
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ  

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ  

MİMARLIK BÖLÜMÜ – MİM1001 MİMARİ PROJE I VE İFADE TEKNİKLERİ DERSİ  

FİNAL TESLİMİ İÇİN İSTENENLER 

A. ÇİZİMLER 

1. Tüm çizimler 50x70 cm boyutlarında Canson veya Schoeller kâğıdına rapido kalemiyle 

teknik çizim kurallarına uygun olarak yapılmalıdır. Tüm çizimler 1/100 ölçekte yapılmalı 

ve çizimin ismi ve bu ölçek kâğıdın sağ alt köşesine yazılmalıdır. 

2. 2 adet plan çizimi (Plan 1 ve Plan 2) 

Plan 1: Vaziyet planı. 

Plan 2: Diğer kesitlere referans olabilecek, projeyi en iyi şekilde ifade edecek ve iç 

kısımları gösterecek bir plan. Bu plan belirlenirken danışman hocalarınızdan yardım 

alabilirsiniz. 

3. 4 adet görünüş çizimi (kuzey, güney, doğu ve batı) 

4. 2 adet kesit çizimi  

Bu kesitlerin yerleri, projeye uygun seçilmelidir ve gerekli görülmesi durumunda kademeli 

kesit yapılmalıdır. 

5. Bu çizimlerde hiçbir şekilde yeşillik gösterimi yapılmayacaktır. Ayrıca Plan 1'de çizimlerde 

ağaç gösterimi merkezinde nokta olan içi boş bir daire olarak yapılmalıdır. Ancak kesit 

veya görünüşe giren ağaçlandırmaların çiziminde en yalın ifade yöntemi tercih edilmelidir. 

6. Bu çizimlerde su öğesinin gösterimi yapılırken gri veya mavinin en açık tonu tercih 

edilmelidir.  

7. Plan 1 ve Plan 2'de kuzey yönü kesinlikle belirtilmek zorundadır. 

8. Plan 1 ve Plan 2'de kotlar teknik çizim kurallarına uygun bir şekilde ifade edilmelidir. 

Bunun yanı sıra kesit ve görünüşlerde kotlar ait olduğu yükseklikle aynı hizada ve sağ tarafa 

dayalı bir şekilde gösterilmelidir. 

 

 



B. MAKET 

1. Maketin ölçeği 1/100’dür. 

2. Maketler, kalınlığı 0,5 cm ve rengi beyaz olan 40x40 cm’lik altlık üzerine yapılacaktır. 

3. Maketler yapılırken beyaz renkteki malzemeler kullanılmalıdır. Beyaz renk dışında 

malzeme kullanılarak hazırlanan maketler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

4. Makette, ağaçlar, küçük beyaz renkte küresel malzemeler kullanılarak sembolik olarak 

ifade edilmelidir. Bunun dışında herhangi bir yeşil alan ifade edilmeyecektir. 

5. Maketin sağ alt köşesine (kuzey yönü yukarıyı gösterecek şekilde) öğrencinin adını, 

soyadını ve öğrenci numarasını gösteren bir etiket yerleştirilmelidir. 

6. Makette de kuzey işareti gösterilmelidir. 

7. Şeffaf yüzeyler, renksiz ve şeffaf asetat kâğıdı kullanılarak ifade edilmelidir. 

 

C. POSTER VE DOSYA 

1. Projeyi anlatan 50x70 cm boyutlarında Canson veya Schoeller kâğıda bir poster hazırlanıp 

teslim edilecektir. 

2. Proje tasarım sürecinde yaptığınız eskizler, diyagramlar ve analizlerinizi içeren bir dosya 

hazırlanıp teslim edilmelidir. 

50x70 cm boyutunda kullanılan çizim altlıklarında aşağıdaki kıstaslara uyulması gerekmektedir. 

- Kenarlardan birer santimetrelik boşluklar bırakılmalı. 

- Kâğıdın üstünde 8 cm’lik bir kısma aşağıdaki şekilde üniversite, fakülte, bölüm, ders adı 

ve öğrenci ismi, soy ismi ve numarası yazılmalıdır. 
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- Her çizimin sağ alt köşesine ise çizimin adı ve ölçeği yazılmalıdır. 

 

Teslim tarihi : 03.01.2020 – Cuma 

Teslim saati : 16.00 – 17.00 

Teslim yeri : Atölye 1 (BD2) 


