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DERSİN TANIMI VE AMACI
Mimari bir yaklaşım olarak Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) [En: Computer Aided Design (CAD)] temel 
olarak bir hesaplamalı bilimdir [En: computational science]. Bu yaklaşım modeli günümüzün karmaşık 
mimari ve kentsel tasarım sorunlarının çözümüne dair yöntemler sunar. Pratiğinde barındırdığı 
hesaplamalı yöntemler sayesinde BDT’nin amacı mekan tasarımı, analiz, etkileşim tasarımı ve inşa 
edilebilirlik gibi birbirinden farklı seviyelerdeki tasarımsal veya yapısal sorunlara çözümler üretmektir. 
Temsil kısmı (vT) [En: Digital Representation] ise görsel olarak dijital ortamlarda geliştirilmiş olan yaratıcı 
ve eleştirel düşünceyi yansıtan bir üretim biçimidir. 

BDTvT’nin teorik derslerinde bilgisayar destekli tasarımın kısa tarihi ve mimaride bilişim ve teknoloji 
kavramları üzerinde durulur. Uygulama derslerinde mimari tasarım ve temsil icin 3B modelleme bilgisayar 
programlarının kullanımına dair örnekler gösterilir ve uygulanır. 

DERS FORMATI
• Haftalık dersler
• Haftalık ödevler
• Tasarım projesi
• Grup çalışmaları
• Bilişim laboratuvarı uygulamaları
• Derse ait Google Groups online öğrenme grubu

DERS ZAMANI VE YERİ
TEORİK    : Teyit edilmesi beklenen
UYGULAMA (I)   : Cuma  08:15 – 10:15 Mimarlık, -1/K, Y&BLab 
UYGULAMA (II)   : Cuma  10:30 – 12:30 Mimarlık, -1/K, Y&BLab

DERS KOORDİNATÖRÜ
Koordinatör   : Serdar Aydın
Oda    : Mimarlık, 2/K
Telefon    : 0-482-2128980 (6007) – E-posta ile iletişim önerilir.
E-posta    : serdaraydin@artuklu.edu.tr 
      (Not: E-postanızın konu başlığı [MIM205] ile başlamalıdır.)

Yardımcı   : --

DERSİN YAPISI
Matematik ve Temel Bilimler : 10  Eğitim Bilimleri  :
Mühendislik Bilimleri  :   Fen Bilimleri  :
Mühendislik Tasarımı  : 5  Sağlık Bilimleri  :
Sosyal Bilimler   :  Alan Bilgisi  : 85

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ö01 2B dijital anlatım teknikleri ile teknik detay üretebilme.
Ö02 3B dijital modelleme teknikleri ile kavramsal modeller oluşturabilme ve görselleştirebilme.
Ö03 Mimarlıkta bilişim temel kavramlarını ve matematiksel konseptlerini öğrenme. 

Resim:  BDTvT-II, 2019

 Nurefşan Altay
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PROGRAMIN ÖĞRENME ÇIKTILARI
P08 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile  
 çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlamak
P07 Çevresel Sistemler ve Sürdürülebilir Tasarım: Çevresel sistemlerin tasarımında temel ilkeleri  
 anlamak ve sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında yapay kaynakların   
 korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturabilmek.
P09 Bina ve Servis Sistemlerinin Entegrasyonu Becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel,   
 güvenlik, yapı kabuğu ve bina servis sistemlerini (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim,  
 güvenlik ve yangın koruma) değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi.
P11 Yapım Yönetimi ve Uygulama Becerisi: ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal   
 yönetim, proje yönetimi, risk azaltma ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen  
 küreselleşme, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlamak.
P10 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve   
 uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama
P06 Biçimsel Kompozisyon ve Tasarım Becerileri: mimari ve kentsel tasarımda görsel algı ve   
 düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlamak ve Temel mimari ilkeleri  
 bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulayabilme becerisi.
P02 Grafik Anlatım Becerisi: Uygun sunumlar yapmak için iki ve üç boyutlu el çizimleri ve bilgisayar  
 teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını  
 biçimsel olarak ifade edebilme becerisi
P01 Araştırma ve Eleştirel Düşünme Becerisi: bilgilere ulaşma, değerlendirme, kayıt, uygulama, soyut  
 düşünceleri ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara  
 ulaşabilme gibi ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi
P03 Yasal Sorumluluklar, Etik ve Mesleki Hükümler: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet  
 hakları, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi tasarımı etkileyen konularda mimarın  
 yasal sorumluluklarını anlamak
P05 Dünya Mimarlık Tarihi Konusunda Bilgi Sahibi Olmak: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda  
 dünya ve yöresel mimarlığın kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik,  
 sosyoekonomik, kültürel faktörleri ve tarihi mirasın etkilerini anlamak
P04 Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Konularında Bilgi Sahibi Olmak: Tarihi çevreyi tanıma ve  
 koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini   
 hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlamak

DERS TAKVİMİ VE KONULAR
H1  20 EYL : Giriş ve low-poly modelleme
H2 27 EYL : 2B çizim alışkanlıkları kazanma
H3 4 EKİ : 2B çizim alışkanlıkları kazanma
H4 11 EKİ : 2B çizim ve sunum alışkanlıkları geliştirme
H5 18 EKİ : 2B çizim ve sunum alışkanlıkları geliştirme
H6 25 EKİ : 3B modelleme
H7 1 KAS : 3B NURBS modelleme
H8 8 KAS : 3B modelleme ve sunum alışkanlıkları geliştirme
H9 15 KAS : 3B modelleme ve sunum alışkanlıkları geliştirme
H10 22 KAS : 3B BBM (Bina Bilgi Modellemesi)
H11 29 KAS : 3B BBM (Bina Bilgi Modellemesi)
H12 6 ARA : 3B BBM (Bina Bilgi Modellemesi)
H13 13 ARA : Render & Animasyon sahnesi oluşturma 
H14 20 ARA : Hesaplamalı tasarımda sayısal veriler ile nokta, vektör ve eğri
H15 27 ARA : Hesaplamalı tasarımda sayısal veriler ile yüzey ve katı cisimler
H16 5 OCA : Final Portfolyo Teslimi



MİM205BDTvT-I

2019/20

Mardin Artuklu Üniversitesi   Mardin Artuklu University   A 24 Hükümet Caddesi 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  Faculty of Engineering and Architecture Gül Mahallesi, Artuklu
Mimarlık Bölümü   School of Architecture    47100 Mardin, Türkiye
T +90 (482) 212 8980   F +90 (482) 212 8380    E mimarlik@artuklu.edu.tr

GENEL AÇIKLAMA

Dersin Adı

BİLGİSAYAR 
DESTEKLİ 
TASARIM VE 
TEMSİL - I

Yarıyıl

3

Ders Kodu

MİM 205

Ders Saati (T+U)

3 (1+2)

Kredi [AKTS]

2 [4]

Ders Dili

Türkçe

Ders Düzeyi Bölüm

Fakülte

Bölüm / Program

Mimarlık

Ders Türü

Zorunlu

Staj Durumu

Yok

Arazi Gezisi

Yok

Ön Koşullar

-

Ön Koşulladığı Dersler

MİM206

Kişiler

Serdar Aydın

3/4

DERSE DEVAMLILIK

Bütün derslere katılmak zorunludur. 15 haftalık teorik saatlerin %30’una ve/veya uygulama saatlerinin 
%20’sine mazeretsiz olarak katılmamanın sonucunda öğrenci başarısız sayılır ve devamsızlıktan 
kalır. Devamsızlık kalınması durumunda bir sonraki kayıt olunan dönemde devamlılık şartı aranır. 
Devamsızlığa neden olan bir mazeret oluşmuşsa, bu durumun ders koordinatörü ile ivedilikle görüşülmesi 
gerekmektedir.  

İŞ YÜKÜ
Devamlılık ve derse katılım bir öğrenim süreci için önemlidir ve bütün derslere girmeniz beklenmektedir. 
Derslere katılım ve ders dışı çalışma saatleriyle birlikte yaklaşık harcamanız gereken zaman 150 saattir. 
Genel bir hesaplamayla bu süre 15 hafta boyunca her hafta 8’er saate ve kalanı da sınav haftası arasındaki 
çalışma sürenize tekabül eder. 

Ders saatleri çakışan öğrenciler bu durumu ders koordinatörü ile görüşmekten sorumludur. Alınan başka 
bir ders ile saatleri çakıştığı halde bu derste kayıtlı kalmayı tercih eden öğrenciler kaçıracakları derslerin ve 
öğretim faaliyetlerinin sorumluluğunu tamamıyla üstlenmiş olurlar.

NOT DEĞERLENDİRMESİ
Not değerlendirmesi aşağıdaki performanslara göre yapılır:

• Haftalık ödevler (%30) : Haftalık bireysel öğrenci çalışmaları ders materyallerinin ne kadar 
kavrandığını göstermesi için değerlendirilir.

• Proje (%50)  : Özgün bir mimari proje ile derste kazanılan yöntemler ile küçük ölçekli bir 
tasarım gerçekleştirilir. Teslim edilen projeler özgünlük ve mimari tasarım özellikleri bakımından ve 
bunların hepsinin sunumunun kalitesi ölçüsünde ve portfolyo içerisinde değerlendirilir.

• Derse katılım (%10) : Derse katılım ve devamlılık yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneği geliştirmek 
için zorunludur ve not değerlendirmesine dahildir.

• Portfolyo (%10) : Haftalık ödevlerin ve final projesinin dökümantasyonu elektronik kopya 
olarak teslim edilmelidir. Bu teslimlerin gerçekleşmemesi durumunda not değerlendirmesi yapılmaz.

Bu dersi geçebilmek için yukarıdaki bütün değerlendirme maddeleri tamamlanmalıdır. Eksik veya 
yerine getirilmeyen teslimler olması durumunda not değerlendirmesi yapılmaz. Bu durumda takip eden 
dönem içerisinde bu ders açılmayacağından ve kayıt yapılamayacağından son sınıflardan alttan alanların 
mezuniyeti ertelenebilir ve bir dönem fazladan beklemek zorunda kalınabilir. 

TESLİM
Her teslim birer akademik çalışma olarak kabul edilir ve öğrenciler teslimlerinin dürüstlük ve özgünlük 
kriterlerine uyduğuna dair imzalı bir belge sunmaları gerekmektedir. Bütün teslim edilen çalışmalar 
Teslim Değerlendirmesi Deklarasyon Formu ile birlikte yapılmalıdır. 

Teslimler zamanında ve istenilen formatta yapılmak zorundadır. 

Ders koordinatörünün onayı ile teslim süresi uzatılmadığı halde yapılan geç teslimler önemli seviyede not 
kesintisine sebep olur. 

Email ile teslim edilen çalışmaların konu başlığı [MIM205_SOYAD_AD_ÖĞRENCİ NO] şeklinde 
olmalıdır.

Haftalık ödevler Facebook’ta bu derse özel açılan online öğrenme platformunda duyurulur ve teslimler bu 
platformda gerçekleştirilir. 
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DEĞİŞİKLİKLER VE EKLEMELER
Ders içeriğindeki değişiklikler ve eklemeler sınıf ile tartışılıp karara bağlanabilir ve email aracılığı ile dersi 
alan bütün öğrencilere duyurulur. Değerlendirmeye konu olan teslim tarihleri Bölüm Başkanlığı iznine 
bağlıdır.

DERSİN KAYNAKLARI
Ders notları : Ders koordinatörü tarafından teorik dersler öncesinde derse katılanlara dağıtılır.
Kaynakları : Dergi: AD: 2009 – 2019  
    http://area.autodesk.com/ Autodesk 3D Modelling/Animation Community
    http://students.autodesk.com/ Student Community Site
    http://wiki.mcneel.com/rhino/home wiki, Rhino, Grasshopper
    http://www.grasshopper3d.com/ Grasshopper plugin for Rhino 3D
Dökümanlar : Ders koordinatörü tarafından haftalık seçilir ve duyurulur.

SINIF TEMSİLCİLERİ
Artuklu Mimarlık’ta sınıf temsilcileri öğretimin ilk haftasındaki bir ders sırasında seçilir. Sınıf 
temsilcilerinin rolü dersi alan öğrencilerin çıkarlarını temsilen akademik kadro ve öğrenciler arasındaki 
iletişimi kuvvetlendirmektir.

Sınıf temsilcisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri: 

ÖĞRENCİ GERİ BİLDİRİMİ
Ders koordinatörü önceki öğrencilerin ders hakkındaki görüşlerini uygun bir ders saatinde sınıf ile 
paylaşır. Öğrenciler derslerin bittiği 15. hafta sonunda geri bildirim formunu doldurarak görüşlerini beyan 
etmiş olurlar. 

DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER
Kayıt yaptıran öğrencilerin ders ile ilgili duyuralara erişebilmesi ve derse dair sınıf içi tartışmalara 
katılabilmesi için Google Groups online öğrenme grubuna eklendiğini dersin koordinatörü ile teyit etmesi 
gerekmektedir.

Derse kayıtlı olan öğrenciler online grubu kullanarak sorularını dersi alan herkesin görebileceği 
şekilde paylaşabilir ve tartışılmasını istediği konuları uygun konu başlıkları altında açarak derse dair 
değerlendirmelerde bulunabilir. Bütün öğrenciler online öğrenme grubunu takip edip katılım göstermekle 
sorumludur.

Haftalık ödevlerin duyurulduğu ve teslim edildiği Facebook öğrenme platformunda grup üyeleri arasında 
yardımcı bilgi paylaşımı izin verilir ve önerilir. 

Facebook ve Google Groups öğrenme platformlarında okul tarafından belirlenen iletişim kuralları 
geçerlidir ve bu ortamlardaki öğrenci performansı derse katılım puanını etkiler.


