
MİM 484 UYGULAMA PROJESİ  
 

İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ  

2020-2021 GÜZ YARIYILI 
 
 
Prof. Dr. Alpin Köknel Yener  Araş. Gör. Elif Ranaer Harputluoğlu 
yener@itu.edu.tr    elifranaer@gmail.com  
 

KONUT BİRİMİ TASARIMI
 

 

Amaç 
 
Proje çalışması kapsamında; bir yapı adasında konut birimlerinin yerleşimi, tek aile 
konut birimi tasarımı ve uygulama projesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
İstanbul’da veya yakın çevresinde belirlenecek bir arazide tasarlanan binanın doğal 
çevre ile uyumlu, ekolojik dengeyi koruyan, doğal kaynakları kullanan sistemlere 
öncelik vererek ısıtma, havalandırma ve aydınlatma gereksinmelerine cevap veren, 
sürdürülebilir bir bina olarak tasarlanması amaçlanmalıdır.  
 
Güneş enerjisinden yararlanma ve güneşin zararlı etkilerinden korunma, alternatif 
enerji kullanımı, suyun ekolojik kullanımı, atıkların değerlendirilmesi, yapı 
malzemelerinin ekolojik açıdan uygun olacak biçimde seçilmesi (doğaya ve insan 
sağlığına zarar vermeyen malzemelerin kullanımı) ve bu amaçla tasarlanan binanın 
çevre ve peyzaj düzenlenmesi ile birlikte ele alınması gibi konular göz önünde 
bulundurulmalıdır.  
   

 

Öğrencilerden beklenenler  

 

 Ekolojik tasarım ve yerleşme konularına ilişkin literatür taraması ve mevcut 
örnekleri araştırması 

 Çevresel koşulları (arazi, iklim vb.) değerlendirmesi 

 İşleve bağlı olarak kullanıcı gereksinmelerini belirlemesi  

 Yürürlükte olan yönetmelikleri irdelemesi  

 Doğayla uyumlu teknolojik gelişmeler paralelinde yukarıda söz edilen konuları 
yaratıcılıkla yorumlayarak ön projesini geliştirmesi,  

 Yapı malzemesi ve elemanları ve bina alt sistemleri ile ilgili teknik bilgi 
araştırması  

 Yapıya ilişkin tüm malzeme ve alt sistemleri seçmesi ve detaylarını 
geliştirmesi  

 Projeye ilişkin seçilmiş tüm alt sistemleri entegre ederek uygulama projesini 
hazırlamasıdır. 
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Hafta Çalışma Konuları 

1 20.10 – 23.10.2020 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması, proje konusuyla ilgili 
literatür araştırması ve tartışma, örnek projelerin incelenmesi 

2 27.10 – 30.10.2020 Örnek projelerin tartışılması, arazi ve proje bilgilerinin analizi ve 
değerlendirilmesi, projelendirmeye geçiş 

3 03.11 – 06.11.2020 Geçerli yasa ve yönetmeliklerin incelenmesi ve tartışılması, 
projelendirmeye devam edilmesi 

4 10.11 – 13.11.2020 

Taşıyıcı sistem kararlarının verilmesi, avan projenin 

oluşturulması (1/ 500 Yerleşme planı, 1 / 100 plan, 

kesit ve görünüşler)  

5 17.11 – 20.11.2020 İklimsel koşullar ve arazi özelliklerine uygun enerji etkin konut 
binalarına ilişkin avan projenin oluşturulması (1/ 500 Yerleşme 
planı, 1 / 100 plan, kesit ve görünüşler)  

6 24.11 – 27.11.2020 İklimsel koşullar ve arazi özelliklerine uygun enerji etkin konut 
binalarına ilişkin avan projenin oluşturulması (1/ 500 Yerleşme 

planı, 1 / 100 plan, kesit ve görünüşler) ARA TESLİM 

7 01.12 – 04.12.2020 Bina alt sistemlerine karar verilmesi (Islak hacimler, bina kabuğu 
ve ısıtma sistemi, aydınlatma ve güneş kontrolü, malzeme seçimi, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, vs.)  

8 08.12 – 11.12.2020 Bina alt sistemlerine karar verilmesi (Islak hacimler, bina kabuğu 
ve ısıtma sistemi, aydınlatma ve güneş kontrolü, malzeme seçimi, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, vs.) ARA TESLİM 

9 15.12 – 18.12.2020 Verilen kararlara ilişkin sistem plan + kesit + görünüşlerinin 
oluşturulması 

10 22.12 – 25.12.2020 Verilen kararlara ilişkin sistem plan + kesit + görünüşlerinin 

oluşturulması ARA TESLİM 

11 29.12 – 01.01.2021 1/50 ölçekli projenin (plan, kesit ve görünüşler) hazırlanması 

(Mimari proje düzenleme esaslarına uygun), YILBAŞI TATİLİ 

12 05.01 – 08.01.2021 1/50 ölçekli projenin (plan, kesit ve görünüşler) hazırlanması 
(Mimari proje düzenleme esaslarına uygun) 

13 12.01 – 15.01.2021 1/50 ölçekli projenin (plan, kesit ve görünüşler) hazırlanması 
(Mimari proje düzenleme esaslarına uygun) 

14 19.01 – 22.01.2021 Projelerin tamamlanması, tartışılması  

 
 
 


