
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi) 

Programın Amacı: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, her kullanıcıya uygun iç mekanlar 

tasarlayabilen bireyler yetiştirir. Bu bölüm; iç mekân ve çevre düzenlemelerinde teknik, işlevsel ve 

estetik bilgileri kullanarak, fizyolojik ve psikolojik açıdan sağlıklı, özgün, yaratıcı ve çevreyle uyumlu iç 

mekanlar oluşturacak “İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı” yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz 

öğrencileri tasarım stüdyosu uygulamalarıyla mesleğin; insana, sanata, tekniğe ve çevreye ilişkin her 

yönünü kavramaktadırlar. 

Dersler: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde ilk yıl; Temel Tasarım, Teknik Çizim, Sanat ve 

Mimarlık Tarihi vb. temel çizim dersleri ile birlikte Tasarım Stüdyosuna Giriş Dersi ile mesleğe adım 

atılmaktadır. 

2. sınıfta ise; Mekan Bilgisi, Yapı Bilgisi, İnce Yapı, Bilgisayar Destekli Tasarım, Malzeme ve İç Mimarlık 

Tarihi, Ergonomi vb. zorunlu dersler ve de Estetik, Maket, Desen ve Kurum Kimliği  gibi seçmeli 

derslerle, ana ders olan Tasarım Stüdyosu dersleri desteklenmektedir.                     

3. sınıfta; Rölöve, Restorasyon, Aydınlatma, Mimarlık Tarihi, Mobilya Tasarımı, Mekan Donatı 

Sistemleri gibi zorunlu derslerin yanında Akustik, Sahne Tasarımı, Renk Bilgisi ve Bilimsel Araştırma 

Yöntemleri gibi bölüm ve üniversite seçmeli dersler alınmaktadır. Böylece öğrencilerimiz, iç mimarlık 

mesleğinin yanı sıra disiplinlerarası çalışmalara da katkı sağlayacak çeşitli alanlarda da kendilerini 

geliştirebilmektedirler.  

Son sınıfta ise ilerideki profesyonel meslek yaşamlarına destek olacak biçimde; ana ders olan Tasarım 

Stüdyosu ve Bitirme Projesi derslerinin tamamlayıcısı nitelikte olan Uygulama Projesi dersleri ve de 

Girişimcilik, İş Sağlığı ve Güvenliği gibi zorunlu dersler almaktadırlar. Ayrıca gerek mesleki 

uzmanlaşma,  gerekse mesleki kültür birikimlerine katkı sağlayacak; Sinema ve Mekan, Portfolyo 

Tasarımı, Tasarım Kuramları, Metal ve Heykel vb. seçmeli derslerle öğrencilerin meslek yaşamlarına 

nitelikli iç mimarlar olarak adım atmaları hedeflenmektedir. 

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Bölümüz öğrencileri “İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımcısı” olarak mezun olurlar. 

Eski binaların yeni ihtiyaçlara göre yenilenmesi ve yeniden işlevlendirilmesi ile estetik ve çevreye 

duyarlı bir tasarımın ortaya konulması, iç mimar ve çevre tasarımcısı için çok önemli bir görevdir. 

Ayrıca uluslararası düzeyde ve ülkemizde; yeme-içme sektörü, giyim, banka, fuar vb. farklı alanlarda 



da kurumsal kimlik oluşturma süreçlerinde ve mekansal organizasyonlarda kendi statülerinde yine iç 

mimar ve çevre tasarımcısı olarak çalışabilmektedirler. 

Çalışma Alanları: Son yıllarda, dünyada ve ülkemizde tasarım olgusunun önem, inşaat sektörünün ise 

hız kazanması, mekân ve çevre organizasyonunun ön plana çıkmasını sağlamıştır. İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımcıları kendi bürolarını kurabilecekleri gibi farklı İç Mimarlık ve Mimarlık Büroları ile İnşaat 

Firmalarında çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra Sahne Tasarımı, Tv Stüdyosu Tasarımı,  Mobilya 

Tasarımı, Stand Tasarımı ve Fuar Tasarımı vb. alanlarda faaliyet göstermektedirler. Ayrıca çeşitli 

devlet kurumlarında da İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı olarak yer alabilmektedirler. 


