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Dersin İçeriği  

(Course Description)  

 

Üniversiteye yeni katılan öğrencilerin akademik ve günlük yaşamlarında 
karşılaşabilecekleri durumlar, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak 
olanaklar hakkında bilgi edinmeleri sağlayan oryantasyon programıdır.  

This course is an orientation program that provides information about 
the situations that new students may encounter in their academic and 
daily lives, and opportunities that will contribute to their personal 
development. 

Dersin Amacı  

(Course Objectives) 

 

Üniversiteye yeni katılan öğrencilerin akademik ve günlük yaşamlarında 
karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgi edinmeleri sağlanmaktadır. 
Üç günlük seminer ve aktiviteler sayesinde öğrencilerin akademik ve 
kişisel gelişimlerine de destek olacak imkânlar sunmakta / 
tanıtılmaktadır. 

Students who have just joined the university are provided with 
information about the situations they may encounter in their academic 
and daily lives. Thanks to three-day seminars and activities, it offers / 
introduces opportunities to support the academic and personal 
development of students. 

Dersin Öğrenme Çıktıları 

(Course Learning Outcomes) 
 

 

1) Öğrenciler üniversite içindeki sosyal-kültürel hayata nasıl 
katılabileceklerini öğrenirler 
2) Öğrenciler üniversiteyle ilgili olarak akademik ve idari birimlerde 
kalite ve standartları öğrenirler. 
3) Öğrenciler akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak 
olanaklar hakkında bilgi sahibi olurlar.  
4) Öğrenciler kent ve kültürel yaşama ilişkin bilgi sahibi olurlar 

1) Students learn how to participate in the social-cultural life within the 
university 
2) Students learn about quality and standards in academic and 
administrative units related to the university. 
3) Students learn about opportunities that will contribute to their 
academic and personal development. 
4) Students gain knowledge about the city and cultural life. 

 
Ders Kaynakları 
(Course References) 

 

  

Üniversite Genelinde, 1 hafta boyunca süren Seminer, Sunum, 
Aktiviteler düzeyinde yürütülmektedir. 

 

 

 

 

http://www.google.com.tr/imgres?hl=tr&biw=1280&bih=645&tbm=isch&tbnid=oQaNASzyL7EuRM:&imgrefurl=http://www.facebook.com/HKUnv&docid=AXFceKhrEZ7l_M&imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc6/276755_298783026871579_1489820497_n.jpg&w=180&h=186&ei=SvhiUOamL4imhAeHw4GoDA&zoom=1&iact=hc&vpx=425&vpy=333&dur=1941&hovh=148&hovw=144&tx=96&ty=69&sig=106445525837984547125&page=4&tbnh=142&tbnw=137&start=55&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:55,i:250


 

DERS PLANI (COURSE PLAN) 

Gün 

Days 
Konu (Topics) 

Dersin Çıktıları 

Course Outcomes 

1 
Toplantı, üniversite sunum, genel tanıtım 

1 
Meeting, university presentation 

2 
Toplantı, üniversite sunumu, idari birimler tanıtım 

2 
Meeting, university presentation, administrative units presentation 

3 
Seminer, öğrenci kulüpleri, aktivite alanları tanıtımı 

3 
Presentation of seminars, student clubs, activity areas 

4 
Fakülte tanıtımı, bölümler tanıtımı 

1,2,3 
Faculty introduction, department introduction 

5 
Şehir gezisi 

4 
City travel 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (GRADE EVALUATION SYSTEM) 

ARA SINAV (Midterm)  Katılım 1  % 50 

FİNAL (Final) Katılım 1  % 50 

TOPLAM (Total) % 100 

 

AKTS  

AKTİVİTE (Activity) 
Hafta 

Weeks 
Saat 

Hour 
Toplam 

Total 

Ders süresi (Course time) 1 8 8 

Ön çalışma, araştırma, uygulama (Preliminary study, research, practice)    

Ödevler (Homework)    

Ara Sınav (Midterm)    

Final Sınavı (Final)    

TOPLAM İŞ YÜKÜ (Total workload) 8 

AKTS [Toplam İş Yükü / 30]  - [Total workload / 30] 1 

 

PROGRAM VE DERS ÇIKTILARI İLİŞKİSİ TABLOSU 

Program and Course Outcomes Relationship Table 
 

DÇ/PÇ PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 
PÇ
13 

DÇ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DÇ2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DÇ3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 

DÇ4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

PÇ: Program Çıktısı (Program Outputs) | DÇ: Ders Çıktısı (Course Outputs) 

Değer (Value) : | 1: Düşük (low)  2: Orta (Middle)  3: Yüksek (High) 

 

 
İç Mimari ve Çevre Tasarımı Lisans Programıyla İlişkisi 

Relationship with Interior Architecture and Environmental Design Undergraduate Program 

Düzey 

Level 

1 2 3 

PÇ1 

Alanında gerekli, düşünsel, bilimsel, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve 

kavrayışa sahip olmak. 
 X  

Have knowledge and understanding of the intellectual, scientific, aesthetic, artistic, historical, and 

cultural background necessary for the profession. 

PÇ2 

Doğal ve kültürel mirası koruma bilincine, çevre duyarlı ve sürdürülebilir tasarımlar yapabilme bilgi ve 

sorumluluğuna sahip olmak. 
X   

Have natural and cultural heritage conservation awareness and the knowledge and responsibility to 

create environment-friendly and sustainable design. 

PÇ3 

Tasarım alanındaki estetik, sanat, strüktür ve teknik bilgi birikimini bütünleşik bir iç mekân ve çevre 

tasarım sürecinde birleştirip uygulayabilmek. 
  X 

Employ and combine aesthetical, artistic, structural, and technical knowledge in an integrated interior 

and environmental design process. 



PÇ4 
Alanında kurumsal, etik değerler, ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahip olmak. 

X   
Know corporate and ethical values, principles, laws, regulations, and standards in the profession. 

PÇ5 

Tasarım-planlama alanında kavram geliştirme ve araştırmalar için söylem, kuram ve pratik bütünlüğünü 

sağlama becerisine sahip olmak. 
X   

Have the ability to provide the unity of discourse, theory, and practice for concept development and 

research in design and planning. 

PÇ6 

Disiplinler arası etkileşimli çalışmalarda, süreçleri analiz etme, planlama, tasarım, uygulama ve 

denetleme süreçlerinde yaratıcı çözümler geliştirmek. 
 X  

Being able to analyze processes in inter-disciplinary interactive studies, to develop creative solutions in 

planning, design, implementation, and supervision processes. 

PÇ7 

İç mimarlık ve çevre tasarımı alanının tüm süreçlerinde bağımsız olarak veya ekip içinde çeşitli rollerde 

sorumluluk alarak projeleri planlar, yeni sentezler üretmek ve uygulamak. 

X   Being able to plan a project, produce and implement new syntheses in all processes of interior 

architecture and environmental design independently, or take responsibility in various roles within the 

team. 

PÇ8 

Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, yaşam boyu öğrenme bilinci ile 

kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olmak. 
X   

Evaluate the knowledge and skills in the field with a critical approach, have the motivation and 

learning skills necessary for lifelong learning in personal and professional development. 

PÇ9 

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir biçimde 

ifade etmek, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek farklı gruplarla paylaşmak. 
X   

Express ideas and solutions to problems effectively in written, verbal, and visual forms to share 

information with different groups by supporting them with quantitative and qualitative data. 

PÇ10 

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri 

izleyebilmek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurmak. 
X   

Know a foreign language at least at the B1 Level in the CEFR, to follow the developments in the field, 

and communicate effectively with colleagues. 

PÇ11 

Tasarım alanındaki çalışmalarda güncel teknolojik araçlar ve programları kullanmak, gelişmeleri takip 

edebilmek. 
 X  

Use up-to-date technological tools and programs in the field of design and keeping up with the 

developments. 

PÇ12 

Tarihi çevre ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal proje geliştirmek ve etkinlik 

düzenlemek. 
X   

Developing social projects and organize events with the awareness of the historical environment and 

social responsibility. 

PÇ13 

Güncel yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibi 

olmak. 
X   

Have knowledge and awareness about current, local, regional, national, and global professional 

issues. 

PÇ: Program Çıktısı (Program Outputs) |  

Değer (Value) : | 1: Düşük (low)  2: Orta (Middle)  3: Yüksek (High) 

 


