
tasarım 
stüdyosu v

21-22’ güz

2021-2022

BUTİK OTEL PROJESİ

İÇT401 | Tasarım Stüdyosu V

Prof. Dr. Can Mehmet Hersek

Prof. Dr. Gözen Güner Aktaş

Öğr. Gör. Oğuz Yalım

Öğr. Gör. Kemal Kocaili

Öğr. Gör. Durul Onaran

Öğr. Gör. Ecem Haberal

21 eylül | 24 eylül

28 eylül | 01 ekim

05 ekim | 08 ekim

12 ekim | 15 ekim

19 ekim | 22 ekim

26 ekim | 29 ekim

02 kasım |05 kasım

09 kasım | 12 kasım

16 kasım | 19 kasım

23 kasım | 26 kasım

30 kasım | 03 aralık

07 aralık | 10 aralık

14 aralık | 17 aralık

21 aralık | 24 aralık 

Tanışma ve proje hakkında bilgilendirme (21 Eylül tüm şubelerle birlikte yapılacaktır.) (online) 

// Proje Kritikleri* İlk tasarım kararları

Tasarım // Proje Kritikleri * İlk tasarım kararları ve çizimler 

Tasarım // Proje Kritikleri

I. ARA JÜRİ 

Tasarım // Proje Kritikleri

Tasarım Proje Kritikleri // Resmi Tatil

Tasarım // Proje Kritikleri

II. ARA JÜRİ

Tasarım // Proje Kritikleri

Tasarım // Proje Kritikleri

III. ARA JÜRİ

Sunum Kritikleri

Sunum Kritikleri

Sunum Kritikleri

PROJE. 401

2021-2022 Güz dönemi İÇT401 Tasarım Stüdyosu V projesi, tasarlanacak olan butik otel projesinin iç

mekan tasarımını etkileyen tema yaklaşımı, kullanıcı profili ve yapının konumu tarafınızdan

belirlenecektir. Butik otelin konumlandırıldığı yere özgü kimliğini ve niteliğini tema ve içerik ile

besleyen/tamamlayan tasarımların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Butik otel kullanıcılarının,

kullanıcı profilleri doğrultusunda farklı ihtiyaçları ve bunların mekânsal karşılıkları analiz edilerek, butik

otelin ihtiyaç programları geliştirilecektir. Projenin konumu, kullanıcı profili ve teması ile belirlenecek

tasarıma yön veren girdiler ihtiyaç programıyla desteklenecektir. Tüm bu tasarım girdilerinin yapının

mimari özelliklerinden bağımsız olmayan ve özgün bir dille tasarıma aktarılması gerekmektedir.
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Temel İlkeler

Mekansal Organizasyon

Tasarlanacak olan otele ait bir ‘tema’ yaklaşımı, otelin ‘kullanıcı profili’ ve otelin

bulunacağı lokasyon belirlenmeli ve bu doğrultuda bir senaryo ile ihtiyaç

programı oluşturulmalıdır. Bu noktada otelin giriş/lobi, restoran/cafe, oda tipleri

ve eğlence/sağlık (entertainment/wellness) işlevli ortak alanlar barındıran

mekanlar içermesi gerekmektedir.

Konu:

Butik otel iç mekan projesi 

İhtiyaç Programı:

Otelin niteliğine bağlı olarak
öğrenci tarafından
belirlenecektir.

Çalışmada İzlenecek 

Adımlar:

1.Analizler ve temel kararlar

a. İhtiyaç programı
b. Tasarım dili (kavram)
c. Planlar 1:100
d. Kesitler 1:100
e. Yapı modellemesi

2. İç mekan tasarımı

a. Planlar : 1:50
b. Kesitler : 1:50
c. Aydınlatma plan ve kesit

1:50
d. Perspektifler
e. Malzeme panosu ve

listesi

3. Seçilmiş alan tasarımı

a. Plan ve dört kesit 1:50
b. Tavan, duvar ve zemin

ilişkisini gösteren plan ve
kesitler 1:20-1:10
c. Perspektifler ve malzeme
kararları
d. Malzeme panosu

4. Uygulama detayları ve
malzemeler

a. Plan 1:10
b. Kesitler ve görünüşler 1:10
c. Detaylar 1:5

Not:

Final tesliminde animasyon
sunumu istenenler
arasındadır. Fakat bu
çalışma tasarım süreci
boyunca geliştirilerek haftalık
kritiklere getirilmelidir.

Mekansal İhtiyaçlar Listesi

Konaklama birimleri : Konaklayacak kişi sayısı belirlenmeli ve en az üç farklı oda

tipi olacak şekilde tasarlanmalıdır. Kullanıcı gereksinimleri, mahremiyet, hijyen

gibi konular göz önünde bulundurulmalıdır.

Giriş Alanı/Lobi : Otelin kimliğinin oluşumu ve mimari özellikleri doğrultusunda

boyutsal, mekânsal ve teknik açıdan uygun bir karşılama tasarlanmalıdır.

Restoran/Cafe : Mekanın atmosferini tamamlayıcı nitelikte olmalı. Mekansal

planlamalar kullanıcı profiline ve kullanıcı sayısına göre belirlenmelidir.

Ortak Alanlar eğlence/sağlık (entertainment/wellness) : Eğlence ve/veya sağlık

mekanları olarak kabul edilen mekanlardan butik otelin temasına uygun olarak

seçilecek olan bir ve/veya birkaç işlevin otel kullanıcısı ile buluştuğu mekanlar

tasarlanacaktır. Bu mekanlar otel kullanıcılarının vakit geçirebilecekleri ortak

mekanlar olarak planlanmalıdır. Mekanda kullanılan malzeme, renk, doku,

aydınlatma gibi unsurlar belirlenen temayla bütünlük sağlamalıdır.

Fiziksel Müdahaleler & Malzeme kullanımı

Otelin teması doğrultusunda belirlenen mekânsal ihtiyaçlar ve mekansal

organizasyon ; proje kapsamında verilen yapının yakın çevresi, yapıya yaklaşım

biçimi, vaziyet planı, konumu ve yönü analiz edilerek mekânsal yerleşim

kurgulanmalıdır. Yapının girişinin belirlenmesi konusunda esneklik sağlanmıştır.

Proje kapsamında hem yapım sistemleri hem de yapı malzemeleri anlamında

çağdaş, yenilikçi ve yaratıcı çözümler beklenmektedir.

Değerlendirme

%10 %15 %25 %10 %40 %100

I. Vize II. Vize III. Vize Performans Final Toplam


