
İMÇ234 - İMÇ308 - MİM216 - MİM308 kodlu Mimarlık Tarihi II dersimizin final 
sınavı, sizlerin sınav yoğunluğu göz önünde bulundurularak ve sistem 
yoğunluğundan kaynaklanan sıkıntıyı en aza indirmek amacıyla 06.06.2020 
Cumartesi Günü saat 09.30 - 11.30 arasında yapılacaktır. 

İMÇ234 - İMÇ308 - MİM216 - MİM308 kodlu Mimarlık Tarihi II dersi 
kapsamında yapılacak final sınavının teslim formatı hakkında gerekli bilgiyi 
aşağıda bulabilirsiniz; 

 Final sınavı ödev teslimi olarak yapılacaktır. 
 Ödevleriniz sınav günü, sınav başlangıç saatinde sizlerle paylaşılacaktır ve 

size iki saat süre verilecektir.  

 06.06.2020 Cumartesi Günü en geç 11.30'da ödevleriniz sisteme yüklenmiş 
olmalıdır o nedenle teslimlerinizi sisteme yüklemeyi son ana bırakmamanız 
önerilir. Bu saatten sonra teslim yapmanız mümkün olmayacaktır.  

 Sizlerden beklenen, her öğrenciye farklı olarak verilecek konu başlığını, bu  

iki saatlik süreçte araştırmanız ve en az iki çizimle de 
destekleyerek  (bu çizimler; plan, kesit, görünüş, eskiz, perspektif, detay 

vb. olabilir ancak sizin kendi el çiziminiz olmalı) ders bağlamında 
açıklamanızdır.  

 İnternetteki bilgilerin doğruluğuna güvenmemelisiniz, 

her öğrencinin konusu, öğrencilere verilmeden önce internet üzerinden 
araştırılmıştır.  O nedenle internetten birebir kopyalanan ödevlerin kolayca 
anlaşılacağı unutulmamalıdır. Bu açıdan size verilen konu başlıklarının, 

ders bağlamında bir metin oluşturarak açıklanması ve size 
ait en az iki çizimle desteklenmesi asıl beklenendir.  

 Sizlerden iki sayfalık (A4 kağıt boyutunda iki sayfa) bir ödev 
teslimi yapmanız isteniyor. Çizimlerinizi elde hazırlamanız; hazırladığınız 
çizimlerin fotoğrafını çekerek ya da taratarak Word sayfasına yapıştırmanız, 
açıklamalarınızı da Word'de yazmanız ve son olarak Word'de hazırladığınız 
bu iki sayfalık ödevi PDF'e çevirerek sisteme yüklemeniz gerekmektedir.   

 Dosya adınızı; ad-soyad ve okul numaranızdan oluşturmalısınız. 

 Sisteme birden fazla PDF dosyası yüklemeyiniz, iki sayfalık tek bir PDF 
dosyası yüklemeniz gerekmektedir. 

 Ödevler; mimarlık bölümü öğrencileri için MİM308 ve iç mimarlık ve çevre 
tasarımı bölümü öğrencileri için İMÇ308  kodlu görünen Mimarlık Tarihi II 
dersine yüklenmelidir. 

 HATIRLATMA: ÖDEVİNİZİN OLMAZSA OLMAZI; SİZE AİT 
EN AZ İKİ ADET EL ÇİZİMİ İÇERMESİ VE METNİ DERSTE 
SİZE AÇIKLANAN BİLGİLERE GÖRE OLUŞTURMANIZDIR. 
BİLGİ İÇİN İNERNETE GÜVENMEYİN. GEÇERLİ OLAN 
SADECE DERS NOTLARIDIR. 


