TMMOB
PEYZAJ MİMARLARI ODASI

SERBEST EL MİMARİ ÇİZİM EĞİTİMİ, 2019
EĞİTMEN: Dr. Nedim KEMER (Peyzaj Mimarı, Kırıkkale Üni/ODTÜ)

SERBEST EL MİMARİ ÇİZİM EĞİTİM İÇERİĞİ:
Serbest el çizim tasarım fikirlerinin ifadesinde pratik ve eğlenceli olduğu kadar
kişisel de olabilen çok güçlü bir araçtır. Bu kurs, katılımcıların kendi serbest el
çizim ve grafik tarzlarını keşfetmelerine yardım etmeyi hedefler. Çizgi
hiyerarşisi, doku, ışık-gölge kurs programının önemli elemanlarıdır. Çalışma
konuları ise insan figüründen mimari elemanlara, iç mekan objelerinden doğal
objelerle peyzaja kadar değişiklik gösterir.
UYGULAMA
Dersler görsel örneklerle desteklenen kuramsal anlatımlar ve örnekler
üzerinde yürütülen tartışmalarla başlar. Yoğunluklu olarak uygulamalar ile
devam eder. Haftalık program dahilinde belirlenen konularla atölye ve ev
çalışmaları üzerinden kritikler ile dersler ilerler.
HEDEFLER
Katılımcıların:



Kişisel serbest-el çizim tarzlarını geliştirmeleri;
Toplum
içerisinde
çizim
yapabilme
cesareti kazanmaları;
 Serbest El Mimari
çizim aracını etkili bir
dil olarak tasarım
sürecinde
kullanabilmeleri;
 Bir çizim defteri
tutmak alışkanlığını
kazanmaları;
Hedeflenir.

KURS PROGRAMI
Hafta

Tarih

KONU VE UYGULAMA
 Kurs programı ve içeriği tanıtımı,
malzeme takdimi
 Görsel sunum desteği ile sözel ve
kuramsal anlatım.
 Geometrik objelerle çizgi ve tonlama
uygulamaları.

Saat

1

21.02.2019

2

28.02.2019




Perspektif kuramı
Bina ve peyzaj uygulaması

07.03.2019




Doku ve figür çalışması
Bitki ve insan bedeni gibi doğal obje ve
formlar

18.30-21.00

16.03.2019



Dış mekân çizim / Ankara Kalesi

13.30-16.30*

23.03.2019



3
4

Dış mekân çizim / Anadolu
Medeniyetleri Müzesi
* Saat ve tarih hava durumuna göre değişiklik gösterebilir.
5

18.30-21.00

18.30-21.00

13.30-16.30*

FİYATLAR ve GENEL KURALLAR
PMO Üyesi
Lisans Öğrencileri (*), İşsiz PMO Üyesi (**)
PMO-Genç Üyesi (***)

:300,00 ₺
:250,00 ₺
:200,00 ₺

(*): Lisans öğrencilerinin katılımında üniversiteden alınmış mevcut kayıtlılık
durumunu gösterir öğrenci belgesi sunulması gerekmektedir.
(**): İşsiz ve Oda üyesi meslektaşların katılımında ıslak imzalı işsizlik durumu
beyanı esas kabul edilecek olup, yanlış beyandan kaynaklanacak tüm yasal
sorumluluklar beyan sahibine ait olacaktır.
(***): PMO-Genç üyelerinin katılımında üniversiteden alınmış mevcut kayıtlılık
durumunu gösterir öğrenci belgesi sunulacak olup, PMO-Genç üyeliğine dair
Oda kayıtları esastır.
Eğitimler minimum 8, maksimum 20 kişilik gruplar şeklinde verilecektir. Eğitim
yerleri katılım durumu ve eğitim verilen bölgeye göre değişiklik gösterecek
olup, ilgili yerel PMO biriminden kayıtlı katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır.
Katılım için, eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar TMMOB Peyzaj Mimarları
Odası Genel Merkezi +90 (312) 418 62 50 nolu telefonundan Dursun DOĞAN
ile görüşülerek kontenjan durumuna göre kayıt yaptırılıp eğitim bedelinin
aşağıdaki IBAN numaralarından birine "Meslek içi eğitim bedeli" açıklamasıyla
yatırılması ve e-posta, faks veya elden teslim yoluyla ödeme dekontunun PMO
Genel Merkez’e ulaştırılması gerekmektedir.
Katılımın 8 kişinin altında kalması vb. nedenlerle eğitimin yapılmaması
durumunda yapılan ödemeler geri
teslim edilecektir. Müzeye girilmesi
halinde giriş bedeli katılımcı
tarafından
karşılanır.
T.C. İş Bankası Meşrutiyet Şubesi
TR26 0006 4000 0014 2130 5355 24
T.C.Garanti Bankası Maltepe Şubesi
TR52 0006 2000 1140 0006 2987 83

