DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM

Dersin Adı: İç Mimaride İletişim Tasarımı

Kod
(Code)

Yarıyıl
Kredi
(Semester) (Local Credits)

ICM 408E
8
1,5
Bölüm / Program
İç Mimarlık
(Department/Program) Interior Architecture
Dersin Türü
Zorunlu (Compulsory)
(Course Type)
Dersin Önkoşulları
(Course Prerequisites)

Dersin Tanımı
(Course Description)

Course Name: Communication Design in Interior
Architecture
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders
Uygulama
Laboratuar
(Theoretical)
(Tutorial)
(Laboratory)
4

1

Dersin Dili
(Course Language)

1

0

İngilizce
(English)

ICM443 MİN DD veya ICM443E MİN DD veya ICM449 MIN DD veya ICM449E
MİN DD
İletişim tasarımında temel grafik ve dijital sunum teknikleri; iç mimaride grafik ve dijital
sunum teknikleri; tasarımda iletişim teknikleri ve stratejileri; iç mimari tasarımın
potansiyelini temsil etmek için grafik teknikleri; dijital temsilin temel elemanları olarak
grafik yöntemler; iletişim tasarımı ve grafik tasarım için yöntemler; işlenmiş imajları
geliştirme ve düzenleme; temel vektörel sunum teknikleri; portfolyo tasarımı ve
hazırlama
Basic graphic and digital presentation techniques in communication design; interior
architectural presentation techniques within the graphic and digital realms;
communication techniques and strategies in design; graphic techniques to represent
and express the potential of interior architectural designs; graphic procedures as basic
elements of digital presentation; enhancing and composing the rendered images; basic
vector presentation techniques; portfolio design and preparation

DERS PLANI

Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Konular
Derse giriş: kişisel çalışmalarının sözlü, yazılı ve grafik olarak ifade edilmesi; portfolyo
İletişim tasarımında temel grafik ve dijital sunum teknikleri
İletişim tasarımında temel grafik ve dijital sunum teknikleri -grafik, renk ve font şemaları
Tasarımda iletişim teknikleri ve stratejileri
İç mimaride grafik ve dijital sunum teknikleri
İç mimari tasarımın potansiyelini temsil etmek için grafik teknikleri -Grafik iletişim tasarımı için yazılım
arayüzleri
İç mimari tasarımın potansiyelini temsil etmek için grafik teknikleri- Grafik iletişim tasarımı için yazılım
arayüzleri
İç mimari tasarımın potansiyelini temsil etmek için grafik teknikleri- Proje bilgilerini alma/gönderme ve iletişim
tasarım stratejileri
Dijital temsilin temel elemanları olarak grafik yöntemler
İletişim tasarımı ve grafik tasarım için yöntemler -Yazılım arayüzlerini projenin az ve öz biçimde ifade edilmiş
yazılı ve grafik bilgileri ile birlikte kullanma
Yazılım arayüzlerini projenin az ve öz biçimde ifade edilmiş yazılı ve grafik bilgileri ile birlikte
işlenmiş imajları geliştirme ve düzenleme; temel vektörel sunum teknikleri
Grafik iletişim stratejileri ve teknikleri
Portfolyo tasarımı ve hazırlama
Sözlü iletişim stratejileri ve teknikleri
Portfolyo tasarımı ve hazırlama
Portfolyo tasarımı, hazırlama ve teslim

COURSE PLAN

Weeks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Topics
Introduction: respresentation of personal works with verbal, written and graphical; portfolio
Basic graphic and digital presentation techniques in communication
Basic graphic and digital presentation techniques in communication - Graphic, Color and font schemes
Communication techniques and strategies in design
Graphic and digital presentation techniques for interior architecture
Graphical techniques for representing the potentials of interior architectural design- Software interface
for graphical communication design
Graphical techniques for representing the potentials of interior architectural design- Software interface
for graphical communication design
Graphical techniques for representing the potentials of interior architectural design- Import/Export
project information, and prepare communication design strategy
Graphical methods for basic elements of digital representation
Methods for communication and graphical design- Software interface, with concise written and graphic
project information
Software interface, with concise written and graphic project information, basic vectorel representation
techniques
Graphic communication strategies and techniques Portfolio design and preperation
Verbal communication strategies and techniques Portfolio design and preperation
Portfolio design, preperation and submission

Ders kaynakları ve Başarı değerlendirme sistemi (Course materials and Assessment criteria)
Ders Kitabı
(Textbook)

-Resnick, E. (2003). Design for Communication: Conceptual Graphic Design Basics, 1st Ed. Wiley,

Diğer Kaynaklar
(Other References)

-Frascara, J. (2004). Communication Design: Principles, Methods, and Practice. Allworth Press,

New Jersey.
New York.
-Lupton E., Phillips J. C. (2008). Graphic Design: The New Basics, 1st Ed. Princeton Architectural
Press, New York.
-Ching F. D., Binggeli C. (2004). Interior Design Illustrated 2nd Edition,Wiley, New Jersey.
-Mitton M. (2007). Interior Design Visual Presentation: A Guide To Graphics, Models And
Presentation Techniques, 3rd Ed., Wiley, New Jersey.
-Adobe Creative Team, Adobe InDesign CS5 Classroom in a Book, 2nd Ed. (Adobe Press, 2010).
-Plunkett D. (2009), Drawing for Interior Design (Portfolio Skills: Interior Design) Laurence King
Publishing, London.

Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)

2 ÖDEV: Öğrencilere dersi daha iyi anlamaları amacı ile ödev verilecek.

Laboratuar Uygulamaları
(Laboratory Work)

-

Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)

Diğer Uygulamalar
(Other Activities)

Başarı Değerlendirme
Sistemi
(Assessment Criteria)

2 HOMEWORK:There will be homework in order for students to exercise the knowledge gained
in class.

Bilgisayar ders kapsaminda yoğun bir şekilde kullanilacaktir.

Computer will be used through out the course.

Faaliyetler
(Activities)
Devam Zorunluluğu
(Attendance)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)

Adedi
(Quantity)
80 %

Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)

2

40

1

60

