
                                                                 DERS İZLENCESİ (SYLLABUS) 

 

DERSİN ADI DERSİN 

KODU 

YARIYILI  DERS YÜKÜ AKTS 

 

MİMARİ PROJE 2 3008 2 180 6 

  

 

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 Öğrencinin izleme, gözlem yapma, algılama, eleştirme, fikir üretme, değerlendirme 

gibi duygu ve duyumlardan başlayarak tüm duygusal ve düşünsel süreçlerini bütünsel 

bir şekilde çalıştırılması, görsel olarak da çevre ve madde ile ilişki kurmasının 

sağlanması, öğrencilerin yaratıcı güçlerini ortaya koyarak gözlemlerini, izlenimlerini, 

duygularını, tasarım ve imgelerini tasarım ilkeleri yoluyla ifade edebilme, geliştirme 

yetisinin ve soyut düşünme mantığının kazandırılması. 
 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 

 

 

 

• Eleştirel düşünme becerisini kazandırmak  

• Bireyin algı düzeyini ve hayal gücünü geliştirmek  

• Biçimsel kompozisyon sistemlerini tanımlama becerisini kazandırmak  

• Soyut düşünceyi somuta aktarma becerisi kazandırmak  

• Örneklerden yararlanma becerisi kazandırmak  

• Tasarım öğelerini kompozisyon kurgusu içinde kullanma becerilerini 

kazandırmak  

• Tasarım becerileri kazandırmak  

• Araştırma becerisini geliştirmek 

Dersin İçeriği Temel tasarım ilkelerinin (tekrar, uygunluk, karşıtlık, egemenlik, koram, denge) ve 

tasarım organizasyonunun örnekler ve uygulamalarla irdelenmesi.   

 

 

  

   

 

Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University                  

Universiteti Ndërkombëtar  Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi 

Adres: Ul. Major C. Filiposki No.1, Gostivar – Makedonya   

tel: +389 42 222 325, www.vizyon.edu.mk,  info@vizyon.edu.mk 

 

 

 

mailto:info@viyzon.edu.mk


HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

 

 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 
Tekrar ilkesinin görsellerle desteklenerek teorik olarak 

anlatılması ve belirlenen bir kavramla uygulamasının 

yapılması 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

2 Yatay ve düşey kesit örnekleri ve uygulamaları  
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

3 
Uygunluk ilkesinin görsellerle desteklenerek teorik 

olarak anlatılması ve belirlenen bir kavramla 

uygulamasının yapılması  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

4 
Ölçülendirme; Plan, görünüş ve kesitlerde, ölçeklere 

göre yatay ve düşey ölçülerin verilmesi. 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

5 

Karşıtlık ilkesinin görsellerle desteklenerek teorik 

olarak anlatılması ve belirlenen bir kavramla 

uygulamasının yapılması, ödevlerin duyurularak, 

niteliğinin örneklerle açıklanması  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

6 

Mimari proje aşamalarına bağlı olarak çizim 

teknikleri: 1/50 çizim tekniklerinin anlatılması ve 1/50 

tekniğinde pencere, kapı, merdiven ve rampa çizim 

uygulamaları  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

7 Ara Sınav 
Ders notu ve kaynakları 

8 

Ölçek kavramı, mimaride kullanılan ölçekler ve 

kullanım yerleri Kesitler; yatay ve düşey kesitler, 

kesitlerde iç özelliklerin ve malzeme farklarının 

anlatımı  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

9 
Koram ilkesinin görsellerle desteklenerek teorik 

olarak anlatılması ve belirlenen bir kavramla 

uygulamasının yapılması  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

10 
Mimari anlatımı güçlendiren ve katkı sağlayan 

figürlerin (insan, bitki vb.) grafik anlatımlarının çizimi 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

11 
Denge ilkesinin görsellerle desteklenerek teorik olarak 

anlatılması ve belirlenen bir kavramla uygulamasının 

yapılması  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

12 Tasarım organizasyonu 
Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

13 
Kavram belirlenerek bütünde bakışın kurulduğu 

serbest uygulama.  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

14 
Ödevlerin anlatılması ve ders bütününe yönelik genel 

sorgulama  

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 6 

 

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 Mimarlıkta Teknik Resim  O., Kizil, F., Yapı Yayın, 2006  

2   

3 
 

 

 

YARDIMCI KAYNAKLAR 

No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 Mimarlıkta Temel Tasar Özek, V  T.Ü. Müh.-Mim. Fak. Yayınları, Edirne, 1993 

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.    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


