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1. Proje Konusunun Tanımı ve Kavramsal Çerçevesi 
 
Proje konusu İstanbul’un Zeytinburnu Semtinde sporun gelişimine katkı ve ev sahipliği 
yapacak spor tesislerinin tasarlanmasıdır. Sportif aktivitelerin sadece fiziksel değil aynı 
zamanda bireyin mental gelişimi için de hayati bir önem taşıdığı bilinen bir gerçektir. Bu 
anlamda spor kompleksleri gerek bireysel sportif aktivitelere gerekse de takım oyunlarına 
da ev sahipliği yaparak bu gelişime katkı sağlayan temel kültürel mekandır. Bu merkezler 
bir yandan barındırdıkları flora sayesinde kentin nefes alma noktalarını oluştururken, öte 
yandan kent içinde sosyal yaşantının örüntülenme alanlarından bir tanesidir.  

 
Fakat büyük bir çeşitlilik arz eden spor aktiviteleri artık tekil bir yapı ile icra edilecek bir 
durumun çok ötesine geçmiştir. Çünkü spor türlerinin çeşitlenmesi ile birlikte aktiviteler 
farklı yapılar içerisinde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, artık spor parklarından ya da 
komplekslerinden bahsetmek mümkündür. 

Zeytinburnu Spor Kompleksi tasarımı, bir yandan öğrencilerin spor ile ilgili niteliksel ve 
niceliksel bilgilere sahip olmasını sağlarken, öte yandan geniş alanlar kullanan kompleksin 
kentsel entegrasyonuna odaklanmalarını ve bu değerlere dikkat ederek nasıl bir tasarım 
gerçekleştirecekleri üzerinde düşünmelerini sağlayacaktır. Spor, spor mekanı ve destek 
birimleri tasarımı, kentsel ölçek, sürdürülebilirlik, özellikle evrensel tasarım ve mekanların 
buna göre düşünülmesi öne çıkan konular olacaktır. 



 



2. Amaç ve Kapsam 
 
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. Değerlendirme Kriterleri 
 
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: 

 
● Jürilere ve program çalıştayı oturumlarına katılım. 
● Tasarım probleminin kişisel olarak değerlendirilmesi, problemlere çok boyutlu yaklaşma 

becerisi, tüm tasarım sürecini eleştirel bir şekilde yürütme performansı. 
● 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. Takvim 

 
 Tarih Saat İş Tanımı Yer 
19 Ekim 2020 
Pazartesi - 2020-2021 Güz yarıyılı başlangıcı - 

21 Ekim 2020 
Çarşamba 13:30 Diploma Projesi dosyalarının verilmesi ve her 

grubun öğrencilerle toplantısı Zoom 

28 Ekim 2020 
Çarşamba 17:00 Yazılı soru sorma süresi sonu Ninova 

 
4 Kasım 2020 
Çarşamba 13:30 Soruların cevaplanması  

14 Kasım 2020 
Cumartesi 

14:00'e 
kadar 1. Ara Jüri dokümanlarının teslimi Ninova 

 
18 Kasım 2020 
Çarşamba 09:30 1. ARA JÜRİ Zoom 



12 Aralık 2020 
Cumartesi 

14:00'e 
kadar 2. Ara Jüri dokümanlarının teslimi Ninova 

16 Aralık 2020 
Çarşamba 09:30 2. ARA JÜRİ Zoom 

9 Ocak 2021  
Cumartesi 

14:00'e 
kadar 3. Ara Jüri dokümanlarının teslimi Ninova 

13 Ocak 2020 
Çarşamba 09:30 3. ARA JÜRİ Zoom 

22 Ocak 2021 
Cuma - Güz Yarıyılı Sonu - 

06 Şubat 2021 
Cumartesi 

14:00'e 
kadar Final jüri dokümanlarının teslimi Ninova 

11 Şubat 2021 
Perşembe 09:30 FİNAL JÜRİ Zoom 

14 Şubat 2021 
Pazar 14:00 Diploma Projesi notları son giriş tarihi SİS İTÜ 

 
*Ek durumlar daha sonra açıklanacaktır.  

5. Öğrencilere Verilecek 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. 

 
6. Jüri Değerlendirmesi İçin 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.  
 

1. JÜRİ için İstenenler: 
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: kentsel ölçekte işlev, alan, ulaşım, odak vb. verilerle ilişkilerin gösterildiği 
şema veya uydu fotoğrafı üzerinden anlatımlarla  (1/2000, 1/1000 ölçek). 
 
Vaziyet planı: sınırları haritada belirtilen alan- 1/500 ölçek- (tüm çevre ilişkilerini içerecek 
şekilde). 
 



Planlar, kesitler, görünüşler ve silüetler: kentsel ve mimari tasarım kararlarını göstermeli, uygun 
ölçekler (1/1000, 1/500, 1/200…) kullanılarak yaşam senaryolarına dair mekansal önerileri ve 
programı ifade etmelidir. 
 
Program: program bileşenlerinin yorumlanan nitelikleri, metrekareler ve birbirleriyle ilişkileri. 
 
Öneri: Çözüm önerisine ilişkin ifadeler (1/500 ölçekte plan ve görünüşler) 
 
Maket: kentle ilişkileri gösteren; kavramsal yaklaşımı da içerecek şekilde tasarım düşüncesinde 
yer alan mimari, mekânsal kurgu, biçimleniş, veya yapısal ayrıntıya ilişkin düşünceleri anlatmaya 
yönelik (1/1000 ölçek). Maket görselleri paftalara eklenmelidir. Fiziksel olarak maketin kendisi 
teslim edilmemekle beraber, öğrenciler tarafından maket yapılması beklenmektedir. 
 
Dijital Model: dijital model tasarım sürecinin ve sunumun bir parçası haline getirilmelidir. 
 
+ A3 Portfolyo 
1. jüri için yapılan tüm çalışmaların özeti olarak bir A3 kitapçık, ekli mimari tasarım raporuyla 
birlikte teslim edilecektir. 
 
Tüm jürilerde, bir öğrenciye ayrılabilecek toplam süre yaklaşık/ortalama 15 dakika kadardır. Bu süreye jüri üyelerinin 
kritikleri de dâhildir. Öğrencilerin sözlü ve dijital sunumlarını bu durumu dikkate alarak hazırlamaları önerilir. Dijital 
sunumların mümkün olduğunca net, okunabilir, iyi bir grafik ve görsel kalitede olması önemlidir. Sözlü sunumlarda 
düşüncelerin etkin, sistematik ve akıcı bir dille anlatılabilmesi için yeterince hazırlıklı olunması, jüri oturumlarından 
en üst düzeyde verim alınabilmesi açısından yararlı olacaktır. 

 
2.JÜRİ için İstenenler: 
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: kentsel ölçekte işlev, alan, ulaşım, odak vb. verilerle ilişkilerin gösterildiği 
şema veya uydu fotoğrafı üzerinden anlatımlarla  (1/2000, 1/1000 ölçek). 
 
Vaziyet planı: sınırları haritada belirtilen alan- 1/500 ölçek- (tüm çevre ilişkilerini içerecek 
şekilde). 
 
Planlar, kesitler, görünüşler ve silüetler: kentsel ve mimari tasarım kararlarını göstermeli, uygun 
ölçekler (1/1000, 1/500, 1/200, 1/100, 1/50…) kullanılarak yaşam senaryolarına dair mekansal 
önerileri ve programı ifade etmelidir. 
 



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 1/200 ölçekte çizimler gösterilmelidir. 
 
Maketler: 

• Maket-1: Kentle ilişkileri gösteren; kavramsal yaklaşımı da içerecek şekilde Tasarım 
düşüncesinde yer alan mimari, mekânsal kurgu, biçimleniş veya yapısal ayrıntıya ilişkin 
düşünceleri anlatmaya yönelik; 1/1000 ölçekte. 

• Maket-2: Tasarım düşüncesinde yer alan mimari, mekânsal kurgu, biçimleniş veya yapısal 
ayrıntıya ilişkin düşünceleri anlatmaya yönelik; 1/500 ölçekte maket. 

 
Maket görselleri paftalara eklenmelidir. Fiziksel olarak maketin kendisi teslim edilmemekle 
beraber, öğrenciler tarafından maket yapılması beklenmektedir. 
 
Dijital Model: dijital model tasarım sürecinin ve sunumun bir parçası haline getirilmelidir. 
 
+ A3 Portfolyo 
2. jüri için yapılan tüm çalışmaların özeti olarak bir A3 kitapçık, ekli mimari tasarım raporuyla 
birlikte teslim edilecektir. 
 
Tüm jürilerde, bir öğrenciye ayrılabilecek toplam süre yaklaşık/ortalama 15 dakika kadardır. Bu süreye jüri üyelerinin 
kritikleri de dâhildir. Öğrencilerin sözlü ve dijital sunumlarını bu durumu dikkate alarak hazırlamaları önerilir. Dijital 
sunumların mümkün olduğunca net, okunabilir, iyi bir grafik ve görsel kalitede olması önemlidir. Sözlü sunumlarda 
düşüncelerin etkin, sistematik ve akıcı bir dille anlatılabilmesi için yeterince hazırlıklı olunması, jüri oturumlarından 
en üst düzeyde verim alınabilmesi açısından yararlı olacaktır. 
 
3.JÜRİ için İstenenler: 
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: kentsel ölçekte işlev, alan, ulaşım, odak vb. verilerle ilişkilerin gösterildiği 
şema veya uydu fotoğrafı üzerinden anlatımlarla  (1/2000, 1/1000 ölçek). 
 
Vaziyet planı: sınırları haritada belirtilen alan- 1/500 ölçek- (tüm çevre ilişkilerini içerecek 
şekilde). 
 
Planlar, kesitler, görünüşler ve silüetler: kentsel ve mimari tasarım kararlarını göstermeli, 1/1000 
ve 1/500 ölçeklerde yaşam senaryolarına dair mekansal önerileri ve programı ifade etmelidir. 
 



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 1/200 ölçekte çizimler gösterilmelidir. 
 
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) karakteristik bir aksı 
içeren taşıyıcı sistem, yapı elemanları ve servis sistemleri, bileşenler, malzemeler gibi alt sistemler 
1/20 ölçekte gösterilmelidir. 
 
Maketler: 

• Maket-1: Kentle ilişkileri gösteren; kavramsal yaklaşımı da içerecek şekilde Tasarım 
düşüncesinde yer alan mimari, mekânsal kurgu, biçimleniş veya yapısal ayrıntıya ilişkin 
düşünceleri anlatmaya yönelik; 1/1000 ölçekte. 

• Maket-2: Tasarım düşüncesinde yer alan mimari, mekânsal kurgu, biçimleniş veya yapısal 
ayrıntıya ilişkin düşünceleri anlatmaya yönelik; 1/500 ölçekte maket. 

 
Maket görselleri paftalara eklenmelidir. Fiziksel olarak maketin kendisi teslim edilmemekle 
beraber, öğrenciler tarafından maket yapılması beklenmektedir. 
 
Dijital Model: dijital model tasarım sürecinin ve sunumun bir parçası haline getirilmelidir. 
 
+ A3 Portfolyo 
3. jüri için yapılan tüm çalışmaların özeti olarak bir A3 kitapçık, ekli mimari tasarım raporuyla 
birlikte teslim edilecektir. 
 
Tüm jürilerde, bir öğrenciye ayrılabilecek toplam süre yaklaşık/ortalama 15 dakika kadardır. Bu süreye jüri üyelerinin 
kritikleri de dâhildir. Öğrencilerin sözlü ve dijital sunumlarını bu durumu dikkate alarak hazırlamaları önerilir. Dijital 
sunumların mümkün olduğunca net, okunabilir, iyi bir grafik ve görsel kalitede olması önemlidir. Sözlü sunumlarda 
düşüncelerin etkin, sistematik ve akıcı bir dille anlatılabilmesi için yeterince hazırlıklı olunması, jüri oturumlarından 
en üst düzeyde verim alınabilmesi açısından yararlı olacaktır. 
 
FİNAL JÜRİSİ için İstenenler: 
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. Maket görselleri paftalara eklenmelidir. Zoom 
platformunda ekran paylaşımı için sunum paftaları 16:9 oranında yatay olmalıdır. Her sunum 
paftasında çizgi ölçek olmalıdır. 
 
Kentsel ilişki şeması: kentsel ölçekte işlev, alan, ulaşım, odak vb. verilerle ilişkilerin gösterildiği 
şema veya uydu fotoğrafı üzerinden anlatımlarla  (1/2000, 1/1000 ölçek). 



Vaziyet planı: sınırları haritada belirtilen alan- 1/500 ölçek- (tüm çevre ilişkilerini içerecek 
şekilde). 
 
Planlar, kesitler, görünüşler ve silüetler: kentsel ve mimari tasarım kararlarını göstermeli, 1/1000 
ve 1/500 ölçeklerde yaşam senaryolarına dair mekansal önerileri ve programı ifade etmelidir. 
 
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 1/200 ölçekte çizimler gösterilmelidir. 
 
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) karakteristik bir aksı 
içeren taşıyıcı sistem, yapı elemanları ve servis sistemleri, bileşenler, malzemeler gibi alt sistemler 
1/20 ölçekte gösterilmelidir. 
 
Maketler: 

• Maket-1: Kentle ilişkileri gösteren; kavramsal yaklaşımı da içerecek şekilde Tasarım 
düşüncesinde yer alan mimari, mekânsal kurgu, biçimleniş veya yapısal ayrıntıya ilişkin 
düşünceleri anlatmaya yönelik; 1/1000 ölçekte. 

• Maket-2: Tasarım düşüncesinde yer alan mimari, mekânsal kurgu, biçimleniş veya yapısal 
ayrıntıya ilişkin düşünceleri anlatmaya yönelik; 1/500 ölçekte maket. 

 
Maket görselleri paftalara eklenmelidir. Fiziksel olarak maketin kendisi teslim edilmemekle 
beraber, öğrenciler tarafından maket yapılması beklenmektedir. 
 
Dijital Model: dijital model tasarım sürecinin ve sunumun bir parçası haline getirilmelidir. 
 
+ A3 Portfolyo 
Final jürisi için Diploma Projesi süresince yapılan tüm çalışmaların bir özeti olarak, proje 
raporunun da eklendiği bir A3 kitapçık teslim edilecektir. 
 
Tüm jürilerde, bir öğrenciye ayrılabilecek toplam süre yaklaşık/ortalama 15 dakika kadardır. Bu süreye jüri üyelerinin 
kritikleri de dâhildir. Öğrencilerin sözlü ve dijital sunumlarını bu durumu dikkate alarak hazırlamaları önerilir. Dijital 
sunumların mümkün olduğunca net, okunabilir, iyi bir grafik ve görsel kalitede olması önemlidir. Sözlü sunumlarda 
düşüncelerin etkin, sistematik ve akıcı bir dille anlatılabilmesi için yeterince hazırlıklı olunması, jüri oturumlarından 
en üst düzeyde verim alınabilmesi açısından yararlı olacaktır. 
 
Diploma projeleri bir eleme sonrası çevrimiçi olarak sergilenecek, detaylar daha sonra 
duyurulacaktır. 
 
 
 



7. Sunum İlkeleri 
 
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 dokümanları 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 İçerik 
 
Aşağıda verilen program, spor kompleksinin kullanım amacı ile ilgili ana hatları 
tanımlamaktadır. Yapısal programın yeniden yorumlanması, mekânsal ilişkilerin ve 
büyüklüklerin kurgulanması tasarımın önemli bir aşaması olarak görülmektedir. 
Tasarımcıların kendi ana fikirleri ve genel yaklaşımları doğrultusunda yapısal programın 
da geliştirilmesi ve kesinleştirilmesi beklenmektedir.  
Tüm yapılarda mekânların fiziksel özellikleri ve işlevleri çerçevesinde gelişmiş bir 
teknolojik alt yapı ve dijital teknolojilerin kullanımı dikkate alınmalıdır.  
Yapıların işlevsel ve mekânsal kurgu açısından zaman içindeki değişimlere uyabilirliği 
dikkate alınmalıdır. Katı ve sabit bir programın uzun süreli değişmez karşılığı olarak değil, 
belli bir dinamizm içinde kullanım değişikliklerine olanak tanıyan bir kompleks olması 
hedeflenmelidir.   
Spor kompleksinin temel bazı yapıları arasında spor salonları, konaklama merkezi ve küçük 
ölçekli bir stadyum sayılabilir. 
 
STADYUM 

Spor kompleksinin hacimsel olarak en önemli yapısı ve aynı zamanda birçok spor 
aktivitesinin de test mekanıdır. Yaklaşık 5000 kişiye hizmet etmesi beklenen stadyum 
yapısı aşağıda belirtilen mekanları minimum düzeyde gerçekleştirmelidir. 

 



Tribün/ler: Stadyumda maksimum 5000 kişiye hizmet edecek bir tribün düzeni 
sağlanmalıdır. Bu tribünler ev sahibi seyirci, misafir seyirci, protokol, basın, engelli ve VIP 
seyirciler için farklı bölümlere ayrılmalıdır. Bu seyirci gruplarının salona ayrı girişlerden 
girmeleri ve yollarının çakışmaması istenmektedir. Futbol müsabakaları için kabul edilen 
misafir seyirci oranı kapasitenin %5’i, engelli seyirciler için ise binde beşi oranındadır. 
 
Tüm seyirci profilleri için dinlenme ve yeme içme mekanları sağlanmalıdır. Futbol 
müsabakalarında her bin kişi için 7 metre bankolu büfe imkanları istenmektedir. Seyirciler 
müsabaka arasında yeme içme mekanlarının etrafında dinlenebilmelidirler.  
 
Engelli seyirciler farklı kategorilerde düşünülmeli, yalıtmak yerine normal seyircilerle 
bütünleşmesi sağlanmalıdır. Tekerlekli sandalye kullanan seyirciler için yanlarında 
refakatçi koltuğu düşünülmeli ve konuyla ilgili uluslararası ölçülere dikkat edilmelidir.  
Tüm tribünler için yeterli WC olanakları sağlanmalıdır. Evrensel tasarım kurallarına dikkat 
edilmelidir. Her 250 erkek seyirci için 1 klozet, her 125 erkek seyirci için bir pisuvar, her 
250 kadın seyirci için 1 klozet olacak şekilde WC sayıları düzenlenmelidir. Engelli seyirciler 
için ise her 15 engelli seyirci için 1 WC sağlanmalıdır. Her tribün bölüntüsünde en az 25 
m2 ve donanımlı 2 ilkyardım odası bulunmalıdır. 
Tribünlerde yapılacak tasarımlarda yan yana gelecek koltuk sayısı 28 koltuğu  (14 m) 
geçmemeli ve her iki yanında merdivenler tasarlanmalıdır.  

 
Tribünlerin tasarımında görüş açı ve mesafelerine mutlaka dikkat edilmelidir. Tribün kesiti 
görüşü engelleyecek tasarım hatalarından arındırılmalıdır. Konuyla ilgili hesaplama ve 
formüller incelenmelidir. Tüm tribünler çatılı düşünülmeli seyircilerin yağmur, kar ve aşırı 
güneş gibi doğal etkenlerden korunmaları sağlanmalıdır.  

 
Tüm tribünlerde merdivenlerin karşısına gelecek şekilde sahaya açılan kapılar 
tasarlanmalıdır. Minimum 120 cm olması beklenen kapılar, sahaya açılacak şekilde 
düzenlenmelidir.  
 
Oyun Alanı: Oyun alanı birçok spor için en önemli bir bileşendir. Doğru ölçüler, doğru bir 
yönelim ve doğru bir malzeme kullanımı temeldir. Stadyumdaki oyun alanı minimum 
ölçüsü 68x105 metre ölçülerinde olmalı ve kesinlikle doğal çim olarak tasarlanmalıdır. 
68x105 metre ölçülerin kenarında minimum 2 metre doğal çim devam ettirilmelidir. Yeşil 
alanın dışında olimpiyat sporlarına imkan tanıyacak her türlü ölçü ve tertibat 
sağlanmalıdır. Zemin altında iyi bir drenaj sistemi oluşturulmalıdır. 

 
Oyun alanının yönelimi bir diğer önemli kriterdir. Oyunun doğası ve naklen yayın ilişkileri 
düşünüldüğünde oyun alanı kuzey güney istikametinde yerleştirilmeli fakat spor türüne 
göre doğu ve batı ile yapacakları ideal açı hesaplanmalıdır. 
 
Oyun alanı malzemesi doğal çimdir. Futbol müsabakalarında FIFA yapay çim uygulamasına 
da izin verebilmektedir. Fakat kullanılan yapay çimin yine FIFA onaylı olması 



gerekmektedir. Günümüzde hibrit çim yapılanması revaçtadır. Doğal çimin içine yüzde 10 
oranında yapay çim katılmaktadır. 
 
Sportif Alanlar: Stadyumlarda ağırlıklı olarak sporcu ve müsabaka görevlilerinin 
kullanacağı bölgeler sportif alanlar olarak bilinir. Bu alanlarda daha çok soyunma, hakem, 
temsilci, sağlık, doping, ısınma, stüdyo, basın toplantı, foto muhabiri çalışma ve dinlenme 
gibi odalar bulunur. 
 

Mekân Adet İçerik M2 
Soyunma Odası 4 25 kişilik oturma ve soyunma dolabı, 

5 duş, 2 WC, 2 pisuvar, lavabo, 
buzdolabı, masaj masası 

600 

Hakem Odası 2 4 kişilik soyunma, 2 duş, 2 WC, 
çalışma masa ve sandalyeleri 

80 

Temsilci ve Delege 
Odası 

1 Soyunma dolabı, 1 duş, 1 WC, 
çalışma masası ve sandalyeleri  

40 

Sağlık Odası 1 Tıbbi dolap ve malzemeler, sedye, 
oksijen tüpü, çalışma masa ve 
sandalyeleri 

50 

Doping Odası 1 8 kişilik bekleme bölümü, 8 koltuk, 
buzdolabı, TV Ünitesi, Çalışma 
bölümü, çalışma masa ve 
sandalyeleri, 1 WC, 1 Duş, 1 Lavabo 

50 

Basın Toplantı Odası 1 1 Kürsü ve 5 kişi oturma imkânı, 2 
adet kapı-futbolcu ve basın için, 50 
kişilik oturma, Kamera platformu 

100 

Foto Muhabiri 
Çalışma Odası 

1 Çalışma ve dinlenme bölümlü, 
kamera dolaplı, 50 kişilik oturma, WC 
imkanlı. 

150 

Sporcu Isınma Odaları 2 Sporcuların maç önü ısınma 
hareketleri yapacağı odalardır 

150 

TV Stüdyoları 2 TV programlarının organize edileceği 
odalardır. 4 m tavan yüksekliği 
gereklidir. Soyunma kotunda 
planlanmalıdır. 

80 

Rezerv Odalar 4 Gelecekteki yeni işlevlerin 
sürdürülebilmesine yöneliktir 

160 

  TOPLAM 1460 
  %50 Sirkülasyon 730 
  GENEL TOPLAM 2190 

Stadyumun tüm giriş kapılarında elektronik turnikeler tahsis edilmelidir. 600 kişiye bir 
turnike hizmet edecek şekilde turnike hesabı yapılabilmektedir. Stadyumda görevli 
girişleri de düzenlenmeli ve bu girişlere de turnike konmalıdır. Turnikelerin yanında ayrıca 
çıkış kapıları da tasarlanmalıdır. 
Stadyumda soyunma katında bir karma alan düzenlenmelidir. Bu alan müsabaka sonu 
sporcu ve basın mensuplarının birbirinin içine geçmeden röportaj verebilecekleri bir 



alandır. Maç önünde sporcuların hakem eşliğinde birlikte sahaya birlikte çıkmalarına 
imkan verecektir. 
 
Stadyum yönetimi: Stadyumda bir yönetim birimi oluşturulmalıdır. Bu birim içerisinde; 
Soyunma odaları kotu ve stadyum yönetimi için ayrı WC olanakları sağlanmalıdır. 
 

Mekân Adet İçerik M2 
Yönetici odası 1 Masa, sandalye, koltuk, dolap 40 
Yönetici yardımcısı 1 Masa, sandalye, koltuk, dolap 32 

Toplantı odası 1 15 kişilik toplantı masası, sandalye, 
sunum imkânı 

48 

Sekreterya 1 Masa, sandalye, koltuk 24 

Teknik ofis 1 

Stadyumun basın halkla ilişkiler, 
muhasebe işlemlerinin sağlanacağı 
mekandır. Gerekli tefriş 
sağlanmalıdır. 

32 

Mutfak 1 Çeşitli yiyecek ihtiyaçlarını 
sağlamaya yönelik. 16 

  TOPLAM 192 
  %50 Sirkülasyon 96 
  GENEL TOPLAM 288 

 
Toplantı Birimleri: Stadyumda çok amaçlı kullanılabilecek toplantı birimleri 
oluşturulmalıdır.  
 
Konferans Salonu: Yaklaşık 150 kişilik bir konferans salonu tasarlanmalıdır. Salon 180 m2 
civarında olmalı, 90 m2 lik bir fuayeye sahip olmalıdır. 2 adet 32 metrekarelik hazırlık 
odası, bir adet 48 m2 lik VIP odası planlanmalıdır. Salon için yeteri kadar kadın erkek WC 
imkanları sağlanmalıdır. Salonun fuayesinde vestiyer imkanı olmalıdır. Salonda sahneyi 
gören projeksiyon, basın-yayın, çeviri, ses-ışık odaları düşünülmelidir.  
 
Seminer Odaları: Seminer odaları en az 6 adet olmalı ve her bir seminer odası 64 m2 
olmalıdır. Farklı toplantı düzenlerine imkan vermeli ve gerektiğinde kendi içinde 
birleşebilmelidir. 
 
KAPALI SPOR SALONU 

Kullanıcılar için farklı spor alanlarını destekleyecek en az bir kapalı spor salonu da 
tasarlamalıdırlar. Bu salonlar basketbol, voleybol, hentbol sporlarına ya da yüzme veya 
buz hokeyi alanına hizmet edecek salonlar olabilir. Salonun seçimi öğrencinin 
kurgulayacağı concept ile doğrudan ilişkilidir. Bu salonlarda da stadyumda bahsi geçen 
mekanlar seyirci ve sporcu güvenliği açısından düzenlenecektir.  
 
Tribünler: 500 seyirciyi geçmeyecek şekilde bir tribün düzeni gerçekleştirilecektir. 
Tribünlerde ev sahibi, misafir, protokol, basın ve vip seyirci düzenleri mutlaka 



sağlanmalıdır. Bu seyirci gruplarının salona ayrı girişlerden girmeleri ve yollarının 
çakışmaması istenmektedir. Tüm seyirci grupları için yeme-içme ve dinlenme mekanları 
düzenlenmelidir. Tüm tribünler koltuklandırılmalıdır. Ayakta seyirci kurallar gereği kabul 
edilmemektedir. Tribün görüş mesafe ve açıları mutlaka düşünülmeli ona göre tribün 
kesiti oluşturulmalıdır. Tüm seyirci grupları için WC imkanları düzenlemelidir. Kapalı 
salonlarda 50 erkek için 1 WC, 50 kadın için 1 WC ve 25 erkek için 1 pisuvar 
oluşturulmalıdır. Engelli seyirciler için WC ler mutlaka oluşturulmalıdır. Tribünlerde engelli 
seyirci seyir imkanları sağlanmalı ve evrensel tasarım kurallarına uyulmalıdır. Tribünlerde 
yüzde beş oranında engelli seyirci oranı her tribün bölüntüsü için tasarlanmalıdır. 
 
Oyun Alanı: Oyun alanı öğrencinin seçeceği spor dallarına göre belirlenmelidir. Basketbol, 
voleybol ve hentbol aynı salon çatısı altında oynanabilmektedir. 20X40 metrelik ölçüler 
bu oyun alanını belirlemektedir. Oyun alanının kenarlarında her taraftan en az 2 metre 
bırakılmalıdır. Olimpik yüzme havuzlarında ölçü 25X50 metredir. Kenarlarda minimum 2 
metre bırakılmalıdır. Başlangıç platformları tarafında mesafe 5-6 metre civarında 
tasarlanabilmelidir. Buz hokeyi oyun alanı minimum 26X56 metrelik bir alanda oynanır. 
Bu mesafeler maksimum 30X61 olarak da alınabilir. Oyun alanının köşeleri ovaldir ve bu 
ovallik en fazla 7-8.5 metre yarıçapta olmalıdır. Bu salonda tribünlerin oyun alanına çok 
yakın olduğu ve cam bir bariyerle oyun alanından ayrıldıkları görülür. Tüm oyun alanlarının 
malzemeleri seçilen spor türüne göre araştırılmalı ve uygulanmalıdır. Bu malzemeler ilgili 
federasyonların kurallarına uygun olarak seçilmelidir. 

 
Sportif Alanlar: Kapalı spor salonları için de kurallar benzerlik göstermektedir.  
 

Mekân Adet İçerik M2 
Soyunma Odası 4 20 kişilik oturma ve soyunma dolabı, 

3 duş, 1 WC, 1 pisuvar, lavabo, 
buzdolabı, masaj masası 

200 

Hakem Odası 2 4 kişilik soyunma, 1 duş, 1 WC, 
çalışma masa ve sandalyeleri 

80 

Temsilci ve Delege 
Odası 

1 Soyunma dolabı, 1 duş, 1 WC, 
çalışma masası ve sandalyeleri  

32 

Sağlık Odası 1 Tıbbi dolap ve malzemeler, sedye, 
oksijen tüpü, çalışma masa ve 
sandalyeleri 

40 

Doping Odası 1 8 kişilik bekleme bölümü, 8 koltuk, 
buzdolabı, TV Ünitesi, Çalışma 
bölümü, çalışma masa ve 
sandalyeleri, 1 WC, 1 Duş, 1 Lavabo 

40 

Basın Toplantı Odası 1 1 Kürsü ve 5 kişi oturma imkânı, 2 
adet kapı-futbolcu ve basın için, 30 
kişilik oturma, Kamera platformu 

75 

Foto Muhabiri 
Çalışma Odası 

1 Çalışma ve dinlenme bölümlü, 
kamera dolaplı, 50 kişilik oturma, WC 
imkanlı. 

100 



Rezerv Odalar 4 Gelecekteki yeni işlevlerin 
sürdürülebilmesine yöneliktir 

128 

  TOPLAM 695 
  %50 Sirkülasyon 348 
  GENEL TOPLAM 1043 

 
KONAKLAMA 

Spor kompleksi dışarıdan gelecek misafir sporcuları ağırlayabilecek ve gerektiğinde bir 
kamp merkezi gibi çalışabilecek bir konaklama birimine sahip olmalıdır. Bu yapı aşağıdaki 
birimleri içermelidir. 
 

Mekân Adet İçerik M2 
Giriş Holü 1 Danışma, bekleme, resepsiyon gibi 

bölümleri içermelidir 
100 

Arka ofis 1 Resepsiyon ile bağlantılı bir odadır. 4 
kişilik çalışma imkânı sağlanmalıdır. 

24 
 

Güvenlik Odası 1 Konaklama yapısının güvenlik kontrol 
odasıdır.  

16 

Vestiyer-Emanet 1 Kıyafet ve valiz gibi eşyaların geçici 
süre saklanacağı mekân 

32 

Restoran 1 80 kişilik masa düzeni sağlanmalı, 
kasa ve WC imkanları 
düşünülmelidir. 

120 

Mutfak 1 Her türlü hazırlama, pişirme, sunma 
eylemlerine imkân vermelidir. 

60 

Mutfak Depo 2 Soğuk ve kuru depo  64 
Odalar 40 İki kişilik, Banyo imkanlı odalar 

tasarlanmalıdır. 
960 

Kat ofisi  Muhtelif sayıda her katta bir adet kat 
ofisi tasarlanmalıdır. 

24 

Lobi 1 Gerektiğinde 100 kişiye hizmet 
verebilecek içinde mini bir kafe 
barındıran bir lobi tasarlanmalıdır. 

200 

  TOPLAM 1600 
  %40 Sirkülasyon 640 
  GENEL TOPLAM 2240 

 
TEKNİK BİRİMLER 

Stadyum ve Kapalı Spor salonu gibi büyük yapıların kendilerine has teknik hacimleri 
olmalıdır. Diğer yapılar ortak bazı teknik hacim mekanları ve işlevlerine sahip olabilirler; 
bu tasarımcının tasarrufuna sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda bağlıdır. 

Buna göre, yapılarda olması beklenen teknik mekanlar; 

Isı Merkezi, Klima ve Havalandırma Merkezi, Ana tablo, Trafo, Jeneratör (Stadyum için en 
az iki adet düşünülmelidir), UPS odası, Çeşitli depo alanları, Arşivler, Tekniker odaları, 



Sığınak, Su deposu. Kuşkusuz ısı ve klima merkezleri yapıların büyüklüklerine göre 
düşünülmelidir. 

OTOPARKLAR 

Bütün tesisler için yeterli düzeyde açık ve kapalı otopark alanları düzenlenmelidir. 
Stadyum için en az 2 otobüs, 1 ambulans, 1 itfaiye, 5 engelli, 10 basın, 20 protokol, 20 
emniyet ve 20 vip seyirci otoparkları tasarlanmalıdır. Benzer yaklaşım azaltılarak kapalı 
spor salonları için de düşünülmelidir. Yeterli alanların kalması durumunda ev sahibi ve 
misafir seyirciler için de otopark imkanı sağlanabilir. Yönetici ve eğitmenler için kendi 
birimleri yakınında yeterli düzeyde otopark sağlanabilir. Otoparklar iyi aydınlatılmalı, 
yönlendirilmeli ve zeminde yerleri işaretlenmelidir.  

AÇIK ALAN DÜZENLEMELERİ 

Spor kompleksleri için olmazsa olmazlardan bir tanesi açık alan düzenlemesidir. Bu alanlar 
açık spor alanlarını içereceği gibi önemli peyzaj düzenlemelerini de içinde barındırır: 
Yürüyüş parkurları, açık mini futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi sportif alanlar, açık 
dinlenme alanları, muhtelif kafeler ve sporcu sağlığına destek veren ve aynı zamanda 
kente zenginlik katan yeşillendirme - ağaçlandırma ve bitkilendirme. 

Bunların yanı sıra gençler temel spor dallarına yönelik mekansal ve altyapı 
düzenlemelerinin ötesinde isterlerse güncel sportif eğilimlere yönelik düzenlemerde 
gerçekleştirebilirler: Skateboarding, bmx ya da dirt bike, chairskating, miniramp, vb. 
 
GENEL METREKARELER 
 
No Birim M2 

1 Stadyum-tribünler 5000 

2 Stadyum-sportif alanlar 2190 

3 Stadyum Yönetimi 288 

4 Kapalı Spor Salonu-Tribünler 900 

5 Kapalı Spor Salonu-Oyun Alanı 1056 

6 Kapalı Spor Salonu-Sportif Alanlar 1043 

7 Konaklama 2240 

8 Teknik Mekanlar 1000 

 TOPLAM 13717 

 
 

 

 

 



NOTLAR 

Yapılara en az %40 sirkülasyon alanı eklenecektir. Bu yüzde eklendikten sonra toplam 
metrekareye ulaşılabilir. WC'ler, merdivenler ve asansör boşlukları, koridorlar sirkülasyon 
metrekaresinden hesaplanacaktır. 

Yapılarda belediyelerin geçerli yangın yönetmeliklerine uyulacaktır. 

Yapılarda her türlü evrensel tasarım kriterlerine uyulmalı ve tasarımlar bu kriterleri 
dikkate alarak gerçekleştirilmelidir. 

Yapılarda ve kompleksin genelinde artık bir tasarımın olmazsa olmazlarından bir tanesi 
olan sürdürülebilirlik kavramına yer verilmelidir. Bu yönde tasarımcılar düşüncelerini 
anlatan plan, kroki ve gerekli çizimleri yapmalıdır. 
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10. Öğrenci Listesi 
 
 

Sıra Öğrenci No Öğrenci Adı Soyadı 

1 010110022 Onur Öztürk 

2 020050122 Dilşah Timuçin 

3 020070151 Yaşam Çağlar 

4 020080916 Naghmeh Chagherı 

5 020090108 Elif Ece Zor 

6 020090133 Hande Başeğmez 

7 020120215 Cansu Yağcıoğlu 

8 020130185 Damla Çelen 

9 020130224 Furkan Yekta 

10 020130248 Yunus İslamoğulları 

11 020130286 Eren Çağlar Başbağ 

12 020130295 Didem Oy 

13 020140081 Melda Şişman 

14 020140095 Servet Burak Tongarlak 

15 020140427 Havva Mert 

16 020140555 İclal Sofuoğlu 

17 020150103 Hasan Haktan Altınal 

18 020150183 Başak Cengiz 

19 020160709 Ahmet Muhammed Şahin 

20 020160754 Elif Kosanoğlu 

21 020160771 Deniz Karıncaoğlu 

 
 
 
 
 
 
 


