
İç Mimarlık ve  
Çevre Tasarımı
Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı, 
günümüzde dünya çapında yaygınlaşan ve 
ekonominin önemli bir dinamosu haline gelen 
inşaat ve emlak sektöründe büyük önem kazanan iç 
mekân tasarımı sorunlarına, bu mekanları oluşturma, 
tasarlama, düzenleme, yenileme konularına odaklanır. 
Bu mekanların gerek teknik gerek estetik gerekse 
psikolojik, algısal ve davranışsal boyutlarına ilişkin 
araç, yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi aktarımını ve 
bu bilgilerle üretilen çözümleri içerir.

Programın amacı, proje tabanlı eğitim anlayışıyla 
dünya standartlarında nitelikli bir eğitim vererek,

• Evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış,

• Her türlü mekânsal ve yapısal probleme cesaretle 
eğilebilen, çok disiplinli ve projeye dayalı 
yaklaşımlarla çözüm getirebilen, 

• İç mimarlık ve çevre tasarımı için gerekli yazılım, 
donanım ve tasarım altyapısını edinmiş,

• Mekân tasarımı, yapı bileşenleri, yapı malzemeleri, 
yapı detay çözümleri, aydınlatma, akustik, 
mimari ve grafik temsil, maket ve model yapımı, 
görselleştirme ve benzeri konularda, araştırma-
geliştirme, tasarım, proje geliştirme ve yönetimi ile 
ilgili görevler alabilen iç mimarlar yetiştirmektir.
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Yurtiçindeki tüm ve yurt dışındaki çoğu iç mimarlık 
programları, büyük bir kısmı zorunlu olan ayrı ayrı 
dersler halinde yapılandırılır. 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programımız ise,

• Birinci yılda öğrenciye evrensel değer ve 
yetkinliklerin aktarılmasını,

• İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel 
yetkinliklere yönelik çalışmaların başlamasını,

• Dört yıla yayılan, 

proje-tabanlı bir eğitim modelini esas alır.

Bu yaklaşımda öğretilecek konular, sektörle işbirliği 
içerisinde belirlenecek iç mimarlık uygulamalarından 
örneklere dayalı projeler aracılığı ile işlenir. Ders 
planının ikinci yarıyılından başlayarak her dönem 
öğrencinin bir ana proje yapması, bu projelerdeki 
hedefe varacak şekilde edinmesi gerekli formasyonu 
sorgulaması ve o dönem içerisinde öğreneceği 
konularla bunu edinmesi sağlanacaktır. Bu projelerin 
tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilerek 
notlandırılmasında programın endüstriyel paydaşları 
aktif olarak rol alırlar. 

Sonuç olarak, programımız evrensel değerler ve 
yetkinliklerle donanmış öğrenci profili üzerine proje 
odaklı bir eğitim modeli ile iç mimarlık eğitimi verecek 
şekilde tasarlanmış yenilikçi bir programdır.

Bu hedef doğrultusunda, analitik bir yaklaşımla, 
tasarlayarak, düşünerek ve fiilen yaparak öğrenmenin 
esas olduğu ‘tasarım stüdyosu’ ortamında çeşitli 
malzeme, teknoloji, yöntem ve araçlarla, farklı temsil 
mecralarını sürekli deneyerek tasarım problemleri 
çözme tecrübesi kazandırdığı mezunlar vermeyi 
amaçlar.

Bölüm eğitim dili İngilizcedir.

Bölüm Başarıları
Öğrenci Ödülleri:

• Çisem Nur Yıldırım (2019 Mezunu) Mansiyon, 
MEKAN İç Mimarlık Diploma Projeleri Yarışması, 
2019

• Rümeysa Üngördü (2017 Mezunu) Mansiyon, 
MEKAN İç Mimarlık Diploma Projeleri Yarışması, 
2017
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* Burslar birleştirilmemektedir. Kadir Has Üniversitesi  
tarafından sağlanan burslardan birden fazlasına hak  
kazanan öğrenciler burslardan en yüksek olanını  
alırlar.

Burslar
Kadir Has Üniversitesi, gerçek vakıf  
üniversitesi kimliği ile her geçen yıl artan  
oranlarda çeşitli burslar ile öğrencileri 
desteklemektedir. Bu burslar:
ÖSYM Bursu
Kadir Has Bursu
KHAS Sıralama Bursu
Beyaz Güvercinler Bursu
KHAS Onur Bursu
IB - ABITUR - MATURA - SAT Bursu
Eğitim Desteği Bursu
Yaşam Desteği/Yurt Bursu
Lise Başarı Bursu
Aktif Öğrenci Bursu
Spor Bursu

Yurtdışı İmkanları
Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine 51 ülkede 
209 bağlantı ile uluslararası fırsatlar sunuyor. 
Öğrencilerimiz Erasmus ve değişim programları 
aracılığıyla dünyaya açılıyor.

Kadir Has Üniversitesi 
Cibali Mah. Kadir Has Cad. 34083 Fatih / İSTANBUL
T: +90 (212) 533 65 32     F: +90 (212) 533 65 15
www.khas.edu.tr

@Khasedutr @khasedutr @khasedutr

Öğretim Üyesi Ödülleri:

Prof. Dr. Murat Çetin

• Üçüncülük Ödülü, ODTÜ Kampüsü Kongre 
ve Kültür Merkezi Giriş Meydanı ve Atatürk 
ve Eğitim Heykeli Kentsel ve Mimari Tasarım 
Yarışması) [Davetli Yarışma] - 2018

• 3. Mansiyon Ödülü, Elazığ Kent Meydanı 
Ulusal Kentsel Tasarım Yarışması - 2017

• 2. Mansiyon Ödülü, Samsun 19 Mayıs İzleği 
Ulusal Kentsel Tasarım Yarışması - 2017

• Birincilik Ödülü, Çanakkale Savaş 
Araştırmaları Merkezi Binası Ulusal Mimari 
Tasarım Yarışması - 2015

• 1. Mansiyon, Anamur Atatepe Sosyal Merkez 
ve Çevresi Ulusal Mimari ve Kentsel Tasarım 
Yarışması - 2014

Mezunlardan Akademik Kariyer 
Başarıları

• Özge Öztürk (2019 mezunu), Domus Academy 
[İtalya] Yüksek Lisans Programına Kabul

Mezunlardan Profesyonel Kariyer 
Başarıları

• Ömercan Çakır (2017 Mezunu) 
İç Mimar - PATTU

• Yiğit Vaytaş (2017 Mezunu) 
İç Mimar - LV DESIGN


