. 

Planlar, kesitler, görünüşler ve perspektif çizimleri: tüm mekansal organizasyonu anlatan, mimari 

tasarım kararlarını (mekansal senaryolar ve ilişkiler, programın ve mekanın işlemsel sisteminin 

yorumlanması; taşıyıcı sistem, yapı elemanları ve servis sistemleri, malzemeler gibi alt sistemlerle ilgili 

araştırmalar) ifade eden, özellikle yapının taşıyıcı sistem kurgusunun, kütlelerin ne şekilde 

taşıtılacağının ve derzlerin nasıl düzenlendiğinin gösterildiği 1/500 ve/veya 1/200 ölçekte çizimler 

gösterilmelidir. Ayrıca yapının tektoniğine yönelik araştırma, arayış ve önerileri ifade eden çizimler, 

kolajlar, diyagramlar, vb. beklenmektedir. 

Kesitler: Taşıyıcı sistem, yapı elemanları ve servis sistemleri, bileşenler, malzemeler gibi alt sistemler 

1/50 ölçekte gösterilmelidir. 

Sistem kesiti: (kısmi sistem kesiti, kısmi plan ve kısmi görünüş ile birlikte) Taşıyıcı sistem, yapı 

elemanları ve servis sistemleri, bileşenler, malzemeler gibi alt sistemler 1/20 ölçekte gösterilmelidir. 

Maket: Tasarım süreci boyunca yapılan 3 boyutlu denemelerin, kavramsal, deneysel maketlerin ya da 

çalışma maketleri yapılabilir. Kentsel ilişkiler 1/1000 ölçekteki maket ile gösterilmeli ve proje alanına 

odaklanan ve  tasarımcının arayış ve önerilerini güçlü bir biçimde (malzeme, teknik, presizyon, vb 

açılarından) ifade eden maket 1/500 ölçekte yapılmalı ve maket fotoğrafları paftalara eklenmelidir. 

Fiziksel maketi üç boyutta da gösterebilmek adına 3B tarama teknikleri ve uygulamaları kullanılabilir. 

Fiziksel olarak maketin kendisi teslim edilmemekle beraber, öğrenciler tarafından maket yapılması 

beklenmektedir.  

Dijital Model: Artırılmış gerçeklik (AR) veya sanal gerçeklik uygulamaları kullanılarak dijital model 

sunumun bir parçası haline getirilebilir. 

+ A3 Portfolyo 

Final jürisi için Diploma Projesi süresince yapılan tüm çalışmaların bir özeti olarak, proje raporunun da 

eklendiği bir A3 kitapçık teslim edilecektir. 

*Diploma projeleri bir eleme sonrası çevrimiçi olarak sergilenecek, detaylar daha sonra duyurulacaktır. 



7. SUNUM İLKELERİ  

Sunum paftaları 16:9 oranında yatay olarak .PDF dosya formatında oluşturulmalıdır. (PDF dosyalarının 

optimizasyonuyla ilgili ipuçları için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://darch.itu.edu.tr/ipuclari-pdf-

optimizasyonu/) Planlar, kesitler ve görünüşler binanın yakın çevresini, ulaşım (araç ve / veya yaya) 

bağlantılarını ve yakın peyzajını içermelidir. Sunum yöntemi, tüm materyali ve içeriği kendilerinin 

hazırlaması ve sunması şartıyla öğrencilerin seçimine bağlıdır. Çizim yöntemleri, el veya dijital temsil 

tekniklerinin kullanımı, proje önerisinin 3 boyutlu modellemesi ve renk kullanımı öğrencinin takdirine 

bırakılmıştır. Bunlara ek olarak, süreci tasvir eden eskizler, grafikler ve metinsel açıklamalar 

kullanılacaksa, öğrencilerin bunları uygun şekilde biçimlendirerek sunmaları önerilir. Posterler bütünlük, 

sunum ve arşiv koruma kolaylığı sağlayacak şekilde hazırlanacaktır. Ayrıca her bir posterde, yerleşim 

planı ve modellemeler grafik olarak aynı bakış açısına göre düzenlenecektir. Mimari projenin bütünüyle 

ifade edilmesi ve özgünlüğü, değerlendirme sürecinde dikkate alınacaktır. 

Proje dökümanları Ninova’ya yüklenecektir. Yüklenecek dokümanların dosya başına 50 MB sınırını 

aşmaması gerekmektedir. A3 Sergisi, Fakülte Arşivi ve NAAB dosyaları için pafta şablonları öğrencilerle 

yine Ninova üzerinden paylaşılacaktır. 

8.   PROGRAM VE İÇERİK 

Tasarlanacak Biyoteknoloji odaklı bilim ve araştırma merkezi, hem bu ana başlık altında toplanan çok 

önemli konularda araştırmaların fiilen yürütüldüğü, yüksek kalitede mekanlar içeren, bilimsel üretimlerin 

kaynağı olan, hem de bu araştırmaların kamuya kolay anlaşılır biçimde sunulmasına aracılık eden bir 

yer olmayı hedeflemektedir.  

 

Bilim merkezlerinin hedefi bilindiği gibi, insanların bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak ve bilim ve 

teknolojideki yöntemlerle sonuçlar hakkındaki farkındalıkları artırmaktır. Hedef kitle, özellikle çocuklara 

ve gençlere odaklanan tüm nüfustur. Bu ana misyon, bilginin ve merakın uygulamalı bir yaklaşımla 

canlanacağı fikrinden kaynağını alır. Proje kapsamında ileri düzey çalışmalar yapılan bir  araştırma 

merkezi ile herkesin ziyaretine açık bir bilim merkezi için tasarım çözümleri geliştirilmesi beklenmektedir. 

Bilim merkezinin, kent ve araştırma merkezi arasında bir arayüz oluşturma rolü ile ağırlığı ortaöğretim 

düzeyinde ve okul öncesi çocuklar olmak üzere herkesin erişimine açık olarak kurgulanması 

beklenmektedir.  

 

Araştırma ve Bilim Merkezi, yukarıda söz edilen araştırma alanları kısmı ile interaktif bir anlayışta 

sergilemelerin yapılacağı, atölye ve seminerlere de yer sağlayan bilim merkezi kısmını birlikte ele alarak 

iki içeriği birbirini destekleyecek şekilde bir araya getirmektedir. Bu kısımların birbirleriyle nasıl 

ilişkileneceğinin kararı öğrenciye bırakılmaktadır ve tasarım senaryosu için kritik öneme sahiptir. 

https://darch.itu.edu.tr/ipuclari-pdf-optimizasyonu/
https://darch.itu.edu.tr/ipuclari-pdf-optimizasyonu/


Kadıköy’de Haydarpaşa’ya doğru uzanan kıyıda konumlanan proje alanı, projenin bu ikili içeriğine cevap 

verebilecek potansiyeli taşımaktadır. Hem çeşitli toplu taşıma araçları (vapur, otobüs, minibüs, tren, 

metro, tramvay) istasyonlarına yakınlığı, araç ve yaya olarak kolay erişilebilirliği, kentsel konum olarak 

hem çekim gücü hem de kendini sergileyebilme olanaklarını taşımasıyla alan çok yönlü avantaja 

sahiptir. Halihazırda bir yarışma konusu olarak da değerlendirilmesi de bu gücüne paralellik 

göstermektedir.  

 

Bilim merkezinin bu lokasyonda hem kıyı ile yoğun ulaşım ağları arasında bir düğüm, hem de aynı anda 

bir odak ve geçiş mekanı olarak  açık/ yarı açık/kapalı mekanlar içermesi ve  toplamda  2500-3000m2  

lik bir alan içerisinde yenilikçi ve esnek mekansal çözümler sunması beklenmektedir. 

 

1. Biyoteknoloji Araştırma Merkezi 

Bu merkez, 120-150 araştırmacının eş zamanlı çalışabileceği biyoteknoloji ve genetik alanında 

özelleşmiş laboratuvarlar, destek ve servis birimleri, ofis ve ortak mekanlar içerecektir. 

Mekan Büyüklük Toplam Alan 

Alan Laboratuvarları 

Genomik laboratuvarı, ilaç üretim laboratuvarı, viroloji laboratuvarı, 

bakteriyoloji laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı, nanoteknoloji 

laboratuvarı, optik görüntüleme laboratuvarı. 

  

Araştırma merkezinin yaşam ve işleyiş senaryosu ve merkezde 

hangi alanlarda araştırma yürütüleceği öğrenci tarafından 

belirlenecektir. Alan laboratuvarlarının araştırma merkezi 

senaryosu ile birlikte düşünülerek, ihtiyaç duyulan biyogüvenlik 

düzeyinin ve gerekli destek mekanları ile birlikte bütünlüklü olarak 

ele alınıp tanımlı olan toplam metrekareyi sağlaması 

beklenmektedir. Standart boyutlardaki steril çalışma kabinleri gibi 

teknik/mekansal öğeler, önerilen araştırma alanlarının bir parçası 

olarak değerlendirilmelidir. 

35-80m2  

arasında 

değişen ve 

senaryoya 

uyumlu 

gereken 

sayıda 

1200m2 

Sterilizasyon Odası :  

Biyolojik materyali inaktive etmek ve  

Distile Su üretimi:  

Suyun deiyonize hale getirilmesi ve saflaştırılması (Distile) 

1  25 m2 

Temiz Oda  

Biyolojik ve biyomedikal nanoteknoloji araştırmalar için 

zerreciklerin geçişini engelleyecek yapıda, izolasyonu sağlanmış, 

özel havalandırma tertibatlı mekan. Temiz odayı destekleyecek 

1 300m2  



servis mekanlarının planlanması beklenmektedir. 

Mikroskop Odaları  

Alan laboratuvarlarının sayısı ve türüne göre uygun sayıda 

düzenlenecektir. 

 35m2  

Sıcak Oda ve  Soğuk Oda  

Sıcak ve soğuk odalar, 5-12m2  arasında değişen alanlarda ve 

laboratuvarların her katında bulunmalıdır ve senaryoya uyumlu 

gereken sayıda planlanmalıdır. 

 60m2  

Karanlık Oda   10m2  

Hayvan Saklama Odası 

İhtiyaç duyulan sıcaklık ve nem koşullarının ve gündüz-gece ritmi 

için otomatik ışık ayarnın sağlanabileceği teknik çözümlerin 

sunulması beklenmektedir. 

 15m2 

Hücre Kültürü Odası   15m2  

Veri Merkezi  20m2  

Araştırmacı Ofisleri  300m2  

Ortak Çalışma Alanları 

araştırmacılar için çeşitli türden karşılaşma alanları 

 120m2  

Toplantı Mekanları 

100 kişilik, projeksiyon imkanlı 

 250m2  

2. Bilim  Merkezi 

Eğitim Birimleri ve Atölyeler  2500-3000m2   

Sergi Mekanları  

Kalıcı ve geçici nitelikte sergiler için 

 

Kitap ve hediyelik eşya satış birimi  



Toplantı salonu 300 kişilik, projeksiyon imkanlı  

Diğer destek ve servis mekanları  

3. Yeme-İçme-Rekreasyon 

Yeme-içme ve dinlenme mekanlarının araştırma ve bilim merkezi ile nasıl ilişkileneceği tasarımcının 

kararına bırakılmıştır 

Kafe/ler  150m2 

Restoran  250m2 

Yemek Salonu ve Mutfak   450m2  

Fitness salonu (ıslak hacim dahil)  200m2 

4. İdari Birimler 

Yönetici, yönetici asistanı, mali işler, depolar ve toplantı 

odası 

 300m2 

5. Girişler 

Girişler projede geliştirilecek senaryoya bağlı olarak bütünsel olarak ele alınmalıdır. 

- Ana giriş(ler) ve danışma 
- Teknik Ekipman girişi 
- Atık çıkışı 
- Mal kabulü 
- Mutfak servis girişi 
- Personel girişi 

 250 m2 

6. Teknik Servis 

Elektrik, ısıtma, havalandırma, akıllı bina otomasyonu için 

teknik mekan 

 250m2 

 

7. Islak Hacimler 

Tüm birimlere gerektiği kadar  wc-lavabo, personel giyinme-duş düşünülmelidir. 

8.Otopark  

 

150 araç için açık ve/veya kapalı otopark çözümü geliştirilmesi 

beklenmektedir. 

22m2 /araç 3300m2  



  

● 1.-7. maddelerdeki mekanların toplam kapalı alanı sirkülasyon dahil yaklaşık 10.000 m2 olarak 

belirlenmiştir. 

● Otoparklar için ayrılacak alan bu metrekarenin dışında olacaktır. 

● Sirkülasyon:   % 35 ila % 50 arasında birimlere göre değişken olacaktır.                        

● Projede yer alacak mekanlar için verilen alanlar ± 10 oranında değiştirilebilir. 
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Başlangıç için: 

● Experimentarium (Kopenhag), https://www.experimentarium.dk/ 
● NEMO Science Museum (Amsterdam),https://www.nemosciencemuseum.nl/en/ 
● Science Museum (Londra),  https://www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/making-modern-

world 
● Blizard Institute, Queen Mary University of London 
● Vontz Center for Molecular Studies  (Cincinnati), 

http://www.galinsky.com/buildings/vontz/index.htm 
● Musée des Confluences (Lyon), https://www.museedesconfluences.fr/fr/visit-museum 
● The Francis Crick Institute (Londra), https://www.crick.ac.uk/ 
● CBG Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics (Dresden)  

● EMBL, The European Molecular Biology Laboratory (Heidelberg) 

● Biomedicum, Karolinska Institutet (Stockholm) 

● BioAugmented Design (Londra) http://www.richard-beckett.com/exhibition-at-the-barbican-bio-

augmented-materiality/ 

● İTÜ Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji ve Genetik Araştırmalar Merkezi, www.mobgam.itu.edu.tr  

Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması, https://konkur.istanbul/kadikoy/index.html 
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PROJE ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER 

Proje Alanı ve Maket Sınırları 

 

 



Proje Alanının Hava Fotoğrafları & Fotoğraflar 
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Proje Alanına İlişkin Bilgiler, Haritalar ve Modeller 

>> Online model [Konkur İstanbul Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması kapsamında 

erişime açılmıştır]: https://projem.ibb.istanbul/kadıköy/ 

 

>> Proje alanına ilişkin fotoğraflar: 

https://drive.google.com/drive/folders/17BF57vIEH8Kqsc5q3EccV7Yx7VTkWv_n?usp=sharing 

https://projem.ibb.istanbul/kadıköy/
https://drive.google.com/drive/folders/17BF57vIEH8Kqsc5q3EccV7Yx7VTkWv_n?usp=sharing


 

>> Proje alanı &çevresi ve maket sınırlarını içeren hali hazır harita: 

https://drive.google.com/drive/folders/1pXoNXbtilvzHgnEjglI6YOmHTW73MyPQ?usp=sharing 

 

>> Belgeler, haritalar ve model [Konkur İstanbul Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması 

şartname eklerinden temin edilen dokümanlar 2 başlığı altındadır]:  

https://drive.google.com/drive/folders/1zRRNUZUZbXlH2GPcISGwtLD5aY6fQFmY?usp=sharing 
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