
DERS TANIMLARI 

 

BİRİNCİ YARIYIL 

 

TÜRK 101 TÜRK DİLİ I 

Ders, dil-duygu bağıntısı kurmayı öğretmeyi; Türkçe'nin genel yapı özelliklerini kavratmayı; metin 

çözümlemeyi, özet çıkarmayı, not tutmayı, rapor yazmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. 

 

ENG 131 ACADEMIC ENGLISH I 

Ders, üst-orta seviyede genel İngilizce dersidir. Bu ders, dört dil becerisine odaklanır: dinleme, 

konuşma, okuma ve yazma. Derste sözcük ve dilbilgisi çalışmaları tanım ve üretim amaçları için ele 

alınmaktadır. Dört dil becerisi iç içe geliştirilmektedir. Yazma becerisi özellikle akademik paragraf 

üretimi düzeyinde ele alınmaktadır. 

 

MİM 131 TEKNİK ÇİZİM I 

Ders, bir iletişim aracı olarak iki ve üç boyut ifade tekniklerinin öğretilmesine ve tasarım sürecindeki 

öneminin ve rolünün kavratılmasına yöneliktir. 

 

MİM 125 MİMARLIĞA GİRİŞ 

Ders kapsamında mimarlık bilim ve sanatının temel kavramları ve bileşenleri tanıtılmakta, mimarlık 

terminolojisi üzerinde durulmaktadır. 

 

GSF 123 DESEN I 

Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni 

tanıtılmaktadır. 

 

GSF 125 SANAT TARİHİ I 

Ders kapsamında sanatın sosyal ve yaratıcılık tarihi tanıtılmakta; bireysel ve toplumsal örnekler 

üzerinden tartışma ortamı sağlanmaktadır. 

 

GSF 127 TEMEL TASARIM I 

Ders kapsamında  görsel bilgi yolu ile bireyin önce kendisine sonra çevresine eleştirel gözle 

bakabilmesi; estetik algının geliştirilmesi hedeflenmekte ve özgün biçimlendirmeyle problem çözme 

yeteneğini geliştiren kompozisyon düzenlemeleri gerçekleştirilmektedir. 

 



İKİNCİ YARIYIL 

 

TÜRK 102 TÜRK DİLİ II 

Ders, öğrencilere bir konu hakkında düşündüklerini akılcı, yalın, özgün ve etkili bir biçimde yazılı ve 

sözlü olarak ifade etmeyi öğretmekte; dinleme, eleştirme, planlı düşünme, okuma becerisi ve 

alışkanlıkları kazandırmaktadır. 

 

ENG 132 ACADEMIC ENGLISH II (ÖK: ENG 131) 

Ders, üst-orta seviyede genel İngilizce dersidir. Bu ders dört dil becerisine odaklanır: dinleme, 

konuşma, okuma ve yazma. Derste sözcük ve dilbilgisi çalışmaları tanım ve üretim amaçları için ele 

alınmaktadır. Dört dil becerisi iç içe geliştirilmektedir. Yazma becerisi özellikle akademik paragraf  

üretimi düzeyinde ele alınmaktadır. 

 

MİM 132 TEKNİK ÇİZİM II 

Ders kapsamında mimari proje örnekleri üzerinden iki ve üç boyutlu ifade araçları üzerinde 

durulmakta, mimari okumalar yapılmaktadır. 

 

MİM 134 MİMARLIK KÜLTÜRÜ 

Ders kapsamında mimarlık bilim ve sanatının temel kavramlarının ve bileşenlerinin mekan 

kurgusundaki yerinin ve öneminin üzerinde durulması ve bu yolla eğitimde ve mesleki uygulamalarda 

başarının artırılması hedeflenmektedir. 

 

MİM 136 MİMARİ SUNUM 

Ders ,mimari sunum tekniklerine yönelik gerekli altyapıyı oluşturan bir derstir. Bu derste farklı sunum 

teknikleriyle tanışan öğrencinin tasarım derslerinde edindiği bilgi ve becerileri tutarlı bir şekilde 

aktarabilmesi beklenmektedir. Öğrencinin serbest el çizim, maket yapımı ve ilgili bilgisayar 

programları konusunda bilgi sahibi olması ve mimari sunum konusunda becerilerini geliştirmesi 

hedeflenmektedir. 

 

GSF 126 SANAT TARİHİ II 

Ders kapsamında sanatın sosyal ve yaratıcık tarihi; bireysel ve toplumsal örnekler üzerinden  

Rönesans Dönemi sonrasında ele alınmaktadır. 

 

 

 



MİM 128 TEMEL TASARIM II (ÖK: GSF 127) 

Ders kapsamında görsel bilgi yolu ile bireyin önce kendisine sonra çevresine eleştirel gözle 

bakabilmesi; estetik algının geliştirilmesi hedeflenmekte ve özgün biçimlendirmeyle problem çözme 

yeteneğini geliştiren mimari araştırma ve düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. 

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL 

 

ATA 201 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI I 

Ders kapsamında ana hatları ile Osmanlı Devleti'nin nitelikleri, çöküşünü hazırlayan iç ve dış nedenler, 

Batılı sanayileşmiş devletlerin 19.yy. da Osmanlı Devletine karşı olan politikaları, ulusal boyutta bir 

bağımsızlık savaşını zorunlu kılan nedenler ve savaşın gelişimi ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. 

 

ENG 231 ACADEMIC ENGLISH III (ÖK: ENG 132) 

Ders, üst-orta seviyede akademik İngilizce dersidir Bu ders dört dil becerisine odaklanır: dinleme, 

konuşma, okuma ve yazma. Derste sözcük ve dilbilgisi çalışmaları tanım ve üretim amaçları için ele 

alınmaktadır. Dört dil becerisi iç içe geliştirilmektedir. Yazma becerisi özellikle akademik makale 

üretimi düzeyinde ele alınmaktadır. Bu ders öğrencilerin akademik ortamlarda etkili yazılı ve sözlü 

iletişim kurmalarını sağlayacak sözcük bilgisini Akademik Kelime Listesinde (Coxhead, 2000) belirtilen 

sözcükleri temel alarak geliştirmektedir. 

 

MİM 221 TASARIM STÜDYOSU I (ÖK: MİM 128) 

Ders kapsamında küçük ölçekli bir tasarım problemine yönelik araştırma yapılmakta, çevre verileri 

analiz edilmekte ve proje geliştirilmektedir. 

 

MİM 223 YAPI MALZEMELERİ 

Ders kapsamında yapı sistemlerinde kullanılan temel malzemelerin özellikleri ve kullanım kriterleri 

üzerinde durulmaktadır. 

 

MİM 225 YAPI SİSTEMLERİ I 

Derste öğrenciler için gerekli yapı bilgisinin aktarılması amaçlanmaktadır. Derste, dış fiziksel ve doğal 

güçlere dayanıklı, insan sağlığı ve güvenliğini sağlayan bileşenlerden oluşmuş bir yapılı çevre elde 

edilmesi için gerekli temel bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler öğrencilere deneysel uygulamalarla 

aktarılmaktadır.  

 

 



MİM 227 MİMARLIK TARİHİ I 

Ders kapsamında mimarlık sanat ve biliminin belirli dönemler içinde geçirdiği değişimler üzerinde 

durulmaktadır. 

 

MİM 229 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I 

Ders kapsamında mimari tasarım ve anlatım sürecinde bilgisayar kullanımı üzerinde durulmaktadır. 

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL 

 

ATA 202 ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI II 

Ders kapsamında yeni Türk Devleti'ne çağdaş bir kimlik kazandırma çabaları, Atatürk İlkeleri'nin yanı 

sıra yeni devletinin varoluş felsefesi olan Atatürkçü düşünce sisteminin temel değer, kavram ve 

kurumları, neden-sonuç ilişkisi içinde ayrıntılarıyla incelenerek günümüze kadar olan iç ve dış siyasi 

tarihi olaylar aktarılmaktadır. 

 

ENG 232 ACADEMIC ENGLISH IV (ÖK: ENG 231) 

Ders üst-orta seviyede akademik İngilizce dersidir. Bu ders dört dil becerisine odaklanır: dinleme, 

konuşma, okuma ve yazma. Derste sözcük ve dilbilgisi çalışmaları tanım ve üretim amaçları için ele 

alınmaktadır. Dört dil becerisi iç içe geliştirilmektedir. Yazma becerisi özellikle  akademik makale  

üretimi düzeyinde ele alınmaktadır. Bu ders öğrencilerin akademik ortamlarda etkili yazılı ve sözlü 

iletişim kurmalarını sağlayacak sözcük bilgisini Akademik Kelime Listesinde (Coxhead, 2000) belirtilen 

sözcükleri temel alarak geliştirmektedir. 

 

MİM 222 TASARIM STÜDYOSU II (ÖK: MİM 221) 

Ders kapsamında küçük ölçekli karmaşık bir tasarım problemine yönelik araştırma yapılmakta, çevre 

verileri analiz edilmekte ve proje geliştirilmektedir. 

 

MİM 224 STATİK VE MUKAVEMET 

Ders kapsamında statik ve mukavemetin temel kavramlarının ve bileşenlerinin kavratılması; tasarım 

kurgusundaki yerinin ve öneminin üzerinde durulması ve bu yolla eğitimde ve mesleki uygulamalarda 

başarının artırılması hedeflenmektedir. 

 

MİM 226 YAPI SİSTEMLERİ II 

Ders kapsamında yapıyı oluşturan yapı elemanları ve yapı sistemleri üzerinde durulmaktadır. 

 



MİM 228 MİMARLIK TARİHİ II 

Ders kapsamında mimarlık sanat ve biliminin belirli dönemler içinde geçirdiği değişimler üzerinde 

durulmaktadır. 

 

MİM 230 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 

Ders kapsamında mimari tasarım sürecinde bilgisayar kullanımı ile modelleme yapılması üzerinde 

durulmaktadır. 

 

BEŞİNCİ YARIYIL 

 

MİM 321 TASARIM STÜDYOSU III (ÖK: MİM 222) 

Ders kapsamında orta ölçekli bir tasarım probleminin çözümüne yönelik proje çalışması 

gerçekleştirilmektedir. 

 

MİM 323 ÇAĞDAŞ MİMARLIK I 

Ders kapsamında mimarlık sanat ve bilimi çağdaş-güncel örnekler üzerinden tartışılmaktadır. 

 

MİM 325 YAPI TEKNOLOJİLERİ I 

Ders kapsamında yapı elemanları ve yapı teknolojileri  üzerinde durulmakta, proje çalışması 

gerçekleştirilmektedir. 

 

MİM 327 RÖLÖVE VE RESTORASYON I 

Ders kapsamında restorasyon teknikleri ve uygulama örnekleri üzerinde durulmaktadır. 

 

MİM 329 FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ I 

Ders kapsamında mimarlık disiplini ve fiziksel çevre verileri arasında ilişki kurulmaktadır. 

 

GSF XXX SEÇİMLİK DERS I 

 

GSF XXX SEÇİMLİK DERS II 

 

MİM 300 STAJ I 

Zorunlu staj sürecinde öğrenciler edindikleri bilgileri uygulama ortamında sınama olanağı 

bulmaktadırlar. 

 



ALTINCI YARIYIL 

 

MİM 322 TASARIM STÜDYOSU IV (ÖK: MİM 321) 

Ders kapsamında orta ölçekli karmaşık bir tasarım probleminin çözümüne yönelik proje çalışması 

gerçekleştirilmektedir. 

 

MİM 324 ÇAĞDAŞ MİMARLIK II 

Ders kapsamında mimarlık sanat ve bilimi çağdaş-güncel örnekler üzerinden tartışılmakta, çağdaş 

mimarlar üzerinde durulmaktadır. 

 

MİM 326 YAPI TEKNOLOJİLERİ II 

Ders kapsamında yapı sistemleri üzerinde durulmakta, bu konuda  proje gerçekleştirilmektedir. 

 

GSF XXX SEÇİMLİK DERS III 

 

GSF XXX SEÇİMLİK DERS IV 

 

GSF XXX SEÇİMLİK DERS V 

 

GSF XXX SEÇİMLİK DERS VI 

 

YEDİNCİ YARIYIL 

 

MİM 421 TASARIM STÜDYOSU V (ÖK: MİM 322) 

Ders kapsamında üst ölçekli bir tasarım probleminin çözümüne yönelik proje çalışması 

gerçekleştirilmektedir. 

 

MİM 423 SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM I 

Ders sürdürülebilirlik kavramını tarihsel ve güncel gelişmeler ile ele almakta ; derste  sürdürülebilir 

malzemeler, kaynaklar, üretim yöntemleri ve geri dönüşüm süreçleri üzerinde durulmaktadır. 

 

GSF XXX SEÇİMLİK DERS VII 

 

GSF XXX SEÇİMLİK DERS VII 

 



GSF XXX SEÇİMLİK DERS IX 

 

GSF XXX SEÇİMLİK DERS X 

 

MİM 400 STAJ II 

Zorunlu staj sürecinde öğrenciler edindikleri bilgileri büro ortamında sınama olanağı bulmaktadırlar. 

 

SEKİZİNCİ YARIYIL 

 

MİM 422 TASARIM STÜDYOSU VI (ÖK: MİM 421) 

Ders kapsamında üst ölçekli kompleks bir tasarım probleminin çözümüne yönelik proje çalışması 

gerçekleştirilmektedir. 

 

MİM 424 MESLEK PRATİĞİ VE YÖNETİMİ 

Ders kapsamında mesleğin uygulanma sürecinde karşılaşılabilecek olası problemler ve çözümleri 

üzerinde durulmaktadır. 

 

GSF XXX SEÇİMLİK DERS XI 

 

GSF XXX SEÇİMLİK DERS XII 

 

GSF XXX SEÇİMLİK DERS XIII 

 

GSF XXX SEÇİMLİK DERS XIV 

 

GSF XXX SEÇİMLİK DERS XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEÇMELİ DERSLER 

 

GSF 352 KÜLTÜR TARİHİ 

Ders kapsamında kültürün tanımı, ögeleri, toplumsal ve kültürel değişme kuramları, kültür-uygarlık 

ilişkisi anlatılmaktadır. 

 

GSF 355 SANAT SOSYOLOJİSİ 

Ders kapsamında sosyolojik gelişmeye bağlı olarak sanatın çeşitli alanlarındaki değişimleri ve sanatın 

toplumsal boyutu; sanatsal üretimin sosyal değeri, üretim ve dağıtım ilişkilerinde ekonomik-politik ve 

sosyal etkiler anlatılmaktadır. 

 

ENG 445 MESLEKİ İNGİLİZCE I 

Ders, ileri seviyede video materyalleri destekli Mesleki İngilizce dersidir. Bu ders öğrencilere etkili bir 

sunum yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu ders ayrıca etkili bir sunum yapabilmek için vücut 

dili, ifade araçları ve görsellerin kullanımı gibi konularda  uygulamaları kapsamaktadır. 

 

ENG 446 MESLEKİ İNGİLİZCE II 

Ders, üst-orta seviyede mesleki İngilizce dersidir. Bu ders okuma becerisine odaklanır. Derste sözcük 

ve dilbilgisi çalışmaları yapılmakta, tanım ve üretim amaçları  ele alınmaktadır. 

 

MİM 431 MATEMATİK 

Derste matematik aracılığı ile sistematik düşünce üzerinde durulması hedeflenmektedir. 

 

MİM 432 MİMARİ TASARIM YAKLAŞIMLARI 

Ders kapsamında tasarım alanında geliştirilmiş olan kavram ve kuramların eleştirel bir yaklaşımla ele 

alınması hedeflenmektedir. 

 

MİM 433 MİMARLIKTA MEKAN ALGISI 

Ders kapsamında mimarlık sanatında önemli bir kavram olan mekan, mekanın özne üzerinde 

psikolojik etkisi ve algının mekanla ilişkili olarak sahip olduğu kavramsal çerçeve üzerinde 

durulmaktadır. 

 

MİM 434 MADDİ KÜLTÜR 

Ders kapsamında taşınmaz maddi kültür varlıkları anlatılmaktadır. 

 



MİM 435 GELENEKSEL TÜRK KONUTU 

Derste Geleneksel Türk Evi'ni oluşturan bileşenler üzerinde durulmaktadır. 

 

MİM 436 ANKARA’DA SİVİL MİMARLIK 

Ders kapsamında  Ankara’da modern dönem konut yapılarının tespitine, araştırılmasına ve 

belgelenmesine yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.  

 

MİM 437 ANKARA’NIN KATMANLARI 

Ders, Ankara’nın tarihi katmanlarını yerinde öğretmeyi, Ankara’nın tarihsel süreçteki gelişimini 

anlatmayı, kentsel ölçekte çeşitli dönemlerdeki değişiklikleri okutmayı hedeflemektedir. 

 

MİM 438 KENT TARİHİ 

Ders kapsamında kentlerin oluşum süreci, tipleri ve mimarlıkla olan ilişkisi üzerinde durulmaktadır. 

 

MİM 439 KENT VE MİMARLIK OKUMALARI 

Derste kent ve mimarlık ilişkisi kuramsal ve tarihsel açıdan mekan üzerinden değerlendirilmektedir. 

 

MİM 441 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME 

Ders ileri seviye bilgisayar destekli tasarımın öğretilmesi ve dijital modellemenin anlatılması üzerine 

odaklanmaktadır. 

 

MİM 442 ENGELLİLER İÇİN TASARIM 

Derste fiziksel engelli kullanıcıların özelliklerinin tanımlanması, evrensel standartlara uygun olarak 

mekan tasarlama bilgi ve becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

MİM 443 FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ II 

Ders kapsamında yapay ve doğal aydınlatma, yangın güvenliği ve akustik konuları gibi çevresel 

koşulların tasarım süreci ile bütünleştirilmesine yönelik temel bilgiler aktarılmaktadır. 

 

MİM 444 RÖLÖVE VE RESTORASYON II 

Derste temel bilgiler üzerinden tarihi dokuda proje geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

MİM 445 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANİMASYON 

Derste dijital ortamda tasarlanan modellerin, animasyon teknikleriyle desteklenerek mimari sunuş 

becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 



MİM 446 İLERİ MAKET TEKNİKLERİ 

Derste öğrencilere geleneksel tekniklerin yanı sıra, güncel maket teknikleri ve maket üretimi 

anlatılmaktadır. 

 

MİM 447 GEOMETRİ 

Derste mimari formlar ve formların tasarım sürecinde kullanımı üzerinde durulmaktadır.  

 

MİM 448 MİMARLIK VE GÖRSEL SANATLAR 

Ders kapsamında geçmişte ve günümüzde mimarlık ve görsel sanatlar arasındaki ilişki anlatılmaktadır. 

 

MİM 449 MİMARLIK VE EDEBİYAT 

Ders kapsamında edebi metinler üzerinden mimari mekan çözümlemeleri yapılmakta, iki disiplin 

arasında var olan ilişki edebi metinler üzerinden kurulmaktadır. 

 

MİM 451 MİMARLIK, KENT VE SİNEMA 

Dersin  amacı sinema, kent ve mimarlık ilişkisinin irdelenmesi ve sinema ve mimarlık  disiplinlerinin 

uzlaşı  noktalarının keşfedilmesidir. 

 

MİM 452 MİMARLIK VE ÇOCUK 

Ders kapsamında ilk tasarımcı olarak çocuk aracılığı ile öğrencilerin mimarlığı  yeniden keşfetmeleri 

hedeflenmektedir. 

 

MİM 453 ANTİK SANAT VE MİMARLIK 

Derste antik dönem sanat ve mimarlığının oluşumu, gelişimi ve değişimi üzerinde durulmaktadır.  

Dersin amacı bu süreci ; özellikle sanat ve mimarlığın birbiriyle ilişkisini vurgulayarak eş zamanlı 

sosyal, toplumsal, ekonomik, kültürel ve teknolojik bağlamlar ve etkileşimler ışığında irdelemek ve 

çözümlemektir. 

 

MİM 454 İLERİ YAPI TEKNOLOJİLERİ VE MALZEMELERİ 

Derste, tüm yapı bileşenleri için kullanılan ileri yapı teknolojileri aktarılmakta,  üretim süreçlerine dair  

temel bilgiler üzerinde durulmaktadır. 

 

MİM 455 ANADOLU VE MİMARLIK TARİHİ 

Ders, Anadolu’da şekillenmiş olan medeniyetlerin toplumsal gelişmelerini, sosyo-kültürel ve 

ekonomik biçimlenmelerini, geliştirdikleri mimari dili, üslubu, yapı tiplerini, kullandıkları yapım 



sistemlerini ve yapı malzemelerini, örgütlemiş oldukları kent kurgularını aktarmayı amaçlamaktadır. 

 

MİM 456 CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI 

Ders kapsamında; Cumhuriyet dönemi mimarlığı siyasal, sosyo-ekonomik ve kültürel yapı bağlamında 

ele alınmaktadır. 

 

MİM 457 MİMARLIKTA ESTETİK 

Derste estetiğin tarihçesi temel kavram ve kuramları mimarlık özelinde ele alınmaktadır. 

 

MİM 458 MİMARLIKTA KURAM VE ELEŞTİRİ 

Derste mekan kavramının mimarlık disiplini ile ilgili diğer disiplinler tarafından (Felsefe, Siyaset Bilimi, 

Plastik Sanatlar, Edebiyat, Sinema, vb.) nasıl tartışıldığı üzerinde durulmakta, "mimarlığa dışarıdan 

bakma" olarak özetlenebilecek bu pratik ile mimarlık disiplini içerisinde süregelen tartışmalara farklı 

bir boyut kazandırılmaya çalışılmaktadır. 

 

MİM 459 MİMARLIKTA GÜNCEL TARTIŞMALAR 

Ders, mimarlığın günümüz söylem ve uygulamalarını şekillendiren 20.yüzyılın temel olgu ve 

akımlarını, dönemin öne çıkan mimarlarını, fikirlerini, çalışmalarını, duruşlarını ve tasarım 

yaklaşımlarını anlatmaya odaklanmaktadır. 

 

MİM 461 MİMARLIKTA YASAL YÖNETSEL BOYUT 

Ders kapsamında mimarın çalışma alanını şekillendiren organizasyonları ve yönetim yaklaşımlarını, 

teknik-ekonomik-politik-sosyal özellikleri ile tanıtmak; mimarlık uygulamalarında, mimarın, yönetici-

tasarımcı, yönetici-yapımcı ve proje yöneticisi olarak, ofis/işletme/proje yönetiminde üstlendiği 

yönetim görevlerini tanımlamak hedeflenmektedir. 

 

MİM 462 TARİHİ ÇEVRE KORUMA 

Ders kapsamında tarihi çevrenin tanınması,  koruma yaklaşımları  üzerinde durulması  ve analiz 

yöntemleri üzerinden koruma amaçlı imar planları için gerekli sürecin tartışılması hedeflenmektedir. 

 

MİM 463 MİMARLIKTA KODLAMA 

Ders öğrencilerin hesaplamalı yöntemleri kullanarak geometrik nesneleri türetmeleri, 

gerçekleştirmeleri ve sunmaları için gerekli temel yetenekleri ve teknikleri tanıtmaktadır. Derste, 

basit ve karmaşık sayısal nesnelerin soyut, ilişkisel ve içsel parametreleri incelenmektedir. 

 



MİM 464 KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ 

Ders , doğası, kavramları, eğilimleri, amaçları ve farklı yönleriyle kentsel tasarım ve peyzaj 

mimarlığının tanıtılmasını ve mimarlıkla olan bağının kurulmasını hedeflemektedir. 

 

MİM 465 TARİHİ DOKUDA ÇAĞDAŞ TASARIM 

Ders, tarihi çevrelerin fiziksel niteliklerinin çevre/tek yapı ölçeğinde analizini yapmayı, bu özel 

alanlardaki farklı yeni yapı örnekleri üzerinde durmayı ve bu bağlamda, Avrupa ve Amerika'dan çeşitli 

karşılaştırmalarla, Türkiye'de  tarihi çevrelerde ve tarihi yapılarda yeni müdahaleleri tartışmayı 

amaçlamaktadır. 

 

MİM 466 PARAMETRİK TASARIM 

Ders farklı disiplinlerde ve ölçeklerde kendi kendine üreyebilen tasarım kavramının tanıtılmasını 

hedeflemektedir.  

 

MİM 467 SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM II 

Derste ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik için tasarımın katkısı; sürdürülebilirlik kavramının 

etkinleşmesinde tasarımın rolü ve sürdürülebilir tasarım örnekleri üzerinde durulmaktadır.   

 

MİM 468 MOBİLYA TASARIMI 

Ders, insan antropometrisine bağlı olarak mobilya kullanımını, üretimde malzeme kullanımını ve 

üretim yöntemlerini örneklerle tanıtmaktadır.  

 

MİM 469 PORTFOLYO TASARIMI 

Ders, öğrencinin stilini, tasarım yaklaşımını ve dünya görüşünü, en iyi ürünlerinden bir seçki aracılığı 

ile, yoğun, kısa ve öz bir biçimde anlatmasını sağlamayı hedeflemektedir.   

 

 

 


