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İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ  

                             İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 

                “KISA SÜRELİ EĞİTİM MERKEZİ” KONULU 

22’-23’ BAHAR DÖNEMİ BİTİRME PROJESİ SORU VE CEVAPLARI 

-Mekân iç̧indeki döş̧emeleri kaldırıp yeni kotta döş̧emeler eklediğ̆imizde 

pencerelerin üzerine denk gelince pencerelere dokunabilir miyiz? 

Cephede değişiklik yapılabilir.  

 

-Dış alanda da yapacağımız eğitim için birşeyler yapabilir miyiz? 

(Oturma/yeme-iç ̧me dışında) 

Projedeki kapalı alan kısa süreli eğitim merkezinin programına uygun 

metrekarelerdedir. Bina çevresinde açık yeme içme alanları düşünülebilir ama 

kapalı alanlar eklenmemelidir. 

 -Ç̧atıda yırtıklar aç̧abilir miyiz?  

Çatı strüktürü değiştirilmeden yırtıklar açılabilir. 

-Mekânın dış alanında küçük ayrı bir alan var oraya dokunabilir miyiz yoksa 

proje alanı dışında mı tutacağız?  

Proje alanı dışındadır, yok sayılabilir.  

Elde tutulan değ ̆il de izlenilebilen bir eğitim merkezi yaptığımızda sergilenen 

performans ürün olarak seçilebilir mi? 

Performans ürün olarak kabul edilebilir. 

 

-Bahç̧enin ne kadarlık alanını kullanabiliriz? (belli bir alan ç̧izilecek mi?) 

Yapının etrafı açık alan olarak, makul ölçülerde kullanılabilir.  

 

-Mekânın orijinal halinde plandan bağımsız halde ekstra çelik taşıyıcılar vardı. 

Bunları yokmuş gibi mi düşüneceğiz.  

Yapı verilen çizimler doğrultusunda değerlendirilmelidir. 

-Mekânın çatısındaki geçirgen yüzeyi deg ̆iştirebilir miyiz? S ̧ayet 

değiştirebiliyorsak ne gibi değişliklere izin veriliyor? (Cam yüzeyleri söküp 

yerine tasarımımızı yansıtan yine kapalı olacak bir müdahale gibi...)  

Çatı strüktürü değiştirilmeden müdahaleler yapılabilir.  
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-Mekânın dış cephesinde ne gibi deg ̆is ̧iklikler yapabiliriz? (O ̈rneğin siyah 

dog ̆ramları boyayabilir miyiz? Tasarımımızı yansıtan ufak dokunus ̧ları cephe 

yu ̈zeyine is ̧leyebilir miyiz?)(Bahc ̧ede ekstra yes ̧il alan yaratabilir miyiz? 

Otopark eklemek gerekiyor mu?)  

Cephede değişiklik yapılabilir. Vaziyet planında bina çevresinde sınırlı açıklanlar 

düşünülerek düzenlemeler yapılabilir. 

Kılavuzda en fazla 50 mb boyutunda teslim görünmekte. 50 mb'ı geçen projeler 

için görüntü kalitesinden taviz verebilir miyiz? Veya bu sınır arttırılabilir mi? 

 

UZEM 50mb’a izin vermektedir.  

 

Planlarda kesit yerleri yok. Orijinal temizlenmemiş çizimler bizimle paylaşılabilir 

mi? 

 

Çizimler düzenlenmiş haliyle yeniden yüklenecektir 

 

Zemin kat ve birinci kat planında görünen orta kolonlar haricindeki iki kolonun 

işlevi nedir? Bu kolonlar ve ortadaki kolonlar ikinci kat planında 

görünmemektedir. (Görsel-01) 

 

Çizimler düzenlenmiş haliyle yeniden yüklenecektir. 

 

Kuzey cephe görünüşünde görünen orta kolon planda görünmemektedir. Hangi 

çizime göre hareket edilmelidir? (Görsel-02) 

 

Çizimler düzenlenmiş haliyle yeniden yüklenecektir. 

 

Mekânın girişine ve mekânının içerisindeki kapı ve pencere boşluklarının 

yerlerine ve boyutlarına müdahale edebilir miyiz? 

 

Mekânın girişine vaziyet ve kotlar düşünülerek müdahale edilebilir. Cepheye 

müdahale edilebilir, mekân içerisinde kapı ve pencere boşlukları değiştirilebilir. 

 

Yangın merdiveninin konumuna ve şekline müdahale edebilir miyiz? 

 

Yangın merdivenine vaziyet planı, kotlar ve yönetmelikler düşünülerek müdahale 

edilebilir. 

 

Kuzey cephesinde sağ altta, zemin kotunun altında bir kapı görünmektedir. 

Zemin katının altında bir kat çalışması yapılacak mıdır? (Görsel-03) 

 

Hayır bu kapı göz ardı edilmelidir. 


