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  KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 
         Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
                          Mimarlık Bölümü 
                       Bölüm/Program Dersi 

 

DERS TANIM BİLGİLERİ 

Dersin Adı Bitirme Projesi 

Dersin Kodu 
Teori 
(Saat) 

Uygulama 
(Saat) 

Laboratuvar 
(Saat) 

AKTS 
Kredisi 

MIM 420 4 4 0 10 

Dersin Amacı 

Öğrencinin mimarlık eğitimi sürecinde edinmiş olduğu "temel 
mimarlık" bilgilerini, kapsamlı bir proje üzerinde bütüncül bir 
anlayışla hayata geçirebilme yetisini kazanıp kazanamadığını, 
seviyesini, tasarım ve tasarladıklarını projeye dönüştürebilme 
kabiliyetini ölçmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Dersin İçeriği 

Proje ekibi tarafından konunun ve çalışma alanının belirlenmesi 
ve tanıtımı yapılır. Planlama yöntem ve teknikleri kapsamlı olarak 
anlatılır. İş akış diyagramları tartışılır. Yarıyıla yayılan dört ayrı 
toplu değerlendirme ile planlama süreci izlenir, izleyen 
aşamalarda yapılması gerekenler anlatılır ve yönlendirilir. Final 
değerlendirmesi ile başarı seviyeleri saptanır. 

DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ 

No Yeterlilikler 
Karşılama Düzeyi* 

1 2 3 4 5 

A 

Mimarlık alanında çok boyutlu bilgiye ve kavrayışa 
sahip olmak. İlgili alanda gerekli uygulamaları 
yapmak için bu bilgileri kullanabilme becerisine sahip 
olmak. 

    X 

B 
Fiziksel, toplumsal ve ekonomik unsurları dikkate 
alarak, çevreye duyarlı, evrensel tasarım ve 
planlama yapabilme becerisine sahip olma 

    X 

C 

Mimarlık alanında tasarım ve planlama yapabilecek 
tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlamda 
bilgiye sahip olarak yeni kavram geliştirerek söylem, 
kuram ve uygulama geliştirme becerisine sahip olma 

    X 

D 
Mimarlık alanındaki bilgileri, yenilikleri takip ederek 
ve bunları sorgulayarak kendi bakış açısını 
geliştirme becerisine sahip olma 

    X 
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E 
Bina tasarımında ve yapımında modern araç ve 
teknolojileri seçerek uygulayabilme becerisine sahip 
olma 

    X 

F 
Çevresel verileri, arazi şartları ve kullanıcı 
ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarım yapabilme bilgi ve 
becerisine sahip olma 

    X 

G Ulusal ve uluslararası ölçekte sanat ve mimarlık 
tarihinde bilgi sahibi olma 

    X 

H 
Tarihi çevreyi koruma bilinci kazanarak, restorasyon 

projesi hazırlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak.     X 

I 
Yapı yapım ve üretiminde çevre ve iş güvenliğinde 
bilinçli olarak etkin iş organizasyonu ve planlaması 
geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olma 

    X 

J 
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirme 

becerisine sahip olma     X 

K Mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk taşıma ve 
bunların yasal sonuçları hakkında bilgi sahibi olma 

    X 

L Etkin iletişim(okuma, yazma, fikirlerini ifade 
edebilme) kurabilme becerisine sahip olma 

    X 

M 
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme 
veya sorunların çözümlenmesini gerektiren 
ortamlarda liderlik yapabilme 

    X 

N Gerektiğinde farklı disiplinlerle birlikte takım 
çalışması yapabilme becerisine sahip olma 

    X 

O 

Mimari projeleri çeşitli bilgisayar teknolojilerinden 

faydalanarak uygun sunum araçlarıyla veya 

gerektiğinde rapor yazarak ifade etme becerisine 

sahip olma 

    X 

*1:En düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok yüksek 

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI 

No Öğrenim Çıktıları 
Program 
Yeterlilikleri 
ile İlişkisi 

Ölçme 
Yöntemi** 

1 
Proje ön raporunun düzenleme becerisini 

kazanır. 

A,B,C,D,E,F,
G,H,I,J,K,L,M
,N,O 

2,3,5,6 
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2 
Belirlenen konuya ilişkin ihtiyaç programının 

hazırlanmasını öğrenir. 

A,B,C,D,E,F,
G,H,I,J,K,L,M
,N,O 

2,3,5,6 

3 Bağımsız tasarım yapabilme becerisi kazanır. 
A,B,C,D,E,F,
G,H,I,J,K,L,M
,N,O 

2,3,5,6 

4 
Öğrenmiş olduğu mühendislik bilgilerinin projede 

bütünleştirilmesini sağlar. 

A,B,C,D,E,F,
G,H,I,J,K,L,M
,N,O 

2,3,5,6 

5 
Çalışmalarının sonuçlarını estetik anlayışını 

yansıtan bir şekilde sunar. 

A,B,C,D,E,F,
G,H,I,J,K,L,M
,N,O 

2,3,5,6 

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ 

Hafta Detaylı İçerik 

1 Mimarlık alanında çok boyutlu bilgiye ve kavrayışa sahip olmak. İlgili alanda 

gerekli uygulamaları yapmak için bu bilgileri kullanabilme becerisine sahip olmak. 

2 Fiziksel, toplumsal ve ekonomik unsurları dikkate alarak, çevreye duyarlı, evrensel 

tasarım ve planlama yapabilme becerisine sahip olma 

3 Mimarlık alanında tasarım ve planlama yapabilecek tarihsel, coğrafi, toplumsal ve 

kültürel bağlamda bilgiye sahip olarak yeni kavram geliştirerek söylem, kuram ve 

uygulama geliştirme becerisine sahip olma 

4 Mimarlık alanındaki bilgileri, yenilikleri takip ederek ve bunları sorgulayarak kendi 

bakış açısını geliştirme becerisine sahip olma 

5 Bina tasarımında ve yapımında modern araç ve teknolojileri seçerek 

uygulayabilme becerisine sahip olma 

6 Çevresel verileri, arazi şartları ve kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarım 

yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma 

7 Ulusal ve uluslararası ölçekte sanat ve mimarlık tarihinde bilgi sahibi olma 

8 Tarihi çevreyi koruma bilinci kazanarak, restorasyon projesi hazırlayacak bilgi ve 

beceriye sahip olmak. 

9 Yapı yapım ve üretiminde çevre ve iş güvenliğinde bilinçli olarak etkin iş 

organizasyonu ve planlaması geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olma 
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10 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirme becerisine sahip olma 

11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk taşıma ve bunların yasal sonuçları hakkında 

bilgi sahibi olma 

12 Etkin iletişim(okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme) kurabilme becerisine sahip 

olma 

13 Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme veya sorunların 

çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme 

14 Gerektiğinde farklı disiplinlerle birlikte takım çalışması yapabilme becerisine sahip 

olma  

DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ 

No Kaynak 

1 Mimari tasarımla ilgili tüm kaynaklar 

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlikler Sayısı 
Çalışma 
Süresi 
(Saat) 

Çalışma 
Süresi 
(Dakika) 

Toplam 
Çalışma 
Yükü 

Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 8 0 112 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 
(Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) 

14 12 0 168 

Ara Sınav 1 10 0 10 

Kısa Sınav 0 0 0 0 

Ödev 0 0 0 0 

Uygulama 0 0 0 0 

Laboratuvar 0 0 0 0 

Proje 0 0 0 0 

Atölye 0 0 0 0 

Sunum/Seminer Hazırlama 0 0 0 0 

Alan Çalışması 0 0 0 0 
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Diğer 0 0 0 0 

Dönem Sonu Sınavı 1 10 0 10 

Toplam Yük 300 

Toplam Yük / 30 10 

Dersin AKTS Kredisi 10 

 


