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AMAÇLAR  

Öğrenciye uygulama projesi olgusunun tanıtılması, mimari uygulama 
projelerinin yürürlükte bulunan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde 
hazırlanarak “Mimari Proje Düzenleme Esasları” na uygun olarak çizilmesi 
ve mimari uygulama projesi ile diğer uygulama projelerinin (statik, sıhhi 
tesisat ve elektrik) entegrasyonu konusundaki ilkelerin aktarılması temel 
amaçtır.  

Tasarım problemi, işlev-form-güvenlik-yapılabilirlik ilişkisinden ödün 
vermeden çözülmelidir. Bir yandan işlevsel sorulara en uygun yanıtları 
veren mekansal çözümler aranırken, diğer yandan doğal çevreye saygı, 
yapma çevreye uygunluk hedeflenecektir. Yasa, yönetmelik ve standartlar 
birer sınırlama olarak değil, kullanıcının ‘’güvenlik’’ beklentisinin 
karşılanmasının araçları olarak yorumlanacaktır.  “Yapılabilirlik’’ kavramı 
“’teknik’’ boyutta ele alınacak; ortaya konacak çözüm ile malzemenin ve 
tekniğin doğru kullanılmasına, farklı yapısal alt sistemler arasındaki 
ilişkilerin doğru kurulmasına dikkat edilecektir. 

Dersin bu amaçlarına ulaşabilmesi için “tek aile konutu” konu olarak 
seçilmiştir.  Böylece, çok özel sorunları içermeyen bir çevrede, karmaşık 
olmayan küçük ölçekli bir konu üzerinde yoğunlaşarak problemin 
çözümüne çalışılacaktır.   
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KONULAR  

Az katlı bina: Dağ evi, çiftlik evi, sahil evi, ev+büro, vb. (betonarme ve yığma yapım sistemleri önerilmektedir.) 

ÇALIŞMA YÖNTEM İ  

• Arsa ve zemin koşulları öğrenci tarafından sağlanacaktır.  Ancak, proje yürütücüsü arsayı kendisi de 
önerebilir. 

• İhtiyaç programı öğrenci tarafından hazırlanacaktır.  

• Yapım sistemi, alt sistemler (bina otomasyon, yangın, güvenlik, ısıtma, aydınlatma, vb.) ve yapı 
elemanlarına ilişkin kararlar ön projenin geliştirilmesi aşamasında verilecektir.  Öğrenciler tarafından 
hazırlanacak öneriler proje yürütücüleri ve yapı üretiminin farklı alanlarında çalışan uzmanların katılımı ile 
tartışılacaktır.   

PROJE TESL İM İ  

Ara teslimde istenenler: 

• 1/200 Vaziyet Planı ve 2 kesit, 

• 1/50 Planlar, kesitler, görünüşler, çatı planı, temel kalıp planı, döşeme kalıp planı ve kesitleri. 

 

Son teslimde istenenler: 

• 1/200 Vaziyet Planı ve 2 kesit, 

• 1/50 Planlar, kesitler, görünüşler, çatı planı, temel kalıp planı, döşeme kalıp planı ve kesitleri. 

• 1/50 Tesisat (temiz su-pis su, elektrik) planları. 

• 1/20 Banyo, mutfak ve sistem detayları (plan, kesit ve görünüş). 

• 1/20 Merdiven (plan, kesit, görünüş). 

• Genel nokta detayları (1/2, 1/5, 1/10) : duvar-döşeme birleşim detayları, saçak, yağmur inişleri, baca dibi, 
drenaj, su basman detayı, ilk ve son basamak, küpeşte, sahanlık, döşemeler arası eşik detayı, dış kapı-iç 
kapı- pencere duvara oturma detayları…vb.gibi. 

• Proje tanıtım posterleri. 

• Proje dosyası: Senaryo, ihtiyaç programı, arazi bilgileri, kullanılan malzemeler, mahal listesi*…vb.gibi 
bilgilerin olduğu bir dosya teslim edilecektir. 

Not: Yukarıdaki liste projenin özelliğine bağlı olarak değişebilir.  



PROJE ÇALIŞMA PLANI 

 

1 
22 ŞUBAT 2022 Tanışma/ Proje programı ve Arazi seçimi 

25 ŞUBAT 2022 Arazi seçimi + Ödevlerin Dağıtımı  

2 
1 MART 2022 Ödevlerin Dağıtımı +Senaryo ve İhtiyaç programı teslimi (ÖDEV 1) 

4 MART 2022 Ön proje geliştirme 

3 
8 MART 2022 Ön proje geliştirme + Örnek yapı incelemesi (ÖDEV 2)(A3 formatında) 

11 MART 2022 Avan proje çalışmaları-1/100+ 

4 
15 MART 2022 Avan proje çalışmaları-1/100 

18 MART 2022 Kesin proje çalışmaları-1/50 

5 
22 MART 2022 Kesin proje çalışmaları-1/50 

25 MART 2022 Kesin proje çalışmaları-1/50, Yönetmelik ve standartlar ilgili rapor teslimi (ÖDEV 3) 

6 
29 MART 2022 Temel kalıp, kat kalıp planları+ kesitleri-1/50 

1 NİSAN 2022 Temel kalıp, kat kalıp planları+ kesitleri-1/50 

7 
5 NİSAN 2022 Çatı planları+kesitleri-1/50 

8 NİSAN 2022 Çatı planları+kesitleri-1/50 

8 
12 NİSAN 2022 ARA TESLİM (1/200 vaziyet planı+1/50 takım proje) 

15 NİSAN 2022 Mutfak planı ve kesitleri-1/20 

9 
19 NİSAN 2022 Mutfak planı ve kesitleri-1/20 

22 NİSAN 2022 Banyo planı ve kesitleri-1/20 

10 
26 NİSAN 2022 Banyo planı ve kesitleri-1/20 

29 NİSAN 2022 Merdiven planı, kesitleri-1/20 

11 
3 MAYIS 2022 ARA TATİL 

6 MAYIS 2022 ARA TATİL 

12 
10 MAYIS 2022 Merdiven planı, kesitleri-1/20 

13 MAYIS 2022 Tesisat projesi (tefrişli)-1/50  (ısıtma ve sıhhi tesisat) 

13 
17 MAYIS 2022 Isıtma ve sıhhi tesisat projelerinin değerlendirilmesi 

20 MAYIS 2022 Sistem plan, kesit, görünüş-1/20 

14 
24 MAYIS 2022 Sistem plan, kesit, görünüş-1/20 

27 MAYIS 2022 Nokta detayları 

15 
31 MAYIS 2022 Nokta detayları 

3 HAZİRAN 2022 Mahal listesi hazırlanması (Proje dosyası olarak) 


