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İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ * MİMARLIK BÖLÜMÜ 

MIM 484 UYGULAMA PROJESİ DERSİ 

2020 – 2021 GÜZ YARIYILI – DERS PLANI 

Kredi / Ders Saati: 5 / (2 + 6) 

CRN: 14277 

Ders Gün ve Saatleri: Salı  13:30 – 17:30 

 Cuma  08:30 – 12:30 

Sınıf: Çevrimiçi Zoom Platformu 

Kontenjan: 10 öğrenci 

Öğretim Üyesi   Prof. Dr. Hakan YAMAN (Oda No: 205 A) 

 Ar. Gör. Cansu YALÇIN 

E-posta: yamanhak@itu.edu.tr 

Sanal Doku Yöresi http://web.itu.edu.tr/yamanhak 

1. DERSİN TANIMI 

Kapsamlı bir bina tasarımı bağlamında malzeme seçimi ile “yapı” tipi, yapım tekniği ve çevre kontrolü 

sistemleri seçimi veya tasarımının yapılması ve taşıyıcı sistemin düzenlenmesi. Tasarımın tüm aşamalarının 

(ön proje, kesin proje ve uygulama projesi) geçerli yapı mevzuatına (deprem yönetmeliği, ısı korunumu 

yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği, yangından korunma yönetmeliği vb.) göre oluşturulması. 

Tasarımda bina alt sistemlerinin (yapı elemanları, taşıyıcı, servis) diğer bina bileşenleri ile bütünleştirilmesi 

ve koordinasyonu. Her bir tasarım aşamasının anlatımının, ulusal ve/veya uluslararası proje düzenleme 

esaslarına uygun olarak yapılması. 

2. DERSİN AMACI 

Uygulama projesi dersinin amaçları, 

✓ Kullanıcı gereksinimleri ve çevresel etmenlere bağlı olarak bina alt sistemlerinin tasarlanması, 

geliştirilmesi ve bunlar arasındaki entegrasyonun sağlanmasında, yapı ve yapımla ilgili faktörleri, ilgili 

mevzuatı (yönetmelik, standart vb.) ve estetik ölçütleri bütünleşik olarak göz önünde bulunduran, 

uygulamaya yönelik, mimari çözümler geliştirme becerisinin kazandırılması. 

✓ Kapsamlı bir tasarım bağlamında yapı elemanları ve detaylarını oluşturma ve diğer sistemlerle 

bütünleme becerisinin kazandırılması. 

✓ Kapsamlı bir tasarım bağlamında uygun malzeme seçimi ve taşıyıcı sistem düzenleme becerisinin 

kazandırılması. 

✓ Kapsamlı bir tasarım bağlamında, enerji etkinlik ve sürdürülebilirlik ölçütleri dikkate alınarak çevre 

kontrolü ile ilgili pasif ve aktif kontrol sistemlerini seçme, geliştirme ve diğer sistemlerle bütünleme 

becerisinin kazandırılması. 

✓ Kapsamlı bir tasarım bağlamında, her bir tasarım aşamasının anlatımının, ulusal ve/veya uluslararası 

proje düzenleme esaslarına uygun yapma ve ilgili diğer dokümanları (şartname vb.) hazırlama 

becerisinin kazandırılması. 
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3. DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI 

✓ İlgili örneklerde (bina, bina alt sistemi, mimari detay) var olan temel ilkeleri inceleme, kavrama ve bu 

ilkeleri tasarıma uyarlayabilme. 

✓ Tasarım düşüncesi, araştırma ve teknik dokümantasyon becerilerini kullanarak, ulaşılabilirlik, 

sürdürülebilirlik ve can güvenliği ölçütlerini göz önünde bulundurarak çevre kontrolü (pasif ve aktif) 

sistemlerinin ve taşıyıcı sistemlerin entegrasyonu ile kapsamlı bir mimari projede tüm ölçekleri 

kapsayacak şekilde tasarım kararları verebilme becerisi. 

✓ Yapı ve yapım ile ilgili ölçütleri, yapı fiziksel performans gereksinimlerini, dayanım, enerji etkinlik ve 

estetik ölçütleri dış bina kabuğu sistemini ve bina içi sistemleri oluşturan yapı elemanları ve ilgili bir 

araya gelişlerin tasarımında kullanabilme becerisi. 

✓ Yapı malzemelerini, ürünleri ve bileşenleri, iç yapısal özellikleri, çevresel etki ve yeniden kullanım 

özelliklerini göz önünde bulundurarak seçme becerisi. 

✓ Geçerli mevzuatı (İmar Yönetmeliği, Deprem Yönetmeliği, Enerji Performansı Yönetmeliği, Gürültü 

Kontrol Yönetmeliği, Yangından Korunma Yönetmeliği, Ulaşılabilirlik Kılavuzu vb.) tasarım ile 

bütünleme becerisi. 

4. DERSİN İÇERİĞİ 

Uygulama projesi dersinin içeriği genel olarak, 

✓ Avan proje, kesin proje ve uygulama projesi kapsamında, mekânsal düzenleme ve taşıyıcı sistem 

açısından alternatiflerin araştırılması ve karşılaştırılması, 

✓ Yapı malzemesi ve yapı bileşenleri ile yapım teknolojileri açısından tasarımın irdelenmesi, 

✓ Tasarlanan yapının Türkiye’de geçerli yapı mevzuatına (deprem yönetmeliği, ısı korunumu 

yönetmeliği, gürültü yönetmeliği gibi) uygunluğunun sağlanması, 

✓ Yapı alt sistemleriyle ilgili taşıyıcı sistem, ısıtma ve havalandırma sistemi, sıhhi tesisat, sistemi, 

mekanik ve elektrik donatım sistemlerinin ortaya konan tasarım ile bütünleştirilmesi, 

✓ Her bir tasarım aşamasının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesi) gerektirdiği farklı anlatım 

tekniklerinin UDS (Uniform Drawing System), NCS (National CAD Standards), TC Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ve TMMOB Mimarlar Odası tarafından belirlenen mimari proje düzenleme esaslarına uygun 

olarak hazırlatılmasıdır.  

5. PROJE KONUSU 

2020-2021 Uzaktan Öğretim Güz yarıyılında Uygulama Projesi dersimde öğrencilerin, yıllardır yaptırmış 

olduğum 2 katlı tipik aile evi yerine, son yıllarda sıklıkla karşılaşılan ve talep gören “TINY HOUSE” konusunu 

ele almalarının uygun olacağına karar verdim. 

Artık 7 yıllık döngüler şeklinde gelmekte olan küresel krizler ülke ekonomilerini çökertmekte, pek çok kişiyi 

işsiz bırakan gelişmeler ile sonuçlanmakta, diğer tüm gereksinimler gibi barınma gereksiniminin 

sağlanmasına dönük çabalar son yıllarda daha da büyük maliyetler ve süreler gerektirmekte, tüketime dayalı 

ekonomik düzen uzun vadeli borçlandırma politikaları ile tüketicilerin barınma gereksinimlerinin 

karşılanmasını teşvik etmekte ve bu döngü içinden çıkılmaz bir hale gelmektedir. 

Küresel salgın nedeniyle içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar, insanların kontrolden çıkmış, büyük ve 

karmaşık metropollerde yaşamlarını ne kadar zorlayıcı bir çaba içinde yürüttüklerini daha kolay fark 

etmelerini sağladı. Böylece doğaya yakın, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun, enerji korunumunun ön planda 
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olduğu, tüketim alışkanlıklarının değişmek durumunda kaldığı ve tüketimin azaldığı bir yaşamın ve 

dolayısıyla tasarımın anlamı ön plana çıktı. Artık 2+1, 3+1, 4+1 gibi anlamsız bazı sayılarla ifade edilen; 

yüklenici tarafından kendisi açısından en düşük maliyetli ama tüketici/kullanıcı açısından kullanım 

aşamasında çok yüksek maliyetli; standart işçilik ve malzeme kalitesine sahip olup da ‘ne anlama geldiğini 

kimsenin bilmediği ve anlamadığı’ “lüks inşaat” olarak sunulan; tip konut birimlerinin üst üste yığıldığı 

(dikey mimari!) ve yan yana dizildiği (yatay mimari!) tasarım açısından belli bir tipleşmeyle sınırlı kalmış 

“pahalı hapishanelerin” küresel salgın sayesinde üzerindeki sis perdesi kalktı. 

İnsanlık artık daha küçük, daha ekonomik ve verimli, daha sade, daha doğa dostu, daha az tüketen ve 

tükettiren bir yaşama doğru yelken açmak zorundadır. İşte bu noktada “TINY HOUSE” kavramı bir çözüm 

seçeneği olarak ortaya atılmıştır. “Küçük ev akımı özellikle 2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz sırasında batı 

ülkelerinde gelişmeye başlayan, daha küçük evlerde, daha az masrafla ve çevreye daha az zarar vererek 

yaşamak için fikir, mimari çözümler, ürün ve dayanışma grupları geliştirme yönünde oluşan toplumsal bir 

harekettir” (Vikipedi). 

Sarah Susanka'nın 2007 de yayınladığı “The Not So Big House” kitabının bu kavramın başlangıcı olduğu kabul 

edilir. “TINY HOUSE” kavramı son yıllarda dilimize dışarıdan girerek kullanım olanağı bulan kavramlardan 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavrama Türkçe’de “Mikro Ev”, “Küçük Ev” vb. gibi karşılıklar 

bulunduğu gözlemlenmektedir. 

“TINY HOUSE” büyüklük olarak 10 – 30 m2 arasında bir inşaat alanına sahip olabilir. Belli bir arsaya 

(olabildiğince) sabit veya hareketli (mobil ev, karavan şeklinde) olabilir. Mekân kullanımı olabildiğince etkin 

ve verimlidir. Tek mekânda birden çok işlev yerine getirilebilir. Yapının işlevi sadece günlük kullanıma 

dönük konut, tatil amaçlı konut, bunların bir araya gelmiş biçimi veya küçük birimlerden oluşan otel vb. 

olabilir. Taşıyıcı sistem çelik, hafif çelik, ahşap, modüler konteyner (container) birimleri vb. olabilir. 

Bu kısa girişten sonra, Uygulama Projesi dersi kapsamında öğrencilerden beklenenleri sıralamak gerekirse: 

Öncelikle öğrencilerin ders kapsamında güz yarıyılı boyunca ikişer kişilik gruplar halinde tasarım ve 

projelendirmeyi yürüteceklerini, ancak aşağıda sayılan ön çalışmaların tüm öğrenciler tarafından ortaklaşa 

bir ekip halinde gerçekleştirileceğini önemle belirtmek isterim. Bu nedenle, iyi anlaşabildiğiniz, birlikte 

çalışabileceğiniz arkadaşınızla birlikte ders seçimi yapmak önemlidir. İstenenler: 

▪ “The Not So Big House” kitabının ayrıntılı olarak incelenmesi (proje grubu olarak), 

▪ TINY HOUSE kavramına ilişkin gerçekleştirilmiş örnek uygulamalar bakımından geniş çaplı bir 

araştırma yapılması (proje grubu olarak), 

▪ TINY HOUSE kavramına uygun olarak tasarlanacak yapının tasarım, yapım, denetim ve kullanımına 

ilişkin (varsa) standart, yönetmelik, rehber vb. gibi kaynakların belirlenmesi (proje grubu olarak), 

▪ Araştırmalar sonucunda elde edilen tüm veri ve bilgilerin belirli bir sistematik halinde ücretsiz bir 

weblog adresi alınarak yayınlanması (proje grubu olarak), 

▪ Tasarlanacak projenin işlevinin, arsasının, konseptinin ve kullanıcılarının kim ve kaç kişi 

olduğunun belirlenmesi, ihtiyaç programının çıkarılması (2 kişilik proje ekibi halinde), 

▪ Yapının tüm alt sistemlerine, yapı elemanlarına, kullanılması düşünülen malzeme ve bileşenlere 

ilişkin ön kararların verilmesi ve taslak şartnamelerin hazırlanması (proje grubu olarak) 

(belirlenen standart detaylar, çizimler, örnekler vb. proje grubu olarak ortak kullanılabilecektir), 

▪ Verilen tüm kararların her bir proje grubu bazında bir Araştırma Raporu şeklinde bir araya 

getirilmesi ve teslim edilmesi (2 kişilik proje ekibi halinde), 

▪ 1/100 ölçekli yerleşim ve mekân organizasyon seçeneklerinin değerlendirilmesi ve tasarım 

kararlarının verilmesi (2 kişilik proje ekibi halinde), 
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▪ 1/100 ölçekli taşıyıcı sistem seçeneklerinin değerlendirilmesi ve taşıyıcı sistem kararlarının 

verilmesi (2 kişilik proje ekibi halinde), 

▪ 1/50 ölçekli, yapının karar verilen tasarım doğrultusunda tüm alt sistemler açısından 

bütünleştirilmesi (2 kişilik proje ekibi halinde), 

▪ Yapının alt sistemlerinden ısıtma, havalandırma, sıhhi tesisat ve aydınlatma tesisatı ile ıslak hacim, 

merdiven vb. gibi elemanlarının projelendirilmesi (2 kişilik proje ekibi halinde), 

▪ Eldeki tüm veriler ve kararlar ışığında yapının 1/20 ölçekli sistem plan, kesit ve görünüşlerinin 

hazırlanması (2 kişilik proje ekibi halinde), 

▪ Yapının metrajının çıkarılması ve yaklaşık maliyetinin hesaplanması (2 kişilik proje ekibi halinde). 

6. YILSONU PROJE TESLİM ETME KOŞULLARI 

✓ Derslerin en az % 80’ine devam etmiş olmak ve 

✓ Tüm yarıyıl içi proje ve araştırma raporu teslimlerini istenen düzeyde ve düzende teslim etmiş 

olmak (İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 23 – Değerlendirme) 

(1) Derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere en az %80 oranında devam zorunludur. Devam 

koşulu ve bölümün önerisi, fakülte/konservatuvar kurulunun onayı ile belirlenerek açıklanmış olan yarıyıl içi başarı 

notunu sağlayan öğrenci yarıyıl sonu sınavına girer. 

(2) Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan ve sadece yarıyıl içi çalışmasına bağlı olarak başarı notu verilen dersler ilgili bölüm 

başkanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

(3) Yarıyıl içi başarı notu; yarıyıl içinde yapılan çalışmaların, ödevlerin, projelerin, ara sınavların, kısa sınavların ve benzeri 

faaliyetlerin ağırlıklı ortalamasıdır. Yarıyıl başında, dersin yarıyıl içi başarı notunun ne olacağı ve ağırlıklı hesaplama 

değerleri ders müfredat formu üzerinde gösterilmek zorundadır. Öğretim elemanı, yarıyıl içi başarı notlarını ve yarıyıl sonu 

sınavına giremeyecek öğrencilerin listesini akademik takvime göre ilan eder. … 

7. YILSONU BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI 

✓ Ders programında belirtilen tarihlerdeki teslimler “ödev” olarak yarıyıl sonu başarı notunu 

belirleyecektir. “Dönem ödevi” ise, yarıyıl boyunca iki kişilik grup halinde gerçekleştirilecek olan 

tasarım ve uygulama projesinin kendisidir. Yarıyıl içi çalışmalarına katılmaksızın dönem sonu 

projesinin doğrudan teslim edilmesi dersi başarmış olmak anlamına gelmemelidir. 

Ödevler: (En az 1) %40 

Dönem Ödevi/Projesi: %60 

Toplam: %100 

8. İSTENENLER 

 ARAŞTIRMA RAPORU 

Verilen tasarım problemine ilişkin tasarım kriterleri, öngörülen tüm yapı alt sistemleri ile uygulama 

projesi hazırlanacak olan yapının biçimlenişini etkileyen yönetmelikler ve standartlar hakkında her 

proje grubunun bir araştırma raporu hazırlayarak belirtilen tarihlerde teslim etmesi gerekmektedir.  

Araştırma Konuları 

 Tasarım kriterleri, 

 Geçerli ve güncel standart ve yönetmelikler, 

 Yapının dış kabuğunu oluşturan (zemine oturan döşeme, dış duvarlar, dış kapı ve pencereler ile 

çatı) taşıyıcı, koruyucu katmanlar ve bitirme malzemeleri alternatifleri.  
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 Yapının iç bölmelerine (iç duvar ve bölücü paneller, kat döşemeleri, iç kapılar) ilişkin taşıyıcı, 

koruyucu katmanlar ve bitirme malzemeleri alternatifleri.  

 Isıtma ve havalandırma sistemi, sağlık donatımı (temiz ve pis su), elektrik tesisatı (aydınlatma 

projesi) ve varsa mekanik donatım (asansör gibi) alternatifleri.  

Araştırma Raporunun Amaç ve Kapsamı 

 Araştırma raporunun temel amacı, uygulama projesinin geliştirilmesi sırasında gerekli olacak 

bilgileri bir arada bulunduracak olan bir arşivin oluşturulmasıdır. Yapının taşıyıcı sistemi ve 

işlevler ile uyumlu alternatifler üzerinde durulmalıdır.  

 Araştırma raporu, literatür ve piyasa araştırması biçiminde hazırlanacaktır. Raporun, piyasada 

mevcut alternatiflere dayandırılması projenin gerçeğe olabildiğince yakın olmasını 

sağlayacaktır.  

 Araştırma raporunda, yapının dış kabuğu, iç bölmeleri ve diğer alt sistemleri için 

alternatiflerden hangilerinin neden seçildiğine ilişkin gerekçeli açıklamalara mutlaka yer 

verilmelidir. Seçilen alt sistemlere ilişkin şematik ilke detayları verilmelidir. Her bir alt 

sistemin biçimlenişini etkileyen mevcut yasal mevzuat maddeleri de bilgi olarak verilmelidir.  

 Taslak şartnameler de hazırlanmalıdır. 

 YERLEŞİM (Vaziyet) PLANI (1/200) 

Projenin yer aldığı arsayı, mevcut komşu bina ve yolları ile birlikte, projenin şematik çatı planını ve 

çatı eğimlerini göstermelidir. Yapının çatısına ve zemine yerleştirilmiş olan her tür servis ekipmanı ile, 

(su, elektrik, doğal gaz gibi) alt sistemlere ait yapı – arazi ilişkisi yerleşim planında gösterilmelidir. 

Aynı paftada mevcut doğal ve tasarlanmış araziyi ifade eden kesit veya kesitler ile, yönlendirme oku ve 

yeterli sayıda kot ve ölçü bulunmalıdır.  

 UYGULAMA PROJESİ İLE İLGİLİ ÇİZİMLER (1/50) 

PLANLAR: Yapının temel planı ile, birbirinden farklı her bir kat döşemesinin tavan kalıp planları (kalıp 

resmi) ayrı ayrı çizilecektir. Planlar üzerinde yapı ile ilgili tüm elemanlar adlandırılacak ve boyutları 

ile gösterilecektir. Taşıyıcı sistem aksları, yeterli sayıda ölçü çizgileri ve kotlar tüm planlarda 

bulunacaktır. Ahşap asma veya oturtma / beşik çatılara ait konstrüksiyon planında, çatı makasların 

yerleri, tüm çatı elemanı adları ve yeterli miktarda ölçü verilmelidir. Teras çatılarda ise, çatı eğimlerine 

ait bilgiler, yeterli miktarda ölçü verilecek ve kotlandırma yapılacaktır.  

KAT PLANLARI: Bodrum kat (varsa), giriş katı (zemin kat), 1. kat ve varsa diğer katlara ait birbirinden 

farklı tüm kat planları çizilmelidir. Planlarda her mekândan en az iki ölçü çizgisi geçecek şekilde, 

gerekli tüm iç ve dış ölçüler ve zemin kotları verilecektir. Mekân ad ve numaraları, taşıyıcı sistem 

aksları, arsa ile yapı ilişkisi belirtilecektir.  

KESİTLER: Yapının bütünlüğünü ifade edecek şekilde, birisi mevcut merdivenden geçen enine ve 

boyuna tüm yapıyı kat eden en az iki kesit çizilmelidir. Kesitlerde birbirinden farklı tüm kat 

yükseklikleri ve kotlar belirtilecektir. İç görünüşler tam olarak çizilecektir.  

GÖRÜNÜŞLER: Yapının bütünlüğünü ifade edecek şekilde, tüm dış görünüşler çizilmelidir. Taşıyıcı 

sistemin cephedeki izleri, pencere ve kapı açılış yönleri ve numaraları ile tüm kotlar belirtilecektir.  

 DİĞER ÇİZİMLER ve DETAYLAR (1/50, 1/20, 1/10, 1/5, 1/1) 

ALT SİSTEMLERİ GÖSTEREN ÇİZİMLER (1/50): Yapının ısıtma (varsa havalandırma), sıcak ve soğuk 

temiz su ve pis su tesisatı, aydınlatma düzenine ilişkin tasarım sırasında verilen kararları yansıtan 

planlardır.  
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AKSONOMETRİK ÇİZİMLER: Yapının taşıyıcı sistemi ve diğer alt sistemlerini (ısıtma ve havalandırma, 

sağlık donatımı ve elektrik tesisatı gibi) açık bir şekilde gösteren, tüm alt sistemlerin 

bütünleştirilmesine yönelik aksonometrik çizimler hazırlanacaktır.  

ISLAK HACİMLER (1/20): Yapıda yer alan mutfak, banyo ve WC gibi ıslak hacimler, söz konusu 

hacimleri en iyi şekilde tanımlayan bir plan ve en az iki kesit görünüş şeklinde çizilecektir. Paftalarda 

yeterli miktarda ölçü verilecek ve kotlandırma yapılacaktır. Ayrıca, söz konusu hacimlere ait sıhhi 

tesisat, elektrik tesisatı, ısıtma ve havalandırma tesisatı bilgileri de paftaların üzerinde yer alacaktır. 

Kullanılan armatürler ve sabit donanım ve dolaplar adlandırılacak ölçüleri verilecektir.  

MERDİVENLER (1/10 ve 1/5): Yapının düşey sirkülasyonunu sağlayan birbirinden farklı tüm kat 

merdivenleri ayrı ayrı çizilecektir. Ölçüler, basamak ve rıht hesaplamaları ve bilgileri mutlaka 

merdiven paftalarında bulunacaktır.  

SİSTEM PLAN, KESİT ve GÖRÜNÜŞLERİ (1/20): Yapıyı gerek taşıyıcı sistem gerekse diğer sistemler 

açısından en iyi şekilde tanımlayan bir bölümden geçen plan, kesit ve görünüş şeklinde çizilecektir. 

Sistem kesitini daha iyi açıklamak için kısmi detaylara aynı pafta üzerinde yer verilebilir.  

DETAYLAR: Projede belirtilmesi gereken ve özel üretim kalemleri içeren özel detaylar varsa, söz 

konusu birleşim noktalarına ait detaylar mutlaka çizilecektir. Plastik doğrama profillerine ait kesitler, 

teras çatılara ilişkin ayrıntılar gibi, araştırma raporu dosyasına firmalardan elde edilen çizim veya 

broşürleri eklenmiş olan standart detaylar çizilmeyecektir.  

 MAHAL LİSTESİ 

Mahal listesi genel anlamda, yapıda kullanılan duvar, döşeme ve tavan kaplama malzemeleri ile, tüm 

mekanların no ve ad, alan ve çevre bilgilerinin, mekanlarda kullanılan pencere ve kapı numaralarının 

ve 1/10 şematik görünümlerinin, A3 boyutlu bir kâğıt üzerinde tablo şeklinde verildiği listedir.  

 YAPIDA KULLANILAN DUVAR ve DÖŞEMELERE İLİŞKİN BİLGİLER 

Mevcut ısı korunumu yönetmelikleri kapsamında, yapının bulunduğu iklim bölgesine göre yapılan ısı 

hesaplarına uygun olarak oluşturulmuş duvar ve döşeme kesitleri, kısa bir rapor biçiminde teslim 

edilecektir. Farklı tüm döşeme kesitlerinin mekânlar arasında birbirleri ile olan ilişkileri de raporda 

1/5 ölçekli bir ek olarak yer alacaktır.  

9. SUNUM BİÇİMLERİ 

 ARAŞTIRMA RAPORU SUNUMU 

Araştırma raporu, ara teslim öncesinde taslak rapor olarak, yıl sonu tesliminde de nihai rapor şeklinde 

bilgisayarda yazılarak A4 boyutunda PDF formatında teslim edilecektir. Kapak sayfası, içindekiler, 

içerik ve kaynaklara ilişkin biçim ve stiller (format) web sayfasında ayrıca duyurulacaktır. 

Piyasa araştırması sırasında temin edilen örnek, resim, video, broşür ve diğer bilgiler rapora mutlaka 

eklenecektir. Rapor Ninova Platformu’nda teslim edilecektir. Taslak rapor ara teslim sonrası 

incelenerek öğrencilere teslim edilecektir. 

 PROJE SUNUMU 

Tüm çizimler aynı boyutlara sahip beyaz kâğıt üzerinde Dekanlık tarafından duyurulacak olan proje 

teslim gününde ve saatinde Ninova Platformu’nda teslim edilecektir. Tüm paftalar aynı boyutta ve 

düzende olacaktır. Pafta düzeni web sayfasında verilen örneğe uygun olacaktır. Paftalar 

numaralandırılacak ve her paftada antet bulunacaktır.  

BIM veya CAD yazılımları kullanılarak çizim ve teslim yapılacaktır. Projeler, her bir teslimde DWG ve 

PDF formatında teslim edilecektir. 



İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ * MİMARLIK BÖLÜMÜ 

MIM 484 UYGULAMA PROJESİ DERSİ 

2020 – 2021 GÜZ YARIYILI – DERS PROGRAMI 

Hafta  Tarih  Ders Konusu  
      

1 
 20 Ekim   Giriş, dersin amacının, içeriğinin, proje konusu ve sürecin tanıtılması  
 23 Ekim   Proje konusu ve arsasının belirlemesi, proje gruplarının oluşturulması  

      

2 
 27 Ekim  Proje konusuna ilişkin öğrenci sunumları (örnekler)  
 30 Ekim  Proje konusuna ilişkin öğrenci sunumları (yönetmelik ve standartlar)  

      

3 
 3 Kasım  Taslak şartname belgelerinin hazırlanması (yapı elemanı, malzeme seçimi)  
 6 Kasım  Araştırma taslak raporunun teslimi ve blog taslağının hazırlanması  

      

4 
 10 Kasım  1/100 ön proje çalışmaları (yerleşim, mekân organizasyon seçenekleri)  
 13 Kasım  1/100 ön proje çalışmaları (yerleşim, mekân organizasyon seçenekleri)  

      

5 
 17 Kasım  1/100 ön proje çalışmaları (taşıyıcı sistem seçenekleri)  
 20 Kasım  1/100 ön proje çalışmaları (taşıyıcı sistem kararları)  

      

6 
 24 Kasım  1/100 ön proje çalışmaları (alt sistem seçenekleri)  
 27 Kasım  1/50 kesin proje çalışmaları (alt sistem seçenekleri)  

      

7 
 1 Aralık  1/50 kesin proje çalışmaları (alt sistem seçenekleri)  
 4 Aralık  1/50 kesin proje çalışmaları (alt sistem kararları)  

      

8 
 8 Aralık  1/50 kesin projelerin (taşıyıcı sistem çözümü dâhil) teslim edilmesi  
 11 Aralık  Isıtma/havalandırma/sıhhi tesisat sistemlerine ilişkin çalışmalar (1/50)  

      

9 
 15 Aralık  Isıtma/havalandırma/sıhhi tesisat sistemlerine ilişkin çalışmalar (1/50)  
 18 Aralık  Elektrik tesisatı ve aydınlatma projelerine ilişkin çalışmalar (1/50)  

  

 
   

10 
 22 Aralık  Elektrik tesisatı ve aydınlatma projelerine ilişkin çalışmalar (1/50)  
 25 Aralık  1/20 Islak hacim projelerine ilişkin çalışmalar (1/20)  

  

 
   

11 
 29 Aralık  1/20 Islak hacim projelerine ilişkin çalışmalar (1/20)  
 1 Ocak  TATİL  

  

 
   

12 
 5 Ocak  Sistem plan, kesit ve görünüşlerinin hazırlanması (1/20)  
 8 Ocak  Sistem plan, kesit ve görünüşlerinin hazırlanması (1/20)  

  

 
   

13 
 12 Ocak  Projenin metraj ve yaklaşık maliyetinin (1. keşif) hazırlanması  
 15 Ocak  Projenin metraj ve yaklaşık maliyetinin (1. keşif) hazırlanması  

      

14 
 19 Ocak  İnşaat belgelerinin bütünleştirilmesi  
 22 Ocak  İnşaat belgelerinin bütünleştirilmesi  

1 
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