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DERSİN ADI DERSİN 

KODU 

YARIYILI  DERS YÜKÜ AKTS 

 

MİMARİ PROJE 1 3003 1 240 8 

  

 

Ön Şartlı Dersler Yok 

 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin Seviyesi  Lisans 

Dersin Öğretim Üyesi  Dr. Eyüp Dullina 

Dersin Yardımcıları  

Derslik   

Ders Dışı Görüşme 

Saatleri ve Yeri 

Görüşme:    

Danışmanlık:  

 

Dersin Amacı Mimaride en çok kullanılan çizgisel anlatım aracı olan dik eşlenik izdüşümün 

öğretilmesi, üç boyutlu düşünceleri izdüşümlerle anlatabilme, izdüşümleri verilen 

şekilleri üç boyutlu olarak tasarlayabilme yetisinin kazandırılması ve öğrencileri 

mimari çizim standartları hakkında bilgilendirmektir. 

Mimari tasarımla ilgili temel kavramların aktarılması, tasarımda bütünü, ayrıntıyı 

görme, yorum gücü ve eleştirel bakma yetisinin kazandırılıp, bunların bütünde 

öğrenciyi merkez alarak değerlendirilmesi ve uygulamalar yoluyla öğrencilerin tasarım 

yeteneklerinin, temel tasarıma yönelik üç boyutlu soyut düşünme mantığının 

geliştirilmesi  

 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 

 

 

 

• Çizim aletlerini kullanabilmek 

• Üç boyutlu düşünme yeteneğini geliştirmek   

• Düşünceyi kağıda aktarabilecek teknik altyapıyı sağlamak 

•  Dik paralel izdüşüm çizebilmek  

• İzdüşümleri verilen cisimlerin üç boyutlu konumunu kavrayabilmek  

• Mimari ifade tekniklerini anlamak ve uygulamak  

• Serbest el çizim tekniği ile mimari anlatımı güçlendirmek  

• Paralel perspektif türlerini çizebilmek (İzometrik, Kavalyer, Militer) 

• Merkezi izdüşüm çizebilmek (Artistik Perspektif).  

• Mimari plan, vaziyet planı, görünüş, kesit çizebilmek. 

Dersin İçeriği Mimari anlatım için gerekli araç ve gereçlerin tanıtımı ve kullanma ilkeleri, çizgi, 

ölçek, ölçülendirme kavramları, ölçeklere bağlı olarak mimari proje anlatım özellikleri, 

grafik anlatımlar, perspektif çizimler konularında temel bilgiler ve bunlara ilişkin 

uygulamalar. Mimari mekan organizasyonunda “Temel Tasarım”ın yeri, temel tasarım 

öğelerinin (çizgi, yön, aralık, biçim, ölçü, renk, değer, doku, ışık-gölge), hareket) 

tanıtılması, belirlenen kavram doğrultusunda kompozisyon kurgusuyla farklı 

materyaller kullanılarak uygulama yapılması. 
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HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

 

 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 
Gözlemden çizime: Çizgi, çizgi türleri, tarama 

teknikleri, yazı  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

2 

Çizgi öğesinin görsellerle desteklenerek teorik olarak 

anlatılması ve belirlenen bir kavramla uygulamasının 

yapılması  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

3 

Çizim araç gereçlerinin kullanım alıştırmaları, pergel 

yardımıyla çokgen vb. çizimleri  

 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

4 

Yön  ve Aralık öğesinin görsellerle desteklenerek teorik 

olarak anlatılması ve belirlenen bir kavramla 

uygulamasının yapılması 

 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

5 

Biçim öğesinin görsellerle desteklenerek teorik olarak 

anlatılması ve belirlenen bir kavramla uygulamasının 

yapılması  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

6 

Biçim ve Ölçü öğesinin görsellerle desteklenerek teorik 

olarak anlatılması ve belirlenen bir kavramla 

uygulamasının yapılması  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

7 Ara Sınav 
Ders notu ve kaynakları 

8 
İzdüşüm türleri, dik eşlenik izdüşümde nokta, doğru ve 

düzlemlerin tanımlanması  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

9 

Değer öğesinin görsellerle desteklenerek teorik olarak 

anlatılması ve belirlenen bir kavramla uygulamasının 

yapılması 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

10 

Renk öğesinin görsellerle desteklenerek teorik olarak 

anlatılması ve belirlenen bir kavramla uygulamasının 

yapılması 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

11 
Dik eşlenik izdüşüm, epür düzeni (Plan, ön görünüş, 

yan görünüş)  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

12 

Doku öğesinin görsellerle desteklenerek teorik olarak 

anlatılması ve belirlenen bir kavramla uygulamasının 

yapılması  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

13 
Epür düzeninde üç boyutlu düşünme yeteneğini 

geliştirici çalışmalar  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

14 

Işık-Gölge , hareket öğesinin görsellerle desteklenerek 

teorik olarak anlatılması ve belirlenen bir kavramla 

uygulamasının yapılması  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

15 
Dönem Sonu Sınavı 

 

Ders notunun ve kaynaklarının tamamı 

 

 

 

 

 

 

 



AKTS VE DERS YÜKÜ TABLOSU 

Sunum / Seminer    

Sınıf Dışı Ders Çalışma (ön hazırlık ve pekiştirme) 14 3 42 

Ara Sınav 1 12 12 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14 

Toplam Ders Yükü    

AKTS 8 

 

DERSLE İLGİLİ GENEL İLKELER 

 

Değerli Öğrencilerimiz, 

 

Derse dahil olmanız, dersi tam öğrenmeniz ve hak ettiğiniz başarıyı elde etmeniz amacıyla her derse, işlenecek 

konularla ilgili bölümleri temel ve yardımcı ders kitaplarından okuyarak hazırlıklı gelmeniz gerekmektedir. 

Ders saatlerine titizlikle uymanızı, çok zaruri olmadıkça dersleri aksatmamanızı, derse aktif katılım 

sağlamanızı, hocanızla ve sınıf arkadaşlarınızla tam iletişim kurmanızı, sınıftaki tartışmalara katılarak aktif 

olmanızı bekliyoruz.  Gerek derslerde, gerekse sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda 

ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. Her dersin başında, ortasında veya sonunda olmak üzere 

hocanızın istediği bir zamanda yoklama alınacaktır. Dönem boyunca bütün derslere katılan öğrenciye, sınav 

notuna ek olarak 15 puan devam notu verilecektir.  

 

 

 

 

KAYNAKLAR 

 

ANA KAYNAK 

No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 
Mimaride Izdüşüm Çizim 

Yöntemleri 
Türkçü, H. Ç ”, Birsen Yayınevi, 2005 

2   

3   

 

YARDIMCI KAYNAKLAR 

No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 Temel Tasarım  Gürer, L. Birsen Yayınevi, Istanbul, 2010 

2  
 

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Değerlendirmede Esas Alınan Çalışmalar SAYISI 
KATKI 

PAYI 
Devam 15 %10 

Proje / Etkinlik 1 %20 

Ara Sınav 1 %35 

Dönem Sonu Sınavı 1 %35 

TOPLAM 17 %100 

 

 

 

ÜNİVERSİTE ETİK KODU 

 
Sınavlarda kopya yapılması veya yapmaya teşebbüs edilmesi, dersle ilgili ödev, proje, sunum gibi çalışmalarda 

kullanılan kaynaklara atıf yapılmaması (intihal) durumlarında M.C. Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Vizyon 

Üniversitesinin mevzuatında yer alan ilgili disiplin kuralları uygulanır. Uluslararası Vizyon Üniversitesi 

öğrencilerinin bu tarz davranışlara asla rağbet etmemeleri beklenmektedir.    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


