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Dean’s Message

Introduction
Tanıtım

Mimarlık Fakültesi Hakkında

The Faculty of Architecture encompasses the Department of
Architecture and the Department of Interior Architecture &
Environmental Design – two kindred disciplines within the subject of
design. These Departments aim to educate competent and visionary
professionals well equipped to create projects that will shape the built
environment of the future, as well as their field. Aligned with this aim,
our philosophy of education is grounded in developing our students’
eagerness to learn and to teach them how to learn. Our curriculum
has the critical content to educate socially responsible graduates
who are in command of national and global agenda for architecture
and design. Students are expected to follow technological
developments closely and are competent in using digital media. The
studio education is at the core of our curriculum and aims for raising
creative designers who are able to critically examine challenges
they encounter. Projects in the studios support design ideas, which
are intellectually demanding and encourage students to question
our built environment. Our faculty value developing creative and
innovative perspectives that is needed for finding solutions to current
global and complex issues such as rapid urbanization, sustainability,
and the notion of design for all.

Fakültemizi oluşturan Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü, geleceğin mekanlarını şekillendiren ve alanlarına
yön veren projelere imza atacak donanımda, yetkin ve vizyon sahibi
meslek insanları yetiştirmeyi hedefler. Bu hedef doğrultusunda,
eğitim felsefemizin temelinde öğrencilerimizin öğrenme isteklerini
geliştirmek ve öğrenmeyi öğretmek bulunmaktadır. Eğitim
programlarımız ulusal ve uluslararası mimarlık ve tasarım gündemine
hakim, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, dijital ortamların
kullanımındayetkin ve sosyal sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirecek
bir içeriğe sahiptir. Programlarımızın merkezinde yer alan stüdyo
eğitimimiz, sorgulayabilen ve yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi
hedefler. Kurgulanan projeler, düşünsel boyutu güçlü ve etrafımızdaki
yapılı çevreyi sorgulayan tasarımları destekler. Hızlı kentleşmenin
etkileri, sürdürülebilirlik kavramı ve herkes için tasarım yaklaşımları
gibi güncel küresel ve karmaşık konuların çözümü için gerekli yaratıcı
ve yenilikçi bakış açılarının geliştirilmesi önemsenir.

Our education staff is committed to driving critical and liberating
thinking forwards. Academicians are expected to conduct research
in their field of interest and generate original knowledge whilst
educating individuals who will be able to make a difference in the
built environment. We believe that this kind of productivity creates the
greatest potential for effective information transfer, thus enriching
the academic environment.
Our academic setting is further enhanced through invited guest
speakers spanning the disciplines of architecture, interior
architecture and related fields, as well as further activities such
as workshops and exhibitions. These programs offer an excellent
medium for intellectual interaction and the exchange of ideas. In
addition to providing a more holistic view for our academicians in
terms of interdisciplinary collaboration, we are also able to raise
awareness about the interdisciplinary nature of the disciplines among
our graduate and undergraduate students. Moreover, these programs
cultivate self-awareness while emphasizing the importance of
working with a team. Within this framework, we aim to enable alumni
to succeed in their professions, globally.
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Dekanın Mesajı

About Faculty of Architecture

Prof. (PhD) Meltem Gürel
Dean, Faculty of Architecture

Eğitim kadromuz eleştirel ve özgürleştirici düşünmeyi öne çıkaran
bir yapıya sahiptir. Akademisyenlerden hem yapılı çevrede bir fark
yaratabilecek kapasitede mimarlar yetiştirmeleri, hem de alanlarında
araştırma yaparak yeni bilgiler üretmeleri beklenir. Bu çeşit
üretkenliğin, akademik ortamı zenginleştirerek, bilgiyi en iyi aktarma
potansiyelini yarattığı görüşü benimsenmiştir.
Mimarlık, iç mimarlık ve ilgili kardeş disiplinlerden davetli olarak
gelen uzmanların konuşmaları, çalıştaylar ve sergiler gibi etkinliklerle
zenginleştirilen eğitim süreci, mesleki etkileşim ve fikir alışverişi için
etkin bir ortam sunar. Bu etkileşim akademisyenlere disiplinlerarası
işbirliği çerçevesinde daha bütüncül bir bakış açısı sağlamanın y anı
sıra, lisans ve lisansüstü seviyesindeki öğrencileri farklı disiplinlerle
işbirliği konusunda bilinçlendirir. Bireysey farkındalık bilincine
ek olarak, bir takımın parçası olabilmenin önemini vurgular. Bu
çerçevede, mezunlarımızın dünyanın her yerinde mesleklerini
icra edebilmelerini hedefler.
Prof.Dr. Meltem Gürel
Dekan, Mimarlık Fakültesi

Head’s Message

About Department of Interior Architecture and Environmental Design
The main aim of our department, active since 2004 under the roof of
Faculty of Architecture, is to educate interior architects that create
qualified interior environments; have all the knowledge, skills and
competences that the field of interior architecture and environmental
design requires in accordance with the disciplinary definitions
specified above; form interior designs by centering the requirements
of the users and the user; produce original interior space projects
and interact with the contiguous disciplines (architecture, industrial
design, visual communication design) and in addition, with the
other art and design fields. Emphasizing the conventions and
values peculiar to the interior architecture field is at the focus of our
department.
Interior architects and environmental designers graduating from our
department are expected to be sensitive towards professional ethics,
research-oriented, entrepreneur, ethical towards cultural heritage as
well as nature, self-confident, critically thinking, following current
design discourse, open to the innovations while seeking for the
conventions of the discipline.
Various courses are presented to our students under the Fields of
courses such as studio and practice-based courses, presentation
and digital technologies, history/theory, construction/detailing. The
studio courses taking place in each semester are carried out in an
integrated way with the other two courses in the semester; therefore,
the flow of information is provided. What is meant by “environmental
design” is the environmental issues related to interior space, that
is the integrity of the design decisions performed in a way that
will influence “the health and safety of the occupants, including
air quality and circulation, temperature control, ergonomic layout,
physical circulation plan and related matters” (NCIDQ_Definition of
Environmental Design).
We expect interior architect and environmental designer candidates
that wish to join the family of Yaşar University Department of Interior
Architecture and Environmental Design after assessing all the abovementioned qualities of the department.
Assoc.Prof. (PhD) Zeynep TUNA ULTAV
Department Head

Bölüm Başkanının Mesajı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Hakkında

Mimarlık Fakültesi altında yer alan ve 2004 yılından beri eğitim
vermekte olan bölümümüzün temel amacı, yukarıda belirtilen
disipliner tanımlar doğrultusunda içmimarlık ve çevre tasarımı
alanının gerektirdiği tüm bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, nitelikli iç
mekân çevreleri yaratabilen, kullanıcıyı ve kullanıcı gereksinimlerini
merkeze alarak iç mekân tasarımlarını o doğrultuda şekillendirebilen,
özgün iç mekân projeleri üreten, yakın olduğu disiplinlerle (mimarlık,
endüstriyel tasarım, görsel iletişim tasarımı) ve ek olarak diğer sanat
ve tasarım alanlarıyla etkileşim halinde olan iç mimarlar yetiştirmektir.
İçmimarlık alanının kendine özgü konvansiyon ve değerlerine vurgu
yapmak bölümümüzün odağında yer almaktadır.
Bölümümüzden mezun olan iç mimar ve çevre tasarımcılarının, yaratıcı,
mesleki etik konusu da duyarlı, gelenekleri araştırırken yeniliklere de
açık olan, çağın tartışmalarını takip eden, eleştirel düşünen, özgüvenli,
kültürel miras ve doğa konusunda duyarlı, girişimci, iletişim becerisi
yüksek ve araştırmacı olmaları hedeflenmektedir.
Öğrencilerimize, uygulamaya yönelik stüdyo vb. dersler, sunum, tarih/
kuram ve yapı bilgisi alanları altında çeşitli dersler sunulmaktadır. Her
dönemde yer alan stüdyo dersleri, dönemindeki diğer iki dersle entegre
şekilde yürütülmekte, böylece bilginin akışkanlığı sağlanmaktadır.
Bölümümüzün vurguladığı alanlar olarak, yeniden işlevlendirme ve
enerji etkin iç mekânlara yönelik çok sayıda zorunlu ve seçmeli ders,
bölümümüzü farklı kılan niteliklerden biridir. Ek olarak sayısal tasarım
alanındaki zorunlu ve seçmeli derslerle de öğrencilerin yenilikçi
tasarım yöntemlerini yakalamaları hedeflenmektedir. İçmimarlık ve
Çevre Tasarımı uzmanlık alanındaki iç mekânın çevresel özelliklerini
içermekte olan “çevre tasarımı” ile anlatılmak istenen, iç mekândaki
hava kalitesi ve dolaşımı, ısı kontrolü, ergonomik düzenleme ve
fiziksel dolaşım planı ve benzeri konularda kullanıcıların sağlık ve
güvenliğini olumlu etkileyecek biçimde gerçekleştirilen tasarım
kararlarının bütünüdür.
Tüm bu nitelikleri değerlendirip Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı Bölümü ailesine katılmayı arzu eden içmimar ve çevre
tasarımcısı adaylarını bölümümüze bekliyoruz.
Doç.Dr. Zeynep TUNA ULTAV
Bölüm Başkanı

Highlights of the Department:

Bölümde Öne Çıkanlar:

Adaptive Re-use and Energy Efficiency in Design
Many must and elective courses towards energy efficient interior
spaces and adaptive reuse as the research areas which our
departmental focuses on are one of the qualities that make our
department different. In addition, the students are expected to catch
the innovative design methods with the must and elective courses in
the field of digital/computational design.

Yeniden İşlevlendirme Ve Enerji Etkin Tasarım
Bölümümüzün vurguladığı alanlar olarak, yeniden işlevlendirme ve
enerji etkin iç mekânlara yönelik çok sayıda zorunlu ve seçmeli ders,
bölümümüzü farklı kılan niteliklerden biridir. Ek olarak sayısal tasarım
alanındaki zorunlu ve seçmeli derslerle de öğrencilerin yenilikçi
tasarım yöntemlerini yakalamaları hedeflenmektedir.

Specialized Academic Staff In Relation to Each Field
In our department, there is a significant amount of academic staff of
full time professional instructors in the areas listed above, and staff
covering the part-time instructors who are professionals in practical
fields of interior architecture, architecture and industrial design.
The Variety of Extracurricular Activities
The workshop studies bring the students together with the
professionals from the sector, the technical excursions which support
the course contents and the student project exhibitions are among
our activities.
Collaboration with the Department of Architecture
Our department is in a tight interaction with the other department of
the faculty, Department of Architecture, in terms of both the courses
and academic staff and the activities carried out in the faculty.
Furthermore, our students have the chance to have a minor or a
double major in the Department of Architecture.
Relationship with the City
We have contributions to the city of İzmir in terms of design relying on
our collaborations with the local authorities in İzmir.
Internationalization
With 100% English language instruction, our department provides
students with the student exchange and training mobility for 1 or
2 semesters with the partner schools in EU countries within the
framework of Erasmus+ Exchange Program. In addition, the university
provides the opportunity of education in non EU countries for 1 or 2
semesters.

Her Alana Göre Uzmanlaşmış Öğretim Kadrosu
Öğretim planında tanımlanmış her modülde alanlarda uzman tam
zamanlı öğretim elemanları ile uygulama alanındaki içmimar, mimar
ve endüstriyel alanındaki profesyonellerden oluşan yarı zamanlı
öğretim elemanlarını içine alan zengin bir akademik kadro mevcuttur.
Dersleri Destekleyen Etkinliklerin Zenginliği
Etkinliklerimiz arasında öğrencileri sektörden profesyonellerle
buluşturan atölye çalışmaları, seminerler, ders içeriklerine destek
veren şehir içi ve dışı teknik geziler ve öğrenci projelerinin sunulduğu
sergiler bulunmaktadır.
Mimarlık Bölümü ile İşbirliği
Bölümümüz, hem dersler ve akademik kadro hem de fakülte
içinde gerçekleşen etkinlikler anlamında fakültenin diğer bölümü
olan Mimarlık Bölümü’yle sıkı bir etkileşim içindedir. Ayrıca
öğrencilerimizin, Mimarlık Bölümü’nde Yan Dal ya da Çift Anadal
(ikinci diploma) yapmalarına da olanak sağlanmaktadır.
Bir Kent Üniversitesi Olarak Kentle İlişki
Üniversitenin stratejisine paralel olarak, bölümümüz kentteki yerel
yönetimlerle olan işbirliklerine dayanarak kente tasarım anlamında
katkıda bulunmaktadır.
Uluslararasılık
Eğitim dili %100 İngilizce olan bölümümüz, Erasmus değişim programı
çerçevesinde, AB ülkelerindeki partner üniversitelerle 1 ya da 2
dönem olmak üzere öğrenci değişim ve staj hareketliliğine olanak
vermektedir. Ayrıca, üniversitenin AB dışındaki ülkelerle de öğrenci
değişim olanağı bulunmaktadır. Aynı zamanda, bölümümüzdeki
yabancı uyruklu öğrencilerimiz sayesinde uluslararasılaşma
anlamında bölümün öncü rol oynamaktadır.

Full-Time Academic Staff / Tam Zamanlı Akademik Kadro

Zeynep Tuna Ultav

Assoc.Prof. (PhD) | Doç.Dr.
Head | Bölüm Başkanı
zeynep.tunaultav@yasar.edu.tr

Gülnur Ballice

Assoc.Prof. (PhD) | Doç.Dr.
gulnur.ballice@yasar.edu.tr

Burkay Pasin

Assoc.Prof. (PhD) | Doç.Dr.
burkay.pasin@yasar.edu.tr

Nağme Ebru Karabağ

Assist.Prof. (PhD) | Dr.Öğr.Üyesi
ebru.aydeniz@yasar.edu.tr

Belgin Terim Çavka

Assist.Prof. (PhD) | Dr.Öğr.Üyesi
belgin.cavka@yasar.edu.tr

Academic Staff
Akademik Kadro

Çiğdem Çetin

Assist.Prof. (PhD) | Dr.Öğr.Üyesi
cigdem.cetinkaya@yasar.edu.tr

Kenan Eren Şansal
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Assist.Prof. (PhD) | Dr.Öğr.Üyesi
kenaneren.sansal@yasar.edu.tr

Meltem Eranıl

Zeynep Sevinç Karcı

Assist.Prof. (PhD) | Dr.Öğr.Üyesi
meltem.eranil@yasar.edu.tr

Assist.Prof. (PhD) | Dr.Öğr.Üyesi
zeynep.karci@yasar.edu.tr

Özge Başağaç

Sergio Taddonio

Lect. (PhD) | Dr.Öğrt.Gör.
ozge.basagac@yasar.edu.tr

Lect. | Öğrt.Gör.
sergio.taddonio@yasar.edu.tr

Eda Paykoç Özçelik

Assist.Prof. (PhD) | Dr.Öğr.Üyesi
eda.paykocozcelik@yasar.edu.tr

Ecehan Özmehmet

Assist.Prof. (PhD) | Dr.Öğr.Üyesi
ecehan.ozmehmet@yasar.edu.tr

Full-Time Academic Staff / Tam Zamanlı Akademik Kadro

İrem Deniz Akçam

Res.Assist | Araş.Gör.
irem.akcam@yasar.edu.tr

Özüm Karadağ

Res.Assist | Araş.Gör.
ozum.karadag@yasar.edu.tr

Selin Aktan

Res.Assist | Araş.Gör.
selin.aktan@yasar.edu.tr

Begüm Sena Önal

Res.Assist | Araş.Gör.
begum.onal@yasar.edu.tr

Cemre Çubukçuoğlu

Res.Assist | Araş.Gör.
cemre.cubukcuoglu@yasar.edu.tr

Fulya Özbey

Res.Assist | Araş.Gör.
fulya.ozbey@yasar.edu.tr

Selin Güleroğlu

Res.Assist | Araş.Gör.
selin.karagozler@yasar.edu.tr

Selin Güngör

Res.Assist | Araş.Gör.
selin.gungor@yasar.edu.tr

Aylin Gazi Gezgin

Lect. (PhD) | Dr.Öğrt.Gör.
aylin.gezgin@yasar.edu.tr

Burcu Parlak Yazgan

Müge Sever

Lect. | Öğrt.Gör.
burcu.parlak@yasar.edu.tr

Res.Assist | Araş.Gör.
muge.sever@yasar.edu.tr

Sevda Mete

Lect. | Öğrt.Gör.
sevda.mete@yasar.edu.tr

Ceren Polat

Lect. | Öğrt.Gör.
ceren.polat@yasar.edu.tr

Hasan Can Külahcıoğlu

Lect. | Öğrt.Gör.
hasan.kulahcioglu@yasar.edu.tr

Aysu Püskülcü Aydın
Lect. | Öğrt.Gör.
aysu.aydin@yasar.edu.tr

Part-Time Academic Staff / Yarı Zamanlı Akademik Kadro

Altuğ Toprak

02

Lect. | Öğrt.Gör.
altug.toprak@yasar.edu.tr

Arif Can Aysan

Lect. | Öğrt.Gör.
arif.aysan@yasar.edu.tr

Fulya Nilgün Ballı

Lect. | Öğrt.Gör.
fulya.balli@yasar.edu.tr

Zeynep Bavunoğlu

Lect.(PhD) | Dr.Öğrt.Gör.
zeynep.bavunoglu@yasar.edu.tr

Öget Nevin Cöcen Efthymiou
Lect. (PhD) | Dr.Öğrt.Gör.
oget.cocen@yasar.edu.tr

Ertan Demirkan

Lect. | Öğrt.Gör.
ertan.demirkan@yasar.edu.tr

Cengiz Ultav

Lect. | Öğrt.Gör.
cengiz.ultav@yasar.edu.tr

İlknur Uygun

Lect.(PhD) | Dr.Öğrt.Gör.
ilknur.uygun@yasar.edu.tr

Işık Örsel İmir

Derya Nüket Özer

Lect. | Öğrt.Gör.
isik.imir@yasar.edu.tr

Lect. | Öğrt.Gör.
derya.ozer@yasar.edu.tr

Egemen Tamcı

Mahmut Haluk Tatari

Lect. | Öğrt.Gör.
egemen.tamci@yasar.edu.tr

Lect. | Öğrt.Gör.
mahmut.tatari@yasar.edu.tr

Curriculum Fields / Müfredat Alanları

Undergraduate
Lisans

DESIGN / COMMUNICATION
TASARIM / İLETİŞİM

HISTORY / THEORY
TARİH / KURAM

BUILDING SCIENCE AND TECHNOLOGY
BİNA BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ

1.1. DESIGN (PROCESS AND ELEMENTS)

2.1. THEORY / THEORY

3.1. CONSTRUCTION AND MATERIALS

1.1. TASARIM STÜDYOLARI

2.1. KURAM / KURAM

3.1. YAPI VE MALZEME

1.2. COMMUNICATION AND DIGITAL TECHNOLOGIES

2.2. HISTORY

3.2. BUSINESS PR. / REGULATION AND GUIDELINES

1.2. SUNUM / BİLİŞİMSEL TEKNOLOJİLER

2.2. TARİH

3.2. İŞ VE YÖNETİM

1.3. FURNITURE DESIGN STUDIOS

2.3. THEORY / HUMAN CENTERED DESIGN

3.3. ENVIRONMENTAL SYSTEMS AND COMFORT

1.3. MOBİLYA TASARIMI

2.3. KURAM / İNSAN FAKTÖRLER

3.3. ÇEVRESEL SİSTEMLER VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

2.4. THEORY / RITM
2.4. KURAM / RITM

03

1.Design/Communication / 1.Tasarım/İletişim

1.2. COMMUNICATION AND DIGITAL TECHNOLOGIES
1.2. SUNUM / BİLİŞİMSEL TEKNOLOJİLER
1.1. DESIGN (PROCESS AND ELEMENTS)
1.1. TASARIM STÜDYOLARI
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Compulsory
Basic Design for Interior Architecture I
Basic Design for Interior Architecture II
Interior Design I
Interior Design II
Interior Design III
Interior Design IV
Interior Design V
Interior Design Graduation Project

Zorunlu
İç Mimarlıkta Temel Tasarım I
İç Mimarlıkta Temel Tasarım II
İç Mekan Tasarımı I
İç Mekan Tasarımı II
İç Mekan Tasarımı III
İç Mekan Tasarımı IV
İç Mekan Tasarımı V
İç Mekan Tasarımı Mezuniyet Projesi

Faculty Elective
Color, Texture and Textiles in Interiors
Kitchen and Bath Design
Craft for Interiors
Commercial Space and Display Design
Corporate Identity Design
Interiors in Serious Gaming Design
Yacht Interiors
Portfolio Design for Interior Architects
Special Topics in Spatial Design
Exhibiton and Set Design

Fakülte Seçmeli
İç Mekan Tasarımında Renk Doku ve Tekstil
Mutfak ve Banyo Tasarımı
İç Mekan Tasarımı için Zanaat
Ticari Mekan ve Vitrin Tasarımı
Kurumsal Kimlik Tasarımı
Bilgisayar Oyunlarında İç Mekan Tasarımı
Yat İç Mekan Tasarımı
İç Mimarlar için Portfolyo Tasarımı
Mekan Tasarımında Özel Konular
Sergi ve Sahne Tasarımı

University Elective
Environment and Experience in Game Design

Üniversite Seçmeli
Oyun Tasarımında Çevre ve Deneyim

Compulsory
Spatial Representations I
Spatial Representations II
Digital Design Techniques

Zorunlu
Mekansal İletişim Teknikleri I
Mekansal İletişim Teknikleri II
Dijital Tasarım Teknikleri

Faculty Elective
Modeling and Rendering for Interiors
Visual Presentation Techniques for Interiors
Computational Design for Interiors
CAD-CAM and Rapid Prototyping
3D Modeling and Rendering*
Diagramming and Visualization in Architecture*
Virtual Environments in Architecture*
Complex Generative Models*
Artificial Intelligence in Architecture*
Digital Crafts in Architecture*

Fakülte Seçmeli
İç Mekan Tasarımı için Modelleme ve Görselleştirme
İç Mekan Tasarımı için Görsel Sunum Teknikleri
İç Mekan Tasarımında Hesaplamalı Tasarım
CAD-CAM ve Hızlı Prototipleme
3D Modeling and Rendering*
Diagramming and Visualization in Architecture*
Virtual Environments in Architecture*
Complex Generative Models*
Artificial Intelligence in Architecture*
Digital Crafts in Architecture*

* Elective Courses of the Department of Architecture

* Mimarlık Bölümü Seçmeli Dersleri

1.3. FURNITURE DESIGN STUDIOS
1.3. MOBİLYA TASARIMI

Compulsory
Manufacturing Techniques for Furniture Design
Furniture Design

Zorunlu
Mobilya Üretim Teknikleri
Mobilya Tasarımı

Faculty Elective
Street Furniture Design

Fakülte Seçmeli
Kent Mobilyası Tasarımı

2.History/Theory / 2.Tasarım/Kuram

2.1. THEORY / THEORY
2.1. KURAM / KURAM

Compulsory
Introduction to Interior Architecture I

Zorunlu
İç Mimarlığa Giriş I

Faculty Elective
Contemporary Issues in Housing Interiors
Urban Interiors
Textile Technology for Interior Architects
Society, Culture and Interior Architecture
Representational Media in Design*
Urban Space and Culture*
Spatial Practices in Art and Literature*
Regionalism and Architecture*
Landscape and Urban Design Strategies*
Research Methods*
Design for Specific Building Types*
Architectural Storytelling*
Urban Renewal*
Architecture in the Margins*
Gender Space and Culture*

Faculty Elective
Konut İç Mekan Tasarımında Çağdaş Konular
Kentsel İç Mekanlar
İç Mimarlar için Tekstil Teknolojisi
Toplum, Kültür ve İç Mimarlık
Tasarımda Görsel Medya*
Kentsel Mekan ve Kültür*
Mekansallık ve Sanat*
Bölgesellik ve Mimarlık*
Peyzaj ve Kentsel Tasarım Stratejileri*
Araştırma Yöntemleri*
Özel Amaçlı Bina Tasarımları*
Mimari Hikaye Anlatıcılığı*
Kentsel Dönüşüm*
Marjinal Yapılaşmalar*
Toplumsal Cinsiyet, Mekan ve Kültür*

* Elective Courses of the Department of Architecture

* Mimarlık Bölümü Seçmeli Dersleri

2.2. HISTORY
2.2. TARİH

03

Compulsory
History of Art Culture
History of Design I
History of Design II

Zorunlu
Sanat Kültürü Tarihi
Tasarım Tarihi I
Tasarım Tarihi II

Faculty Elective
History of Furniture Design
Practices and Discourses of Interior Architecture in Turkey
Contemporary Architecture in Turkey
Ottoman Architecture

Fakülte Seçmeli
Mobilya Tasarımı Tarihi
Türkiye’de İç Mimarlık Pratikleri ve Söylemleri
Türkiye’de Çağdaş Mimarlık*
Osmanlı Mimarlığı*

University Elective
Introduction to Design History

Üniversite Seçmelisi
Tasarım Tarihine Giriş

* Elective Courses of the Department of Architecture

* Mimarlık Bölümü Seçmeli Dersleri

2.3. THEORY / HUMAN CENTERED DESIGN
2.3. KURAM / İNSAN FAKTÖRLER

Faculty Elective
Human Factors in Design
Design for All
Perception in Interiors

Fakülte Seçmeli
Tasarımda İnsan Faktörü
Herkes İçin Tasarım
İç Mekanda Algı

2.4. THEORY / RITM
2.4. KURAM / RITM

Faculty Elective
Adaptive Reuse of Buildings
Vernacular Architecture and Interiors
Cultural Heritage and Conservation
New Construction in Historic Settings*
Vernacular Residential Architecture in Turkey*

Fakülte Seçmeli
Yapılarda İşlevsel Dönüşüm
Yerel Mimarlık ve İç Mekanlar
Kültürel Miras ve Koruma
New Construction in Historic Settings*
Türkiye’de Yerel Konut Mimarisi*

* Elective Courses of the Department of Architecture

* Mimarlık Bölümü Seçmeli Dersleri

3.Building Science and Technology / 3.Bina Bilgisi ve Teknolojisi

3.1. CONSTRUCTION AND MATERIALS
3.1. YAPI VE MALZEME

Compulsory
Materials and Methods of Construction I
Materials and Methods of Construction II

Zorunlu
Yapı Malzemeleri ve Yapım Yöntemleri I
Yapı Malzemeleri ve Yapım Yöntemleri II

Faculty Elective
Concepts of Structures for Interiors
Earthquake Resistant Buildings*
Kinetic Architecture*
Building Materials*
Advanced Construction and Structural Systems*
Building Envelope*
Building Performance Modelling*

Fakülte Seçmeli
İç Mekanlar için Yapı Kavramları
Depreme Dayanıklı Yapılar*
Kinetic Architecture*
Yapı Malzemeleri*
Çağdaş Yapı ve Strüktür Sistemleri*
Bina Kabuğu*
Yapı Performans Modelleme*

* Elective Courses of the Department of Architecture

* Mimarlık Bölümü Seçmeli Dersleri

3.2. BUSINESS PR. / REGULATION AND GUIDELINES
3.2. İŞ VE YÖNETİM

03

Compulsory
Summer Practice (Construction Site) (prerequisite ISG 9110)
Professional Practices for Interiors
Summer Practice (Office)

Zorunlu
Yaz Stajı (Şantiye) (ön koşulu ISG 9110)
İç Mimarlıkta Mesleki Uygulamalar
Yaz Stajı (Büro)

Faculty Elective
Principles of Project Management for Interior Architects
Portfolio Design for Interior Architects
BIM – Building Information Modeling*
Principles of Marketing & Business Development for Architects*
Economic Evaluation of Building Projects*
Professional Practices in Architecture*
Case Studies in Construction Management*

Fakülte Seçmeli
İç Mimarlar için Proje Yönetim İlkeleri
İç Mimarlar için Portfolyo Tasarımı
BIM-Yapı Bilgi Modellemesi*
Mimarlık Dünyasında Pazarlama İlkeleri & İş Geliştirme*
Yapı Projelerinin Ekonomik Değerlemesi*
Mimarlıkta Mesleki Uygulamalar*
Yapım Projeleri Yönetiminde Vaka Analizleri*

* Elective Courses of the Department of Architecture

* Mimarlık Bölümü Seçmeli Dersleri

3.3. ENVIRONMENTAL SYSTEMS AND COMFORT
3.3. ÇEVRESEL SİSTEMLER VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Compulsory
Indoor Environmental Control

Zorunlu
İç Mekanda Çevresel Kontrol

Faculty Elective
Interior Acoustics
Lighting Design for Interiors
Ecological Approaches in Design
Sustainable Buildings and Cities*
Green Building Design and Assessment Systems*
Building Systems*
Bio-Climatic Architecture*
Building Performance Modeling*

Fakülte Seçmeli
İç Mekan Akustiği
İç Mekan Tasarımında Aydınlatma
Tasarımda Ekolojik Yaklaşımlar
Sürdürülebilir Yapılar ve Kentler
Yeşil Bina Tasarımı ve Değerlendirme Sistemleri
Yapılarda Tesisat
Bio-iklimsel Mimarlık
Yapı Performans Modelleme

* Elective Courses of the Department of Architecture

* Mimarlık Bölümü Seçmeli Dersleri

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Basic Design for Interior Architecture I

İç Mimarlıkta Temel Tasarım I

Student/s Name Surname: Eren Başaran
Project Name: From Invisible to Visible

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Eren Başaran
Proje Adı: Görünmezden Görünüre

Project Description:

Proje Açıklaması:

The project interprets the abstraction of Ottavia, selected from Italo Calvino’s
book “Invisible Cities”. According to the stories, Ottavia is an ancient city with
a settlement like a spider’s web. In this city, mountains and bridges; clouds
and houses have revealed a life intertwined with each other and this has
revealed the design principles of the work, proximity, balance and continuity.
The color palette used is gray tones to evoke feelings and purple-orange
tones to represent life.

03

Proje, Italo Calvino’nun ‘’Görünmez Kentler’’ adlı kitabından seçilmiş olan
Ottavia’nın soyutlanışını yorumlamaktadır. Ottavia, anlatılanlara göre örümcek
ağına benzer bir yerleşime sahip antik bir şehirdir. Bu şehirde dağlar ve
köprüler; bulutlar ve evler birbirleriyle iç içe bir yaşamı ortaya koymuşlardır bu
da beraberinde çalışmanın tasarım ilkeleri olan, yakınlık, denge ve devamlılığı
ortaya çıkartmıştır. Kullanılan renk paletinde hisleri uyandırmak adına gri
tonlar ve yaşamı temsil etmek için mor-turuncu tonlar seçilmiştir.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Basic Design for Interior Architecture I

İç Mimarlıkta Temel Tasarım I

Student/s Name Surname: Esra İpek
Project Name: From Invisible to Visible

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Esra İpek
Proje Adı: Görünmezden Görünüre

Project Description:

Proje Açıklaması:

The project deals with the abstraction of Zaira, selected from Italo Calvino’s
book “Invisible Cities”. Zaira is a city that contains contradictions such
as blood, execution, wedding and entertainment. Key words chosen from
the book are queen, light and wind. Hierarchy, growth and rhythm design
principles are reflected in the project in relation to the selected keywords. In
the project, it is aimed to reflect the hierarchy principle by using geometric
shapes in different scales. In the project, it was desired to show the principle
of growth and emphasis by using gray tones and yellow.

03

Proje, Italo Calvino’nun ‘’Görünmez Kentler’’ adlı kitabından seçilmiş olan
Zaira’nın soyutlanışını ele almaktadır. Zaira, içinde kan, idam, düğün, eğlence
gibi zıtlıkları barındıran bir şehirdir. Kitaptan seçilen anahtar kelimler kraliçe,
ışık ve rüzgardır. Seçilen anahtar kelimelerle ilişkili olarak hiyerarşi, büyüme ve
ritim tasarım ilkeleri projeye yansıtılmıştır. Projede farklı ölçeklerde geometrik
şekiller kullanılarak hiyerarşi ilkesinin yansıtılması amaçlanmıştır. Projede gri
tonları ve sarı kullanılarak büyüme ve vurgu ilkesinin gösterilmesini sağlamak
istenmiştir.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Basic Design for Interior Architecture II

İç Mimarlıkta Temel Tasarım II

Student/s Name Surname: Esra İpek
Project Name: Sculpted: A Tribute to…

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Esra İpek
Proje Adı: Yontulmuş: Heykeltraşlara Bir Övgü...

Project Description:

Proje Açıklaması:

In this final exercise, the students were asked to act like “a space sculptor”
and design a public void that functions as a center dedicated to a famous
Turkish sculptor. The visitors are expected to learn about the life and artistic
approach of the sculptor, see his/her selected works, and engage in various
artistic events and workshops.

03

Bu son alıştırmada öğrencilerden bir “mekân heykeltıraşı” gibi davranmaları
ve ünlü bir Türk heykeltıraşa adanmış bir merkez işlevi gören kamusal
bir boşluk tasarlamaları istendi. Ziyaretçilerin heykeltıraşın yaşamını ve
sanatsal yaklaşımını öğrenmeleri, seçilmiş eserleri görmeleri, çeşitli sanatsal
etkinlikler ve atölye çalışmaları yapmaları bekleniyor.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Basic Design for Interior Architecture II

İç Mimarlıkta Temel Tasarım II

Student/s Name Surname: Eren Başaran
Project Name: Sculpted: A Tribute to…

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Eren Başaran
Proje Adı: Yontulmuş: Heykeltraşlara Bir Övgü...

Project Description:

Proje Açıklaması:

In this final exercise, the students were asked to act like “a space sculptor”
and design a public void that functions as a center dedicated to a famous
Turkish sculptor. The visitors are expected to learn about the life and artistic
approach of the sculptor, see his/her selected works, and engage in various
artistic events and workshops.

03

Bu son alıştırmada öğrencilerden bir “mekân heykeltıraşı” gibi davranmaları
ve ünlü bir Türk heykeltıraşa adanmış bir merkez işlevi gören kamusal
bir boşluk tasarlamaları istendi. Ziyaretçilerin heykeltıraşın yaşamını ve
sanatsal yaklaşımını öğrenmeleri, seçilmiş eserleri görmeleri, çeşitli sanatsal
etkinlikler ve atölye çalışmaları yapmaları bekleniyor.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Interior Design I

İç Mekan Tasarımı I

Student/s Name Surname: Ceren Keskin
Project Name: Integration Of Nature & Recycling

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Ceren Keskin
Proje Adı: Doğa ve Geri Dönüşümün Entegrasyonu

Project Description:

Proje Açıklaması:

The idea of integration was implemented in the proposed container design.
This idea of integration was supported by outdoor areas and courtyards
where interiors open to exterior surroundings. It appeals to an audience of
users with interest in hand-made materials and recycled objects. In summary,
studies are carried out in production, exhibition, and workshop.

03

Önerilen konteyner tasarımında entegrasyon fikri ele alınmıştır. Bu
entegrasyon fikri, iç mekânın dış çevreye bağlandığı açık alanlar ve avlular
aracılığı ile desteklenmiştir. El yapımı malzemelere ve geri dönüştürülmüş
objelere ilgisi olan kullanıcı kitlesine hitap etmekte olan bu alanda, özetle
üretim, tasarım, sergi ve atölye çalışması gibi faaliyetler yürütülmektedir.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Interior Design I

İç Mekan Tasarımı I

Student/s Name Surname: Elvan Nerman
Project Name: Connections with Stations

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Elvan Nerman
Proje Adı: İstasyonlarla Bağlantılar

Project Description:

Proje Açıklaması:

The focus of the proposed design came from the “station technique”,
which is dominant in kindergarten use. With this technique, the aim was to
create stopping points for children. For the site located in Urla/Kuşçular,
this technique is reflected in the design by building relationships with the
container and considering the same functions and the same station points
as stops. Particular attention was paid to spatial relations by using soft
materials for children and dividing the space within the space with more
natural forms. In addition, the proposed stations offer sustainable areas and
modular playgrounds that contribute to the development of children.

03

Önerilen tasarımın odak noktası, anaokullarında uygulanan “istasyon
tekniği” olmuştur. Bu teknikle çocuklar için ‘durma’ noktaları oluşturulması
amaçlanmıştır. Urla/Kuşçular’da bulunan proje alanı için bu teknik, konteyner
ile ilişkiler oluşturularak ve aynı işlevler ve aynı istasyon noktaları durak
olarak düşünülerek tasarıma yansıtılmıştır. Projede çocuklar için yumuşak
malzemeler kullanılmasına ve mekânların doğal formlarla bölünerek çeşitli
mekansal pratiklerin oluşturulmasına özellikle dikkat edilmiştir. Ayrıca
önerilen istasyonlar, çocukların gelişimine katkı sağlayan sürdürülebilir
mekânlar ve modüler oyun alanları sunmaktadır.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Interior Design II

İç Mekan Tasarımı II

Student/s Name Surname: Lâl Temizler
Project Name: Circulation Between the Hubs

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Lâl Temizler
Proje Adı: Merkezler Arası Dolaşım

Project Description:

Proje Açıklaması:

Based on two universities in Bornova, a production hub was designed where
students can work, produce prototypes with machines, and gain different
perspectives. Also, this hub operates as a community center where visitors
can use its library and socialize. When designing this space, glass partitions
were used in several hubs to create open and dynamic spaces where users
can see what is being done inside different interiors. To circulate between
hubs, functions that work on two floors were designed to make a transition
between hubs located on each floor.

03

Bornova’da bulunan iki üniversiteden yola çıkılarak öğrencilerin çalışabileceği,
makinelerle prototip üretebileceği ve farklı bakış açıları kazanabileceği
bir üretim merkezi tasarlanmıştır. Ayrıca bu alan, bireylerin kütüphaneyi
kullanabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir toplum merkezidir. Proje
tasarlanırken iç mekânda her işlev için merkezler oluşturulmuştur. Bu
merkezlerde cam bölmeler kullanılarak merkezlerde neler yapıldığının herkes
tarafından görülebileceği dinamik mekânlar yaratmak hedeflenmiştir. Bu
merkezler arasında sirkülasyonu sağlamak için, kendi içlerinde iki kotta
çalışan fonksiyonlar tasarlanmış; merkezler arasında her katta geçişler
yaratılmaya çalışılmıştır.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Interior Design II

İç Mekan Tasarımı II

Student/s Name Surname: Nazmiye Çam
Project Name: Tech-Community Center

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Nazmiye Çam
Proje Adı: Tekno-Toplum Merkezi

Project Description:

Proje Açıklaması:

The proposed community center rebuilds the interaction between university
students and older people by bringing them together through technology. The
design proposal offers a spacious, balanced, and innovative space for its
users, aiming to change the perception of the original building owned by the
Bornova Municipality. In the project, the multi-purpose areas serve individual
and group users at the same time by integrating spatial experiences of two
types of users.

03

Önerilen toplum merkezi, üniversite öğrencileri ve yaş almış bireyler
arasındaki etkileşimi teknoloji aracılığıyla yeniden inşa etmektedir. Bornova
Belediyesi’ne ait özgün yapının algısını değiştirmeyi hedefleyen tasarım
önerisi, kullanıcılarına ferah, dengeli ve yenilikçi bir alan sunmaktadır. Projede
tasarlanan çok amaçlı mekânlar, iki tip kullanıcının mekânsal deneyimlerini
bütünleştirerek, bireysel ve grup kullanıcılarına aynı anda hizmet vermektedir.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Interior Design III

İç Mekan Tasarımı III

Student/s Name Surname: Hüseyin Pekin
Project Name: Commercial Space Design in Atlanta

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Hüseyin Pekin
Proje Adı: Atlanta’da Ticari Mekan Tasarımı

Project Description:

Proje Açıklaması:

Since there are many street artists in the area where the project is located, a
building serving them was designed in this project. In the project, there are
exhibition, workshop, sale, performance and seminar rooms were designed.
Also, cafe-bar areas have been designed where users can spend time inside
and outside the venue for their eating and drinking needs.

03

Projenin bulunduğu bölgede çok fazla sokak sanatçısı olduğu için bu
çalışmada onlara hizmet eden bir bina tasarlanmıştır Sokak sanatına ilgi
duyan sanatçılara hitap eden bu alanda, sergi, atöyle, satış, performans
ve seminer odaları bulunmaktadır. Aynı zamanda kullanıcıların yeme içme
ihtiyaçları için mekanın içinde ve dışında zaman geçirebilecekleri cafe-bar
alanları tasarlanmıştır.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Interior Design III

İç Mekan Tasarımı III

Student/s Name Surname: Enes Karaca
Project Name: Commercial Space Design in Atlanta

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Enes Karaca
Proje Adı: Atlanta’da Ticari Mekan Tasarımı

Project Description:

Proje Açıklaması:

As a result of the research, since there are so many festivals and events in
the studied region, a space was designed to appeal to the young population.
Users who come here will be able to learn the use/maintenance of a camera
from experts in their field, as well as they can participate to exhibitions and
workshops. In this design, Based on the idea of the diaphragm, the layer
concept was studied.

03

Yapılan araştırmalar sonucunda bölgede çok fazla festival ve etkinlik
olmasından dolayı bulunan genç nüfusa hitap etmesi için bir mekan
tasarlanmıştır. Buraya gelen kullanıcılar hem bir fotoğraf makinesinin
kullanımını/bakımını alanında uzman kişilerden öğrenebilecek hem de sergi
ve atölye çalışmalarına katılabilecekler. Bu tasarımda fotoğraf makinasında
bulunan diyaframdan yola çıkarak katman fikri konsept olarak kullanılmıştır.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Interior Design IV (RITM Adaptive Reuse)

İç Mekan Tasarımı IV (RITM Yeniden İşlevlendirme)

Student/s Name Surname: Zeynep Ece Güler
Project Name: TPK, Tevfik Paşa Konağı in Basmane (İzmir) | Adaptive
Reuse Proposals

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Zeynep Ece Güler
Proje Adı: TPK, Tevfik Paşa Konağı in Basmane (İzmir) | Adaptive
Reuse Proposals

Project Description:

Proje Açıklaması:

The project proposes a comprehensive re-design strategy for the old mansion
located in the historical district of Basmane (Izmir), by confirming the current
functional program (commercial activities on the street level and hospitality
spaces on the ground/mezzanine/first floor) and by carefully integrating
original values of the building within the remodeling proposal. A variety of
light-weight metal frames are gently introduced within the boundaries of
each space with the aim of supporting all different functions while stressing
the intention to highlight original architectural features and ornaments
characterizing the interiors of the mansion.

03

Proje, mevcut işlevsel programı (sokak seviyesinde ticari faaliyetler ve
zemin/asma kat/birinci katta konaklama mekanları) koruyarak ve yapının
özgün değerlerini yeni tasarıma entegre ederek tarihi Basmane (İzmir)
semtinde bulunan eski konak yapısı için kapsamlı bir yeniden tasarım
stratejisi önermektedir. Yeni tasarım önerisinde tüm mekanların sınırlarına
giren hafif strüktürlü metal çerçevesel ögeler, konak yapısının özgün değerini
öne çıkaran mimari özellikleri ve süslemeleri vurgularken, farklı fonksiyonel
kullanımları desteklemektedir.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Interior Design IV (RITM Adaptive Reuse)

İç Mekan Tasarımı IV (RITM Yeniden İşlevlendirme)

Student/s Name Surname: Ece Aydoğdu, Özlem Ömür
Project Name: TPK,
Tevfik Paşa Konağı in Basmane (İzmir) | Adaptive Reuse Proposals

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Ece Aydoğdu, Özlem Ömür
Proje Adı: TPK,
Tevfik Paşa Konağı in Basmane (İzmir) | Adaptive Reuse Proposals

Project Description:

Proje Açıklaması:

The project proposes a comprehensive re-design strategy for the old mansion
located in the historical district of Basmane (Izmir), by confirming the current
functional program (commercial activities on the street level and hospitality
spaces on the ground/mezzanine/first floor) and by carefully integrating
original values of the building within the remodeling proposal. A variety of
woodworks are gently introduced within the boundaries of each space with
the aim of supporting all different functions while stressing the intention to
highlight original architectural features and ornaments characterizing the
interiors of the mansion.

03

Proje, mevcut işlevsel programı (sokak seviyesinde ticari faaliyetler ve zemin/
asma kat/birinci katta konaklama mekanları) koruyarak ve yapının özgün
değerlerini yeni tasarıma entegre ederek tarihi Basmane (İzmir) semtinde
bulunan eski konak yapısı için kapsamlı bir yeniden tasarım stratejisi
önermektedir. Yeni tasarım önerisinde farklı fonskiyonlardaki mekanlarda
yer alan çeşitli ahşap ögeler, konak yapısının özgün değerini öne çıkaran
mimari özellikleri ve süslemeleri vurgularken, farklı fonksiyonel kullanımları
desteklemektedir.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Interior Design V (RITM Adaptive Reuse)

İç Mekan Tasarımı V (RITM Yeniden İşlevlendirme)

Student/s Name Surname: Elif Karagöz, Hasan Şür
Project Name: STAR | dust,
Yıldız Cinema in Basmane (İzmir) | Adaptive Reuse Proposals

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Elif Karagöz, Hasan Şür
Proje Adı: STAR | dust,
Yıldız Sineması, Basmane (İzmir) | Yeniden İşlevlendirme Önerileri

Project Description:

Proje Açıklaması:

The project proposes a multi-level inserted volume within the space of the
former cinema hall with the aim of creating a variety of new enclosed areas
dedicated to social and performative activities. The strategic approach of the
project is of ‘insertion’, conceptually referring to the vertical configuration of
a tree rooted upon the traces of the modern building. Yıldız Cinema becomes
a new center for the local community, a public interior open to recreational,
cultural and spontaneous social events.

03

Proje, sosyal ve performatif etkinliklere ayrılmış çeşitli yeni alanlar
yaratmak amacıyla eski sinema salonunun içerisinde çok katmanlı bir kütle
önermektedir. Projenin stratejik yaklaşımında, modern yapının izlerinden
referans alan ve bir ağacın dikey konfigürasyonuna kavramsal olarak referans
veren ‘yerleştirme’ yaklaşımı kullanışmıştır. Bu proje önerisiyle, Yıldız
Sineması, bölge halkı için yeni bir toplum merkezi ve kültürel, spontane ve
sosyal etkinliklere açık bir kamusal iç mekan haline gelmektedir.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Interior Design V (RITM Adaptive Reuse)

İç Mekan Tasarımı V (RITM Yeniden İşlevlendirme)

Student/s Name Surname: Cafer Murathan Gürkaş, Efe Kavas
Project Name: STAR | dust,
Yıldız Cinema in Basmane (İzmir) | Adaptive Reuse Proposals

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Cafer Murathan Gürkaş, Efe Kavas
Proje Adı: STAR | dust,
Yıldız Sineması, Basmane (İzmir) | Yeniden İşlevlendirme Önerileri

Project Description:

Proje Açıklaması:

The project proposes two multi-level inserted volumes within the space of
the former cinema hall with the aim of creating a variety of new enclosed
areas dedicated to cultural, social and performative activities. The strategic
approach of the project is of ‘insertion’, applied by introducing two separate
independent volumes hosting different sets of functional programs. Yıldız
Cinema becomes a community center, a public interior open to recreational,
cultural and music events.

03

Proje, kültürel, sosyal ve performatif etkinliklere ayrılmış çeşitli yeni kapalı
alanlar yaratmak amacıyla eski sinema alanı içine eklenmiş iki ayrı çok katmanlı
kütle önermektedir. Projenin stratejik yaklaşımı, farklı işlevsel programlar
barındıran iki ayrı bağımsız kütle olarak uygulanan ‘yerleştirmeler’dir. Yıldız
Sineması bir toplum merkezi olarak, kültür ve müzik etkinliklerine açık bir
kamusal iç mekan haline gelmektedir.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Graduation Project

Mezuniyet Projesi

Student/s Name Surname: Aslıhan Aslan
Project Name: Bornova Community Centre

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Aslıhan Aslan
Proje Adı: Bornova Halk Merkezi

Project Description:

Proje Açıklaması:

By considering one of the strategic goals of the Bornova Municipality (helping
needy and disadvantaged groups), a community centre has been designed by
Aslıhan Aslan in order to offer counselling and legal advice for the victims of
domestic abuse and facilitate integration into society.

03

Bornova Belediyesi’nin stratejik hedeflerinden bir tanesini (muhtaç ve
dezavantajlı gruplara yardım etmek) göz önünde bulundurularak, aile içi
istismar mağdurlarına danışmanlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermek ve
bu kişilerin topluma entegrasyonu kolaylaştırmak amacıyla Aslıhan Aslan bir
toplum merkezi tasarlanmıştır.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Graduation Project

Mezuniyet Projesi

Student/s Name Surname: Efe Şenoğlu
Project Name: Bornova Community Centre

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Efe Şenoğlu
Proje Adı: Bornova Halk Merkezi

Project Description:

Proje Açıklaması:

By considering one of the strategic goals of the Bornova Municipality (helping
needy and disadvantaged groups), a community centre has been designed
by Efe Şenoğlu in order to teach vulnerable children and adolescents
programming languages and create and opportunity to experience immersive
virtual environment technology.

03

Bornova Belediyesi’nin stratejik hedeflerinden bir tanesi (ihtiyaç sahibi ve
dezavantajlı gruplara yardım etme) göz önünde bulundurularak, savunmasız
çocuklara ve ergenlere programlama dillerini öğretmek ve sanal ortam
teknolojisini deneyimleme fırsatı sunabilmek amacıyla Efe Şenoğlu tarafından
bir toplum merkezi tasarlanmıştır.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Furniture Design

Mobilya Tasarımı

Student/s Name Surname: Ğemgin Akmeşe, Zehra Özden
Project Name: Elephant - HOLD ON | Smart Furniture

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Ğemgin Akmeşe, Zehra Özden
Proje Adı: Elephant - HOLD ON | Akıllı Mobilya

Project Description:

Proje Açıklaması:

‘Elephant’ is a space divider and an interactive furniture element envisioned
for early-elementary-age children. Designed as a tool for creativity, Elephant
encourages users to experience a variety of possible interactions, stimulating
either visual or sound expression, while supporting a set of more spontaneous
personal interplays.

03

‘Elephant’ erken ilkokul çağındaki çocuklar için tasarlanmış etkileşimli bir alan
ayırıcı mobilya öğesidir.Yaratıcılık için bir araç olması amacıyla tasarlanan
Elephant, bir dizi spontane kişisel etkileşimi desteklerken, görsel veya sesli
ifadeyle kullanıcıları çeşitli deneyimlere teşvik eder.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Furniture Design

Mobilya Tasarımı

Student/s Name Surname: Elif Kapan, Beyza Türkmen
Project Name: Hang On - HOLD ON | Smart Furniture

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Elif Kapan, Beyza Türkmen
Proje Adı: Hang On - HOLD ON | Akıllı Mobilya

Project Description:

Proje Açıklaması:

‘Hang On’ is a coat rack that offers a versatile solution for domestic hallways.
Characterized by its relevant height and by a multiplicity of usages including
seating options, Hang On ensures a high storing capacity of clothing, while
offering a variety of possible physical configurations obtainable by relocating
all its movable components.

03

‘Hang On’, koridorlar için çok yönlü bir çözüm sunan bir portmantodur. İlgili
yüksekliği ve oturma seçenekleri de dahil olmak üzere çok sayıda kullanım
ile karakterize edilen Hang On, tüm hareketli bileşenlerinin yerini değiştirerek
elde edilebilecek çeşitli fiziksel konfigürasyonlar ve yüksek saklama
kapasitesi sunar.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Color, Texture and Textiles in Interiors

İç Mekan Tasarımında Renk Doku ve Tekstil

Kitchen & Bath Design

Mutfak ve Banyo Tasarımı

Student/s Name Surname: Irmak Atalay
Project Name: Color, Texture and Textile Usage in Hotel Room
Interiors

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Irmak Atalay
Proje Adı: Otel Odası İç Mekan Tasarımında Renk, Doku ve Tekstil
Kullanımı

Student/s Name Surname: İrem Yeniyıldız, Sümeyye Aktaş,
Şebnem Günal
Project Name: Kitchen and Bathroom Design Project

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: İrem Yeniyıldız, Sümeyye Aktaş,
Şebnem Günal
Proje Adı: Mutfak ve Banyo Tasarım Projesi

Project Description:

Proje Açıklaması:

Project Description:

Proje Açıklaması:

Due to global intensity of interest on tourism as an after effect of the discovery
of social media, tourism became globally competitive. At the year of 2025,
when the market will enter a covid free period, the hotels of the Aegean coast
of Turkey will have to compete with the rest of the world.
The students are to design the interior of an hotel room which focuses
uniqueness and creativity to attract social media users and should encourage
them for post shares. This uniqueness and creativity should be achieved by
applying colour theory, unique textiles, and twist of texture knowledge to a
boutique hotel room.

03

Sosyal medyanın keşfinin bir başka etkisi olarak turizme yönelik küresel
ilginin yoğunluğu nedeniyle, turizm uluslararası bağlamda daha da rekabetçi
hale geldi. Pazarın covidden arınmış döneme gireceği 2025 yılında Türkiye’nin
Ege kıyılarındaki oteller dünya ile rekabet etmek zorunda kalacağı aşikardır.
Öğrenciler, her ulustan sosyal medya kullanıcılarını cezbetmek için özgünlük
ve yaratıcılığa odaklanan bir otel odasının içini tasarlayacak ve onları
gönderilerini paylaşımları için teşvik edecektir. Bu benzersizlik ve yaratıcılık,
bir butik otel odasına renk teorisi, benzersiz tekstiller ve doku bilgisinin
bükümü uygulanarak elde edilmelidir.

Students are expected to design a kitchen & bathroom by considering the
pandemic period that we have been through, the changes in user needs
and the future needs and expectations in our lives in our houses and public
spaces. The reflections of new ideas in design are evaluated as well as
how the process is handled, creativity, technical drawings and presentation
outcomes of the project.

Öğrencilerden, içinde bulunduğumuz pandemi sürecini, kullanıcı
ihtiyaçlarındaki değişimleri ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentileri hayatımızda
evlerimizde ve kamusal alanlarda göz önünde bulundurarak bir mutfak &
banyo tasarlamaları beklenmektedir. Yeni fikirlerin tasarımlara yansımalarının
yanı sıra sürecin nasıl işlendiği, yaratıcılık, teknik çizimler ve projenin sunum
çıktıları değerlendirilmektedir.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Commercial Space & Display Design

Ticari Mekan ve Vitrin Tasarımı

Yacht Interiors

Yat İç Mekan Tasarımı

Student/s Name Surname: Venus Zumbulcan
Project Name: A Global Approach in Commercial Space Design

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Venus Zumbulcan
Proje Adı: Ticari Alan Tasarımında Küresel Bir Yaklaşım

Student/s Name Surname: Begüm Tınaz, Pelinsu Yıldız
Project Name: Interior Design of a 69ft Sailing Yacht

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Begüm Tınaz, Pelinsu Yıldız
Proje Adı: 69ft Yelkenli Yatın İç Mekan Tasarımı

Project Description:

Proje Açıklaması:

Project Description:

Proje Açıklaması:

The Students are expected to create and design a brand for a business
that will start globally in the year of 2025. Therefore the brand should be
global, universal and should be appealing to users from different cultures.
The Students are also expected to design the prototype shop for this brand.
Due to each shop will be in different sizes and heights, the design should be
adjustable and the furniture, display units should be modular. The proposed
shop should be between 40-60 m2 and the height should be considered as
4 meters.The essential and crucial aspect of your brand and design is its
uniqueness and creative dynamic. As your brand and design will be a global
competitor, therefore it should be innovative and exciting.

03

Öğrenciler, 2025 yılında faaliyete küresel olarak geçecek bir iş için bir marka
yaratacak ve markanın faaliyet göstereceği mekanı tasarlayacaklardır.
Bu nedenle marka küresel ve evrensel olmalı, ayrıca farklı kültürlerden
kullanıcılara hitap edebilmelidir. Öğrenciler ayrıca bu marka için prototip
mekanı tasarlayacaklar. Bu tasarımın uygulandığı alanlar farklı boyut ve
yüksekliklerde olacağı için tasarım mekana göre uygulanabilme özelliğinde
olmalı ayrıca mobilya ve teşhir üniteleri modüler olmalıdır. Önerilen mekanlar
40-60 m2 arasında ve yükseklik ise dört metre olarak kabul edilmelidir. Marka
ve mekan tasarımında beklenen benzersiz ve yaratıcı olmasıdır. Marka ve
tasarım küresel bir oyuncu olacağı için yenilikçi ve heyecan verici olmalıdır.

The aim of this course is to give the students a basic understanding of yacht
types and general design principles in specific and limited spaces. Moreover,
to develop students’ interior architecture detailing skills, problem solving
and creativity. Another aim of the course is to give a basic knowledge and
familiarity on the yacht interiors design field and to prepare the ones who
wish to work on this field in the future.

Bu dersin amacı, öğrencilere belirli ve sınırlı alanlarda yat türleri ve genel
tasarım ilkeleri hakkında temel bir anlayış kazandırmak ve öğrencilerin
iç mimari detaylandırma becerilerini, problem çözme ve yaratıcılıklarını
geliştirmektir. Dersin bir diğer amacı da yat iç tasarımı alanında temel bilgi
ve aşinalık kazandırmak ve gelecekte bu alanda çalışmak isteyenlere hazırlık
yapmaktır.

Student Projects / Öğrenci Projeleri
Exhibition and Set Design

Sergi ve Sahne Tasarımı

Student/s Name Surname: Klaris Roditi
Project Name: Set Design for “Squid Game”

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Klaris Roditi
Proje Adı: “Squid Game” için Sahne Tasarımı

Project Description:

Proje Açıklaması:

The proposed set design is inspired by Squid Game. Squid game is a sciencefiction and drama-thriller Netflix series which attracts attention with its color
scheme, characteristic shapes, formal design language, and iconic game
concepts. Behind the childish image of the pastel tones, it has a contrasting
meaning of the struggle for survival. According to that, for this set design
proposal, transparent-translucent materials and opaque-polished textures to
create a fictional and dreamy environment. The games are re-planned and
different game stations were created. For the ambiance, lighting is the most
substantial issue and is designed together with the interior elements. Rhythm
and hierarchy were used as design principles.

03

Önerilen set tasarımı Squid Game’den esinlenerek tasarlanmıştır. Squid
Game, renk şeması, kullanılan karakteristik şekiller, biçimsel tasarım dili
ve ikonik oyun konseptleriyle dikkat çeken bilim-kurgu ve drama-gerilim
türünde bir Netflix dizisidir. Kullanılan pastel tonların çocuksu imajının
ardında, bir hayatta kalma mücadelesi anlamı vardır. Bundan dolayı, bu set
için tasarım önerisi, şeffaf-yarı saydam malzemeler ve opak-cilalı dokular
ile, kurgulanmış bir rüyanın içindeymiş gibi bir ortam yaratılmıştır. Dizideki
oyunlar yeniden planlanmış ve farklı oyun istasyonları oluşturulmuştur.
Ambiyans için aydınlatma en önemli konudur ve iç mekân elemanları ile
birlikte tasarlanmıştır. Tasarım ilkeleri olarak ritim ve hiyerarşi kullanılmıştır.

Award-Winning Student Projects / Yarışma Kazanan Öğrenci Projeleri
IM 2021

IM 2021

Interior Architecture Student Projects Competition

İç Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Competition Organizer: TMMOB Chamber of Interior Architects,
TOBB University of Economics and Technology
Award: 2nd Year Category Third Prize

Yarışma Organizatörü: TMMOB İçmimarlar Odası,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Ödül: İkinci Yıl Kategorisi Üçüncülük Ödülü

Student/s Name Surname: Zeynep Ece Güler
Project Name: Geo Poshtel:
The design where relationships are reflected with geometry.

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Zeynep Ece Güler
Proje Adı: Geo Poshtel:
İlişkilerin geometri ile yansıtıldığı tasarım.

Project Description:

Proje Açıklaması:

Inspired by the building’s location in İzmir Çankaya, which hosts various
cultures and architectures, it is aimed to convey the various interactions
and relationships of this place to the design with the help of geometry. This
poshtel is designed for people who are interested in literature and academia,
the interaction between different functions are associated with geometries.

03

Yapının farklı kültürlere ve farklı mimarilere ev sahipliği yapan İzmir
Çankaya’da yer almasından ilham alınarak, bu mekanın çeşitli etkileşimlerinin
ve ilişkilerinin geometri yardımıyla tasarıma aktarılması hedeflenmiştir. Bu
poshtel edebiyat ve akademi ile ilgilenen insanlar için tasarlanmıştır, farklı
işlevler arasındaki etkileşim geometrilerle ilişkilidir.

Award-Winning Student Projects / Yarışma Kazanan Öğrenci Projeleri
IM 2021

IM 2021

Interior Architecture Student Projects Competition

İç Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Competition Organizer: TMMOB Chamber of Interior Architects,
TOBB University of Economics and Technology
Award: 4th Year Category Equivalent Honorable Mention

Yarışma Organizatörü: TMMOB İçmimarlar Odası,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Ödül: Dördüncü Yıl Kategorisi Eşdeğer Mansiyon Ödülü

Student/s Name Surname: Ayten Erva Turan
Project Name: Fragou Winery in Attica, Greece:
Memory of Senses

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Ayten Erva Turan
Proje Adı: Attika, Yunanistan’daki Fragou Şaraphanesi:
Duyuların Belleği

Project Description:

Proje Açıklaması:

The subject of the project is “WINERY IN ATTICA GREECE”. The concept idea
of the project is MEMORY OF THE SENSES. In order to memorize the product
and space experience, an experience route was created from the 3 memory
stages which are sensory, working, and long-term memory with the help of
the senses.

03

Projenin konusu, “Attika, Yunanistan’da Şaraphane”dir. Projenin konsept fikri,
“Duyuların Belleği”dir. Ürün ve mekân deneyiminin hafızada yer edinmesi için
duyular yardımıyla duyusal, çalışma ve uzun süreli bellek olan 3 çeşit bellek
aşamalarından bir deneyim rotası oluşturulmuştur.

Award-Winning Student Projects / Yarışma Kazanan Öğrenci Projeleri
IM 2021

IM 2021

Interior Architecture Student Projects Competition

İç Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Competition Organizer: TMMOB Chamber of Interior Architects,
TOBB University of Economics and Technology
Award: 2nd Year Category Equivalent Honorable Mention

Yarışma Organizatörü: TMMOB İçmimarlar Odası,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Ödül: İkinci Yıl Kategorisi Eşdeğer Mansiyon Ödülü

Student/s Name Surname: Mihriban Demircan
Project Name: Seed Café: The journey that begins with the olive seed.

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Mihriban Demircan
Proje Adı: Tohum Kafeterya: Zeytin çekirdeği ile başlayan yolculuk.

Project Description:

Proje Açıklaması:

Starting from a seed, consuming it as olive, transforming it into olive oil by
going through different stages, and producing a material called pomace from
the remaining pulp shows that the olive has a long journey. This process is
associated with the ‘growth’ design principle in design. The main word ‘seed’
became the language of design. On the whole, the impression is given that
the seed is actually the beginning of a journey.

03

Zeytinin bir tohumdan başlayarak, zeytin olarak tüketilmesi, farklı aşamalardan
geçerek zeytinyağına dönüştürülmesi ve kalan posasından pirina denilen bir
malzeme üretilmesi, zeytinin uzun bir yolculuğu olduğunu göstermektedir.
Bu aşamalar, tasarımda ‘büyüme/çoğalma’ (growth) tasarım prensibi ile
ilişkilendirilmiştir. Ana kelime olan ‘tohum’ fikri tasarımın dili haline gelmiştir.
Bütünde, tohumun bir yolculuğun başlangıcı olduğu izlenimi verilmiştir.

Award-Winning Student Projects / Yarışma Kazanan Öğrenci Projeleri
IM 2021

IM 2021

MEKAN 2021

IM 2021

Interior Architecture Student Projects Competition

İç Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Internal Architecture Students National Graduation Project

İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projeleri Yarışması

Competition Organizer: TMMOB Chamber of Interior Architects,
TOBB University of Economics and Technology
Award: 4th Year Category Equivalent Honorable Mention

Yarışma Organizatörü: TMMOB İçmimarlar Odası,
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Ödül: Dördüncü Yıl Kategorisi Eşdeğer Mansiyon Ödülü

Competition Organizer: İstanbul Kültür University
Award: Jury’s Special Award

Yarışma Organizatörü: İstanbul Kültür Üniversitesi
Ödül: Jüri Teşvik Ödülü

Student/s Name Surname: Ayşenur Allı
Project Name: İzmir Earthquake Memorial Museum

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Ayşenur Allı
Proje Adı: İzmir Deprem Müzesi

Student/s Name Surname: Ayşenur Allı
Project Name: İzmir Earthquake Memorial Museum

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Ayşenur Allı
Proje Adı: İzmir Deprem Müzesi

Project Description:

Proje Açıklaması:

Project Description:

Proje Açıklaması:

İzmir Earthquake Museum was designed to increase earthquake awareness in
the İzmir society. The concept was inspired by the traces of cracks created by
the earthquake, and was defined as ‘trapped feelings in the cracks. The idea
of transforming the emotions formed before, during, and after the earthquake
into spaces is effective in museum design. It is aimed that visitors experience
the emotions experienced by earthquake victims.

03

İzmir Deprem Müzesi, ana amaç olarak İzmir halkının deprem bilincini
arttırmak üzere tasarlandı. Depremin oluşturduğu kırıklık izlerinden ilham
alan projenin konsepti ‘kırıklıkların içinde sıkışmış duygular’ olarak belirlendi.
Deprem öncesi, sırası ve sonrasında oluşan duyguları mekanlara dönüştürme
fikri müze tasarımında etkilidir. Ayrıca ziyaretçilerin, depremzedelerin
yaşadıkları duyguları deneyimlemeleri amaçlanmaktadır.

İzmir Earthquake Museum was designed to increase earthquake awareness in
the İzmir society. The concept was inspired by the traces of cracks created by
the earthquake, and was defined as ‘trapped feelings in the cracks. The idea
of transforming the emotions formed before, during, and after the earthquake
into spaces is effective in museum design. It is aimed that visitors experience
the emotions experienced by earthquake victims.

İzmir Deprem Müzesi, ana amaç olarak İzmir halkının deprem bilincini
arttırmak üzere tasarlandı. Depremin oluşturduğu kırıklık izlerinden ilham
alan projenin konsepti ‘kırıklıkların içinde sıkışmış duygular’ olarak belirlendi.
Deprem öncesi, sırası ve sonrasında oluşan duyguları mekanlara dönüştürme
fikri müze tasarımında etkilidir. Ayrıca ziyaretçilerin, depremzedelerin
yaşadıkları duyguları deneyimlemeleri amaçlanmaktadır.

Award-Winning Student Projects / Yarışma Kazanan Öğrenci Projeleri
4th International Nurten Aksugür Best Concept Communication
Student Competition

4. Uluslararası Nurten Aksugür En İyi Kavram İletişimi Öğrenci
Yarışması

Competition Organizer: Eastern Mediterranean University
Award: Second Prize

Yarışma Organizatörü: Doğu Akdeniz Üniversitesi
Ödül: İkincilik Ödülü

Student/s Name Surname: Mihriban Demircan
Project Name: Layer Poshtel: Polypheny - Journey Between Layers

Öğrenci/lerin Adı Soyadı: Mihriban Demircan
Proje Adı: Katman Poshtel: Çok Katmanlılık - Katmanlar Arası Yolculuk

Project Description:

Proje Açıklaması:

Since the project area, located in the Basmane region of Izmir, historical
analyzes were made in addition to environmental analyzes in the area at the
beginning of the project. The city plans of the region, which hosted many
civilizations in different historical processes, were examined and the ‘multilayered’ relationship in the sources became the focal point. The approach of
‘from the layers of the region to the layers of the space’, which is the main
idea that guides the project, has been applied at every stage of the design.

03

İzmir’in Basmane bölgesinde yer alan proje alanının proje başlangıcında
alandaki çevresel analizlerin yanı sıra tarihsel analizler de yapılmıştır. Farklı
tarihsel süreçlerde birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölgenin şehir
planları incelenmiş ve kaynaklardaki ‘çok katmanlı’ ilişki odak noktası haline
gelmiştir. Böylelikle projeye yön veren ana fikir olan ‘bölgenin katmanlarından
mekânın katmanlarına’ yaklaşımı tasarımın her aşamasında uygulanmıştır.
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Events and Collaborations
Etkinlikler ve İşbirlikleri
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International Contacts / Uluslararası Bağlantılar
ESAD – ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN
http://www.esad.pt/

INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO
http://www.ipcb.pt/

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF ATHENS
http://www.teiath.gr/?lang=en

FACULTY OF DESIGN
http://www.en.fd.si/

SZENT ISTVAN UNIVERSITY
http://sziu.hu//

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI
http://www.uniss.it/php/home.php

FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
https://www.frankfurt-university.de/

RZESZOW UNIVERSITY
http://www.ur.edu.pl/

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
http://www.us.es/

UNIVERSIDAD DE MALAGA
http://www.uma.es/

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
http://www.ehu.eus/p200-home/es/
ACCADEMIA DELLA MODA
http://www.accademiamoda.it/

UNIVERSITY OF CANBERRA
http://www.canberra.edu.au/

KENDALL COLLEGE OF ART AND DESIGN OF FERRIS STATE UNIVERSITY
https://www.kcad.edu/

UNIVERSITY OF MANITOBA
http://umanitoba.ca/

KOOKMIN UNIVERSITY
http://english.kookmin.ac.kr/

UNIVERSITY OF GRIFFITH
http://www.griffith.edu.au/

NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY
http://www.nust.edu.pk/Pages/Home.aspx

BARREIRA ART+DESIGN
https://barreira.edu.es

ESADA | ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y DISEÑO DE ANDALUCÍA
https://www.esada.es/en/

International Contacts / Uluslararası Bağlantılar

Faculty Website / Fakülte Websitesi
farch.yasar.edu.tr
Department Website / Bölüm Websitesi
inar.yasar.edu.tr
2022 Department Catalog / 2022 Bölüm Kataloğu
inar.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2022/07/INAR_Departmental_Catalog_21-22AcademicYear.pdf
Official Facebook Page / Resmi Facebook Sayfası
Yasar University Department of Interior Architecture and Environmental Design
Official Twitter Account / Resmi Twitter Hesabı
@yasar_inar
Official Instagram Account / Resmi Instagram Hesabı
@yasarinar
Official Faculty Youtube Channel / Resmi Fakülte Youtube Kanalı
Yasar University Faculty of Architecture
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Official Linktree Page / Resmi Linktree Sayfası
linktr.ee/yasarinar

2021

2022

INTERIOR ARCHITECTURE &
ENVIRONMENTAL DESIGN //
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI //
INTERIOR ARCHITECTURE &
ENVIRONMENTAL
DESIGN //
Yaşar University | Faculty of Architecture
Department of Interior Architecture and Environmental Design
İÇ MİMARLIK
VE ÇEVRE TASARIMI //
INTERIOR ARCHITECTURE
&
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
ENVIRONMENTAL DESIGN //
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI //
INTERIOR ARCHITECTURE &
ENVIRONMENTAL DESIGN //
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI //

