
PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
 
KURULUŞ BİLGİSİ 
Işık Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı, 2007 yılında Güzel Sanatlar Fakültesinin 
kuruluşu ile açılmış, takip eden yılda da öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2010 yılında vermiştir. 2016 
yılına kadar Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölüm, 2018 yılında bölüm adının İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı olarak değiştirilmesiyle Eşit Ağırlıklı puan türü ile öğrenci almaya başlamıştır. 2021 yılı 
itibari ile bölümümüz Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi altında eğitim vermeye devam etmektedir. 
 
KAZANILAN DERECE VE DÜZEYİ 
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Diploması” 
verilmektedir. 
 
KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ 
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim vermektedir. 
 
MİSYON 
Çok yönlü bir eğitim anlayışıyla, 21. yüzyılın dinamikleri doğrultusunda gelişen teknolojik imkanlarla 
sürdürülen bir eğitim anlayışı benimsenmektedir.  
Doğal çevrenin dengesini gözeten meslek insanları yetiştirmenin öneminin farkındalığı ile 
Üniversitemizin kurumsal ve akademik kültürü ışığında öğrencilere özgün bir öğrenim süreci deneyimi 
sağlamaktadır.  
Mezunlarımız; güçlü eğitimleri ile tasarım, araştırma ve uygulama projeleri yürütme, disiplinlerarası 
çalışmalarda ortak ve bireysel sorumluluklar alma konusunda yetkindir. 
 
VİZYON 
Disiplinlerarası yaklaşımla; 
Kuramsal, olgusal anlayışla, bağımsız öğrenme/çalışabilme yeteneğine sahip,  
Tasarım ve uygulama becerisini kazanmış,  
Bilgi-iletişim teknolojileri ve yeni üretim modellerindeki gelişmeleri yakından takip eden,  
İletişim yönü kuvvetli, yaratıcı, araştırmacı ve çağın gerektirdiklerine uyum sağlayabilen,  
Karmaşık problemlere yaratıcı çözümler üretebilen,  
Eleştirel yaklaşabilen,  
İşbirliğine açık,  
Etik ve toplumsal değerlerin bilincinde,  
Günceli yakalayan ve geleceği kurgulayabilen içmimar ve tasarımcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
KABUL VE KAYIT KOŞULLARI 
İç Mimarlık Bölümüne öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen 
yönetmelikler doğrultusunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılmaktadır. 
Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sonucuna göre, 
tercih ettikleri programlara, bu merkez tarafından yerleştirilmektedir. 
Üniversite içinden veya dışından, Üniversitenin meslek yüksekokullarına, yüksekokullarına ve 
fakültelerine yapılacak her türlü yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yürütülür. Yatay geçişler, ilgili 
yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, kabul ve intibak işlemleri ilgili yönetim 
kurulu tarafından yapılır. 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla 
ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir. 
(bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi)  
Işık Üniversitesi ile işbirliği yapılan üniversiteler arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, 
FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin 



kabulü yapılmaktadır. İlgili programın onayı ile konuk öğrencilere dersler verilmektedir. Misafir 
öğrencilerin dersleri anlayabilecek düzeyde dil bilmeleri gerekmektedir. 
 
ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI 
Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında 
programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık 
Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık 
Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı öğrencisi olabilirler. 
Tüm uygulamalar “Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile 
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, “Işık Üniversitesi Lisans 
Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması 
Esaslarına İlişkin Yönerge”, “Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi”, “Işık Üniversitesi 
Yandal Yönergesi” hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık 
Üniversitesi Senatosu’nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili 
kurullar tarafından transfer edilir. 
 
MEZUNİYET KOŞULLARI 
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini “Işık Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav 
Yönetmeliği’’ hükümlerine göre başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan 
öğrenciler diploma almaya hak kazanır. (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği). 
 
PROGRAM TANIMI 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı, birey ve toplulukların faydalandığı özel ve genel tüm 
çevrelerde, açık-kapalı hacimlerde, tasarım ve uygulama alanında çözüm üretebilen, eleştirel 
düşünebilen iç mimar/tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamaktadır. Öğrenciler alanında yetkin, 
deneyimli öğretim elemanlarından Proje, Çizim Anlatım Teknikleri, Malzeme, Mobilya Tasarımı, 
Mekan Bilgisi, Yapı Elemanları, İnce Yapı, Bilgisayar Destekli Tasarım(Autocad, 3ds Max, Photoshop 
vb. programlar) gibi uygulamalı ve teorik dersler almaktadırlar. Eğitim, ağırlıklı olarak atölyelerde 
gerçekleşmekte, basitten karmaşığa iç mekân sorunlarını ele alarak fonksiyonel, sanatsal, teknik ve 
tasarım yönünden optimal çözümler üretilebilmektedir. İç Mimarlık Öğretim Programı'nın 
düzenlenmesinde akreditasyon ilkeleri de gözönünde bulundurulmuş, ülkemiz ile yabancı ülkelerin 
önemli kurumlarındaki programlar ile paralellikler sağlanması düşünülmüş ve gerçekleştirilmiştir.   
İç mimarlığın çalışma alanı bugün giderek genişlemekte, mezunlar master, sanatta yeterlilik, doktora 
gibi akademik çalışmalara katılabilmekte, İç Mimarlık Odası'na üye olabilmekte, iç mimarlık kapsamına 
giren, dekorasyondan mobilya imalatına kadar özel iş yerleri açabilmekte, resmi ya da özel kurumlarda 
iş olanakları bulabilmektedirler. 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 148 kredilik (240 
AKTS) ders çalışması yapmak gerekmektedir. Öğrenciler aynı zamanda 20+20 (ofis+şantiye stajı) iş 
gününü tamamlayacak şekilde staj yapmalıdırlar. 
 
PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI 
PEA1: İç Mimarlık mesleğinin icrası için araştırma yeteneğine, yaratıcı, temel bilgi ve yetilere sahip 

ulusal ve uluslararası alanda akademik ve bilimsel çalışmalar yapabilen; 
PEA2: Ekip çalışmalarında uyumlu, çok yönlü, mesleki sorumluluğa, etik değerlere ve öğrenimini 

hayat boyu sürdürme bilinci ile hareket edebilen; 
PEA3: Mesleki açıdan tasarım ve uygulamada yeterli yeteneğe sahip olabilen; 
PEA4: Birey ve topluma hizmet eden, özel sektör, kamu kurumları gibi iç mimari, mimari, tasarım 

sektörü alanlarında iş bulabilen; iç mimarlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 
 
PROGRAM ÇIKTILARI 
PÇ1: İç Mimarlık alanında tasarım/planlama etkinlikleri ve araştırmalarını akademik paylaşım 

ortamlarında yansıtabilecek bilgiye sahip olmak 



PÇ2: Alanında eleştirel, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, toplumsal, tarihsel 
ve kültürel bilgiye sahip olmak 

PÇ3: Alanında insan ve toplum odaklı, sürdürülebilir, çevreye duyarlı tasarım/planlama/araştırma 
yöntemleri konusunda bilgiye sahip olmak 

PÇ4: Alanında kurumsal, etik değerler, ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahip 
olmak 

PÇ5: Alanında tasarım/planlama kavram geliştirme ve araştırmalar için söylem, kuram ve pratik 
bütünlüğünü sağlama becerisine sahip olmak 

PÇ6: Alanında alternatif tasarım, planlama, potansiyel ve sorunlar ile kurgu ve çözümleri 
geliştirebilme becerisine sahip olmak 

PÇ7: Alanında disiplinler arası tasarım/planlama kararlarına ilişkin verileri yorumlamak ve bu 
yorumları çözümlerin geliştirilmesinde kullanabilmek 

PÇ8: Alanında çok disiplinli, disiplinler arası çalışmalarda tasarım/planlama projelerini bağımsız 
veya ortak olarak planlamak, sorumluluk alarak yürütmek ve yeni sentezler üretebilmek 

PÇ9: Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenmek 
PÇ10: Alanında yaşam boyu öğrenme bilinci ile kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona 

ve öğrenme becerilerine sahip olmak 
PÇ11: Alanı ve sosyal çevre ile ilgili konularda toplumsal sorumluluk bilinciyle ilgili kişi ve kurumları 

bilgilendirmek, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü, görsel olarak 
aktarmak, uygulamak ve paylaşmak 

PÇ12: Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki 
gelişmeleri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurmak 

PÇ13: Alanında ileri düzeyde bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak 
kullanmak 

PÇ14: Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirmek, toplumsal, 
çevresel sorumluluk bilinci ile uygulama ve araştırmalarda etik davranış sergilemek 

PÇ15: Alanında insan haklarına saygılı, doğal çevrenin, kültürel mirasın korunmasına duyarlı, sosyal 
adalet, kalite kültürü, iş sağlığı ve güvenliği, yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda 
toplumsal sorumluluğa sahip olmak 

PÇ16: Yaşadığı tarihsel dönemde yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar
 hakkında bilgi ve bilinç sahibi olmak 
 
MEZUNLARIN İSTİHDAMI 
Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) Lisans Programından 
mezun olan öğrenciler, kendi ofislerini açabilecekleri gibi mimarlık, iç mimarlık ofislerinde, özel 
şirketlerde ya da serbest tasarımcı olarak çalışabilmektedir. 
Öğrencilerimiz özel sektörde; ulusal ve uluslararası, iç mekan tasarım ve üretimi yapan firmalarda, 
inşaat firmalarında, gayrimenkul ve satış-pazarlama firmalarında, restorasyon alanında, mobilya tasarım 
ve üretiminde, yat tasarımı ve üretimi alanlarında, fuarlarda iç mimar olarak çalışabilmektedir. 
Kamu sektöründe çalışmak isteyen öğrencilerimiz belediyelerde ve kamu kuruluşlarında iç mimar 
olarak, özel üniversite ve devlet okullarında akademisyen ve iç mimar olarak çalışma olanağına sahiptir. 
  
ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim 
görebilmektedir. 
 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’ nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular. 
 
EĞİTİM TÜRÜ VE DİLİ 
Örgün eğitim, Eğitim dili Türkçe’dir. 
 
ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Doç.Dr. Serpil Özker (Bölüm Başkanı) 444 07 99 - 6160, serpil.ozker@isikun.edu.tr 



Arş.Gör. Özge Ürtekin (Araştırma Görevlisi) 444 07 99 - 6166, ozge.urtekin@isikun.edu.tr, 
Fax:(0 212) 2865796 
Işık Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Şile, 
İstanbul 
 
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 
Işık Üniversitesi ile işbirliği yapılan üniversiteler arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, 
FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin 
kabulü yapılmaktadır. İlgili programın onayı ile konuk öğrencilere dersler verilmektedir. 
(bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ ) 
Bölümümüzün Erasmus anlaşmalı olduğu okullar: Almanya (Akademie der Bildenden Künste 
München), Slovenya (Faculty of Design), İtalya (Accademia di Belle Arti di Bari), Fransa (L’ecole de 
Design). 
 


