YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Okul/Fakülte:
Bölüm/Program: İÇ MİMARLIK
Ders Dili:

English

Ders Kodu: INAR364

DersTürkçe İsmi:

İÇ MİMARLIK KURAMI

Ders İngilizce İsmi: THEORY OF INTERIOR ARCHITECTURE
Dersi Verecek:

Öğrt. Gör Hasan ALTAN

Dersin Türü:

ZORUNLU

Yıl

Semester

3

Ders Kredisi:
Teori(saat/hafta):

3

6

AKTS Kredisi: 0
3,00

Dersin İçeriği:

Öğrenme Kazanımları:

Dersin Amaçları:

Dersin Seviyesi: LİSANS

Uygulama(saat/hafta): 0,00

Dönem:

6

Ders İşleme Biçimi: YÜZ YÜZE
Laboratuar(saat/hafta): 0,00

Architectural theory courses to students accepted theories of the people and
authorities for the relationship between the physical environment, but also to
complement the interior design studio-based project, students will introduce
important technical concepts. Research to understand the key issues in critical
analysis and design skills in solving design problems and the development of
the discipline in this process and aims to provide a broader vision of the
students in the design process. The aim is providing how to apply design
elements and principles of the interior architecture structure and codes of
practice will give students to be considered in the process.
İlgili kavramları/kuramları anlayabilecek
İlgili kavram/kuramların geçerliliğini tarışabilecek
İlgili kavram/kuramların, gerçek hayattaki muhtemel uygulamalarını
tartışabilecek ve öneriler sunabilecek
İlgili kavram/kuramları gerçek hayata/verilen diğer durumlara/vakalara
uygulayabilecek
İlgili kavram/kuramların gerçek hayatta var olan uygulamalarını eleştirel
olarak analiz edebilecek
Farklı kavram ve kuramları kendi özgün yaklaşımlarını yaratbilmek için
sentezleyebilecek
İlgili kavramlarla ilgili özgün bir yaklaşım geliştirebilecek
Sunum(lara)a hazırlık
Yeni yaklaşım geliştirebilecek/yaratabilecek
Verilen parametreler çerçevesinde yeni bir ürün geliştirebilecek/yaratabilecek
Verilen çalışmayı bağımsızca yürütebilecek
Verilen bir çalışma üzerinde grup halinde çalışabiliecek
İlgli kavramları sayabilecek ve açıklayabilicek
Öğrenmenin değerini takdir edecek
Akademik bir makale üretmek için seçilen kaynak gösterme biçiminin
ilkelerini uygulayabilecek
Hedeflenen becerileri geliştirebilecek
Eğitim

Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
yenilemek
Yeniliği teşvik etmek
Eleştirel düşünceyi geliştirmek
Öğrenci İş Yükü:

Derse hazırlık
Ders saatleri
Ara sınav
Final sınavı
Sunum(lar)
Proje yazımı
Grup çalışması
Ders öncesi ödev(ler)
Kısa ders anlatımları

AKTS Formülü:

122/30=4

Kaynaklar:

Lecture notes from different arcticles

Değerlendirme:

Performance Expectations:
Information:
• Exploring the Design theory
• The interior aesthetics and historical change
• Philosophy, psychology methods and environmental factors
• The relationship between man and space.
Understanding
• To understand the theory of space design
• Understand specific information in interior design
• Design to create a framework
Application:
• Human factors in that three-dimensional and visual harmony la interiors
designed to study knowledge transfer in the design process.
Analysis, Synthesis and Evaluation
• On paper, both in writing as well as drawing the shape of the places, the size,
shape, material, light, color, details, to show that the people understood that the
furnishing

İşe Yerleştirme(Staj):
Ön Koşul Ders Kodları:
1. Hafta (19 – 23 Eylül)

Introduction to architectural theory, practice and relationships.

2. Hafta (26 – 30 Eylül)

The present understanding of architecture and architects in the past heroes

3. Hafta (3 – 7 Ekim)

Modernism and postmodernism

4. Hafta (10 – 14 Ekim)

Architecture in perception

5. Hafta (17 – 21 Ekim)

Architectural aesthetics

6. Hafta (24 – 28 Ekim)

Popular culture in architecture. (Current - Style - Fashion - Trends)

7. Hafta (31 - 4 Kasım)

Mid-Term Examination

8. Hafta (7 - 11 Kasım)

Design Elements

9. Hafta (14 – 18 Kasım) Design Elements
10. Hafta (21 – 25 Kasım) Design Principles
11. Hafta (28 - 2 Aralık) Design Principles
12. Hafta (5 – 9 Aralık)

Architectural styles and contemporary applications

13. Hafta (12 -16 Aralık) Project presentation
14. Hafta (19 - 23 Aralık) Project presentation
15. Hafta (24 – 30 Aralık) Final Examination
16. Hafta
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta
24. Hafta
25. Hafta
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta

