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T.C 

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ 

 

İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 

ICM402 PROJE ve ÇEVRE TASARIMI VI YÖNERGESİ 

(BİTİRME PROJESİ YÖNERGESİ) 

 

Amaç, Kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu yönerge, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Proje ve Çevre Tasarımı VI 

(Bitirme Projesi) dersini almaya hak kazanan öğrencilerin Proje ve Çevre Tasarımı VI dersi 

kapsamında yapacakları proje çalışmalarını kapsar ve düzenlenmesine ilişkin esasları 

belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Ders Yöneticilerinin Seçilmesi ve Sorumlulukları 

MADDE 2- (1) Ders yöneticilerinin ve jüride görev alacak İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinin/görevlilerinin atanması her dönem İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölüm Başkanın önerisi ve dekanlık onayı ile gerçekleştirilir. Son değerlendirme 

jürisine İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanlığının önerisi ile İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı alanında konusunda uzmanlaşmış, isim yapmış şahıslar davet edilebilir. 

 

MADDE 3 – (1) Proje ve Çevre Tasarımı VI dersi kapsamında her öğrenci, proje 

çalışması süresince kendisini yönlendirecek bölüm öğretim elemanı ile birlikte çalışır. Proje 

yürütücüleri atölye çalışması süresince yapılan çalışmaları izler ve öğrencileri yönlendirir. 

 

Bitirme Projesi Alma Hakkı ve Sürdürme Koşulları 

MADDE 4- (1) ICM402 Proje ve Çevre Tasarımı VI dersi, öğrencinin İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı eğitimi ve öğretimi sürecinde edindiği bilgi, beceri ve kazanımları, bireysel 

çabası ile geliştirmesi ve çözümlemesi için verilen İç Mimari ve Çevre Tasarımı projesinde 

kanıtlamasını hedef alır. Öğrencinin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun 

olabilmesi ve mezuniyet diploması alabilmesi için, bir dönem olarak verilen ICM402 Proje ve 

Çevre Tasarımı VI dersinden geçer not (100 / 62, 4.00 / 2.00) alması zorunludur. 

 

MADDE 5 –(1) Öğrencilerin; dördüncü (4.) sınıfın ikinci yarıyılında (eğitim öğretim 

yılının 8.yarıyılında) yapılacak; Lisans Eğitim-Öğretim Ders Planında ders saat sayısı ve 

AKTS’si belirtilen ICM402 Proje ve Çevre Tasarımı VI dersini alamaya hak kazanması 

için sekizinci (8.) yarıyıldaki tüm derslere kayıtlı olması ve önceki yedi (7) yarıyıllık süreçte 

almış olduğu tüm ön koşullu proje derslerinden başarılı olması gerekmektedir. 

(2) Tüm proje dersleri Temel Tasarım II dersinden başlamak üzere öğrenim sırası ile 

birbirinin ön koşulu durumundadır. Temel Tasarım I dersi ise Temel Tasarım II dersinin ön 

koşuludur. 
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MADDE 6 – (1) Madde 5’daki şartları yerine getiren öğrenciye ICM402 Proje ve  

Çevre Tasarımı VI (Bitirme Projesi) dersi kapsamındaki konusu, sekizinci (8.) yarıyılın 

birinci haftası saptanır. 

(2) Proje ve Çevre Tasarımı VI proje konusu proje yürütücülerini oluşturan öğretim 

üyeleri/öğretim görevlileri tarafından belirlenir. 

(3) Belirlenen konu İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanlığı’nın onayından 

sonra kabul edilir. 

(4) Öğrenci, tasarım sürecindeki sorunlarını proje yürütücüleri ile görüşerek ve 

önceden belirlenen toplu kritik günlerinde, jüri tarafından yapılan eleştirileri göz önüne 

alarak, projesini tek başına yapacağı çalışmalarla geliştirip tamamlar. 

 

Bitirme Projesi Çalışmasının İzlenmesi, Öğrencinin Sorumluluğu ve Denetimi 

MADDE 7- (1) Öğrenci çalışmalarını işlevine uygun kuramsal, teknik ve uygulamaya 

yönelik araştırmalarla birlikte teknik çizim dosyası ile tamamlar. Teknik çizim dosyası; bir 

veya birkaç farklı ölçekte çizilmiş vaziyet planı,  kesit görünüşleri, gerekli detay çizimleri, 

farklı bakış açılardan çizilmiş ve renklendirilmiş perspektifleri, malzeme paftalarını, maketi 

ve çevre tasarımı projesini içerir. 

 

MADDE 8 – (1) Bitirme Projesi, proje yürütücüsü öğretim elemanı gözetiminde, 7 

yarıyıl boyunca almış oldukları uzmanlık derslerindeki kazanımlarının, bilgi ve becerilerinin 

tümünü kapsar nitelikte olmalıdır. 

 

MADDE 9 – (1) Öğrenci, Proje ve Çevre Tasarımı VI dersi kapsamında yapılacak ilk 

derslere, ara jürilere girmekle yükümlüdür. Öğrencinin çalışma sürecindeki proje yürütücüsü 

ile yapacağı görüşmelerin gün ve süreleri proje yürütücüsü tarafından belirlenir. 

 

MADDE 10- (1) Öğrenci, Proje ve Çevre Tasarımı VI çalışmasının gelişiminin 

belgelerini, önceden belirlenen tarihlerde en az iki kez proje yürütücüsüne onaylatmak 

zorundadır. 

 

Bitirme Projesi Ara Sınavlar, Çalışmanın Sonlandırılması, Teslimi, 

Değerlendirmesi 

MADDE 11 – (1) ICM402 Proje ve Çevre Tasarımı VI dersinin ara ve son jürileri, 

sınav ve proje teslim tarihleri yarıyılın ilk haftası İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm 

Başkanlığı tarafından ilan edilir. 

 

MADDE 12- (1) Öğrenciler çalışmalarını, yarıyıl içinde ve sonunda olmak koşuluyla 

en az bir kez olmak üzere jüriye sunar. Bu çalışmalar jüri tarafından değerlendirilir.  

 

MADDE 13- (1) Ara jüriler yarıyıl içinde iki kez belirlenen tarihlerde yapılır, 

öğrenciler ilan edilen tarihlerde bu jürilere katılmak zorundadır. 
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MADDE 14- (1) Son değerlendirme jürisinde önceden karar verilen yüzde oranlarına 

göre öğrencinin eskizlerini, nihai proje çalışmasını ve sözlü savunmasını değerlendirerek 

sonuca varılır. 

 

MADDE 15- (1) Proje ve Çevre Tasarımı VI projesi  yarıyılın son sınav gününde İç 

Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanlığı’nca belirlenen rapor ve sunum yazım 

esaslarına göre hazırlanarak saat 18.00’a kadar teslim edilir. Bu proje kapsamında olan maket 

çalışması ise yine Bölüm Başkanlığı’nın duyuracağı bir başka gün ve saatte olabilir. 

Çalışmalar zamanında teslim edilmez ise öğrenci başarısız sayılır ve “FF” başarısız notu ile 

değerlendirilir.  

 

MADDE 16- (1) Bitirme projesinde görevli öğretim üyeleri/öğretim görevlileri Proje 

ve Çevre Tasarımı VI çalışmalarını final sınavı döneminde değerlendirir. Bu sürede önce 

bireysel daha sonra topluca projeleri inceler ve öğrencilerin sözlü savunmasını yapacakları 

yeni tarihi belirler. Öğrencilerin bu jüriye katılmaları ve sözlü sınav ile projelerini 

savunmaları gereklidir. 

 

MADDE 17- (1) Son değerlendirmede jüri üyeleri öğrencilerin projelerini ve 

savunmalarını değerlendirerek Proje ve Çevre Tasarımı VI dersini Bölüm Başkanlığı’nca 

belirlenen kurallar doğrultusunda notlandırılır ve sonuçları en geç sınav dönemini izleyen 

hafta içerisinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanlığı’na sunar. 

(2) Proje notu değerlendirilmesinde Çevre Tasarımı proje notunun %30’u, İç Mimari 

Tasarımı proje notunun %70’i şeklinde oranlanarak ortalama alınır.  

 

MADDE 18- (1) Bitirme Projesi çalışmaları “CC” ve üstü; “FF” notları ile 

değerlendirilir. Çalışmaların başarılı kabul edilmesi için en az “CC” düzeyinde bir notla 

(100/62, 4.00/2.00) değerlendirilmiş olması gerekir. Başarısız olan çalışmalar “FF” notu ile 

değerlendirilir. 

 

MADDE 19- (1) Proje ve Çevre VI Tasarımı ders notu “FF” olan öğrenciler bir 

sonraki yarıyıl yeni bir konu ile dersi yeniden alır. 

 

MADDE 20- (1) Yaz öğretim döneminde yeterli sayıda öğrenci olduğu takdirde 

bitirme projesi dersi açılır. Öğrenci başka bir üniversitede başka bir Bitirme Projesi dersi 

alamaz. 

 

MADDE 21- (1) Proje ve Çevre Tasarımı VI projesi sunum esasları bitirme jürisinin 

görüşleri alınarak İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanlığı’nca hazırlanır. Dönemin 

ilk haftasında öğrenciye ilan edilir. 

 

MADDE 22 – (1) Bu yönergeyi, Fakültesi Dekanı yürütür.  
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Yönergenin Kabul Edildiği Senato’nun 

Tarihi Sayısı 
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