T.C
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Bölümlerinin (Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama)
Ön Koşullu Yapı, Proje Araştırma ve Proje (Stüdyo) Derslerinin Uygulama ve
Değerlendirme Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Taıım1ar
Amaç
Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Bölümlerinde yürütülmekte olan Yapı, Proje Araştırma ve Proje (Stüdyo) derslerinin uygulama
ve değerlendirme esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Bölümlerinde
yürütülmekte olan Yapı, Proje Araştırma ve Proje (Stüdyo) derslerinin uygulama ve
değerlendirme esaslarını planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel kural,
ilke, amaç ve yöntemlerle ilgili esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Siirt Üniversitesi Ön Lisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Bu Yönerge'
de yer almayan konularda Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır.
Tanımlar
Madde 4-(1) Bu yönergede geçen;
a. Üniversite: Siirt Üniversitesi'ni
b. Fakülte: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ni
c. Dekan: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanını
d. Bölümler: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde eğitim veren tüm bölümleri,
e. Bölüm Başkanı: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bölümlerinin başkanlarını
f. Proje (stüdyo) Derslerin Koordinatörü: Proje (stüdyo) ders gruplarının koordinasyonunu
sağlayan öğretim elemanı
g. Proje (stüdyo) Ders Grup Yürütücüsü: Proje (stüdyo) derslerin işleyişinden sorumlu öğretim
elemanı
h. Dönem İçi Jürisi: Proje (stüdyo) derslerinin dönem içinde yürütülmesinden sorumlu olan jüri
i. Dönem Sonu Jürisi: Proje (stüdyo) derslerinin dönem sonu değerlendirilmesinden sorumlu
jüri
j. Yapı, Proje Araştırma ve Proje (Stüdyo) Dersleri ve İçerikleri: Bologna çerçevesinde
tanımlanmaktadır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yönergenin Uygulanması
Madde 5- (1) Ön Koşullar: Bologna Eğitim Öğretim Bilgi Sistemine tanımlanan Yapı, Proje
Araştırma ve Proje (Stüdyo) dersleri ön koşulları geçerlidir.
Madde 6- (1) Proje (stüdyo) Derslerinin Düzenlenme Esasları: Proje (stüdyo) koordinatörü ve
grup yürütücüsü yönetiminde gruplar oluşturularak gerçekleştirilir.

(2) Proje (stüdyo) Gruplarının Oluşturulma Esasları:
Proje (stüdyo) I, II, III, IV, V, VI, VII ve VIII de dâhil olmak üzere tüm Proje derslerinde
öğrenci sayısı proje yürütücüsü sayısına bölünerek proje grupları oluşturulur.
(3) Proje (Stüdyo) Yürütücülerinin ve Koordinatörlerinin Belirlenmesi:
Proje (stüdyo) yürütücü sayısı, ilgili proje dersine kayıtlı olan öğrencilerin sayı ve eğitim
kalitesi esas alınarak belirlenir. Proje (stüdyo) derslerini yürütebilecek kadrolu öğretim
elemanlarının sayısının yetersiz kalması durumunda;
a. Diğer üniversitelerin Tasarım Bölümlerinden görev kabul edenlerden yararlanarak,
b. Üniversite dışından kamu da çalışan veya serbest meslek sahibi olup ders verebilecek
şartları sağlayan, tasarım ve uygulama deneyimi olan mimarlar, şehir planlamacıları
ve tasarım mesleklerindeki eş değer eğitim öğretim yapanlar arasından ders saati karşılığı
öğretim elemanı olarak görevlendirilebilir.
Madde 7- (1) Yapı, Proje Araştırma ve Proje (Stüdyo) Derslerin Değerlendirilmesine
İlişkin Esaslar
24.09.2018 tarihli ve 30545 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmış olan "Siirt Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17. Maddesi "Ön şartlı bir dersin
alınabilmesi için bu dersin ön şartının/şartlarının alınması veya başarılması gerekir"
denilmektedir. Yönergede bu madde dikkate alınarak, “Yapı, Proje Araştırma ve Proje
(Stüdyo) dersleri ön koşul olarak belirtilen derslerden BAŞARILI olmak koşuluyla
alınabilir.
(2) Ön Koşul ve Ön Koşullu Dersler
Ders kataloğunda bulunan ve yarıyıl boyunca yürütülen Yapı, Proje Araştırma ve Proje
(Stüdyo) derslerinden ön koşul dersleri ve ön koşullu ders olarak belirlenen derslerin tam
listesi aşağıdadır.
GÜZ VE BAHAR YARIYILI DERSLERİ
ÖN KOŞUL DERSİ ÖN KOŞULLU DERS
Ders Adı Ders Adı
Yapı-II (ÖD)
Yapı-III (ÖD)
Proje(Stüdyo)-I (ÖD)
Proje(Stüdyo)-II (ÖD)
Proje(Stüdyo)-II (ÖD)
Proje(Stüdyo)-III (ÖD)
Proje(Stüdyo)-III (ÖD)
Proje(Stüdyo)-IV (ÖD)
Proje(Stüdyo)-IV (ÖD)
Proje(Stüdyo)-V (ÖD)
Proje(Stüdyo)-V (ÖD)

Proje(Stüdyo)-VI (ÖD)

Proje(Stüdyo)-VI (ÖD)

Proje(Stüdyo)-VII (ÖD)
Proje(Stüdyo)-VIII (ÖD)
Proje Araştırma (ÖD)

Proje(Stüdyo)-VII (ÖD)
(3) Yarıyıl Ara Sınavlar

Ara Sınav: Sınavda öğrenciden istenen Proje (Stüdyo) düzeyine uygun olarak hazırlanan bir
konunun çözümünü içeren bir eskiz sınavı şeklinde ya da Proje (Stüdyo) dersinde
öğrencilerin hazırladıkları tasarım çalışmalarındaki gelişimin değerlendirilmesi şeklindedir.
Değerlendirmede jüri üyelerinin aritmetik ortalaması alınır. Eskiz sınavlarında istenen
çizimler; sınav süresinin başlangıcında gözetmenlerce kaşe vurulan ve imzalanan boş eskiz

kâğıtlarına çizilir. Sınav süresince sınav evrakı sınav salonu dışına çıkarılmaz ve sınav
konusu ile ilgili hiçbir doküman, araç, gereç sınav salonuna alınmaz. Sınav başlangıcında
eskiz sınavı jürisi öğrencilere konu ve istenenlere ilişkin genel açıklamaları yapar. Tasarım
çalışmalarındaki gelişimin değerlendirilmesi ise öğrenciden istenen çizimler, gerekli ek
çalışmalar ve ölçekleri çalışmanın teslim tarihinden en az on beş gün öncesinde
öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin Tasarım projeleri; bağlı oldukları atölyelerdeki Tasarım
proje yürütücülerinin katıldığı jüri tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede jüri
üyelerinin notlarının aritmetik ortalaması alınarak ara sınav notu belirlenir. Jüri
çalışmalarında üye sayısı 3’ün altında olamaz.
(4) Yarıyıl Sonu Sınavları
a. Proje(Stüdyo) Teslimi: Projeler Bölüm Başkanlığı’nca ilan edilen tarih, saat ve mekânda,
yalnızca görevli öğretim elemanları tarafından teslim alınır. Bu süre kesin olarak
uzatılamaz. Proje yürütücüleri tarafından belirlenen ‘istenenler listesi’ proje (Stüdyo)
tesliminden en az 15 gün önce Bölüm Başkanlığı’na iletilir ve öğrencilere ilan edilir.
b. Proje (Stüdyo Teslim Formatı: İstenenler listesi ile birlikte teslim formatı da
öğrenciye proje tesliminden en az on beş gün öncesinden duyurulur. Proje tesliminde
mazeret kabul edilmez. İlan edilen tarih, saat ve mekân dışında hiçbir şekilde teslim
yapılamaz. Ayrıca proje teslimleri öğrenci tarafından şahsen yapılacaktır.
c. Proje (Stüdyo) Değerlendirme Yöntemi ve Başarı Notu Jürinin belirlenmesi:
Değerlendirme, ilgili proje yürütücülerinin katılımıyla oluşan jüri tarafından yapılır.
Jüriye diğer üniversitelerin öğretim elemanları davet edilebilir. Davet edilen öğretim
elemanları, jürinin diğer üyeleri ile aynı şekilde görev yaparlar. Değerlendirme öncesi
öğrenciler projelerini jüriye sözlü olarak sunarlar ve kendilerine sorulacak soruları
cevaplarlar.
d. Değerlendirme Süreci ve Ölçütleri: Değerlendirme aşağıdaki ölçütlere göre yapılır;
•
•
•
•
•
•
•

Çevresel faktörlerin değerlendirilmesi,
Proje(Stüdyo)
Fonksiyonel özellikler,
Yapısal özellikler,
Biçimsel özellikler,
Projenin gereği istenilenlerin yapılması,
Teknik sunum.

Değerlendirme ölçütlerinin ağırlıkları konuya bağlı olarak jüri tarafından belirlenir, ayrıca
proje (Stüdyo) dersi sürecinde, jüri, dersin programıyla ilişkili olarak yeni değerlendirme
ölçütleri belirleyebilir. Değerlendirmede öğrencinin notu jüri üyeleri tarafından verilen
notların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Tüm jüri üyelerinin verdiği notlar ve
hesaplamaları içeren
tutanak, jürinin değerlendirme çalışmaları sonucunda Bölüm
Başkanlığına teslim edilir.
(5) Proje (Stüdyo) Dersi Jüri Notuna İtiraz
Öğrencilerin Tasarım Proje dersleri değerlendirme sonucuna itirazı halinde; proje
değerlendirme tutanağı Bölüm Başkanlığınca incelenerek, not verme işleminde maddi
hata yapılıp yapılmadığı belirlenir; maddi hatanın tespiti durumunda yeniden hesaplama
yapılarak sonuç Dekanlığa bildirilir. İtirazın tekrarı durumunda jüri üyelerine
değerlendirmeleri hakkında yazılı görüş sorulur. Yapılan inceleme neticesi karar verilir.
Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 8-(1) Bu yönerge kapsamında olduğu halde hakkında hüküm bulunmayan
konularda, Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kardırılan Yönerge
Madde 9-(1) 27.04.2020 tarih ve 5812 sayılı Siirt Üniversitesi Senatosunca kabul edilen Güzel
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Tasarım Meslek Yüksekokulu Ön Koşullu Dersler Yönergesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 10-(1) Bu yönerge Siirt Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11- (1) Bu yönerge hükümlerini Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Dekanı yürütür.

