
 
ÖLÇEK PAFTA/MAKET İÇERİK 

 Sunum paftası 
(70x100 dikey) 

Projeyi ve anafikri genel olarak en iyi ifade edecek şekilde hazırlanacaktır. Projenin 
anafikri, eskizler, fonksiyon şemaları, projenin gelişim aşamaları,  projeyi ifade eden 
çizimler ve resimler sunum paftasında uygun ölçeklerde bir araya getirilecektir.   

1/200 Vaziyet planı ve  
2 Silüet  

Arsa, yakın çevresi, yollar, peyzaj, otopark, kuzey işareti, kotlar ve bina girişleri 
gösterilecektir.  

1/100 Planlar Planlarda farklı mekânlar tefrişli olacaktır. Aynı boyutlarda ve özelliklerde yatak 
odalarının birinin tefrişi yeterlidir. Kolonlar, kotlar ve kuzey işareti gösterilecektir, mekân 
isimleri yazılacaktır. Zemin kat planında bina yakın çevresi ve bina girişleri gösterilecektir.  

1/100 2 Kesit  Kesitte çatı örtüsü ve zemin ölçeğe uygun olarak ifade edilecektir, ilgili kotlar 
gösterilecektir.  

1/100 4 Görünüş Görünüşlerde kotlar gösterilecektir. 

 Üç boyutlu görsel Projenin iç veya dış aksonometrik veya perspektif çizimi, herhangi bir pafta içinde 
verilecektir. Dijital ortamda da hazırlanabilir. 

1/200 Maket Arsa, yollar, peyzaj, otopark vb. öğeler makette gösterilecektir. Maket boyutu 50x70 cm 
olacaktır.  

 A3 dosya Teslim edilen bütün paftaların fotokopileri A3 boyutunda çıktı alınarak spiral ciltli olarak 
teslim edilecektir. KAPAK paftasına BÜTÜNLEME TESLİMİ yazılacaktır. 

 CD Teslim edilen bütün paftaların dijital kopyaları CD’ye kopyalanarak teslim edilecektir. CD 
üzerine isim ve tasarım dersinin adı, bütünleme teslimi yazılacaktır. 

 2 Maket Fotoğrafı  Farklı açılardan çekilmiş 2 maket fotoğrafı, A3 kağıtlara renkli çıktı alınıp üstüne isim ve 
numara yazılarak jüri sırasında teslim edilecektir.  

 Projeler rapido ile aydıngere çizilecektir. Paftaların altına açık renkli altlık yapıştırılacaktır. Bütün paftalar 50x70 veya 100x70 
cm boyutunda olacaktır. Paftaların aynı yönde olması tercih edilir.  Her bir paftanın sağ alt köşesine BÜTÜNLEME TESLİMİ 
ibaresi yazılacaktır. 

 Sunum paftasında Üniversite, bölüm, tasarım dersinin adı, projenin adı, proje yürütücüsü ve öğrenci bilgileri yer alacaktır. Diğer 
paftalarda projenin adı ve öğrenci bilgileri yer alacaktır. 

 Maketlerde isimler bilgisayar yazısı veya düzgün bir el yazısı ile kartona yazılarak, maketlerin sağ alt köşesine yapıştırılacaktır. 
 İstenenler listesinde belirtilenlere ilave olarak istenilen sayıda pafta ve maket teslim edilebilir.  
 Aynı gün içinde belirtilen saatten sonra getirilen projeler geç teslim alınmış olacak ve notu 50 puan üzerinden 

değerlendirilecektir. Belirtilen günden sonra proje teslimi yapılamaz. 
 Proje tesliminde rapor geçerli değildir. Teslimi öğrenci adına başkası yapabilir. 
 Jüriye katılım zorunludur. Jüri sırası öğrencilere ayrıca duyurulacaktır.  

 JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ AŞAĞIDAKİ GİBİ YAPILMAKTADIR. FİNAL JÜRİSİ NOTLARI “GENEL SINAV” NOTU OLARAK DÖNEM SONU 
NOTUNU %50 ORANINDA ETKİLEMEKTEDİR. 

 JÜRİ ÜYELERİNİN MAZERETİNDEN DOLAYI, BÜTÜNLEME JÜRİSİ SALI GÜNÜ YAPILACAKTIR.  
JÜRİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

40% 15% 15% 15% 15% 100% 
TASARIM  FONKSİYONEL ÇÖZÜMLER  YAPISAL ÇÖZÜMLER  MİMARİ ANLATIM          MAKET 

ORTALAMA 
Anafikir ve özgünlük, 
biçim, estetik değer, 
tasarımı geliştirme 
becerisi. 

Konsepti/kurguyu 
destekleyen fonksiyonel 
çözümler, işlev. 

Konsepti/kurguyu destekleyen 
konstrüksiyon ve strüktür 
çözümleri, sistem detay bilgisi. 

Çizimlerde teknik resim 
kurallarına uygunluk, pafta 
düzeni ve grafik sunumu,  
çizimlerin tasarımı ifade etme 
düzeyi. 

Maket tekniği, 
maket işçiliği, ölçek, 
maketin tasarımı 
ifade etme düzeyi. 

 


