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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz Bölgesi’nin 
ekonomik, kültürel ve sosyal yaşantısına taze bir dinamizm 
getirmek amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet 
üniversitesidir. 

OMÜ, yüksek standartlarda eğitim sağlayıp araştırma 
yapmak ve tüm mezunlarımızın ister meslek ister akademik 
hayatlarında kariyerlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları 
gerekli tüm nitelikleri ve yeterlilikleri sağlamak adına açık 
ve aydınlık bir vizyon ve misyona sahiptir. Bunu başarmak 
için vizyonumuz, bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitimde 
kalitenin ve ortaklarımızın hizmet memnuniyetinin en 
üst düzeyde olduğu özenilen bir üniversite olmak olarak 
belirlenmiştir. 

Uluslararasılaşma stratejimiz de üniversite vizyonumuzun 
hedeflerini yerine getirmek adına oluşturulmuştur.

Üniversite ve şehir ile ilgili genel bilgi vermek gerekirse, 
OMÜ Türkiye’nin en güzel yerleşkelerinden birine sahiptir. 
Ana yerleşke, Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz’in kıyısında 
bir sahil ve liman kenti olan Samsun’un Kurupelit ilçesinde 
yer almaktadır.  Samsun’un farklı ilçelerinde daha küçük 10 
yerleşke bulunmaktadır. 

Kurupelit Yerleşkesi 8800 dönümlük bir arazi üzerine 
kurulmuş olup bir tarafında harika bir Karadeniz, diğer 
tarafında ise muhteşem bir Kocadağ manzarasına sahiptir. 
Samsun çok ince altın kumlu Türkiye’nin en uzun ve en 
geniş sahil şeritlerinden birine, ılıman iklime ve bolca güneş 
ışığına sahiptir. OMÜ’ye her sene çok sayıda uluslararası 
öğrenci gelmektedir ve öğrencilere konaklama, olimpik 

Ondokuz Mayıs University (OMU) is a well-established state 
university founded in 1975 with the purpose of bringing a 
fresh dynamism to the economic, cultural and social life of 
the Black Sea Region.

OMU has a clear and bright vision and mission to accomplish 
high standard of education, research and provide all the 
necessary qualifications and competences that all our 
graduates need in order to pursue their career either in their 
professional life or in their academic life. In order to achieve 
this, our university vision is to become an aspired university 
where innovativeness in science and technology, quality in 
education and service satisfaction of our stakeholders are at 
the highest level.

Our international strategy has been derived with the 
purpose of accomplishing the aims of our university vision. 

As for general information about our university and city, 
OMU has one of the most beautiful campuses in Turkey. The 
main campus is located in the Kurupelit District of Samsun, 
a coastal and harbour city situated on the border of the 
Black Sea in the north of Turkey. There are 10 other smaller 
campuses in other districts of Samsun. 

Kurupelit Campus is situated in a land of 8,800 decares 
with a brilliant view of the Black Sea on one side and 
a magnificent view of the nationally famous Kocadag 
Mountain on the other. Samsun has one of the longest and 
widest beachside of Turkey with very fine golden sand. It 
also has a mild climate and a lot of sunshine. Furthermore, 
OMU has a large incoming student capacity. We have many 
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yüzme havuzu, fitnes salonu ve başka birçok spor alanı 
gibi sayısız tesis (tırmanma duvarı bile var) yerleşkemizde 
sunulmaktadır. Üniversite’de ayrıca bir planetaryum ve 
gözlem evi bulunmaktadır.

Eğitim, öğretim ve yaşam alanlarının engelli öğrencilerin 
özelliklerine uygun hale getirilmesi üniversitenin öncelikli 
hizmet alanlarından biridir. Öğrenci topluluklarını 
destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, spor, düşünce 
ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 88 öğrenci 
topluluğu bulunmaktadır

ULAŞIM

Samsun’a ulaşım, karayolu ve demiryolunun yanı sıra, 
Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan sağlanmaktadır. 
Üniversitemiz merkez Kurupelit ve Güzel Sanatlar 
yerleşkelerine raylı sistem, otobüs ve minibüs hatlarıyla 
kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

BARINMA

OMÜ öğrencileri barınma olanakları açısından ülkemizin 
en şanslı öğrencileridir. Barınma, üniversitemizin kız ve 
erkek yurtlarının yanısıra çoğunluğu kampüs içerisinde 
bulunan Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları, 
üniversitemiz bünyesinde yer alan bir otel ve Samsun’da 
çok sayıda özel yurt ve pansiyon ile sağlanmaktadır. Ayrıca, 
Samsun halkı da öğrencilere ev kiralama konusunda kolaylık 
sağlamaktadır.

BESLENME

Diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanan yemek menüleri, 
tüm fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilerimize maliyetinin 
çok altında bir ücretle sağlanmaktadır. Üniversitemizin 
yerleşkelerinde ve birçok fakülte ve yüksekokul binasında 
öğrencilerimizin yararlanabileceği kantin ve kafeteryalar da 
bulunmaktadır.

facilities to offer on our campus such as; accommodation, 
an olympic swimming pool, a fitness centre and many more 
sports facilities (including a climbing wall). There are also a 
planetarium and an observation house.

One of the main priorities of the university is to facilitate 
education, training and living areas in accordance with the 
needs of our students with disabilities. OMU gives support 
to 88 different student clubs which are active in different 
areas of culture, arts, sports, thinking and career.

TRANSPORTATION

Samsun can be accessed through highways, railroads or 
from the Çarşamba International Airport. The main Kurupelit 
and Fine Arts Campuses are easy to access via rail system, 
bus and minibus lines. 

ACCOMMODATION

OMU students are the luckiest in Turkey in terms of 
accommodation opportunities. Accommodation is 
provided by the girl’s and boy’s dormitories of the 
university, besides the dormitories of the Higher Education 
Student Loans and Dormitories Institution situated within 
the campus, a hotel under the body of our university and 
numerous private dormitories and hostels in Samsun. The 
citizens of Samsun are also very helpful in renting flats to 
students.

NUTRITION

Meal menus prepared by university dietitians are available 
to all faculty and school students for a price far below their 
cost. Canteens and cafeterias available to students can be 
found within the campuses and buildings of many faculties 
and schools.
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KÜTÜPHANE VE BİLİŞİM HİZMETLERİ

Üniversite kütüphane sistemi, öğrenci, fakülte ve 
çalışanlarının bilgi ve dokümantasyon ihtiyaçlarını gidererek 
üniversitenin önem arz eden eğitim ve araştırma hedeflerini 
desteklemektedir. Buna ek olarak, kütüphane, çalışanları ve 
hizmetleri aracılığıyla yayınlanmış bilginin ülke içerisinde 
ve dünya çapında derlenmesini, kullanımı ve dağıtımını 
desteklemektedir. Ana yerleşke kütüphanesinde 100.000 
ciltten oluşan bir kitap koleksiyonu bulunmakta olup 
tamamı öğrencilerin ve çalışanların erişimine açıktır. 
Üniversite, arşivleri vasıtasıyla süreli yayın, akademik dergi 
ve çeşitli diğer belgelere erişim sağlamaktadır. Akademik 
dergiler de dahil olmak üzere üyelik bazlı bilgi hizmetleri 
öğrencilerin, fakültelerin ve çalışanların çevrimiçi erişimine 
açıktır. Kurupelit Yerleşkesi 105 adet internet erişimine 
açık bilgisayarla donatılmış bir internet kafeye sahiptir. 
Öğrenci kantinleri, laboratuarlar, okuma salonları, merkez 
kütüphane, fakülteler ve meslek yüksekokulları ücretsiz wi-fi 
bağlantısına sahiptir. Bilimsel araştırma için önem arz eden 
elektronik veritabanları, e-dergiler, e-kitaplar, e-tezler ve 
e-standartlara üyeliğimiz bulunmaktadır.

SPOR TESİSLERİ VE BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Şehrimizde ve üniversitemizde gerçekleştirilen sosyal 
ve kültürel etkinlikler öğrencilere boş zamanlarını 
değerlendirmek için birçok alternatif imkân sunmaktadır.

Akademik başarının yanı sıra, üniversitemiz sosyal ve 
kültürel etkinliklere de büyük önem vermektedir. Üniversite, 
eğitim-öğretim yılı boyunca farklı dallardan birçok ünlü 
misafir akademisyen ve sanatçıya ev sahipliği yapmaktadır; 
bu sayede öğrenciler birçok farklı ders, seminer ve atölyeye 
katılım sağlayabilmekte ve müzik, dans, tiyatro ve görsel 
sanat dallarında performans ve özel gösterilerden keyif 
alabilmektedirler.

Üniversitede geleneksel olarak organize edilen birçok etkinlik 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Spor Festivali, 
Medya Ödülleri, Ulusal Tiyatro Festivali, Üniversite Fuarı ve 
Kariyer Günleri. Her geçen yıl Üniversite’de gerçekleştirilen 
geleneksel spor etkinliği ve yarışmalarının sayısı artmaktadır. 
Öğrenciler, farklı yerleşkelerde yer alan kapalı ve açık 
komplekslerde çeşitli spor dallarına katılabilirler. Üniversite, 

LIBRARY AND INFORMATION SERVICES

The university library system supports the overarching 
educational and research objectives of the university, 
supporting its students, faculty and staff in all aspects of 
their information and documentation needs. In addition, 
the library, through its staff and services, supports the 
collection, use and dissemination of published information, 
within Turkey and throughout the world. The main campus 
library has a collection of 100,000 books, all of which 
are available to students and staff. The university offers 
access to periodicals, academic journals and a variety 
of other documents through its archives. Online access 
to subscription-based information sources, including 
academic journals, is available to students, faculty and staff. 
The university offers internet access to students and staff 
across the campus facilities. The Kurupelit campus hosts an 
internet café with 105 internet-enabled computers. Free 
wireless internet access is available in student canteens, 
labs, reading rooms, the central library, faculties and 
vocational schools. We have subscriptions to electronic 
databases, e-journals, e-books, e-theses and e-standards 
which are important for scientific research.

SPORTS FACILITIES AND LEISURE ACTIVITIES

The social and cultural activities carried out in our city 
and university provide the students with many alternative 
opportunities for leisure.

Alongside academic success, our university gives great 
importance to social and cultural activities of students. 
Throughout the academic year, the university hosts 
many famous guests from different academic and artistic 
backgrounds, enabling students to participate in a variety 
of lectures, seminars and workshops, in addition to enjoying 
performances and special exhibitions in music, dance, 
theatre and visual arts. 

There are various events traditionally organized in the 
university. Some of them are: Sports Festival, Media Awards, 
National Theater Festival, University Fair and Career Days. 
Every year, more and more traditional sports activities and 
competitions are organized in the University.
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5 kapalı spor kompleksi, 4 futbol sahası (2 kapalı ve 2 açık), 
bir atletizm parkuru, 3 tenis kortu ve Olimpik Havuz ve Dalış 
Havuzuna sahip bir yüzme kompleksine sahiptir. Fitnes 
salonları, saunalar, spalar, masa tenisi, bilardo ve masaj 
hizmetleri mevcuttur.

Gelen öğrenciler basketbol, boks, futbol, güreş vb. alanlarda 
üniversitemiz spor takımlarına katılma ayrıcalığına sahiptir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Öğrencilerimizin gelişiminde en az bilimsel çalışmalar kadar 
önemsenmektedir. Üniversitemiz her yıl çok sayıda bilim 
adamına, sanatçıya ve alanında uzman kişilere ev sahipliği 
yapmaktadır. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin yanı 
sıra; fakülte ve yüksekokulların da kendilerine ait konferans 
ve toplantı salonları bulunmakta; buralarda da etkinlikler 
yıl boyunca sürmektedir. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde 
Uzay Gözlemevi, Güzel Sanatlar Sahnesi ve Güzel Sanatlar 
Galerisi bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerini en verimli şekilde 
yapmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Öğrenci 
topluluklarını destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, 
spor, düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 
88 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

Students can participate in many different branches of sport 
in the indoor and outdoor complexes situated in various 
campuses. The University has 5 indoor sport complexes, 4 
football fields (2 indoor and 2 outdoor), an athletics track, 
3 tennis courts and a swimming complex with an Olympic 
and Diving Pool. We also have fitness salons, saunas, spa 
baths, table tennis, billiards and massage services.

Incoming students also have the privilege to join our 
university sports teams. Some of our teams are: Basketball, 
Box, Football, Wrestling, etc. 

SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES

The University gives importance to social and cultural 
activities at least as much as scientific studies. Our university 
hosts a great number of scientists, artists and leading experts 
every year. Besides the OMU Atatürk Congress and Culture 
Conference Hall, faculties and schools also house their own 
conference and meeting halls; events are held here as well 
throughout the year. Our university also houses a Space 
Observatory, a Fine Arts Stage and a Fine Arts Gallery.

STUDENT CLUBS

Student clubs were established to ensure that students 
conduct extra-curricular activities most efficiently. There are 
88 student clubs active in the fields of culture, art, sports, 
thought and carrier. 
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2010 yılında kurularak 2013 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Mimarlık 
Fakültesi, Türkiye’nin çok önemli ve nitelikli bir liman kenti olan Samsun’da, kent 
merkezine yakın, sahile, spor ve rekreasyon alanlarına komşu, kolay erişilebilir, 
zengin bir doğal çevreye sahip bir kampüs olan OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsünde yer 
almaktadır. Fakülte binası, 6500 m2’lik kapalı alana sahip olup, doğal aydınlatma ve 
havalandırma olanaklarıyla çağdaş eğitim mekanlarını içermektedir. Mimarlık lisans 
eğitimi ile etkinliğine başlayan Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Bölümü dışında İç 
Mimarlık Bölümü ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü yer almaktadır. Fakülte vizyonu 
“Sürdürülebilirlik Hedefli Eğitim” olup, amaçlanan, geleceğin profesyonellerini 
çevreye duyarlı, toplumun çeşitlenen gereksinme ve beklentilerini dikkate alan, 
mesleki etiği gözeten, yerel değerlerin bilincinde ancak uluslararası gelişmelerden 
haberdar olan, araştırmayı önemseyen, gelişmiş teknoloji bilgisine sahip, uygulama 
ile bağ kurabilen, disiplinlerarası çalışma ve işbirliği yapabilen, yenilikçi ve yaratıcı 
mimarlar/ tasarımcılar/şehir plancıları olarak eğitmek ve yönlendirmektir. Fakültenin 
öğretim planı ve ders içeriklerinin düzenlenmesi, yeni programlar hazırlanması, 
öğretim kadrosunun oluşturulması ve fakülte etkinliklerinin planlanması yine bu 
hedefler doğrultusunda yapılan yönlendirmelerle gerçekleşmektedir. Samsun kenti, 
kurumları, Türkiye mimarlık eğitimi camiası ve Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği (EAAE) 
ile güçlü ilişkiler içinde olan Mimarlık Fakültesi’nin programlarında kentin deneyimli 
meslek üyeleri de ders vermekte ve Türkiye’nin saygın mimar ve iç mimarlarından 
da yarı zamanlı olarak destek alınmaktadır. 

The Faculty of Architecture, established in 2010, started its teaching activities in 2013 
with the Department of Architecture. The faculty complex, located in the OMU Fine 
Arts (Güzel Sanatlar) Campus in the vicinity of the city centre, is easily to accessible 
and houses common open spaces with natural surroundings and facilities such as 
sports facilities, coastal and recreational areas, beaches and various options of cafes 
and restaurants. The faculty building is equipped with design studios, classrooms, 
computer laboratories and a library. All the teaching spaces have ample natural light 
and good ventilation. Currently, the faculty is composed of three undergraduate pro-
grammes: The Department of Architecture, the Department of Interior Architecture 
and the Department of City and Regional Planning. The vision of the Faculty of Ar-
chitecture targets “Sustainability” in education and the main steps in reaching this 
target are educating and guiding future architects/designers/city planners. Students 
develop into environment-conscious, innovative and creative professionals who are 
, conscious of local values and informed about international developments, take into 
consideration varying needs and expectations of the society, care about professional 
ethics, prioritize research, have a wide knowledge of technology and can work and 
collaborate in an interdisciplinary context. The organisation of the curriculum and the 
contents of the courses; preparation of new programmes; composition of the aca-
demic staff and planning of faculty activities also follow similar paths in reaching the 
above-mentioned targets. 

The programmes of the Faculty of Architecture work in close collaboration with the 
city of Samsun and its institutions, the Turkish architectural milieu and the European 
Association for Architectural Education (EAAE). Experienced professionals of the city 
of Samsun and prominent architects of the country also contribute to the education 
of students on a part time basis.
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Mimarlık Bölümü
Department of Architecture
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Sürdürebilirlik hedefli eğitimi kendisine vizyon edinen fakültemizin ilk ku-
rulan bölümü olan Mimarlık Bölümü eğitim programı, Bologna kriterlerine 
uygun, güncel bir eğitim içeriğine sahiptir. Bu bağlamda, uluslararası etkile-
şime ve entelektüel gelişmeye açık, her tür ortamda yarışabilen, çevresel ve 
toplumsal sorunlara yaratıcı ve duyarlı çözümler geliştirebilme yetisine sa-
hip, etik değerlere saygılı, estetik algısı gelişmiş, gelişen teknolojiyi izleyen 
ve kullanabilen; yaratıcılığı, dinamizm ve girişimcilik ruhunu benimsemiş 
mimarlar yetiştirmek hedeflenmektedir. 

Mimarlık Anabilim Dalı, uluslararasılaşmayı ve disiplinlerarası yaklaşımla 
çevreye duyarlı, sürdürülebilir mimari ve kent tasarımı gözeten bir eğitim 
vizyonunu benimsenmiştir. Eğitimde kuram ve uygulamayı birleştiren bü-
tüncül bir yaklaşım benimsenmiş olup, Samsun ve diğer bölge kentlerinde 
verilen projeler aracılığıyla kent ve çevre bilincinin artırılması önemsenmek-
tedir. Tasarım stüdyoları eğitim programının ana ögesidir ve jüri değerlen-
dirmeleri tasarım stüdyolarının en önemli eğitim modelidir. 

Oluşturduğu öğretim kadrosu bakımından deneyim ve dinamizmi aynı po-
tada eriten Mimarlık Bölümü, öğrenci ve öğretim elemanlarının akademik 
olarak desteklenmesi için, saygın meslek insanları ve akademisyenlerle bi-
limsel seminerler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Mesleki kuru-
luşlarla güçlü iş birliği içinde olan bölüm disiplinlerarası vurgusuyla, mesleki 
seminerler, fuar katılımları ve inşaat incelemeleri gerçekleştirilmektedir.

Targeting sustainability through education with an up-to-date teaching 
philosophy, the Department of Architecture adheres to the Bologna 
criteria through its education and teaching structure and was the first 
department of the faculty to be established. The Department aims to 
provide an architectural education  open to international interaction and 
intellectual development, which cultivates a positive competitiveness, 
together with; developing skills in creative problem solving and finding 
sensitive solutions for environmental and social matters and obstacles; 
respect for ethical values; promoting technological developments and 
their use in the discipline; and enriching aesthetic perception, creativity, 
dynamism and an entrepreneurial spirit. 

The Department of Architecture adopts an international and 
interdisciplinary approach conscious of the current environmental 
challenges and favours sustainable architecture and urban design in its 
curriculum.  The Department also embraces the interrelation between 
theory and practice in a holistic way while paying great attention to raise 
the awareness of urban and environmental issues via various projects in 
Samsun and other cities. For such projects, the design studio is the main 
pillar of the Architecture Programme, and within that programme, the 
examination panels (the juries) are set as the main evaluation model. 

Melting dynamism with experience in the same pot through a wide 
range of academic staff, the department realizes various scientific 
seminars, workshops and studio activities, which involve knowledgeable 
professional figures and academics and contribute to the academic 
development of students and staff. The department has also developed 
strong collaboration with professional associations and organises 
professional workshops and participates in architecture fairs and 
construction surveys in order to emphasise the interdisciplinary approach. 
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Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü
Department of City and
Regional Planing 
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Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2014 yılında kurulmuş olup, 2019-2020 akademik 
yılında eğitim-öğretime başlanması planlanmaktadır. Bölümün temel amacı kent ve 
bölgeyle ilgili sorunları kavrayabilen, eleştirel bakış açısıyla düşünebilen ve mekânsal 
düzenlemeler için yaratıcı ve alternatif plan ve tasarımlar geliştirebilen şehir plan-
cıları yetiştirmektir. Bu amacı gerçekleştirirken, öğrencilerin çevreyi, kamu yararını 
ve meslek etiğini göz önünde bulundurmaları konusunda farkındalık sağlanması ve 
şehir ve bölge planlama konularının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması hedeflen-
mektedir.

Fakültenin ana vizyonu olan “Sürdürebilirlik Hedefli Eğitim” planlama bölümü için de 
önemli bir temel teşkil etmekte ve derslerin içerik ve kapsamları da bu temelin üzeri-
ne inşaa edilerek sosyal, ekonomik, kent siyaseti, çevresel, tarihsel, bölgesel planlama 
ve kentsel müdahale alanlarının tamamında gözetilerek hazırlanmıştır. Sürekli devin-
gen ve değişen yapılarıyla canlı bir organizmaya benzetebileceğimiz kentlere ilişkin 
eğitim ve araştırmanın gereği olan nitel ve nicel, ulusal-yerel, uluslararası ve disiplin-
lerarası yaklaşımlar eğitim programları boyunca öğrencilere bütüncül ve sistematik 
bir bakış açısı kazandırmasını kolaylaştırır. 

Öğretim programı, bu amaca uyumlu bir şekilde, zorunlu kuramsal ve uygulamalı 
dersler yanında, çeşitli alan çalışmalarını kapsayacak şekilde, kentsel sistemin nasıl 
çalıştığının anlaşılabilmesi için gereken sayısal analiz tekniklerinden toplumsal, kül-
türel, ekolojik, sosyo-ekonomik ve mekansal analiz tekniklerine uzanan çeşitlilikte 
bilgilerle donatılmıştır. Planlama stüdyoları eğitimin omurgasını oluşturmakta olup, 
kuramsal bilgilerin uygulama ile bütünleştirildiği bir perspektif ile çalışmalar yön-
lendirilecektir. Öğrenciler eğitim süreleri boyunca kuram ve uygulamayı birleştirme 
olanağı bulurken, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde her biri ayrı uzmanlık alanın-
dan öğretim üyeleriyle, yabancı sözleşmeli öğretim elemanlarının ders vereceği bir 
eğitim ortamı sunulmaktadır. 

The Department of City and Regional Planning was established in 2014 under 
the Faculty of Architecture. As its aim, the department will offer a four-year 
undergraduate programme at the beginning of the 2019-2020 academic year. 
The primary goal of the department is to train students to comprehend city and 
regional issues, provide critical views and propose creative and alternative plans 
and designs for the urban and regional matters within their context. In achieving 
this goal, the consideration for developing skills in spatial development on the 
basis of public interest and professional ethics holds great importance as one 
of the department’s primary aims. Further to that, the programme encourages 
students to comprehensively understand the interdisciplinary aspect of city and 
regional planning. 

The “Sustainability Targeted Education” vision of the faculty also becomes one 
of the most important pillars of the department’s structure, where the contents 
of the programme are structured on the basis of paying careful attention to all 
social, economic, urban politics; environmental, historical and regional planning; 
and urban studies’ subjects. Since cities are constantly evolving similar to living 
organisms, the education and research on cities should also be able to follow a 
similarly dynamic path. Therefore, qualitative – quantitative, national – local, 
international and interdisciplinary approaches are adopted in our programme in 
order to enable students gain a holistic and systematic perspective. 

The curriculum of the programme is prepared to equip students with both practical 
skills and theoretical knowledge delivered through various fields of study from 
numerical analysis techniques to societal, cultural, ecological, socio-economic 
and spatial analysis techniques and methods. The planning studio, as the main 
spine of the programme, provides opportunities for students to bridge the gap 
between theory and practice. The studios are offered under the supervision of the 
academic staff, who have a rich and differentiated professional background, with 
some having international backgrounds. 
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İç Mimarlık Bölümü, 2010 yılında kurulmuş olup, 2016-2017 Akademik yılında aktif 
hale gelmiştir. İç Mimarlık öğretim planı kapsamında, iç mimari tasarım stüdyoları 
eğitimin omurgasını oluşturur. Kuramsal dersler ise teknik resim, iç mimari çevre ve 
mobilya tasarımı, konstrüksiyon, yapı bilgisi, rölöve-restorasyon, teknik donatım, 
anlatım teknikleri, malzeme, tasarım tarihi gibi dersleri kapsar. Fakültenin sürdüre-
bilirlik temelli vizyonu iç mimarlık programı kapsamında da önemsenmekte olup, 
öğretim planı ve içeriği bununla uyumludur.

İç Mimarlık Bölümü programıyla, güncel ve yenilikçi eğitim felsefesiyle, kuramsal 
yaklaşımlar ile uygulamayı birleştiren bir çerçeve sunmaktadır. Bölüm programı 
kapsamında fakültemizin de sahip olduğu olanaklar dahilinde öğrenciler en gün-
cel teknik bilgileri en yenilikçi uygulama yöntemleriyle birlikte değerlendirme şansı 
bularak profesyonel meslek yaşamlarına yönelik temel bilgi ve yeterliliği edinebi-
leceklerdir. Ortaya konan öğretim planıyla sınırlı kalınmayan program kapsamında 
öğrenciler ulusal ve uluslararası araştırma, bilimsel organizasyon, kültürel ve sosyal 
sorumluluk faaliyetlerinden yararlanma olanağı bulacaklardır. 

Eğitim sürecinde tamamlanması zorunlu olan mesleki staj programı, öğrencilerin 
profesyonel yaşamla doğrudan bağ kurmalarını sağlamaktadır. Akademik düzeyde 
iletişimin sürdürüldüğü eğitim kurumları, mezunlar ve firmalar, seminer, workshop, 
uygulama, yurt içi ve yurt dışı geziler, fuarlar gibi etkinliklerle içmimarlık programı-
nı desteklemektedirler. Bu program kapsamında öğrenciler, alanında edindiği ileri 
düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendire-
bilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı 
çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğine sahip olmaktadırlar. Böylelikle işlevsel, 
konforlu, estetik, ekonomik, sürdürülebilir mekanların yaratılması için çağdaş çö-
zümler üretebilen, güncel gereksinim ve gelişmeleri takip edebilen etik ve estetik 
duygusu yüksek iç mimarların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

The Department of Interior Architecture was established in 2010 and started 
accepting students in the 2016-2017 academic year. Interior architecture 
design studios are the most important pillars of the course programme. The 
theoretical considerations of the course encompass technical drawing, interior 
architectural environment, furniture design, construction, building information, 
survey-restoration, mechanical equipment, narrative techniques and materials 
and design history. The sustainability vision of the faculty also has a central 
importance integrated into the rich contextual structure of the interior 
architecture programme.

The scope of the Department of Interior Architecture offers the opportunity to 
transform through contemporary theoretical knowledge and practical training 
owing to a modern and advanced teaching philosophy. In this regard, the 
students of the programme are given the opportunity to construct a strong 
basis for their professional careers, enriched by a broad interior architecture 
perspective, gained through the latest technical knowledge harmonized 
with reformist practicing methods. Through the course programme, and not 
limited to the curriculum, students will also enjoy the opportunities of national 
and international research, scientific organization and cultural and socially 
responsible activities. 

The internship programme, which is required to be completed during the 
education period, enables students to establish a direct connection with 
professional life. Educational institutions, alumni and firms support the interior 
architecture programme at the academic level with activities such as seminars, 
workshops, practice, domestic and international trips and fairs and so on. In 
this regard, the programme enables students to improve themselves using the 
advanced knowledge and skills acquired in the field. They will also develop the 
skills to interpret and evaluate data, identify problems, analyze and develop 
solutions based on research and evidence. The Department’s aim is to train 
interior architecture candidates able to create functional, comfortable, aesthetic, 
economic and sustainable interior spaces with a high sense of ethics and 
aesthetics. 
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