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İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ  

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 

PROJE DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ  

 Amaç 

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç 

Mimarlık Bölümü ders planında yer alan proje derslerinin uygulama ve değerlendirme esaslarını 

belirlemektir. 

  

 Kapsam 

 MADDE 2 – İç Mimarlık Bölümü “proje dersleri” Temel Tasarım, Projeye Giriş, Proje I, Proje II, Proje 

III, Proje IV, Proje V ve Bitirme Projesi derslerinden oluşur. 

 

Koşul 

MADDE 3 – Projeye Giriş dersi dışında Proje I, Proje II, Proje III, Proje IV, Proje V ve Bitirme Projesi 

dersleri içerik ve kapsam olarak birbirinin devamı niteliğinde olduğu için ön koşullu derslerdir. Proje I 

dersinin önkoşulu Temel Tasarım ve Projeye Giriş dersleridir. Proje I dersi dışındaki her proje dersinin ön 

koşulu kendisinden bir önceki yarıyılda yer alan proje dersidir.  

  

 Proje Derslerinin Yürütülmesi 

MADDE 4 – İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde dört 

yıllık lisans eğitiminde toplam sekiz adet proje dersi bulunmaktadır. Proje derslerinin amacı; öğrencinin 

ilk yarıyıldan başlayarak dört yıllık eğitimi boyunca her yarıyıl kapsam ve içeriği genişleyen proje 

çalışmalarıyla istenilen mesleki düzeye ulaşmasını sağlamaktır.  

 

MADDE 5 – Proje dersleri, öğrencinin tasarım becerisini ölçen ve bunu belgeleyen, öğrencinin tek başına 

hazırladığı, bölüm başkanlığı tarafından görevlendirilmiş proje yürütücüsü/yürütücüleri denetiminde 

yürütülen proje çalışmalarıdır.  

  

MADDE 6 – Proje derslerinde aranan devam koşulu İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği %80’dir. Öğrenci bir proje dersinden başarısız olduğu 

takdirde bir sonraki dönem dersi tekrar etmek ve devam koşulunu yeniden yerine getirmek zorundadır. 

 

 Projelerin Teslimi 

MADDE 7 – Öğrenci, ara sınav ve final sınavı tarihinden önce ilan edilen kapsam, teslim ve sunuş 

şekline uygun olarak hazırladığı proje çalışmasını ilan edilmiş gün ve saatte bölüm başkanlığı tarafından 

belirlenen yerde görevli öğretim elemanına imza karşılığında teslim eder. Proje çalışmasını ilan edilen 

gün ve saatte teslim etmeyen, projesini teslim edip de jüri karşısında savunmayan öğrenci sınava 

girmemiş kabul edilir. Proje çalışmalarının bölüm tarafından saklanma süresi 2 yıldır. 

 

Proje Derslerinin Değerlendirilmesi 

MADDE 8 – Proje derslerinin değerlendirilmesi yarıyıl içi ve yarıyıl sonu notu verilerek yapılır. Bitirme 

Projesi’nin değerlendirmesinde “Mimarlık-İç Mimarlık-Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri Bitirme 

Projesi Yönergesi”ndeki hükümler geçerlidir. 

 

(1) Yarıyıl İçi Notu: Ara sınav notu yerine geçen öğrencinin teslim ettiği proje çalışmasının 

değerlendirildiği “Jüri Değerlendirmesi” ve/veya “Eskiz Sınavı” notundan oluşur.  

 

“Jüri Değerlendirmesi” öğrencinin proje çalışmasını jüri karşısında görsel ve sözlü olarak sunduğu bir 

çalışmadır. Jüri dersin yürütücüsü/yürütücülerinden oluşur. Gerekli görüldüğü durumlarda iç mimarlık 

anabilim dalından ya da benzer disiplinlerden başka öğretim elemanları ve/veya konusunda uzman kişiler 

de jüriye katılabilir. Dersin tek yürütücüsünün bulunması halinde yürütücünün değerlendirmesi jüri 
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değerlendirilmesi yerine geçer. Jüri öğrenciden anlaşılmayan noktaları açıklamasını isteyebilir; projesi 

dışında genel mesleki konularda da görüş ve düşüncelerini anlamak, bilgi düzeyi hakkında fikir sahibi 

olmak amacıyla farklı sorular sorabilir.  

 

“Eskiz Sınavı” öğrencinin belli bir süre içinde, proje konusu ile ilgili ya da farklı bir konu üzerindeki bilgi 

ve becerisini istenen ölçütler doğrultusunda bir tasarıma dönüştürerek, bunu çizimle ifade edebilme 

becerisini ortaya koyduğu bir çalışmadır. 

 

Proje dersi yürütücüsü/yürütücüleri gerekli gördüğü takdirde yarıyıl içi değerlendirmesinde ek olarak 

ikinci bir jüri değerlendirmesi yapabilir ya da ödev, sunum vb. değerlendirme yöntemlerini de 

uygulayabilir. 

 

(2) Yarıyıl Sonu Notu: Final sınavı notu yerine geçen, öğrencinin yarıyıl sonunda teslim ettiği proje 

çalışmasının “Jüri Değerlendirmesi” sonucunda verilen nottur. “Jüri Değerlendirmesi” yarıyıl içinde 

yapılan jüri uygulama ve değerlendirme yöntemi ile aynıdır. 

 

 Mazeret 

MADDE 9 – Proje çalışmasının yarıyıl içinde proje yürütücüsü/yürütücülerinin denetiminde belirli bir 

süreç sonunda ortaya konan bir çalışma olması sebebiyle ara sınav ve final sınavı yerine geçen proje 

teslim ve jürilerinin mazeret hakkı yoktur.  

  

 İtiraz 

MADDE 10 – Öğrenci değerlendirme sonuçlarına itiraz etmesi durumunda İstanbul Arel Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 31. Maddesi geçerlidir. 

  

 Proje Derslerinin Tekrarı 

MADDE 11 - Öğrencinin proje dersi başarı notunun DD veya DC olması durumunda, bir sonraki proje 

dersini alabilmesi için dersin alındığı yarıyıldaki derslerinin YNO’sunun en az 2.00 olması şartı aranır. 

Bu şart yerine getirilmediği takdirde DD ve DC notunu almış olan öğrenciler bu dersten başarısız sayılır 

ve takip eden dönemde başarısız olduğu proje dersini yeniden alır. Başarısız olduğu proje dersini tekrar 

alan öğrenci bu yönergede belirtilen bütün koşulları yerine getirmekle yükümlüdür. Dönem sonunda proje 

dersinden başarısız olan öğrencinin bütünleme; bitirme projesi dersinden başarısız olan öğrencinin ise tek 

ders sınavı hakkı yoktur. 

  

 Çeşitli Hükümler 

MADDE 12 – Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve/veya Bölüm ve Fakülte Kurullarınca alınacak ilke 

kararları uygulanır. 

 

 Yürürlük 

 MADDE 13 – (1) Bu Yönerge Fakülte Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

Dekanı yürütür. 

 

 

 


