
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMAÇLAR 
Toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültürel ve tarihsel yapının bir ürünü olan sanat ve tasarım, günümüzde büyük önem 

kazanmıştır. Dolayısıyla iç mekan tasarımı olgusuna duyulan gereksinim de gün geçtikçe artmaktadır. Günümüz dünyasında 

bireyler, yaşadıkları mekanlarda fonksiyonellik, teknoloji ve estetiği bir arada kullanarak sahip oldukları gelenek ve 

göreneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Bu program ile, tüketici gereksinimlerinin sürekli olarak 

değiştiği ve rekabetin daha yoğun bir boyuta ulaştığı günümüzde iç mekan tasarımı alanında istihdam edilecek mesleki 

yeterliliğe sahip profesyonel insan kaynağının karşılanması amaçlanmaktadır. 

HEDEFLER  
İç Mekan Tasarımı ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak 

verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm 

önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmektir. İşletme yönetimi ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim 

teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm 

üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve 

alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir. 

Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam 

boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi 

sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine 

yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMI 
DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 

1. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 
Saati 

Kredi AKTS 

OATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 4 

OYDL151 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 9 12 

OIMT159 Ergonomi 2 0 2 2 5 

OIMT153 Mesleki Teknik Çizim 2 1 3 3 5 

OIMT155 Temel Sanat Eğitimi 2 1 3 3 4 



 TOPLAM   21 21 30 

1. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 
Saati 

Kredi AKTS 

OTRD152 Türk Dili 4 0 4 4 4 

OYDL152 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 9 12 

OIMT156 Tasarım Stüdyosu I 2 1 3 3 5 

OIMT154 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2 1 3 3 5 

OIMT158 Malzeme Bilgisi 2 0 2 2 4 

 TOPLAM     21 21 30 

2. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 
Saati 

Kredi AKTS 

OIMT251 Teknik İngilizce 2 1 3 3 3 

OIMT253 Perspektif ve Anlatım Teknikleri 2 1 3 3 4 

OIMT255 Tasarım Stüdyosu II 2 1 3 3 5 

OIMT257 Yapı Bilgisi 2 1 3 3 4 

OSAG255 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2 0 2 2 2 

OIMT259 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 1 3 3 4 

OIMT261 Mimarlık ve Sanat Tarihi 1 1 2 2 4 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   19 19 30 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 
Saati 

Kredi AKTS 

OIMT252 Rölöve 2 0 2 2 3 

33 

 

OIMT254 Tasarım Stüdyosu III 2 1 3 3 5 

OIMT256 Mobilya Tasarımı 2 0 2 2 4 

OIMT258 Bilgisayar Destekli Tasarım III 2 1 3 3 4 

OIMT260 Engelliler İçin Tasarım 2 1 3 3 3 

OIMT262 Aydınlatma ve Akustik 2 1 3 3 4 

OIMT264 Isıtma, Havalandırma ve Tesisat 2 1 3 3 3 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   19 
 

19 
 

30 

 

 

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI 

BİLGİ 

Kurumsal, Olgusal 

- İç Mekan Tasarımı konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

BECERİLER   

Bilişsel, Uygulamalı 

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 



- Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip 

olmak. 

- İşletme yönetimi temel kavramlarını anlama, işletmelerin temel fonksiyonları, işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer 

bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler ve çevreleri, işletmelerin amaçları, fizibilite etütleri konularını anlama, anlatma 

ve kullanmayı öğrenirler. 

YETKİNLİKLER 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak 

sorumluluk alabilmek. 

Öğrenme Yetkinliği 

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme 

gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

- Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek. 

- Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak. 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla 

aktarabilmek. 

 

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle 

paylaşabilmek. 

 

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve 

meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

 

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve 

iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 

 

Alana Özgü Yetkinlik 

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere sahip olmak. 

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına 

yeterli bilince sahip olmak. 

- Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli alt yapıya sahip olma; bu 

alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 

- Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 

Açıklamalar 

**: Seçilen ilgili seçmeli dersi (Yabancı Dil) dersini alan öğrenci ilerleyen yarıyıllarda aynı yabancı dil dersinin devamı niteliğindeki 

dersi seçecektir. (Örnek; Rusça I seçmeli dersini alan öğrenci, ilerleyen yarıyıllarda dersin devamı niteliğindeki Rusça II ve Rusça 

III derslerini alacaktır. Ayrıca ilgili dersler ön koşullu ders sınıfında olup, üst dönemdeki dersin alınabilmesi ancak alt dönemdeki 

dersin/derslerin başarılması şartına/önkoşuluna bağlıdır. 



**: Mesleki İngilizce ve Almanca dersleri ön koşullu ders sınıfında olup, üst dönemdeki dersin alınabilmesi ancak alt dönemdeki 

dersin/derslerin başarılması şartına/önkoşuluna bağlıdır. 

**: Ara Staj 60 iş günü olup, her hafta 6 iş gününe eşittir. İkinci yarıyılını tamamlayan öğrenciler 60 iş günü ara staj yapmak 

zorundadır. Gerçekleştirilen ara stajlar 5. Yarıyıl içerisinde “Ara Staj Değerlendirme” dersi kapsamında Turizm İşletmeciliği 

yönetim kurulunca belirlenmiş bir kurul tarafından değerlendirilerek transkripte işlenecektir. Ara Staj koşulları için; (bknz: 

Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi) 

**: Mesleki Uygulamalar dersi 8. Yarıyıldan ders almaya hak kazanmış öğrencilerin alabileceği ve Nişantaşı Üniversitesi 

Akademik Takvimine göre ilgili yarıyılın ilk ders günü başlamak kaydıyla, 14 haftalık bir süreyi kapsamaktadır. Her hafta 6 iş 

gününe eşittir. İşbaşı eğitimi niteliğinde gerçekleştirilecek olan Mesleki Uygulamalar dersi Turizm İşletmeciliği yönetim 

kurulunca belirlenmiş bir kurul tarafından değerlendirilerek transkripte işlenecektir. Mesleki Uygulamalar dersine ilişkin daha 

detaylı bilgi için; (bknz: Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi) 

**: Burada ifade edilmeyen diğer hususla konusunda; (bknz: Nişantaşı Üniversitesi yönetmelikleri) 

 

 

 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM METOTLARI 

 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1 
Ders Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 
ortam araçları, projektör, bilgisayar, 
tepegöz 

2 
Tartışmalı Ders 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, 
eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 
ortam araçları, projektör, bilgisayar, 
tepegöz 

3 Özel Destek / Yapısal 
Örnekler 

Önceden planlanmış özel beceriler   

4 
Rol Yapma / Drama Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 
donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   

7 
Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, 
eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 
ortam araçları, projektör, bilgisayar, 
tepegöz 

8 
Küçük Grup Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, 
eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 
ortam araçları, projektör, bilgisayar, 
tepegöz 

9 
Gösterim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya da 
sanal ortam 

10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, 
Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya da 
sanal ortam 

11 
Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 
Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 
ortam araçları, projektör, bilgisayar, 
tepegöz, özel donanım 

12 
Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 
Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel 
beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane veri 
tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, 
Web tabanlı tartışma forumları 

13 
Saha / Arazi Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu 
öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 

  

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, 
takım çalışması 

Özel donanım 



15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 
Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane veri 
tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, 
soru geliştirme, yorumlama, sunum 

  

17 İnceleme / Anket 
Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma   

18 
Panel Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 
ortam araçları, projektör, bilgisayar, 
tepegöz, özel donanım 

19 

Konuk Konuşmacı Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 
ortam araçları, projektör, bilgisayar, 
tepegöz, 
özel donanım 

20 
Öğrenci Topluluğu 
Faaliyetleri / Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru 
geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu 
öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden 
planlanmış özel beceriler 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Kod OATA151 

Course History of Turkish Revolutıon and Atatürk’s 
Principles  

Code OATA151  

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup Cumhuriyetin 
temel değerlerini benimserler. Türk inkılâbının anlamını ve önemini öğrenirler.Türkiye’de 
modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini analiz ederler. Türkiye 
Cumhuriyetinin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında 
çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet 
ve toplum tasavvur edildiğini öğrenerek günümüz ile mukayese ederler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 



Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 
Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat Hareketleri/ 
Fikir Akımları) 

2.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler, Milli 
Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan Cemiyetler), 
Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetleri. 

5.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması ve Misak-ı 
Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı Savaşlar, Sakarya 
Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta Ara sınav 

8.Hafta İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk Siyasi Partiler, 
Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 

9.Hafta Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı Kanunun Kabulü) 
,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 

10.Hafta Atatürk Dönemi  Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 1923-1932 
Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

11.Hafta 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin  Dış Politikasındaki Gelişmeler. (Türkiye’nin Milletler 
Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 

12.Hafta İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış Politikası ve 
Demokrasiye Geçiş), 

13.Hafta Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki İnkılâplar 

14.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat Hareketleri/ 
Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 
 
 
 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans 
sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede 
İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the license; 
and they will need in their professional life; English on the basis that the level of English 
grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 



Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives  

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 
General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 
 
 
 
 
O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak İç Mekan Tasarımı 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 
kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 
olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 



12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 
ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 
 
 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans 
sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede 
İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the license; 
and they will need in their professional life; English on the basis that the level of English 
grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 
İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film?  
2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike  
5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 
7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 
8.3 How was your weekend? 
9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 
4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 
8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 
10.2 An Adventure 



13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 
 
 
 
 
O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak İç Mekan Tasarımı 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 
kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 
olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 
ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 
 
 
 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans 
sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede 
İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the license; 
and they will need in their professional life; English on the basis that the level of English 
grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills are. 



Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları aşağıda 
verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  
 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 
 
 
 
 
O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak İç Mekan Tasarımı 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 
kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 
olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     



8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 
ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 
 
 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans 
sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede 
İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the license; 
and they will need in their professional life; English on the basis that the level of English 
grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 



14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 
General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 
 
 
 
 
O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak İç Mekan Tasarımı 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 
kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 
olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 
ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 
 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans 
sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede 
İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the license; 
and they will need in their professional life; English on the basis that the level of English 
grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills are. 



Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları aşağıda 
verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  
 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 
 
 
 
 
O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı İç Mekan Tasarımı alanındaki 
güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla 
desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      



9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 
ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 
 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans 
sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede 
İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the license; 
and they will need in their professional life; English on the basis that the level of English 
grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu başlıkları aşağıda 
verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 
 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 



Final Sınavları –Final exams 

 
 
 
 
 
O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak İç Mekan Tasarımı 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 
kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 
olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 
ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 
 
 
 
 
 

 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Ergonomi OIMT159 1 2+0 2 5 

 



 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 Dersin Tanımı, Ergonomi Nedir? 
 

2 Ergonominin Çalışma alanları ve kapsamı 
 

3 Ergonomi ve insan 
 

4 Günlük yaşantıda ergonominin önemi 
 

5 Tasarımda ergonominin önemi 
 

6 İnsan ve mekan ilişkisi 
 

7 Ergonomi Kavramının farklı disiplinler ile arasındaki ilişki 
 

8 Ara sınav 
 

9 Ergonomi Kavramının farklı disiplinler ile arasındaki ilişki 
 

10 Ergonomi Kavramının farklı disiplinler ile arasındaki ilişki 
 

11 Ergonomi Kavramının farklı disiplinler ile arasındaki ilişki 
 

12 Ergonomi Kavramının farklı disiplinler ile arasındaki ilişki 
 

13 Ödev sunumları 
 

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi ÖnLisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı 
Dersin amacı, öğrenciye ergonomiyi öğretmektir. 

Dersin İçeriği Modülasyon kuramı, modülasyon sisteminin tanıtılması, modüler üretim 

sistemlerinin oluşturulma prensiplerinin ve malzemelerin bir araya geliş 

biçimlerinin aktarılması. 

Öğretim 

Yöntemleri: 

1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 8: Gösterim, 10: Seminer, 13: Özel Destek / Yapısal 

Örnekler, 14: Ödev, 15: Sözlü, 16: İnceleme / Anket Çalışması 

Ölçme 

Yöntemleri: 

A: Sınav , B: Sözlü sınav , C: Ödev 



14 Ergonomi konusunun tartışmaya açılması 
 

 Final Sınavı  

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 
 

 1 2 3 4 5 

1 İç mekan tasarımı konusunda  yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri 

yerinde kullanabilmek. 

   x  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

   x  

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazandırmak. 

x     

4 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

  x   

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

x     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

x     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

x     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.    x  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

x     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

x     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

x    
 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 

  x   

13 İç Mekan Tasarımı, ergonomi, işlev çözümü, estetik konularını anlatma ve 

kullanmayı öğrenirler. 

x     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

   x  

15 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

x    
 

 

 



 
 
 
 

 
 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Mesleki Teknik Çizim OIMT153 1 2+ 1 3 5 

 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 

Teknik çizimlerde kullanılan araç ve gereçlerinin tanıtılması. Teknik çizimlerde 

kullanılan kalemler ve kullanım yöntemleri, teknik yazı egzersizleri. 

 

2 Çizgi çeşitleri ve çizgi egzersizleri. 

 

3 

Ölçek kavramı, proje detaylarına bağlı olarak ölçek seçimleri. Görünüş kavramı. 

Nesnelerin üst, ön ve yan görünüşlerinin ortografik anlatım yoluyla çizim 

uygulamaları.  

4 Plan ve Kesit Kavramı. Nesnelerin plan ve kesitlerinin ortografik anlatım yoluyla 

 

5 

İç Mekanda yer alan donatıların plan ve kesit ve görünüşlerinin ortografik anlatım 

yoluyla çizim uygulamaları.  

6 /100 ölçek tekniği. Gösterim teknikler ve uygulamaları. 

 

7 

1/50 ölçek tekniği. Mimari strüktür ve elemanların 1/50 ölçekte detaylandırılması. 

Örnek çizim uygulamaları 

 

8 Ara Sınav  

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

 

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye mesleki teknik çizim bilgi ve temel becerilerini kazandırmak, 

kullanımını öğretmektir. 

Dersin İçeriği Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki teknik resim derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları çizim becerileridir. 



9 Mekanların 1/50 ölçekte plan kesit ve görünüş uygulamaları  

10 

 

1/20 ölçek tekniği. Mimari strüktür ve elemanların 1/20 ölçekte detaylandırılması. 

Örnek çizim uygulamaları  

11 Mekânların 1/20 ölçekte plan kesit ve görünüş uygulamaları.  

12 

1/10, 1/5 ve 1/2 Ölçek teknikleri. Mimari Strüktür ve elemanlar ile donatıların 

detaylandırılması. 

  

13 

Merdiven  çeşitleri  ve  ölçeklerine  göre  merdiven  çizimleri.  Örnek  çizim 

uygulamaları. 

  

14 İç Mimari projelerin ölçülendirme ilkeleri ve örnek çizim uygulamaları.  

 Final Sınavı  

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Mesleki Teknik Çizim - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme   

        

Program Öğrenme Çıktıları  1 2 3 4 5 

        

1 
İç mimarlık alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. 

     
      
       

2 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar    
X 

 
 

programları kullanabilme. 
     

       

3 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve      

 sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme.       

4 
İç mekan tasarımı çalışmalarını uygulayabilme. 

     
      
        

5 
İç mimari uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. 

      
       
        

6 
Teknik projeleri hazırlayabilme. 

    
X 

 
      
       

7 İç mekan tasarımı alanı ile ilgili şantiyelerde görev alabilme.       
       

8 Mesleği ile ilgili hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile bilgi alışverişi      

 yapabilme.       

9 Bireysel  olarak,  takım  çalışmalarında  etkin  çalışabilme  becerisine  ve      

 disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak       

10 Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak       
        

11 Yaşam  boyu  öğrenmenin  gerekliliği  bilinciyle,  bilim  ve teknolojik     
X  

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma 
    

      

 

 

 
 
 
 



DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Temel Sanat Eğitimi OIMT155 1 2+ 1 3 4 

 

 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 Dersin araçları,gereçleri,çalışma yöntemi,ödül değerlendirme ve yoğun uygulama 
gerekliliği.Bilgi nedir? Estetik bilgi,sıradan insan, görsel zeka, katılımcı 
eğitim,öğretim.(Müzeden görerek çizimler) 

 

2 Çizgi nedir? Çizginin kullanımları.Paralel esaslı çizgilerin temel üretkenlik biçimleri 
.Ton değerleri, düz eğri, kırık düzlemler.Uygulamalar.(Skeç defteri tutma zorunluluğu, 
Beyin sporuna başlangıç.Soyuttan somuta,daireleri nesnelleştirme.) 

 

3 Çizgi: çizgi psikolojisi,çizgiyle biçim oluşturma,araya girme, açma (degradeton) 
teknikleri,aralık,aralık ayarları ve ton.Uygulamalar.(Beyin sporu:Başlıkları 
çaprazlama,magazin haberleri değiştirme, ilan nesneleriyle oynama, skeç defterine 
böçek etütleri.)  

4 Çizgi: ölçü, aralık, ışık-gölge,örtme ve çizgisel sıkıştırma (teğetlik) teknikleri.Kavramları 
çizgiyle yansıtma.Uygulamalar.(Beyin sporu:Ata sözlerinin alışkılarını kırma 
etütleri.Kolaj: nesneleri, varlıkları gerçek dışı, tuhaf yorumlama,hazır resimlerle) 

 

5 Çizgi-yüzey, çizgi-hacim,çizgi-mekan, çizgi-kütle.Siyah zemine beyaz mürekkeple 
pozitif görüntü oluşturma, görme biçimlerini geliştirme.Düşlem tekniklerine giriş 
(Varolandan yararlanarak,geliştirme)Uygulamalar.(Beyin sporu:Bilimsel sorun, tuhaf, 
saçma, gerçek dışı çözümler bulma,kolaj  

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

 

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye mesleki estetik/plastik bilgi ve temel becerilerini kazandırmak, 

kullanımını öğretmektir. 

Dersin İçeriği Işık-gölge, renk teorisi, kompozisyon, estetik, kavramlar, biçim-içerik, örüntüler, geometrik 
içerik, çizgi-yüzey değerleri, çizim yapabilme. 

Öğretim Yöntemleri: 1: Ders,  2:Tartışmalı Ders, 3:  Atölye/Stüdyo Çalışması, 6:  Beyin Fırtınası, 7:  Küçük Grup 
Tartışması, 9:  Benzetim, 14: Ödev, 16: İnceleme / Anket Çalışması 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev 



6 Çizgi, hareket,ritim.Ritim egemenliği.Uygulamalar.(Beyinsporu:Tuhaf sorunlara, 
bilimsel çözüm üretme.Kolaj.Skeç defteri,sütün etütleri.) 

 

7 Çizgi, optik görsellik,simetri,derinlik ve psikolojik anlamlar.Uygulamalar.(Beyin 
sporu:Düş Makinaları,kolaj, skeç defteri:çiçek etütleri.) 

 

8 Biçim, biçim psikolojisi,Yeni Biçim Üretme 
Yöntemleri,metamorfoz,transformasyon,adaptasyon.Uygulamalar.(Beyin 
sporu:Modül yüzeylerden yararlanma,Tangram Kareleri) Markör,karizma,toz pastel 
teknikleri.  

9 Biçimlendirme,Kavramlaştırma,Soyutlama,Stilize etme.Uygulamalar.(Tangram 
kareleri,Beyin sporu:simgelerden analojik yararlanma,kolaj.)Fon kağıdı,karizma.  

10 Biçim sunma yöntemleri ve rölief tekniği.Suluboya,karizme.Uygulamalar.(Beyin 
sporları:Fizyolojik teknikler,kolaj,skeç defteri,parıltılı oljeler)  

11 Doku, doku çeşitleri,Doku Psikolojisi.Yapay doku ifadeleri.Suluboya, 
karizma.Uygulamalar.(Kolaj,Skeç defteri:organik doku etütleri.)  

12 VİZE.Görsel dokular,Doku Perspektivi,Suluboya, karizma.Uygulamalar.(Kolaj,Beyin 
Sporları:eksik biçimleri tamamlama.)  

13 Doku ve Parıltı.Parıltı Teknikleri,Nesnelerde, 
varlıklarda,mekanlarda.Suluboya,markör,karizma.(Kolaj,Biçimlere değişik ad bulma ve 
anlamlandırma.)  

14 Renk,Renk Kuramları,Renk kataloğunu üretme ödevleri. 
 

 Final Sınavı  

 

Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       

 1 2 3 4 5 

       

1 Sanat ve tasarım bilgilerini İç mimarlık alanında kullanabilme becerisi,   x   

 Sanat ve tasarım bilgilerini İç mimarlık alanında kullanabilme becerisi,      

       

2 Tasarım problemi oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetme becerisi, x     

 Tasarım problemi oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetme becerisi,      

 Tasarım problemi oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetme becerisi,      

       

3 
İç mekan tasarımı kapsamında giren farklı ölçeklerde tasarımlar gerçekleştirme 
becerisi, x     

 
İç mimarlık disiplini kapsamında giren farklı ölçeklerde tasarımlar gerçekleştirme 
becerisi,      

       

4 Disiplinlerarası ortak çalışabilme becerisi x     

 Disiplinlerarası ortak çalışabilme becerisi      

       

5 
Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranabilme ve etik sorumluluk alabilme 
becerisi  x    

 
Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranabilme ve etik sorumluluk alabilme 
becerisi      

       

6 Etkin iletişim kurma, ifade edebilme ve çalışmalarını sunabilme becerisi   x   

 Etkin iletişim kurma, ifade edebilme ve çalışmalarını sunabilme becerisi      

       

7 

Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik 
gelişmeleri izleme ve alanındaki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme 
becerisi x     

 

Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik 
gelişmeleri izleme ve alanındaki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme 
becerisi      



 
 
 

 

Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik 
gelişmeleri izleme ve alanındaki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme 
becerisi      

       

8 
Tasarım alanında geçmiş ve bugün ile gelecek ilişkisini kurabilme yorumlayabilme 
becerisi x     

 
Tasarım alanında geçmiş ve bugün ile gelecek ilişkisini kurabilme yorumlayabilme 
becerisi      

       

9 Tasarım alanındaki teknik bilgileri kullanabilme becerisi x     
 Tasarım alanındaki teknik bilgileri kullanabilme becerisi      
       

10 İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi  x    

 İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi      
       



 
Ders Türk Dili  Kod OTRD 152 

Course  Code OTRD 152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım 

bozuklukları, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, 

hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Bu derse ait bir ön koşul bulunmamaktadır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta 
Yazım kuralları 



  

3.Hafta Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta Anlatım bozuklukları 

6.Hafta Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7.Hafta Kompozisyon bilgisi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Anlatım biçimleri 

10.Hafta Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta Yazılı anlatım türleri 

12.Hafta Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta Sözlü anlatım türleri 

14.Hafta Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans 
sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede 
İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the license; 
and they will need in their professional life; English on the basis that the level of English 
grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills are. 

Ön Koşul YOK  



Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 
General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 
 
 
 
 
O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu II  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak İç Mekan Tasarımı 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 
kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 
olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     



10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 
ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 
 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans 
sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede 
İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the license; 
and they will need in their professional life; English on the basis that the level of English 
grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları aşağıda 
verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  
 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



 
 
 
 
O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı İç Mekan Tasarımı alanındaki 
güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla 
desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 
ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 
 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans 
sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede 
İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the license; 
and they will need in their professional life; English on the basis that the level of English 
grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills are. 

Ön Koşul YOK  



Ölçme 
Değerlendirme ve 
Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 
 
 

Eğitim Öğretim 
Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu başlıkları aşağıda 
verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 
 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 
 
 
 
 
O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu II  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak İç Mekan Tasarımı 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 
kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 
olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 
kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     



10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 İç Mekan Tasarımı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 
ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 
değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Tasarım Stüdyosu I OIMT156 2 2+ 1 3 5 

 

 

Ön Koşul Dersleri 
 

Önerilen Seçmeli Dersler None 

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye mesleki estetik, işlevsel ve ergonomik bilgi ve temel becerilerini 

kazandırmak, kullanımını öğretmektir. 



 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 Konunun verilmesi, amaç belirlenmesi.      

2 Kritik.      

3 Kritik.      

4 Konunun verilmesi, amaç belirlenmesi.      

5 Kritik.      

6 Kritik.      

7 Kritik.      

8 Ara Sınav      

6 Kritik.      

7 Kritik.      
       

8 Ara Sınav      
     

9 Konunun verilmesi, amaç belirlenmesi.    
       

10 Kritik.      
       

11 Kritik.      
     

12 Konunun verilmesi, amaç belirlenmesi.    
       

13 Kritik.      
       

14 Kritik.      
        

 

 

Tasarım Stüdyosu - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

       

1 Mekan  tasarlama,  şantiye,  mobilya  tasarlama  alanlarında  bilgi     x 

 sahibidir.      

       

2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi     x 

 uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda      

 çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir.      

       

3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç     x 

 mekan projesi için çözüm sağlar.      

       

Dersin İçeriği Temel tasarım eğitiminde öğrenilen ilke ve kavramlar, kazanılan bilgi ve beceriler 
doğrultusunda insan faktörünün ön plana çıkarıldığı mekân düzenlemelerine ilişkin 
proje çalışmalarının gerçekleştirilmesi.  

Öğretim Yöntemleri: 1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Atölye/Stüdyo Çalışması, 4: Problem Çözme, 6: Beyin 
Fırtınası, 7: Küçük Grup Tartışması, 8: Gösterim, 11: Grup Çalışması, 12: Saha / 
Arazi Çalışması,13: Özel Destek / Yapısal Örnekler, 14: Ödev 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev, D: Proje/Tasarım 



4 Zihinsel  canlandırmalarını,  yaratıcılığını  malzeme  ve  çizimle     x 

 uygulamalı çalışmalara yansıtır.      

       

5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun  x    

 anlaşılır bir dilde yapabilir.      

       

6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje    x  

 sunumu hazırlar.      

       

7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir,  tasarımların artistik ve   x   

 aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı      

 ve kolay yöntemlerle alabilmektedir.      

       

8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine     x 

 sahiptir.      

       

9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair     x 

 bilgiye sahiptir.      

       

10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı  x    

 bakış açılarına sahiptir.      

       

11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi     x 

 sahibidir.      

       

12 İç  mekânda,  kullanım  gereksinimleri  doğrultusunda  gerekli     x 

 tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla      

 ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay      

 etütlerinin yapılması becerisine sahiptir.      

       

13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem     x 

 çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması      

 sağlanmıştır.      

       

14 Tasarımda  teknoloji  ile  ilişki  kurabilir,  yaratıcı  mobilyalar     x 

 tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir.      

15 
Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin 
konstrüksiyonları hakkında bilgi sahibidir. x     

16 
Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve iletişim 
teknolojilerini kullanır.     x 

       



 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Bilgisayar Destekli Tasarım I  OIMT154 2 2 + 1 3 5 

 

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi ÖnLisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı Öğrencilerin teknik becerilerini bilgisayar programı üzerinden gerçekleştirebilmelerini 

sağlamak. 

Dersin İçeriği Ders içeriğini dikkate alarak, derse hazırlık yapmak. Derste yapılan etkinliklere 
katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin 
okunması vb.) yerine getirmek. 
katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin 
okunması vb.) yerine getirmek. 

 

 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1.Hafta Kullanılan çizim programının genel olarak tanıtılması , komutların çalışma yöntemleri  

     

2.Hafta Çizim komutlarının öğrenilmesi    

     

3.Hafta Çizim komutlarının öğrenilmesi    

     

4.Hafta Çizim komutlarının öğrenilmesi    

     

5.Hafta Çizim komutlarının öğrenilmesi    

     

6.Hafta Çizim komutlarının öğrenilmesi    

     

7.Hafta Düzenleme komutlarının öğrenilmesi    

     

8.Hafta Ara Sınav    

     

Öğretim Yöntemleri: 1: Dinleme ve Anlamlandırma, 2: Tartışmalı Ders, 6:Beyin Fırtınası, 7:Küçük Grup Tartışması, 
13:Özel Destek  / 
Yapısal Örnekler,  15: Ödev, 19: Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri Projeleri 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, C: Ödev 



9.Hafta Düzenleme komutlarının öğrenilmesi    

     

10.Hafta Düzenleme komutlarının öğrenilmesi    

      

11.Hafta Layer’ların (katman) özellikleri    

     

12.Hafta Tarama yapma yönteminin öğrenilmesi    

     

13.Hafta Yazı yazma yönteminin öğrenilmesi    

    

14.Hafta Ölçülendirme yapma yönteminin öğrenilmesi   

     

  Final Dönemi ve Genel Değerlendirme   
       

 

Bilgisayar Destekli Tasarım I - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme   

       

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

       

1 
İç mekan tasarımı alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. 

     
      
       

2 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar     
X  

programları kullanabilme. 

    

      

3 
Geleneksel yapım sistemlerini iç mekan çalışmalarında uygulayabilme. 

  
X 

  
     
       

4 
İç mekan uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. 

X     
      
       

5 Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.     X 

6 İç mekan tasarımı alanı ile ilgili şantiyelerde görev alabilme. X     
       



 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Malzeme Bilgisi  OIMT158 2 2+ 0 2 4 

 

 

 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 

Yapı malzemeleri kavramı ve genel tanıtım  

  

 

2 

Doğal ve yapay taşlar 

 

 

3 Agregalar  

4 Çimentolar 

 

5 Boyalar  

6 Beton 

 

7 

Kerpiç, seramik ve cam 

 

 

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

 

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye mesleki malzeme bilgi ve temel becerilerini kazandırmak, kullanımını 

öğretmektir. 

Dersin İçeriği Çimento, kireç, alçı, bitüm ve özel bağlayıcılar, ağır, normal, hafif ve özel betonlar, 
agregalar ve katkı maddeleri, keresteler, yonga levhalar, kontrplaklar, laminantlar, 
tuğla, kiremit, kerpiç, blok ve seramikler, boya, plastik, tekstil ürünleri, kağıt, bitüm ve 
katranlı kartonlar, camlar ve yalıtım malzemeleri, demir ve demir alaşımları, demirsiz 
metaller, doğal ve yapay taşlar ile PVC profiller ve levhaların özelliklerini öğretmek. 

Öğretim Yöntemleri: 1: Ders, 8: Gösterim, 11: Grup Çalışması, 14: Ödev, 16: 
İnceleme / Anket Çalışması 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev 



8 ARA SINAV  

9 Tuğla ve kiremitler  

10 

 

Doğal ve suni ahşap 

  

11 Ahşap  

12 Metaller  

13 
Plastikler 
  

14 Yalitım Malzemesi  

 Final Sınavı  

 

Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       

 1 2 3 4 5 

       

1 Mekan  tasarlama,  şantiye,  mobilya  tasarlama  alanlarında  bilgi    x  

 sahibidir.      

       

2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi    x  

 uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda      

 çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir.      

       

3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç     x 

 mekan projesi için çözüm sağlar.      

       

4 Zihinsel  canlandırmalarını,  yaratıcılığını  malzeme  ve  çizimle  x    

 uygulamalı çalışmalara yansıtır.      

       

5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun  x    

 anlaşılır bir dilde yapabilir.      

       

6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje x     

 sunumu hazırlar.      

       

7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir,  tasarımların artistik ve x     

 aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı      

 ve kolay yöntemlerle alabilmektedir.      

       

8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine x     

 sahiptir.      

       

9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair     x 

 bilgiye sahiptir.      

       

10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı x     

 bakış açılarına sahiptir.      

       

11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi    x  

 sahibidir.      



14 Tasarımda  teknoloji  ile  ilişki  kurabilir,  yaratıcı  mobilyalar  x    

 tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir.      

       

15 Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin x     

 konstrüksiyonları hakkında bilgi sahibidir.      

       

16 Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve x     

 iletişim teknolojilerini kullanır.      

       

 

 

 

       

12 İç  mekânda,  kullanım  gereksinimleri  doğrultusunda  gerekli     x 

 tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla      

 ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay      

 etütlerinin yapılması becerisine sahiptir.      

       

13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem     x 

 çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması  sağlanmıştır.      
       



 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Teknik İngilizce OIMT251 3 2 + 1 2 3 

 

 
 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 Present Simple 

 

2 Past Simple 
 

3 Adjectives, Adverbs 
 

4 Mesleki Terminoloji 
 

5 Mesleki Terminoloji 
 

6 Mesleki Terminoloji 
 

7 Mesleki Terminoloji 
 

8 Ara Sınav 
 

9 İç Mekan Tasarımı Terimleri 
 

10 İç Mekan Tasarımı Terimleri 
 

11 İç Mekan Tasarımı Terimleri 
 

12 Uygulama 
 

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi ÖnLisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı Meslek, yabancı dile yönelik terminoloji bilgisine hakim olma ve bunları iş yaşamında 
uygulayabilme becerisi kazandırmaktır. 

Dersin İçeriği Genel gramer bilgisi, iş yaşamında yazışma teknikleri, mesleki terminoloji ele alınacaktır. 

Öğretim Yöntemleri: 1: Dinleme ve Anlamlandırma, 2: Tartışmalı Ders, 15:Ödev 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev 



13 Uygulama 
 

14 Uygulama 
 

 Final Sınavı  

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 
 

Program Öğrenme Çıktıları 
 

1 2 3 4 5 

1 İç mekan tasarımı konusunda  yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde 

kullanabilmek. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme 

ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm 

önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama 

becerisi kazandırmak. 

     

4 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için 

ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı 

ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve 

olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki 

bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar 

yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 

     

13 İç Mekan Tasarımı, ergonomi, işlev çözümü, estetik konularını anlatma ve kullanmayı 

öğrenirler. 

     

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

15 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

    
 

 

 

 



DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Perspektif ve Anlatım Teknikleri OIMT253 3 2 + 1 3 4 

 

 

 

 
 
Haftalık Ders Konuları    

   

1 Derse giriş ve dersin amacının anlatılması  
   

2 Perspektifle ilgili ön açıklamalar ve çeşitleri  
   

3 Bir noktalı parelel perspektif ile ilgili genel kurallar  
   

4 Bir noktalı parelel perspektifin dış mekanda uygulanması  
   

5 Bir noktalı parelel perspektifin iç mekanda uygulanması  
   

6 Bir noktalı parelel perspektifte donatıların çizimi  
   

7 Bir noktalı parelel perspektif ile serbest çizimler  
     

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı 
İç mekan tasarımda temel perspektife dair bilgi ve becerisi kazandırmaktır. 

Dersin İçeriği İç mekan tasarımı eğitimi alan öğrencilere temel perspektif öğretilir.  

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri 

1)   İç Mekan Tasarımında temel perspektif yöntemlerini öğrenirler. 1,2,3,4,5,6,8,11,12,13,14 A,C,D 

2)   İç Mekan Tasarımında temel perspektif uygulama yetisine sahip 
olurlar. 

1,2,3,4,5,6,8,11,12,13,14 A,C,D 

Öğretim Yöntemleri: 1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Atölye/Stüdyo Çalışması,4: Problem Çözme, 5: Vaka Çalışması, 6: 
Beyin Fırtınası, 8: Gösterim, 11: Grup Çalışması, 12: Saha / Arazi Çalışması, 13: Özel Destek / 
Yapısal Örnekler, 14: Ödev 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev, D:Proje/Tasarım   



8 Ara Sınav    
   

9 İki noktalı açısal perspektif ile ilgili genel kurallar  
   

10 İki noktalı açısal perspektifin dış mekanda uygulanması  
   

11 İki noktalı açısal perspektifin iç mekanda uygulanması  
   

12 Perspektifte gölge ve renk çizimi ile ilgili genel kurallar  
  

13 Perspektifte güneş ışınlarının yönünün belirlenmesi kuralları 
      

14  Perspektifte gölge ve renk çizimlerinin iç ve dış mekanda uygulaması    
        

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme      
       



Temel Perspektif - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

       

1 Mekan  tasarlama,  şantiye,  mobilya  tasarlama  alanlarında  bilgi    x  

 sahibidir.      

       

2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi     x 

 uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda      

 çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir.      

       

3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç   x   

 mekan projesi için çözüm sağlar.      

       

4 Zihinsel  canlandırmalarını,  yaratıcılığını  malzeme  ve  çizimle    x  

 uygulamalı çalışmalara yansıtır.      

       

5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun x     

 anlaşılır bir dilde yapabilir.      

       

6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje x     

 sunumu hazırlar.      

       

7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir,  tasarımların artistik ve x     

 aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı      

 ve kolay yöntemlerle alabilmektedir.      

       

8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine x     

 sahiptir.      

       

9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair    x  

 bilgiye sahiptir.      

       

10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı x     

 bakış açılarına sahiptir.      

       

11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi x     

 sahibidir.      

       

12 İç  mekânda,  kullanım  gereksinimleri  doğrultusunda  gerekli   x   

 tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla      

 ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay      

 etütlerinin yapılması becerisine sahiptir.      

       

13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem x     

 çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması      

 sağlanmıştır.      

       

14 Tasarımda  teknoloji  ile  ilişki  kurabilir,  yaratıcı  mobilyalar x     

 tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir.      

       

15 Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin x     

       



 

 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Tasarım Stüdyosu II OIMT255 3 2+ 1 3 5 

 

 

 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 Konunun verilmesi, amaç belirlenmesi.      

2 Kritik.      

3 Kritik.      

4 Konunun verilmesi, amaç belirlenmesi.      

5 Kritik.      

6 Kritik.      

7 Kritik.      

8 Ara Sınav      

6 Kritik.      

7 Kritik.      
       

8 Ara Sınav      
     

9 Konunun verilmesi, amaç belirlenmesi.    
       

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye mesleki estetik, işlevsel ve ergonomik bilgi ve temel becerilerini 

kazandırmak, kullanımını öğretmektir. 

Dersin İçeriği Temel tasarım eğitiminde öğrenilen ilke ve kavramlar, kazanılan bilgi ve beceriler 
doğrultusunda insan faktörünün ön plana çıkarıldığı mekân düzenlemelerine ilişkin 
proje çalışmalarının gerçekleştirilmesi.  

Öğretim Yöntemleri: 1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Atölye/Stüdyo Çalışması, 4: Problem Çözme, 6: Beyin 
Fırtınası, 7: Küçük Grup Tartışması, 8: Gösterim, 11: Grup Çalışması, 12: Saha / 
Arazi Çalışması,13: Özel Destek / Yapısal Örnekler, 14: Ödev 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev, D: Proje/Tasarım 



10 Kritik.      
       

11 Kritik.      
     

12 Konunun verilmesi, amaç belirlenmesi.    
       

13 Kritik.      
       

14 Kritik.      
        

 

Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       

 1 2 3 4 5 

       

1 Mekan  tasarlama,  şantiye,  mobilya  tasarlama  alanlarında  bilgi     x 

 sahibidir.      

       

2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi     x 

 uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda      

 çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir.      

       

3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç     x 

 mekan projesi için çözüm sağlar.      

       

4 Zihinsel  canlandırmalarını,  yaratıcılığını  malzeme  ve  çizimle     x 

 uygulamalı çalışmalara yansıtır.      

       

5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun  x    

 anlaşılır bir dilde yapabilir.      

       

6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje    x  

 sunumu hazırlar.      

       

7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir,  tasarımların artistik ve   x   

 aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı      

 ve kolay yöntemlerle alabilmektedir.      

       

8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine     x 

 sahiptir.      

       

9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair     x 

 bilgiye sahiptir.      

       

10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı  x    

 bakış açılarına sahiptir.      

       

11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi     x 

 sahibidir.      

       

12 İç  mekânda,  kullanım  gereksinimleri  doğrultusunda  gerekli     x 

 tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla      

 ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay      

 etütlerinin yapılması becerisine sahiptir.      

       

13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem     x 



 çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması      

 sağlanmıştır.      

       

14 Tasarımda  teknoloji  ile  ilişki  kurabilir,  yaratıcı  mobilyalar     x 

 tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir.      

15 
Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin 
konstrüksiyonları hakkında bilgi sahibidir. x     

16 
Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve iletişim 
teknolojilerini kullanır.     x 

       



 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Yapı Bilgisi OIMT257 3 2+ 0 3 4 

 

 

 

 

 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 Temel kavramlar; Mimari, İç Mimari yapı nedir? Bina nedir?  

 Yapısal genel prensipler     

 Strüktür, konstrüksiyon genel bilgi    
      

2 Yığma iskelet sistemleri     
     

3 Yığma yapılar temeller, bazı plan kesitleri    
  

4 Yığma yapıda Sokl, döşeme kaplamaları, taşıyıcı duvar, bölücü duvar 
   

5 Hatıllar, lentolar, eşik, denizlik, doğrama söve  
   

6 Yığma yapıda betonarme döşemeler çatı eğimleri  

Ön Koşul Dersleri 
 

Önerilen Seçmeli Dersler None 

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı 
Dersin amacı, öğrenciye mesleki yapı bilgisini öğrenmesini sağlamaktır. 

Dersin İçeriği Yapı ve yapı temel kavramları hakkında genel bir bilgilendirme yapılması ve iç 
mekanı du zenleyecek olan iç mimar adayına bu iç mekanın kabug u hakkınd 
strüktürel ve detaya yönelik bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. 

Öğretim Yöntemleri: 1: Ders, 3: Atölye/Stüdyo Çalışması, 4: Problem Çözme, 6: Beyin Fırtınası, 8: 
Gösterim, 14: Ödev     

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev 



     

7 Yığma yapıda bodrum kat +izolasyon    
      

8 Ara Sınav     
     

9 Teraslar, bahçe taş duvarları    
     

10 Merdiven çeşitleri, hesabı, dengeleme    
     

11 Betonarme merdiven, korkuluk, küpeşte    
     

12 Basamak detayları, ahşap merdivenler    
     

13 Ankastre mozaik basamakları    
      

14 Genel tekrar (I. dönem)     
      

 

Final Dönemi ve Genel 
Değerlendirme 
     



 

 

 

Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       

 1 2 3 4 5 

       

1 Mekan  tasarlama,  şantiye,  mobilya  tasarlama  alanlarında  bilgi     x 

 sahibidir.      

       

2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi     x 

 uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda      

 çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir.      

       

3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç     x 

 mekan projesi için çözüm sağlar.      

       

4 Zihinsel  canlandırmalarını,  yaratıcılığını  malzeme  ve  çizimle     x 

 uygulamalı çalışmalara yansıtır.      

       

5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun     x 

 anlaşılır bir dilde yapabilir.      

       

6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje x     

 sunumu hazırlar.      

       

7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir,  tasarımların artistik ve x     

 aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı      

 ve kolay yöntemlerle alabilmektedir.      

       

8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine    x  

 sahiptir.      

       

9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair  x    

 bilgiye sahiptir.      

       

10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı x     

 bakış açılarına sahiptir.      

       

11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi     x 

 sahibidir.      

       

12 İç  mekânda,  kullanım  gereksinimleri  doğrultusunda  gerekli     x 

 tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla      

 ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay      

 etütlerinin yapılması becerisine sahiptir.      

       

13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem     x 

 çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması      

 sağlanmıştır.      

       

14 Tasarımda  teknoloji  ile  ilişki  kurabilir,  yaratıcı  mobilyalar x     

 tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir.      

15 Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin x     



 

 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği OSAG255 3 2+ 0 2 2 

 

 

 

 

 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1.Hafta  

Ders tanıtım formunun ve etkinliklerin sunumu 

 

   
       

2.Hafta  

İş sağlığı ve güvenliiği ile ilgili temel kavramlar 

 

   
       

3.Hafta  İş sağlığı ve güvenliğinde iletişim   

 konstrüksiyonları hakkında bilgi sahibidir.      
       

16 Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve x     

 iletişim teknolojilerini kullanır.      

       

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı 
Dersin amacı, öğrenciye mesleki işçi sağlığı ve güvenliğini öğretmektir. 

Dersin İçeriği İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, işçi sağlığını etkileyen fiziksel, 
mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler ile ilgili konuların aktarılır. 
Ayrıca işçi sağlığında özel risk grupları ve sınıf içi teorik çalışmalarla birlikte 
çevredeki fabrikalara gezi düzenlenerek işçi sağlığı konusunda yapılan çalışmalar 
yerinde gözlemlen      

Öğretim 

Yöntemleri: 

1: Ders, 2: Tartışmalı Ders,  8: Gösterim 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev 



    
       

4.Hafta  

İş kazaları ve çeşitleri 

   

     
       

5.Hafta  

İş kazaları ve çeşitleri 

   

     
       

6.Hafta  

Ergonomi 

   

     
       

7.Hafta  

Ergonomi 

   

     
       

8.Hafta  

ARA SINAV 

   

     
       

9.Hafta  

Meslek Hastalıkları 

   

     
       

10.Hafta  

Meslek Hastalıkları 

   

     
       

11.Hafta  

İş Güvenliği Organizasyon Yapısı 

  

    
       

12.Hafta  

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Alanları 

  

    
       

13.Hafta  

İş Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi 

  

    
       

14.Hafta  Saha Çalışması    
    

  Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  
       

 

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi  Değerlendirme   

        

Program Öğrenme Çıktıları  1 2 3 4 5 

        

1 
İç mekan tasarımında işçi sağlığı ve güvenliği bilgisine sahip olma. 

     
      
       

2 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar    
X 

 
 

programları kullanabilme. 
     

       

3 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve      

 sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme.       

4 
İç mekan tasarımı çalışmalarını uygulayabilme. 

     
      
        

5 
İç mimari uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. 

      
       
        

6 
Teknik projeleri hazırlayabilme. 

    
X 

 
      
       



7 İç mekan tasarımı alanı ile ilgili şantiyelerde görev alabilme.       
       

8 Mesleği ile ilgili hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile bilgi alışverişi      

 yapabilme.       

9 Bireysel  olarak,  takım  çalışmalarında  etkin  çalışabilme  becerisine  ve      

 disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak       

10 Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak       
        

11 Yaşam  boyu  öğrenmenin  gerekliliği  bilinciyle,  bilim  ve teknolojik     
X  

gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma 
    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Bilgisayar Destekli Tasarım II OIMT259 3 2 + 1 3 4 

 

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi ÖnLisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı Öğrencilerin teknik becerilerini bilgisayar programı üzerinden gerçekleştirebilmelerini 

sağlamak. 

Dersin İçeriği Ders içeriğini dikkate alarak, derse hazırlık yapmak. Derste yapılan etkinliklere 
katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin 
okunması vb.) yerine getirmek. 
katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin 
okunması vb.) yerine getirmek. 

 



 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1   

 

Kullanılan çizim programının 
genel olarak tanıtılması , 
komutların çalışma yöntemleri     

     
      

2 
Çizgi kalınlıkları, yükseklik ve 
3. boyut kavramlarının öğrenilmesi    

     

3 
Farklı yönlerden çizime bakış yöntemlerinin 
öğrenilmesi    

  

4 Farklı yüzey konumlarında çalışma tekniklerinin öğrenilmesi (UCS) 
   

5 Katı objelerin çizilme yöntemleri  
   

6 Katı modelleme komutlarının öğrenilmesi  
     

7 Katı modelleme komutlarının öğrenilmesi    
      

8 Ara Sınav     
     

9 Görüntü stillerinin öğrenilmesi    
     

10 Düzenleme komutlarının öğrenilmesi    
     

11 Düzenleme komutlarının öğrenilmesi    
     

12 Gölgelendirme ve malzeme atamanın öğrenilmesi    
     

13 Tefriş elemanlarının 3 boyutlu çizimi    
      

14 Tek katlı ev projesi çizimi     
      

 
Final Dönemi ve Genel 
Değerlendirme     

 

Öğretim Yöntemleri: 1: Dinleme ve Anlamlandırma, 2: Tartışmalı Ders, 6:Beyin Fırtınası, 7:Küçük Grup Tartışması, 
13:Özel Destek  / 
Yapısal Örnekler,  15: Ödev, 19: Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri Projeleri 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, C: Ödev 

Bilgisayar Destekli Tasarım II - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme   

       

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
       

1 
İç mekan tasarımı alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. 

     
      
       

2 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar     
X  

programları kullanabilme. 

    

      

3 Geleneksel yapım sistemlerini iç mekan çalışmalarında uygulayabilme.   X   



     
       

4 
İç mekan uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. 

X     
      
       

5 Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.     X 

6 İç mekan tasarımı alanı ile ilgili şantiyelerde görev alabilme. X     
       



 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Mimarlık ve Sanat Tarihi OIMT261 3 1 + 1 2 4 

 

 

 
 

 

 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 Sanatın tanımı, Prehistorik sanat ve mimarlık.  
   

2 Mezopotamya ve Mısır dönemi mimarlığı.  
    

3 Hitit ve Yunan dönemi mimarlığı.   
    

4 Yunan ve Roma dönemi mimarlığı.   
    

5 Bizans dönemi mimarlığı.   
    

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı 
İç mekan tasarımda mimarlık ve sanat tarihi bilgisi kazandırmaktır. 

Dersin İçeriği İç mekan tasarımı eğitimi alan öğrencilere sanat ve mimarlık tarihi bilgisi sunulur.  

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri 

1)   Sanat tarihini öğrenirler. 1,2,8,10,13,14,15,16 A,C,D 

2)  Mimarlık tarihini öğrenirler. 1,2,8,10,13,14,15,16 A,C,D 

Öğretim Yöntemleri: 1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 8: Gösterim, 10: Seminer, 13: Özel Destek / Yapısal 
Örnekler, 14: Ödev, 15: Sözlü, 16: İnceleme / Anket Çalışması 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev, D:Proje/Tasarım   



6 Gotik dönem mimarlığı.   
    

7 Rönesans ve Barok dönem mimarlığı.   
     

8 Ara Sınav    
  

9 Türk sanatının kökenleri ve Anadolu Selçuklu dönemi mimarlığı. 
    

10 Anadolu Selçuklu dönemi mimarlığı.   
    

11 Beylikler dönemi mimarlığı   
   

12 Erken dönem Osmanlı mimarlığı ve ödev teslimi.  
    

13 Klasik dönem Osmanlı mimarlığı.   
    

14 Geç Dönem Osmanlı mimarlığı.   
     

 
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

Mimarlık ve Sanat Tarihi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

       

1 Mekan  tasarlama,  şantiye,  mobilya  tasarlama  alanlarında  bilgi x     

 sahibidir.      

       

2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi x     

 uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda      

 çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir.      

       

3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç   x   

 mekan projesi için çözüm sağlar.      

       

4 Zihinsel  canlandırmalarını,  yaratıcılığını  malzeme  ve  çizimle x     

 uygulamalı çalışmalara yansıtır.      

       

5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun x     

 anlaşılır bir dilde yapabilir.      

       

6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje x     

 sunumu hazırlar.      

       

7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir,  tasarımların artistik ve x     

 aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı      

 ve kolay yöntemlerle alabilmektedir.      

       

8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine x     

 sahiptir.      

       

9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair   x   

 bilgiye sahiptir.      

       

Dikkat: AKTS Etkinlik Sayısı bilgileri sadece DEĞERLENDİRME SİSTEMİ'ndeki payların sayı bilgileri ile değiştirilebilir. 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?upage=fak&page=drs&f=13&b=04&ch=1&yil=2013&lang=tr&disaridan=1&dpage=all&InKod=57096#degsis


10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı     x 

 bakış açılarına sahiptir.      

       

11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi    x  

 sahibidir.      

       

12 İç  mekânda,  kullanım  gereksinimleri  doğrultusunda  gerekli x     

 tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla      

 ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay      

 etütlerinin yapılması becerisine sahiptir.      

       

13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem x     

 çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması      

 sağlanmıştır.      

       

14 Tasarımda  teknoloji  ile  ilişki  kurabilir,  yaratıcı  mobilyalar x     

 tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir.      

       

15 Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin     x 

 konstrüksiyonları hakkında bilgi sahibidir.      

       

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Rölöve OIMT252 4 1 + 2 2 3 

 

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı 
İç mekan rölöve bilgisi kazandırmaktır. 



 

 
 

 

 

 

 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 
Dersin içeriği, derste kullanılacak araç/gerecin tanıtılması(çşm, mira, şakül,) 
kullanım amaçları…  

   

2 
İlgili terimler, kağıt boyutları seçimi, yazı ve işaretler, ölçeksiz kroki ,ölçekli plan 
esasları…  

    

3 
Çizgiler, anlamları, plan şeması oluşturma- taslak çıkarma, 
örtü ve geçişlerin planda ifadesi…   

    

4 
Plan rölövesi çıkarma, kesit, cephe alıştırmaları, detay 
çizimlerinde esaslar …   

    

5 
Alan çalışması, basit rölöve krokilerinin çıkarılması ( çeşme, 
cami, han vs. )…   

    

6 
Alan çalışması, küçük ölçekli yapıların- yapı parçalarının esaslı 
rölevelerinin çıkarılması   

    

7 
Alan çlş.da ele alınan yapılara ilişkin tespitlerin 
değerlendirilmesi / yönlendirilmesi…   

     

8 
Eksik ölçülerin alanda tespiti / yanlış 
okumaların düzeltilmesi…    

  

9 Yürütülen çalışmaların sonlandırılması – değerlendirilmesi… 
    

10 Yapılara ilişkin tespit çalışması- Alanda rölöve çalışması    
    

11 
Alanda yapılan tespitlerin, ölçekli olarak çizimi / eksiklerin 
tespiti…   

   

12 Eksik ölçülerin alanda tespiti / yanlış okumaların düzeltilmesi…  

Dersin İçeriği Rölöve için gerekli çizim aletleri, izdüşüm metotları, rölöve çizimleri, parçadan kesit çıkarma 
vb. Belgeleme sistemleri Ölçme,kaydetme,değerlendirme Çizimde ölçek 

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri 

1)   Sanat tarihini öğrenirler. 1,2,6,7,13,15,19 A,C,D 

2)  Mimarlık tarihini öğrenirler. 1,2,6,7,13,15,19 A,C,D 

Öğretim Yöntemleri: 1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 8: Gösterim, 10: Seminer, 13: Özel Destek / Yapısal 
Örnekler, 14: Ödev, 15: Sözlü, 16: İnceleme / Anket Çalışması 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev, D:Proje/Tasarım   



    

13 Alanda yapılan tespitlerin, ölçekli olarak çizimi …   
    

14 
Ele alınan yapılara ilişkin plan, kesit, görünüş, vaziyet ve 
detay rölövelerinin sonlandırılması   

     

 
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

Mimarlık ve Sanat Tarihi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

       

1 Mekan  tasarlama,  şantiye,  mobilya  tasarlama  alanlarında  bilgi     x 

 sahibidir.      

       

2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi      

 uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda      

 çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir.      

       

3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç      

 mekan projesi için çözüm sağlar.     x 

       

4 Zihinsel  canlandırmalarını,  yaratıcılığını  malzeme  ve  çizimle    x  

 uygulamalı çalışmalara yansıtır.      

       

5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun     x 

 anlaşılır bir dilde yapabilir.      

       

6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje     x 

 sunumu hazırlar.      

       

7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir,  tasarımların artistik ve      

 aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı      

 ve kolay yöntemlerle alabilmektedir.      

       

8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine   x   

 sahiptir.      

       

9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair    x  

 bilgiye sahiptir.      

       

10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı      

 bakış açılarına sahiptir.      

       

11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi     x 

 sahibidir.      

       

12 İç  mekânda,  kullanım  gereksinimleri  doğrultusunda  gerekli      

 tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla    x  

 ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay      

 etütlerinin yapılması becerisine sahiptir.      

Dikkat: AKTS Etkinlik Sayısı bilgileri sadece DEĞERLENDİRME SİSTEMİ'ndeki payların sayı bilgileri ile değiştirilebilir. 

http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?upage=fak&page=drs&f=13&b=04&ch=1&yil=2013&lang=tr&disaridan=1&dpage=all&InKod=57096#degsis


       

13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem    x  

 çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması      

 sağlanmıştır.      

       

14 Tasarımda  teknoloji  ile  ilişki  kurabilir,  yaratıcı  mobilyalar   x   

 tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir.      

       

 
 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Tasarım Stüdyosu III OIMT254 4 2+ 1 3 5 

 

 

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye mesleki estetik, işlevsel ve ergonomik bilgi ve temel becerilerini 

kazandırmak, kullanımını öğretmektir. 

Dersin İçeriği Temel tasarım eğitiminde öğrenilen ilke ve kavramlar, kazanılan bilgi ve beceriler 
doğrultusunda insan faktörünün ön plana çıkarıldığı mekân düzenlemelerine ilişkin 
proje çalışmalarının gerçekleştirilmesi.  

Öğretim 

Yöntemleri: 

1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Atölye/Stüdyo Çalışması, 4: Problem Çözme, 6: Beyin 
 
Fırtınası, 7: Küçük Grup Tartışması, 8: Gösterim, 11: Grup Çalışması, 12: Saha / 
Arazi Çalışması,13: Özel Destek / Yapısal Örnekler, 14: Ödev 



 

 

 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 Konunun verilmesi, amaç belirlenmesi.      

2 Kritik.      

3 Kritik.      

4 Konunun verilmesi, amaç belirlenmesi.      

5 Kritik.      

6 Kritik.      

7 Kritik.      

8 Ara Sınav      

6 Kritik.      

7 Kritik.      
       

8 Ara Sınav      
     

9 Konunun verilmesi, amaç belirlenmesi.    
       

10 Kritik.      
       

11 Kritik.      
     

12 Konunun verilmesi, amaç belirlenmesi.    
       

13 Kritik.      
       

14 Kritik.      
        

 

 

 

Tasarım Stüdyosu - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

       

1 Mekan  tasarlama,  şantiye,  mobilya  tasarlama  alanlarında  bilgi     x 

 sahibidir.      

       

2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi     x 

 uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda      

 çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir.      

       

3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç     x 

 mekan projesi için çözüm sağlar.      

       

4 Zihinsel  canlandırmalarını,  yaratıcılığını  malzeme  ve  çizimle     x 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev, D: Proje/Tasarım 



 uygulamalı çalışmalara yansıtır.      

       

5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun  x    

 anlaşılır bir dilde yapabilir.      

       

6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje    x  

 sunumu hazırlar.      

       

7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir,  tasarımların artistik ve   x   

 aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı      

 ve kolay yöntemlerle alabilmektedir.      

       

8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine     x 

 sahiptir.      

       

9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair     x 

 bilgiye sahiptir.      

       

10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı  x    

 bakış açılarına sahiptir.      

       

11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi     x 

 sahibidir.      

       

12 İç  mekânda,  kullanım  gereksinimleri  doğrultusunda  gerekli     x 

 tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla      

 ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay      

 etütlerinin yapılması becerisine sahiptir.      

       

13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem     x 

 çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması      

 sağlanmıştır.      

       

14 Tasarımda  teknoloji  ile  ilişki  kurabilir,  yaratıcı  mobilyalar     x 

 tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir.      

15 
Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin 
konstrüksiyonları hakkında bilgi sahibidir. x     



 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Mobilya Tasarımı OIMT256 4 2 + 0 2 4 

 

 

 
 

 

 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 
Mobilya Tas.1 dersine giriş.Dersin konusu,amacı,yöntemi.Mobilya tasarımını 
etkileyen faktörler.  

   

2 İlk çağlardan 19.yüzyıla kadar malzeme ve teknolojinin mobilya tasarımına etkileri.  
    

3 
19.yüzyıldan günümüze kadar malzeme ve teknolojinin 
mobilya tasarımına etkileri.   

    

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi Ön Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı 
Mobilya tasarım bilgisi kazandırmaktır. 

Dersin İçeriği Geçmişten günümüze teknolojik gelişmelerin ,insan faktörünün ve çeşitli akımların mobilya 
tasarımı üzerindeki etkileri hakkında farkındalık yaratılması -ahşap,metal,cam,akrilik ve diğer 
malzemelerle mobilya üretim yöntemlerinin öğretilmesi -Mobilya üretim çizimi ve detay 
çözümü becerilerinin geliştirilmesi. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri 

1)   Sanat tarihini öğrenirler. 1,2,3,4,6,8,9,13,14,16 A,C,D 

2)  Mimarlık tarihini öğrenirler. 1,2,3,4,6,8,9,13,14,16 A,C,D 

Öğretim 
Yöntemleri: 

1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Atölye/Stüdyo Çalışması, 4: Problem Çözme, 6: Beyin 
Fırtınası, 7: Küçük Grup Tartışması, 8: Gösterim, 11: Grup Çalışması, 12: Saha / 
Arazi Çalışması,13: Özel Destek / Yapısal Örnekler, 14: Ödev 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev, D:Proje/Tasarım   



4 
Ahşap mobilya teknolojisi ,geleneksel ve çağdaş ahşap 
mobilya üretim elemanları   

    

5 

Metal mobilya teknolojisi,geleneksel çağdaş metal mobilya 
üretim yöntemleri. Cam ,akrilik gibi diğer mobilya 
malzemelerinin mobilya tasarımında kullanımı.   

    

6 
İnsan faktörünün mobilya tasarımındaki rolü. Antropometrik 
veriler ve ergonomi   

    

7 
Uygulama1:Masif ahşap sandalye çizimi.1/2 ölçekle 
üst,ön,yan görünüşlerin ve birleşim detaylarının çizimi   

     

8 Ara Sınav    
  

9 
Uygulama2: Masif ahşap masa çizimi.1/2 ölçekle üst,ön,yan görünüşlerin ve 
birleşim detaylarının çizimi 

    

10 
Uygulama3:Çelik sandalye çizimi.1/2 ölçekle üst,ön,yan 
görünüşlerin ve birleşim detaylarının çizimi   

    

11 
Uygulama4:Mevcut ürünün detay çözümlemesi :Patlak 
perspektif çizimi.   

   

12 Uygulama4:Mevcut ürünün detay çözümlemesi :Patlak perspektif çizimi.  
    

13 
Uygulama4:Mevcut ürünün detay çözümlemesi :Patlak 
perspektif çizimi.   

    

14 
Uygulama4:Mevcut ürünün detay çözümlemesi :Patlak 
perspektif çizimi.   

     

 
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

Mimarlık ve Sanat Tarihi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

       

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

       

1 Mekan  tasarlama,  şantiye,  mobilya  tasarlama  alanlarında  bilgi      

 sahibidir.  x    

       

2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi      

 uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda      

 çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir.    x  

       

3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç   x   

 mekan projesi için çözüm sağlar.      

       

4 Zihinsel  canlandırmalarını,  yaratıcılığını  malzeme  ve  çizimle     x 

 uygulamalı çalışmalara yansıtır.      

       

5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun      

 anlaşılır bir dilde yapabilir. x     

       

6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje      

 sunumu hazırlar. x     



       

7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir,  tasarımların artistik ve   x   

 aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı      

 ve kolay yöntemlerle alabilmektedir.      

       

8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine   x   

 sahiptir.      

       

9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair    x  

 bilgiye sahiptir.      

       

10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı    x  

 bakış açılarına sahiptir.      

       

11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi x     

 sahibidir.      

       

12 İç  mekânda,  kullanım  gereksinimleri  doğrultusunda  gerekli  x    

 tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla      

 ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay      

 etütlerinin yapılması becerisine sahiptir.      

       

13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem x     

 çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması      

 sağlanmıştır.      

       

14 Tasarımda  teknoloji  ile  ilişki  kurabilir,  yaratıcı  mobilyalar     x 

 tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir.      

       

 
 

 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Bilgisayar Destekli Tasarım III OIMT258 4 2 + 1 3 4 

 

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi ÖnLisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

Ön Koşul Dersleri 
 

Önerilen Seçmeli Dersler None 



  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı Öğrencilerin teknik becerilerini bilgisayar programı üzerinden gerçekleştirebilmelerini 

sağlamak. 

Dersin İçeriği Ders içeriğini dikkate alarak, derse hazırlık yapmak. Derste yapılan etkinliklere 
katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin 
okunması vb.) yerine getirmek. 
katılmak, Derste verilen sorumlulukları (Ödev, Proje, Tartışma, İlgili bölümlerin 
okunması vb.) yerine getirmek. 

 

 

 

 

 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1.Hafta Autocad çizim dosyalarının 3ds max e aktarılması ve düzenlenmesi 

     

2.Hafta  Editable poly, Turbo smooth, Mesh smooth vb. Katı model düzenleme komutları 

    

3.Hafta  
Editable poly, Turbo smooth, Mesh smooth vb. Katı model düzenleme 
komutları 

 

    

4.Hafta  
Malzeme editörü, malzeme türleri, kaplama türleri, obje giydirmeye giriş, 
Photoshop ile düzenlemeler 

 

       

5.Hafta  

Malzeme editörü, malzeme türleri, kaplama 
türleri, obje giydirmeye giriş, Photoshop ile 
düzenlemeler    

 

       

6.Hafta  

Malzeme editörü, malzeme türleri, kaplama 
türleri, obje giydirmeye giriş, Photoshop ile 
düzenlemeler    

 

       

7.Hafta  Mental ray render motoru ve malzemeleri     

       

8.Hafta  Ara Sınav     

       

9.Hafta  Mental ray render motoru ve malzemeleri     

       

10.Hafta  V-ray render motoru ve malzemeleri     

       

11.Hafta  V-ray render motoru ve malzemeleri     

      

12.Hafta  Yapılan çalışmların video ve resim kaydedilmesi    

        

13.Hafta  Camera yaratılması ve animasayon teknikleri 

       

Öğretim Yöntemleri: 1: Dinleme ve Anlamlandırma, 2: Tartışmalı Ders, 6:Beyin Fırtınası, 7:Küçük Grup Tartışması, 
13:Özel Destek  / 
Yapısal Örnekler,  15: Ödev, 19: Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri Projeleri 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, C: Ödev 



14.Hafta  Mimari objelerin yaratılması ve animasyonu     

      

  Final Dönemi ve Genel Değerlendirme    
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Eğitimde Araç Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 
 

Bilgisayar Destekli Tasarım III - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme   

       

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

       

1 
İç mekan tasarımı alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. 

     
      
       

2 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar     
X  

programları kullanabilme. 

    

      

3 
Geleneksel yapım sistemlerini iç mekan çalışmalarında uygulayabilme. 

  
X 

  
     
       

4 
İç mekan uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. 

X     
      
       

5 Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.     X 

6 İç mekan tasarımı alanı ile ilgili şantiyelerde görev alabilme. X     
       



 

 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Engelliler İçin Tasarım OIMT260 4 2 + 1 3 3 

 

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi ÖnLisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı Engelliler için fonksiyonel mekanlar tasarlamak, çevre ve yapı arasında oluşturulan geçiş mekanlarında 

engellilerin güçlükler ile karşılaşmaması için maksimum derecede çözüm önerileri üretmek ders kapsamında 

verilecek eğitimin temel amacıdır. 

Dersin İçeriği Engelliler için fonksiyonel mekanlar tasarlamak 

 

 

 

 

 

 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 Dersin tanımı 
 

 

2 Engelliler ve mekan ilişkisi 
 

 

3 Engelliler ve çevre arasındaki ilişki 
 

 

4 Engelliler için tasarımda oran - orantının önemi 
 

 

5 Görme engelliler için tasarım 
 

 

6 İşitme engelliler için tasarım 
 

 

7 Fiziksel engelliler için tasarım 
 

 

8 Ara Sınav 
 

 

Öğretim Yöntemleri: 1: Dinleme ve Anlamlandırma, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, C: Ödev 



9 Engellilerin karşılaştığı sorunlar 
 

 

10 Geçmişte ve günümüzde çözüm amaçlı yapılan uygulamalar. 
 

 

11 Engelliler ile görüşülerek ihtiyaç ve istekleri hakkında bilgi alınması 
 

 

12 Yeni tasarım önerileri. 
 

 

13 Ödev (proje) sunumları 
 

 

14 Ödev (proje) sunumları 
 

 

 Final Sınavı  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 
 

 1 2 3 4 5 

1 İç mekan tasarımı konusunda  yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.      

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri 

geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi 

kazandırmak. 

     

4 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme 

becerisine sahip olmak. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi 

alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme 

gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek.      

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim 

yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle 

paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve 

meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 



 

 
 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Aydınlatma ve Akustik OIMT262 4 2 + 1 3 4 

 

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi ÖnLisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı aydınlatma ve akust’k hakkında temel bilgiler kazandırmak 

Dersin İçeriği ışık tasarımı ve akust’k ile teknoloji ilişkisini mekan tasarımı baglamında irdelemek, mekan ile ışık arasındaki 

ilişkiyi en uygun şekilde tasarımlarına yansıtabilmelerini sag lamak amaçlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 Temel Bilgiler, Aydınlatmanın Türleri, Uygulama Konularının Verilmesi, Işık İle İlgili Tanımlamalar, 

Fotometrik Büyüklükler, Yasalar 

 

2 Işık İle İlgili Tanımlamalar, Fotometrik Büyüklükler, Yasalar  
 

3 Işık ve İnsan Bağlantısı, Görsel Konfor, Görsel Konforu Etkileyen Değişkenler 
 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 

     

13 İç Mekan Tasarımı, ergonomi, işlev çözümü, estetik konularını anlatma ve kullanmayı öğrenirler.      

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel 

ve etik değerlere sahip olmak.  

     

15 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği 

konularına yeterli bilince sahip olmak. 

    
 

 

Öğretim Yöntemleri: 1: Ders, 4: Problem Çözme, 6:Beyin Fırtınası, 8: Gösterim, 10: Seminer, 14: Ödev, 16: İnceleme / Anket Çalışması, 17: 

Panel, 18: Konuk Konuşmacı 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev, D:Proje/Tasarım 



4  Renk, Aydınlatmanın Mekan Algısı Üzerindeki Etkileri  
 

5  Işık Kaynakları ve Aygıtlar  

 

6  Doğal aydınlatma  

 

7 Bina Tipolojisine Bağlı Aydınlatma Türleri İle İlgili Sunumlar  

 

8 Ara Sınav 
 

 

9 Akustik kavramının tanıtılması, mimari akustik konusuna giriş, Ses ile ilgili büyüklüklerin tanıtılması  

 

10 Kapalı mekanlarda ses hareketleri (sesin yayılması,yutulma ve kırılması, çınlama ve benzeri)  

 

11 Eko, sesin odaklanması, bozulma olayı, ses gölgeleri 

 

12 Uygulama örnekleri üzerinden hakim akustiği ve akustik projesinin tanıtılması  

 

13 İşitsel konfor, gürültü kontrolü  

 

14 Akustik projesi çizimi, malzeme özelliklerinin anlatılması ve Proje teslimi 

 

 Final Sınavı  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 
 

 1 2 3 4 5 

1 İç mekan tasarımı konusunda  yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.      

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri 

geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi 

kazandırmak. 

     

4 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme 

becerisine sahip olmak. 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi 

alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme 

gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek.      

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim 

yoluyla aktarabilmek. 

     



 
 
 
 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Isıtma, Havalandırma ve Tesisat OIMT264 4 2 + 1 3 3 

 

Dersin Dili 
Türkçe  

Dersin Seviyesi ÖnLisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin Koordinatörü  

Dersi Verenler  

  

Dersin Yardımcıları 
 

Dersin Amacı İç mekan tasarımı öğrencilerine Isıtma, Havalandırma ve Tesisatı öğretmek 

Dersin İçeriği İç mekan tasarımı öğrencilerine eğitim, öğretimleri sırasında ve mezuniyet sonrası hazırlayacakları projelerde 
yapı tesisatı (ısıtma-havalandırma-su-gider vb.) yönünden bilmeleri gereken ve bu konuda işbirliğinde 
bulunacakları ilgili teknik elemanlarda yapılacak proje ve uygulama çalışmalarında kolaylık sağlanacak bilgileri 
vermek. 

 

 

 

 

 

 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle 

paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve 

meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 

     

13 İç Mekan Tasarımı, ergonomi, işlev çözümü, estetik konularını anlatma ve kullanmayı öğrenirler.      

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel 

ve etik değerlere sahip olmak.  

     

15 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği 

konularına yeterli bilince sahip olmak. 

    
 

 

Öğretim Yöntemleri: 1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Atölye/Stüdyo Çalışması,4: Problem Çözme, 5: Vaka Çalışması, 6: Beyin Fırtınası, 8: 

Gösterim, 11: Grup Çalışması, 12: Saha / Arazi Çalışması, 13: Özel Destek / Yapısal Örnekler, 14: Ödev 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , C: Ödev 



1 Giriş; ısıl konfor, gruplandırma. Yapı Bileşenlerinde Isı ve Buhar Geçişi; ısı geçişi, buhar geçişi, 
 

2 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları; TS 825 
 

3 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları; yoğuşma denetimi, örnek problemler 
 

4  Isıtma Sistemleri 
 

5 Isı yalıtımı gereksinimi ve projelendirme 

 

6  Isı Yalıtımı Projelendirme Örneklemeleri 

 

7 Havalandırma ve Havalandırma Sistemleri 

 

8 Ara Sınav 
 

 

9 Havalandırma; Kanal tasarımında Genel Özellikler, 

 

10 Havalandırma Kanallarında Yalıtım 

 

11 Sıhhi Tesisat Temel Bilgileri ve Yapıların Mimarisindeki Etkileri 

 

12 Ses Yalıtım, ses yalıtımının Önemi ve Uygulama Yerleri 

 

13 Yangın Yalıtım,Yangın Yalıtımının Önemi ve Uygulama Yerleri 

 

14 Mimari Projede Tüm Yalıtım Sistemlerinin Uygulanış Tarzı ve Örneklemeler 

 

 Final Sınavı  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 
 

 1 2 3 4 5 

1 İç mekan tasarımı konusunda  yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek.  x    

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri 

geliştirebilmek. 

    x 

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi 

kazandırmak. 

  x   

4 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme 

becerisine sahip olmak. 

x     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi 

alarak sorumluluk alabilmek. 

  x   

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme 

gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

x     



 
 
 

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek. x     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.  x    

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim 

yoluyla aktarabilmek. 

x     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle 

paylaşabilmek. 

x     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve 

meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

x    
 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile 

birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 

    x 

13 İç Mekan Tasarımı, ergonomi, işlev çözümü, estetik konularını anlatma ve kullanmayı öğrenirler.    x  

14 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel 

ve etik değerlere sahip olmak.  

x     

15 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği 

konularına yeterli bilince sahip olmak. 

x    
 

 


