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Dersin Amacı

Mezuniyet yıl öğrencilerine iç tasarımda problem çözme yeteneğini geliştirmeye yönelik genel iç mekan üzerine yoğunlaşan kapsamlı bir tasarım araştırması yoluyla iç
mekan tasarımında ileri düzeyde beceri kazandırmak. Öğrenciler INAR 410'da elde edilen araştırma sonuçlarını ve bölümde verilen tüm dersleri uygularken, anahtar
tasarım yöntemlerini, entelektüel ve teknik becerilerin ustalıklarını geliştirecek ve iç tasarım sürecinin derinlemesine bir anlayış kazanacaklardır.

Dersin İçeriği

 INAR 410-420 Entegre İç Tasarım Stüdyosu V-VI'da 2017 sonbaharının ana konusu "Küresel Yıldızlar" kavramı olacak. Öğrenciler, uluslararası alanda bilinen bir
kurumsal marka için kamusal alanlarla ilişkili iç tasarım kavramları ve ilişkileri hakkında bir anlayış geliştireceklerdir. Özellikle, öğrenciler araştırmayı araştıracak,
alternatifler arasından uygun olanını seçip deney yapacaklardır. Bu konseptte İzmir'in yeni odak noktası Bayraklı bölgesinde yeni gökdelen yapılar içeren "Mistral
Towers" adresli mekân olacak. Mevcut yapı içerisinde, öğrenciler farklı perspektiflerden, yani kullanıcıların, müşterilerin ve yöneticilerin bakış açılarını görme ve
düşünme becerisi kazanacaklardır. Ayrıca, senaryo ve marka / kurumsal ve kültürel kimliğin belirlenmesinde konsept ile birlikte yapı sistemlerinin analiz yöntemlerini
öğreneceklerdir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi,beceri ve yetkinlikleri kazanacaklardır:

 Ö01  Öğrenciler, uluslararası, ulusal ve bölgesel iç mekan tasarımıyla ilişkili kuralları olduğu kadar bu prensipleri şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik,
sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri tanımlayabileceklerdir.

 Ö02  Öğrenciler, insan ve fiziksel çevre arasındaki ilişkiyi ve ihtiyaçlar, dilekler, davranış modları,  farklı kültürleri niteleyen sosyal ve mekânsal ağlar arasındaki
farkları ayırt edebilecekler ve tanıyabileceklerdir.

 Ö03  Öğrenciler, tarihi binaların iç mekanları ile birlikte dökümantasyonu için gerekli temel teknikler ve restorasyon projesi hazırlamadaki temel teknikleri
benimseyebileceklerdir.



Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi,beceri ve yetkinlikleri kazanacaklardır:

 Ö04  Öğrenciler, onları şekillendiren fonksiyon, strüktür ve sistemlerle ilgili bilgilerini (can güvenliği, çevresel sistemler, bina kabuğu sistemleri, bina servisleri
sistemleri, strüktürel materyaller, uygulamalar ve maliyetler, teknik dökümantasyon ve müşterinin rolü) iç mekan tasarım süreci kapsamında sunabilecekler
ve kullanabileceklerdir.

 Ö05
 Öğrenciler, iç mekan tasarım prensiplerini yeni fikirler oluşturmak için benimseyebilecekler ve bunları iç mekan ve çevre tasarımlarında kullanabileceklerdir.

 Ö06  Öğrenciler, iç mekan tasarımı sürecinde uygun örnekleri tanımlayabileceklerdir.

 Ö07  Öğrenciler, projeyle ilgili bilgileri toplayabilecekler, ifade edebilecekler, uygulayacaklar ve onları iç mekan tasarımı sürecinde değerlendirebileceklerdir.

 Ö08
 Öğrenciler, bir içmimarlık projesinin kapsamlı bir programını kullanıcı ve müşteri ihtiyaçlarına göre, uygun örneklerle, mekânsal ve donanımsal ihtiyaçlarla,
mekanın durumuyla, ilgili kanun ve standartlarla, tasarım kriterleriyle ve farklı fiziksel engelli kullanıcıların yaşam koşullarıyla birlikte değerlendirebileceklerdir.

 Ö09  Öğrenciler, iç mekan tasarımında sürdürülebilirliğin önemini doğal ve kültürel kaynakların korunmasıyla birlikte kabul ederek sağlıklı binalar ve iç mekanlar
inşa edebileceklerdir.

 Ö10  Öğrenciler, tarihsel çevrenin korunması ve kavranmasıyla ilgili farkındalığı gösterebileceklerdir.

 Ö11  Öğrenciler, net ve anlaşılır sorular geliştirebilecekler, düşüncelerini ifade etmede maddi olmayan düşünceler kullanabilecekler, çelişkili fikirleri
değerlendirebilecekler, iyi sorgulanmış sonuçlarla bitirebilecekler ve onları benzer ölçüt ve standartlarla test edebileceklerdir.

 Ö12  Öğrenciler, ulusal ve uluslararası profesyonel standartları etik kurallara göre uygulayabileceklerdir.



HAFTALIK KONULAR/ÖN HAZIRLIK/UYGULAMA

Hafta Konular Ön Hazırlık
Metodoloji ve Uygulama
(Teori,pratik,ödev vb)

 1 Tanışma, bilgiGözlem ve analizlerKonsept senaryolar ve bina
programıProje açıklaması, ihtiyaçlar ve sınırlamalar

Teori, Uygulama, ödev, Atina'ya geziAraştırma ve örneklerin analizi, Panel Değerlendirmesi
I: Konu hakkında bireysel araştırma ve dijital ortamda
sunum hazırlama

 2 Konsept senaryolar ve bina programıProje açıklaması,
ihtiyaçlar ve sınırlamalarPanel Değerlendirmesi I: Kavramsal
yaklaşımı, proje konusu ve mekan analizleri, bina
programıKent ve bina bağlamı: tasarım bağlamında mekânsal
organizasyonlar ve alan arasındaki ilişki

Teori, uygulama, ödevPanel Değerlendirmesi I: Kavramsal yaklaşımı, proje
konusu ve mekan analizleri, bina programıKent ve bina
bağlamı: tasarım bağlamında mekânsal
organizasyonlar ve alan arasındaki ilişki

 3 Panel Değerlendirmesi I: Kavramsal yaklaşımı, proje konusu
ve mekan analizleri, bina programıKent ve bina bağlamı:
tasarım bağlamında mekânsal organizasyonlar ve alan
arasındaki ilişkiMasa kritikleri: 1/100 teknik çizimler ve
konsept

Teori, UygulamaDers kapsamındaki kritikler için çizimleri hazırlama

 4 Tasarımın gelişmesi, 2d çizimler(1/100 ve 1/50) Kavramsal ve
teknik çizimler

Teori, Uygulama, ÖdevDers kapsamındaki kritikler için çizimleri hazırlama

 5 Tasarımın gelişmesi, 2d çizimler(1/50) Teori, Uygulama, ÖdevDers kapsamındaki kritikler için çizimleri hazırlama,
Panel değerlendirmesi II: kavramsal yaklaşım, bina
programı, 1/50 teknik ve kavramsal çizimler, malzeme
önerileri, 3d görseller

 6 Panel Değerlendirmesi II: 1/50 teknik çizimler, görselleri,
malzeme tahtaları

Teori, Uygulama, ÖdevDers kapsamındaki kritikler için çizimleri hazırlama

 7 1/50 teknik çizimler, görselleri Teori, Uygulama, ÖdevDers kapsamındaki kritikler için çizimleri hazırlama,
1/20 elektrik ve aydınlatma planları

 8 Tasarımın gelişmesi, 2d ve 3d çizimler(1/50 ve 1/20)
Tasarımın gelişmesi: 1/20 ve 1/50 teknik çizimlerElektirik ve
tavan planları

Teori, Uygulama, ÖdevDers kapsamındaki kritikler için çizimleri hazırlama,
Panel Değerlendirmesi III: 1/50 teknik çizimler ve 1/20
elektrik ve aydınlatma planları, 3D görseller

 9 Panel Değerlendirmesi III: 1/50 teknik çizimler ve 1/20
elektrik ve aydınlatma planları, 3D görseller

Teori, Uygulama, ÖdevDers kapsamındaki kritikler için çizimleri hazırlama

 10 Panel Değerlendirmesi III: 1/20 ve 1/50 teknik
çizimlerElektrik ve tavan planlarıMasa kritikleri

Teori, Uygulama, ÖdevTasarımın gelişmesi, proje sunumu ve teknikleri

 11 Tasarımın gelişmesi, 2d ve 3d çizimler Teori, Uygulama, Ödev
Ders kapsamındaki kritikler için çizimleri hazırlamaJüri
öncesi değerlendirmesi için hazırlık: Sunum paftası,
kavramsal yaklaşım, analiz ve diagramlar, 1/50
renklendirilmiş planlar, kesitler, iç görünüşler,
görseller, detaylar, 1/20 teknik çizimler, bir mobilyanın
maketi, animaston ve modeller (istenirse)

 12 Jüri öncesi değerlendirmesi teslimiTasarımın gelişmesi, 2d ve
3d çizimler

Teori, Uygulama ve SunumJüri öncesi değerlendirmesi,Ders kapsamındaki kritikler
için çizimleri hazırlama

 13 Final öncesi teslim, Panel Değerlendirmesi ve Kolokyum Uygulama ve SunumDers kapsamındaki kritikler için çizimleri hazırlama

 14 Portfolyo sunumuTasarımın gelişmesiProje sunumu ve
teknikleri

Teori, Uygulama, ÖdevDers kapsamındaki kritikler için çizimleri hazırlama

 15 Tasarım geliştirme, proje sunumu ve teknikler Teorii uygulama, odevDers kapsamındaki kritikler için çizimleri hazırlama

 16 FİNAL Jürisi Jüri sunumlarına hazırlıkFinal Jüri sunumuna hazırlık

KAYNAKLAR

Dersin Kitabı/Ana Kaynak/Malzeme

-

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI PAYI

Ara Sınav/Mid-Term 0 0

Devam/Attendance 0 0

Küçük Sınav/Quiz 0 0

Ödev/Homework 0 0

Proje/Project 4 55

Arazi Çalışması (Teknik Geziler)/Field Studies(Technical Visits) 0 0

Sunum-Seminer/Presentation-Seminar 1 5

Uygulama Çalış. (Lab.,Sanal Mah.,Stüdyo Çalış. vb.)/Practice(Lab., Virtual Court,Stu. Studies etc.) 14 5

Diğer (Staj vb.)/Other (Intership etc.) 1 5

Ders Süresi(14 hafta) Toplam ders saati/Course Teaching Hours(14 weeks)Total course hours 14 0

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön Çalışma)/Further self-study 0 0

Yarıyıl Sonu Sınavı/ Dönem Projesi/Contribution of final Examination and Final Project 1 30

35 100TOTAL



DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

Fakülte Bölüm

 MİMARLIK FAKÜLTESİ  İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI

 No Program Çıktıları

Katkı Düzeyi
1-En Düşük
5-En Yüksek

1 2 3 4 5

P01
İç mimarlık ve çevre tasarımı alanındaki sorunları tanımlayabilmek; fiziksel, sosyal ve ekonomik koşullar ile kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda
verileri analiz etmek, bilimsel yöntemlerle sentezlemek ve yetkin mekânsal çözüm önerileri geliştirmek

P02
Meslek alanında tarih, kuram, metot, teknik ve uygulama bilgilerine sahip olarak farklı mekân ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilen tasarım ve
planlama etkinliklerinde bulunmak

P03 Meslek alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı iletişim teknolojilerini kullanmak

P04
Tasarım çalışmalarını ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini raporlama; görsel, yazılı ve/veya sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru
biçimde aktarmak

P05
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözümler
gerçekleştirmek

P06 Tarihsel doku, kültürel miras ve doğal çevreye saygılı bir tasarım anlayışına ve bu alanda doğru karar verebilme farkındalığına sahip olmak

P07
Sürdürülebilirlik ve evrensel tasarım ilkelerini, insan-çevre ilişkisinin önemini, kullanıcının sağlık ve güvenlik gereksinimini benimseyip
tasarımında etkin şekilde kullanabilmek

P08 Kendi alanındaki yasa, yönetmelik ve standartlara hakim; görev ve sorumluluk bilinci ile meslek etiğine sahip olmak

P09
Küresel bakış açısı oluşturmak, o çerçevede iç mimarlık, mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve bu
alanlardaki yenilikleri özgün tasarımlarda sentezleyebilmek

P10
Meslek alanıyla doğrudan veya dolaylı ilişkili diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak, gerektiğinde bu disiplinlerle işbirliğine girebilmek,
ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek

P11 Bir yabancı dili yeterli düzeyde kullanarak alanındaki gelişmeleri izlemek ve meslektaşlarıyla etkili iletişim kurmak

P12 Ömür-boyu öğrenmenin önemini tanıyıp, program dâhilinde öğrendiklerini hayatın farklı alanlarında da kullanmak

AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler/Faaliyetler
Süresi
(Saati)

Toplam(İş
Yükü)

Sayı

 Ara Sınav/Mid-Term 0 0 0

 Devam/Attendance 0 0 0

 Küçük Sınav/Quiz 0 0 0

 Ödev/Homework 0 0 0

 Proje/Project 4 12 48

 Arazi Çalışması(Teknik Geziler)/Field Studies(Technical Visits) 0 0 0

 Sunum/Seminer/Presentation/Seminar 1 5 5

 Uygulama Çalış. (Lab.,Sanal Mah.,Stüdyo Çalış. vb.)/Practice(Lab., Virtual Court,Stu. Studies etc.) 14 3 42

 Diğer (Staj vb.)/Other (Intership etc.) 1 6 6

 Ders Süresi(14 hafta) Toplam ders saati/Course Teaching Hours(14 weeks)Total course hours 14 8 112

 Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön Çalışma)/Further self-study 0 0 0

 Yarıyıl Sonu Sınavı/ Dönem Projesi/Contribution of final Examination and Final Project 1 36 36

Toplam İş Yükü

Toplam İş Yükü/25

Dersin AKTS Kredisi

249

9,96

10

ENGELLİ VEYA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ

Engelli veya özel gereksinimli öğrencilerin, ders ve sınav uygulamalarına ilişkin makul uyarlama talepleri için dersin öğretim elemanı ve Engelli Öğrenci
Birimi (http://eob.yasar.edu.tr/) ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Final grades and assessment criteria are determined according to the Yaşar University Associate Degree, Bachelor Degree and Graduate Degree Education and
Examination Regulation.

Hazırlayan

Güncellenme Tarihi ve Saati

Onay Tarihi
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