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1. PROJE YERİ 

TOPLU KONUT TASARIMI 
 
Proje alanı Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kampüsü karşısında yer alan yapı adalarından seçilecektir. 
 

 
2. PROJE KONUSU VE PROBLEM TANIMI 

Proje konusu, söz konusu alan üzerinde AR-GE merkezi tasarımıdır. Problem tanımı öğrenciye 
ait olup tasarlanacak ar-ge merkezi, üniversitelerin veya tanımlı bir şirketlerin araştırma 
geliştirme merkezi olarak düşünülebilir. 
 
Proje konusuna bağlı olarak, mimari tasarımın tekrar, çoğaltma ve çeşitlendirme, farklı 
birimlerim ve fonksiyonların birlikteliği aranmaktadır. 
 
TASARIM KONUSU, norm ve standart oluşturma, mevcut norm ve standartları yorumlama 
boyutundadır. Bu da öncelikle yapım teknikleri ve teknolojileri, yapı malzemeleri ve 
bileşenlerini sorgulamayı gerektirir.  
 
3.    İHTİYAÇ PROGRAMI 

 
A. Girişler, durak yerleri, karşılaşma alanları/toplanma alanları ve meydanların kurgulanması 
beklenmektedir. Verilen buradaki alan büyüklükleri bir kılavuz niteliğinde olup yoruma ve 
senaryoya açıktır. 
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B. GİRİŞ HOLÜ, SERGİ ve DEPOSU ……………………………………..…………………………………….200 m2 
Santral ve Güvenlik 
Giriş Holü 
Sergi 
Sergi Deposu  
Gönüllü Ofisi (30 m2) 
Muhasebe  
Çay Ocağı 
 
C. YÖNETİM MERKEZİ…………………………………………………………………………………….………..250 m2 
Başkan Odası (Toplantı alanıyla birlikte) (60 m2) 
Sekreter (30 m2) 
Toplantı Salonu (60 m2) 
Genel Sekreter (Toplantı alanıyla birlikte) (40 m2) 
6 kişilik ofis (60 m2) 
 
D. KİTAPLIK……………………………………………………………………………………………………………..300 m2  
Açık raf sistemli kitap koleksiyonu (10.000 adet kitap kapasiteli) 
Okuma alanları(minimum 100 kişi kapasiteli) 
Media-techmekanlarıyla birlikte sunum alanları, özel showroomlar 
Kitaplık yöneticisi (60 m2) 
3 sekreter (20 m2) 
Kitap sağlama(20 m2) 
Aksesyon bölümü(50 m2) 
Co-working alanları(100 m2) 
Kitap ve medyatik malzemelerin satış alanı(50 m2) 
 
E. GÖSTERİ ALANI……………………………………………………………………….…………………………..250 m2  
1 adet Sinema (60 kişilik) 
Açık sinema ? 
Toplantı  Salonu (200 kişilik) 
Yazılı Yayın- Grafik Atölyesi (100 m2) 
 
F.SOSYALKULÜPLER(AR-GEMERKEZİNİDESTEKLER 
NİTELİKTE)……………………………………………………………………………….................................500 m2 
Sosyal kulüp veya kulüpler (yarı-açık mekan kurgularıyla birlikte düşünülmelidir.) 
Ayrı ya da birleşik kurgulanabilme opsiyonuyla sergiler (2 adet x 100 m2) 
Toplam metrekare kullanım alanlarını, wc, büfe, mutfak gibi mekanları da kapsamaktadır. 
 
 
G. KONSEPTE UYGUN MEKAN ÖNERİSİ……………………………………………………………………700 m2 
Öğrencinin tasarım kararlarıyla ilişkili olarak kendi tercihine bırakılan araştırmalara dair bazı 
konular şunlardır; 
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H. KONFERANS SALONU ……………………………………………………………………..……....150-200 kişilik 
İdari birim de gereklilikleriyle birlikte düşünülerek eklenmelidir. 
Gerekli sirkülasyon ve ıslak hacim alanları %70 oranında dahil edilecektir. 
 
I. Alanda fonksiyonlara uygun ve onları tamamlayan kafeler, büfeler, wcler, alışveriş 
noktaları, meydancıklar önerilebilir. 
 
J.Çevre ile ilişkiliyi kuracak olan köprü veya alt geçit kurguları beklenmektedir.  
 
K. Yerleşilen bölgenin mevcut değerleriyle ele alıp değerlendirmek, ayıklamak, canlandırmak, 
yeniden işlevlendirmeköğrencinin seçimine bırakılmıştır. 
 
L. YEŞİL ALAN…………………………..……………………………………………………………………..……….100 m2  
 
M. TEKNİK GEREKSİNİMLER……………………………………………….……………………………..………600m2 
Jeneratör, sıhhi tesisat, su depoları, kazan dairesi gibi için mekânsal düzenlemeler 
düşünülmelidir. 
 
N. Personelin ihtiyaçlarına yönelik wc, soyunma odaları, dinlenme odalarıvb. ayrıca 
düşünülmelidir. 
 
O. OTOPARK…………………………………………………………………………………..……….2000 (Kapalı alan) 
Yönetim ve kapalımekanlara ait açık ve kapalı otoparklar 
Kapalı otopark kurgulanmalı (100 araçlık) 
Açık otoparklar (yer yer dağıtılmış olmak kaydıyla) 
Her öğrenci kendi projesinin gerekliliklerine göre ilgili mekânsal büyüklükleri %10 oranında 
artırıp azaltabilir. 
 
Öğrenci tasarımına göre mekan büyüklükleri tekrardan değerlendirilebilir. 
 
4.    ÇALIŞMANIN YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Bitirme Projesi kapsamının değerlendirilmesi; eskiz sınavı, ara jüri ve dönem sonu jüri 
oturumu aşamalarından oluşmaktadır.  
 
1.Ara Jüri Tarihi: 05.08.2022 (7.Ders) 
Etki Oranı: %15  
2.Ara Jüri Tarihi: 26.08.2022 (13.Ders) 
Etki Oranı: %15  
Dönem Sonu Jüri Tarihi: 06.09.2022  
Etki Oranı: %60  
Derslere Devam Zorunluluğu ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi: %10 
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o Jürilere katılım zorunludur.  
o Derslere gelmek değil, çalışmaların gösterimi devamdan sayılacaktır. Öğrencinin 

devamlı sayılabilmesi için tashih göstermesi şarttır. Minimum devam süresi okul 
yönetmeliğinde belirtilmiş olup %70’tir.  

o Dönem sonunda öğrenci projelerindeki paftaların tümü A3 formatında bir kitapçık 
ve CD olarak teslim alınacaktır. Jüri için sunum paftaları ise A1 formatında 
alınacaktır.  
 

 
6.    DÖNEM SONU FİNAL TESLİMİNDE İSTENİLENLER 

• Genel Yerleşme Planı 
Yol örüntüsü ve hiyerarşisi, binaların dağılımları ve konumları, kamusal alanların konumları, 
yerleşmenin sınır eşikleri ve komşu arsalar ile ilişkileri vb. temel yerleşme kararlarını ifade 
edecek şekilde1/1000 veya 1/500 
 

• Tasarım 
Yerleşmenin bütününü gösteren bodrum, zemin ve bir normal kat planı, kesitler, görünüşler 
1/200 ölçeğinde. 
 

• Uygulama Projesi 
(Binalardan birinin, sistem detayını içerecek şekilde çizilmiş kat planları, kesit ve görünüşü): 
1/50 ölçeğinde. 
 

• Yerleşme Maketi (Sözlü sınava getirilecek) :1/1000 veya 1/500 
 

• Konsept Paftası projenizi en iyi ifade edecek şekilde kolaj olarak sergilemeye yönelik 
hazırlanacaktır  

• Maket fotoğrafları, perspektifler vb. 
 

 


