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Dersin İçeriği

Sorgulama ve araştırma aracı olarak felsefe, sanat, tasarım ve mimari mekan. Felsefe, sanat, 

mimarlık ilişkisi.  Araştırma ve deneyim olarak tasarım. Tasarım araştırması, deneyi ve 

deneyimi olarak mekan. 

Dersin Amacı

Mimarlık 1. sınıf öğrencilerinin bilişsel esnekliklerini, üstbilişsel farkındalıklarını,görsel-

mekansal düşünme ve algılama becerilerini, tasarım ve mimarlığa dair entelektüel 

farkındalıklarını ve perspektiflerini genişletmek; tasarım araç, ortam ve yöntemleri, tasarım 

yolu ile araştırma ve düşünme, mekan ve mimarlığa dair/özgü kavram, terim ve konularda 

farkındalık yaratmak ve bu farkındanlığın tasarım egzersizleri aracılığı ile işevuruk bir bilgiye 

ve kalıcı bir öğrenmeye dönüşmesini sağlamak; felsefe ve sanat ile tasarım, mimarlık ve 

mekan arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşime dair farkındalık oluşturmak; kişisel bilgi ve 

becerileri konusunda farkındalıklarını arttırmak; ekip çalışması becerilerini arttırmak. İnsan 

ve onun yapılı, kültürel ve sosyal çevresine karşı farkındalık ve duyarlılık kazandırmak.

Dersin Kazanımları

Felsefe, sanat, estetik, tasarım, mekan ve mimarlık kavramları üzerine farkındalık ve bilgisi 

artar. Tasarım araç, ortam ve yöntemleri üzerine farkındalık ve bilgisi artar. Görsel-

mekansal düşünme ve algılama farkındalığı ve becerisi artar. Kısa tasarım egzersizleri 

aracılığı ile öğrendiklerini sınama, deneyimleme ve bilgiye dönüştürme becerisi kazanır. 

Kişisel bilgi ve becerilerilerine göre ekip çalışmasında sorumluluk alır ve yerine getirir. İnsan 

ve onun yapılı, kültürel ve sosyal çevresi ile ilişkisine ve bir tasarım ve mekan araştırması 

olarak bu ilişkiyi anlamaya, değiştirme ve sürdürmeye yönelik etkinlikler yapabilir.
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Değerlendirme Ölçütleri Katkı payı

Devam 10%

Laboratuvar

Uygulama 40%

Alan Çalışması

Ödev 30%

Sunum 20%

Projeler

Seminer

Ara Sınavlar

Quiz

Final

Toplam

Ders Planı Tartışılacak/ İşlenecek Konular

1. Hafta
Tanışma. Dersin içerik ve işleyişi hakkında bilgi verilmesi. Öğrencilerin alan-bölüm 

hakkındaki bilgi ve beklentileri. Felsefe-Sanat-Mimarlık tartışması.



2. Hafta

Biçim - içerik tartışması. İçerik alanı - araştırması olarak felsefe, içeriğin temsili ve/veya 

gerçekleştirilmesi olarak sanat ve tasarım tartışması. Aynı içeriğin farklı araçlar ve 

ortamlarla aktarılması, farklı içeriklerin aynı sanat - tasarım ürünü ile aktarılması üzerine 

tartışmalar.

3. Hafta

Biçim - içerik tartışması. İçerik alanı - araştırması olarak felsefe, içeriğin temsili ve/veya 

gerçekleştirilmesi olarak sanat ve tasarım tartışması. Aynı içeriğin farklı araçlar ve 

ortamlarla aktarılması, farklı içeriklerin aynı sanat - tasarım ürünü ile aktarılması üzerine 

tartışmalar.

4. Hafta
Biçim -içerik tartışması ve tasarım yoluyla biçimin içeriği gerçekleştirmesi. Tasarım egzersizi 

(bireysel).

5. Hafta
Biçim -içerik tartışması ve tasarım yoluyla biçimin içeriği gerçekleştirmesi. Tasarım egzersizi 

(bireysel).

6. Hafta
Biçim -içerik tartışması ve tasarım yoluyla biçimin içeriği gerçekleştirmesi. Tasarım egzersizi 

(bireysel).

7. Hafta Sergi - Yerleştirme Çalışması (Ekip çalışması)

8. Hafta Sergi - Yerleştirme Çalışması (Ekip çalışması)

9. Hafta Sergi - Yerleştirme Çalışması (Ekip çalışması)

10. Hafta Final Projesi Çalışması

11. Hafta Final Projesi Çalışması

12. Hafta Final Projesi Çalışması


