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DERSİN AMACI VE İÇERİĞİ 

 

YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde, 4. yarıyılda yürütülen Mimari Tasarım 3 

(MİM2012) dersi kapsamında eğitim, kültür, spor, sağlık vb. amaçlı çok işlevli, küçük 

ölçekli bir yapının, sirkülasyon alanları dahil yapılı alanı en fazla 2500 m2 olarak 

tasarlanması ve ön proje olarak sunumunun elde edilmesi hedeflenmektedir. Program 

içindeki konumu nedeniyle öğrencilerin bu derste başarılı olmaları, almış oldukları 

derslerdeki yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir.   

 

Mimari Tasarım 3 dersinde öğrenciler önceki Mimari Tasarım derslerinden farklı olarak, 

daha fazla değişik mekân içeren karmaşık işlevli bir yapının tasarım süreci ile 

karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle tasarım süreci, hem farklı işlev ve farklı fiziksel 

büyüklükteki mekânların bir araya getirilmesindeki sorunlar, hem de mekânsal 

büyüklüklere bağlı yapısal kurguların çözümlenmesindeki zorluklardan dolayı karmaşık 

bir yapıya sahiptir. Elde edilecek tasarımın başarısı, yapının salt fiziksel bir biçimden 

öte, yakın çevresi ile kuracağı ilişki bağlamında da önemli bir etken olarak 

değerlendirilmektedir. Bu ders kapsamında, öğrenci bir yapının üretilmesi için gerekli 

olan malzeme ve bileşenlerle, bunların bir araya getirilmelerinde kullanılacak yöntem 

ve teknikleri iyi bilmek ve bunlara karar verirken doğru seçimler yapmak zorundadır.  

 

Ders kapsamında, çalışılacak konu belirlendikten sonra üzerinde çalışılacak arsa ile ilgili 

öneriler öğrenci tarafından getirilecek ve grup yürütücüsü tarafından onaylanan arsada 

çalışma yapılacaktır. Yine program da öğrenci tarafından ve grup yürütücüsünün onayı 

ile oluşturulacak ve tasarlama etkinliğinde bu programa uyulacaktır.        
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MİMARİ TASARIM 3 DERSİ PROJE KONULARI 

 
1. Spor Yapıları  

 Spor Kulübü 

 Yüzme 

 Basketbol-Voleybol  

 Tenis 

 Binicilik 
 
2. Kültür Yapıları 

 Küçük Müze 

 Sanat ve Kültür Merkezi 

 Semt Kütüphanesi 
 
3. Eğitim Yapıları 

 Anaokulu 

 Öğrenci Sosyal Merkezi 
 
4. Sağlık Yapıları 

 Semt Sağlık Merkezi 
 
5. Kamu Yapıları 

 Kaymakamlık 

 Halk Evi 
 
6. Ticaret Yapıları 

 Lokanta 

 Otomobil Galerisi + Servis İstasyonu 

 Az Katlı Çarşı (Alışveriş Merkezi) 
 
7. Konaklama Yapıları 

 Butik Otel  

 Karayolu Dinlenme Tesisi (Mola Noktası) 

 Öğrenci Yurdu 

 Yaşlılar Evi 
 
 
Not: Spor Kulübünde, yüzme havuzu, basketbol-voleybol, tenis, manej sahaları açıkta 
düzenlenecektir. 
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MİMARİ TASARIM 3 DERSİ YÜRÜTME İLKELERİ 

1. JÜRİDE İSTENENLER; 

 Konu ile ilgili analizler/Çevre analizi (çalışma alanının yakın çevresiyle olan 

ilişkilerinin ve tasarım stratejilerinin şema/grafikler ile ifade edilmesi, yön, topoğrafya 

vb. etkenlerin analizi) 

 1/500 Vaziyet Planı 

 1/200 ya da 1/100 Plan 

 1/200 ya da 1/100 1 Kesit, 1 Görünüş 

 Ulaşılabilirlik ve/veya erişilebilirlik (Herkes için tasarım) İlgili Ön Çalışmalar 

 Çalışma Maketi ve Görselleştirmeler (render, animasyon vb.) 

Jüriye girmek için istenenlerin tümü getirilmek zorundadır, aksi takdirde değerlendirme 

yapılmaz.  

En az 2 tasarım alternatifi sunulması tavsiye edilmektedir. Eskiz ve el çizimi ile proje 

sunumu yapılır. 

Jüride sunulanlar A3 dosya olarak grup yürütücüsüne teslim edilir.  

 

2. JÜRİDE İSTENENLER; 

 Konu ile ilgili analizler  (konu seçimi, program vb.) 

 Tasarımların, yapma çevre – doğal çevre ilişkisi açısından analizini içeren öğrenim 

çıktıları paftası 

 Tasarımların, ulaşılabilirlik ve/veya erişilebilirlik (Herkes için tasarım) açısından 

analizini içeren öğrenim çıktıları paftası 

 1/200 ya da 1/500 Vaziyet Planı 

 1/200 ya da 1/100 Tüm Ön Proje  

 Yapım sistemi ve yapı malzemeleri seçim paftası (bu konudaki araştırmaları ve ana 

kararları anlatabilecek hazır broşür ve detaylardan oluşan sunum paftası) 

 1/50 Sistem Kesiti (kısmi kesit) yapının seçilecek bir noktasından geçen sistem 

kesiti. 

 Maketler ve Görselleştirmeler (render, animasyon vb.) 

Jüriye girmek için istenenlerin tümü getirilmek zorundadır, aksi takdirde değerlendirme 

yapılmaz. 

Jüride sunulanlar A3 dosya olarak grup yürütücüsüne teslim edilir. 
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PROJE TESLİMİNDE İSTENENLER 

 Konu ile ilgili analizler (konu seçimi, program, vb.) 

 Tasarımların, yapma çevre – doğal çevre ilişkisi açısından analizini içeren öğrenim 

çıktıları paftası 

 Tasarımların, ulaşılabilirlik ve/veya erişilebilirlik (Herkes için tasarım) açısından 

analizini içeren öğrenim çıktıları paftası 

 1/500 ya da 1/200 Vaziyet Planı 

 1/200 ya da 1/100 Plan-Planlar 

 1/200 ya da 1/100 Kesitler 

 1/200 ya da 1/100 Görünüşler 

 1/50 Sistem Kesiti (kısmi plan, kesit ve görünüş), yapım sistemi ve yapı 

malzemeleri seçim paftası (yapının seçilecek bir noktasından geçen sistem kesiti, planı 

ve görünüşü ile bu konudaki araştırmaları, ana kararları ve çözümleri anlatabilecek 

çizim, hazır broşür ve detaylardan oluşan sunum paftası) 

 

SÖZLÜ SINAV GÜNÜ (YILSONU JÜRİ GÜNÜ) GETİRİLECEKLER 

 1 adet A1 proje sunum/konsept paftası (tüm projenin sunumu dijital olarak 

hazırlanır ve çıktısı alınır.)  

 Dönem içi yapılan çalışmaların orijinalleri ve/veya kopyaları (literatür 

araştırmalarına ait dosyalar, tasarım alanında gerçekleştirilen araştırmalara ait 

belgeler, çalışma maketlerinin fotoğrafları, gezi notları, stüdyo zamanında ve stüdyoda 

gerçekleştirdiği çalışmalara ait belgeler vb.)  

 1/200 Maket, Perspektif (yakın çevresi ile dimetrik ya da konik) ve Diğer 

Görselleştirmeler  

 1/200 Maket ve maketi ile birlikte nitelikli ışık ve tanımlanmış bir fon kurgusu 

içinde çekilen ve nitelikli bir A3 kağıda baskısı alınan min. 5 adet maket fotoğrafı  

 Tüm projenin A3 kopyası 

 Tüm projenin CD’ye kaydedilmiş dijital kopyası 

 

PROJE ÇİZİMİNDE UYULACAK KURALLAR 

 Analiz paftaları istenilen ortamda hazırlanarak teslim edilebilir. 
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 Ön proje (tüm 1/500 - 1/200 veya 1/100 çizimler) renkli yüksek gramajlı ve 

saydamsız kağıtlara serbest sunum tekniği ile çizilerek teslim edilir.  

 1/50 sistem kesiti (kısmi plan, kesit ve görünüş) ve malzeme paftası birlikte 

hazırlanarak teslim edilir.  

 Kağıt boyutu 50x70 cm olacak şekilde ve gerektiğinde 2 pafta birleştirilerek 100x70 

cm boyutlarında bir pafta elde edilecek ve birleşme yerinden katlanarak teslim edilir. 

(teslim dosyasının boyutu 50x70cm yi aşmayacaktır.) 

 Konsept proje paftalarında renklendirme yapılabilir. 

 

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 Vaziyet planı aplikasyonu ve ölçülendirilmesi 

 Arazi kullanışı, yön ve topografyanın ele alınması 

 Yapı kabuğu ve estetik 

 Kütle ve mekan ilişkisi 

 Ulaşılabilirlik/Kapsayıcılık 

 Taşıyıcı Sistem 

 İşlevsellik 

 Sirkülasyon  

 Ekonomi 

 Bağlamsallık 

 Çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir tasarım 
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DERS ÖĞRENİM ÇIKTILARI 

 Mimari tasarımla ilgili araştırma, analiz ve sentez yapabilme becerisinin kazanılması 

 Tasarımda temel mimari ve çevresel ilkelerin etkin olarak kullanma becerisinin 

kazanılması 

 Çok işlevli bir yapıyı tasarlayabilme becerisinin kazanılması 

 Herkes için kullanıma olanak sağlayacak alanlar ve sistemler tasarlama becerisinin 

kazanılması 

 Ön proje hazırlama ve sunma becerisinin kazanılması 

 

GENEL PRENSİPLER 

 Öğrencinin önerisi ve grup hocasının eleştirisi ile belirlenecek bina ihtiyaç 

programına uyulur, değişikliklere gidilmez. 

 Eksik pafta teslimi başarısızlık nedenidir. 

 Jürilere katılım zorunludur, aksi takdirde öğrenci devamsız sayılır. 

 İstenilen kağıtlara ve istenen teknikle çizilmeyen projelerin tümü değerlendirme dışı 

kalır. 

 Projenin tüm düzeylerinde ve tesliminde el çizimi ve eskizler ile çalışmak esastır, ek 

sunumlar için bilgisayar desteği alınabilir. 

 Jüri paftaları (yıliçi ve yılsonu) A3 dosya olarak grup yürütücülerine teslim edilir.  

 %80 devam zorunluluğu vardır. 

 Ders öğrenim çıktılarını minimum ölçekte karşılayamayan projeler başarısız sayılır. 

 

PROJE DÖNEM SONUNDA MİMARLIK BÖLÜMÜNCE BELİRLENEN GÜN VE SAATLER 

ARASINDA TESLİM EDİLECEKTİR.  


