
  

 
MİMARLIK BÖLÜMÜ PROGRAM BİLGİLERİ 

 
 
Kuruluş 
 
Mimarlık bölümü 1996 yılında kurulmuştur. Mimarlık Bölümü, 2014 yılına kadar 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi çatısı altında eğitimine devam etmekteyken, 2014 
yılında İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 
Bölümleri ile Mimarlık Fakültesi çatısı altında toplanmıştır. Mimarlık Bölümü ilk mezunlarını 
2001 yılında vermiştir. 
 
Misyon 
 
Mimarlık Bölümü’nün misyonu, daha iyi bir dünya ve gelecek için mimarlık pratiğinin 
sağlayabileceği tüm yaratıcı ve teknolojik olanakları kullanabilecek tasarımcıları 
yetiştirmektir. Amacımız takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri gelişmiş, üretken, 
sorumluluk sahibi, araştırmacı, entelektüel, yenilikçi, sorunlara eleştirel bir gözle ve 
analitik bir yaklaşımla akılcı çözümler üretebilecek, toplumsal ve çevresel sorumluluğa 
sahip, etik değerleri gözeten, tasarımcı kimliği ile öne çıkan meslek insanlarını 
yetiştirmektir. Mimarlık Bölümü eğitim programı kapsamında öğrencilere, teknik ve 
teknolojik bilgi, hayal gücü, çevresel ve tarihsel duyarlılık, yaratıcı ve eleştirel düşünce, 
toplumsal ve bireysel etik, tasarım ve sanatsal yaratıcılık becerileri kazandırarak, onları 
sürekli gelişen ve dönüşen çağdaş dünyanın mimari sorunlarını çözmeye hazırlamayı ilke 
edinmiştir. Bu ilkeleri temel alan eğitim yaklaşımı, disiplinler arası ve her ölçekte mimari 
problemi ele alan, mimarlık pratiğinde aktif rol alan mimarların da katkı sağladığı mimari 
tasarım stüdyolarında ortaya konulur. Mimarlık Bölümü eğitiminin omurgasını oluşturan 
mimari tasarım stüdyoları zorunlu/seçmeli teorik derslerle ve pratik deneyim kazandıran 
stajlarla desteklenmektedir. Mimarlık Bölümü’nün ulusal ve uluslar arası ortamda 
düzenlediği çalıştaylar, seminer/konferans gibi ders dışı bilimsel etkinlikler eğitim 
programını destekleyerek öğrencilerin bilinç düzeylerini artırmayı ve öğrencileri bu 
anlamda meslek hayatına hazırlamayı hedeflemektedir. 
 
Vizyon 
 
Mimarlık Bölümü’nün vizyonu, mimari problemlere, kuram, tasarım ve uygulama 
bütününde geniş bir ölçekten bakabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli meslek 
insanlarını yetiştirerek toplum yararını gözeten, mimarlıkta disiplinler arası çalışmalarda 
öncü, çağdaş, demokratik, yeniliklere açık bir bölüm olmaktır. 
 
 
 

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI 
 

Kuramsal, Olgusal 

1. İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve 

araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, 

kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok 

boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım 

ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir. 

2. Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, 

sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. 

3. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari 

tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve 

kavrayışa sahiptir. 

4. İlgili  alanda  ekonomik,  çevresel  ve  toplumsal  sürdürebilirlik  ilkeleri  ve 

standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir. 

5. Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. 

6. Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. 

7. İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / 

önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. 



  

 
 

      Bilişsel, Uygulamalı 

1. Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine 

sahiptir. 

2. Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, 

kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir. 

3. Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar 

ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine sahiptir. 

4. Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma 

yöntem ve tekniklerini kullanır.  

5. Alternatif  mimari  tasarım,  planlama  kurguları  ve  çözümleri  geliştirebilme 

becerisine sahiptir. 

6. Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda 

beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin 

verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen 

almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / 

çözümlerin geliştirilmesinde kullanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Bağımsız Çalışabilme  ve Sorumluluk Alabilme Yeteneği   

1. Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu 

süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir. 

2. Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, 

disiplinlerarası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk 

alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. 

3. Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, 

sorumluluk alır ve yürütür. 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği 

1. Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve 

sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. 

2. Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve 

öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için 

planlar yapar ve bunları uygular. 

3. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.



  

 
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 

1. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi 

nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 

2. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri 

ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak 

alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. 

4. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile 

birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli 

olarak kullanır. 

 

 
 

Alana Özgü Yetkinlik 

1. Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve 

davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal 

sorumluluk bilinciyle hareket eder. 

2. Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve 

etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak 

verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar. 

3. Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla 

değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin 

gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış 

kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası 

toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. 

4. İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel 

haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli 

duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder. 

5. Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet 

ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel 

değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet 

vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı 

göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir. 

6.  Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki 

sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir. 

 
 



 

EĞİTİM ÖĞRETİM METOTLARI 

Öğretme-öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, 

eleştrisel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. 

 
Ayrıca öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim öğretim 

metotları listede verilmiştir*: 

 
(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir. 

 Eğitim-Öğretim 
Yöntemleri 

 
Başlıca Öğrenme Faaliyetleri 

 
Kullanılan Araçlar 

 

  
Ders 

 
Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam 
araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz 

 

  
Tartışmalı Ders 

Dineleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, 
eleştrisel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam 
araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz 

 

 Özel Destek/ Yapısal 
Örnekler 

 
Önceden planlanmış özel beceriler 

  

  
Problem Çözme 

 
Önceden planlanmış özel beceriler 

 
Standart derslik teknolojileri, özel donanım 

 

  
Vaka Çalışması 

 
Önceden planlanmış özel beceriler 

  

  
Beyin Fırtınası 

Dineleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, 
eleştrisel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması 

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam 
araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz 

 

  
Küçük Grup Tartışması 

Dineleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, 
eleştrisel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam 
araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz 

 

  
Gösterim 

 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek yada sanal 
ortam 

 

  
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim 
becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek yada sanal 
ortam 

 

  
Seminer 

Araştırma-yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, 
dinleme ve anlalandırma, yönetsel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam 
araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz 

 

  
Grup Çalışması 

Araştırma-yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, 
dinleme ve anlalandırma, yönetsel beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane veri 
tabanları, e-posta, çevirimiçi sohbet, Web 

tabanlı tartışma forumları 

 

  
Saha/Arazi Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma-yaşam boyu öğrenme, 
yazma, okuma 

  

  
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım 
çalışması 

 
Özel donanım 

 

  
Ödev 

 
Araştırma-yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane veri 
tabanları, e-posta, 

 

 İnceleme/Anket 
Çalışması 

 
Araştırma-yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma 

  

  
Sözlü 

Araştırma-yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru 
geliştirme, yorumlama, sunum 

  

  
Panel 

 
Dineleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam 
araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel 

donanım 

 

  
Konuk Konuşmacı 

 
Dineleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam 
araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel 

donanım 

 

 Öğrenci Topluluğu 
Faaliyetleri/Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, 
takım çalışması, araştırma-yaşam bo  yu öğrenme, yazma,  

okuma, yönetsel beceriler, önceden planlanmış özel beceriler 

 
 
 
 
  

  



  

 

DERS KATEGORİ LİSTESİ AKTS 

TEMEL MESLEKİ UZMANLIK ALAN DERSLERİ   

FA 102 Mimari Temel Tasarım 6 

FA 106 Mimari Teknik Resim 6 

ARCH 103 Mimarlar İçin Bilgi Teknolojisi 4 

ARCH 109 Mimariye Giriş 5 

MATH 131 Kalkülüs I 6 

ARCH 110 Yapı Bilgisi 5 

ARCH 105 Bilgisayar Destekli Anlatım Teknikleri 5 

ARCH 111 Tasarım Çalışmaları 8 

ARCH 138 Mimari Sunum 5 

ARCH 112 Bina Bilgisi 5 

ARCH 207 Mimarlık Tarihi ve Kuramı I 5 

ARCH 253 Mimari Tasarım I 12 

ARCH 214 Yapı Projesi 6 

ARCH 200 Yaz Stajı I 2 

ARCH 208 Mimarlık Tarihi ve Kuramı II 5 

ARCH 261 Yapı Statiği 2 

ARCH 254 Mimari Tasarım II 12 

ARCH 353 Mimari Tasarım III 12 

ARCH 301 İmar Uygulama Kavramları 3 

ARCH 345 Mimari Strüktür Tasarımı 4 

ARCH 320 Çağdaş Dünya Mimarisi Kuramları 5 

ARCH 300 Yaz Stajı II 2 

ARCH 354 Mimari Tasarım IV 12 

ARCH 321 Tarihi Yapıların Analizi 3 

ARCH 331 Yapı Malzemeleri ve Fiziği 4 

ARCH 315 Kent Planlama Kuramı ve Uygulamaları 5 

ARCH 453 Mimari Tasarım V 12 

ARCH 493 Mimari Tasarım VI 13 

Seçmeli 1. ARCH 265 Yapılarda Mekanik ve Elektrik Tesisatı 5 

Seçmeli 2. ARCH 312 Mimari Psikoloji 5 

Seçmeli 3. ARCH 213 İnce Yapı Elemanları  5 

Seçmeli 4. ARCH 325 Mimari Yüzey Modelleme Tek. 5 

Seçmeli 5. ARCH 327 İleri Modelleme ve Animasyon Tek. 5 

Seçmeli 6. ARCH 328 Yapı Bilgi Modelleme 5 

Seçmeli 7. ARCH 329 Mimaride Görsel Efekt Tasarımı 5 

Seçmeli 8. ARCH 330 Mimarlıkta Harita Kullanımı 5 

Seçmeli 9. ARCH 332 Mimari Sunumda Sayısal Birleştirme 5 

Seçmeli 10. ARCH 335 Mimarlıkta Parametrik Tasarım Süreci ve Uyg.  5 

Seçmeli 11. ARCH 362 Kent Planlama Tarihi 5 

Seçmeli 12. ARCH 363 Mevcut Dokuda Tasarım 5 

Seçmeli 13. ARCH 385 Mimari Eskiz 5 

Seçmeli 14. ARCH 400 Uzun Dönem Staj 5 



  

Seçmeli 15. ARCH 411 Sürdürülebilir Ekolojik Yapılara Çağdaş 

Yaklaşımlar 5 

Seçmeli 16. ARCH 413 Mühendislik ve Mimarlıkta Etik  5 

Seçmeli 17. ARCH 414 Mimarlıkta Tasarım ve Kuram  5 

Seçmeli 18. ARCH 415 Şehir Kültürü ve Mimarisi 5 

Seçmeli 19. ARCH 416 Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi 5 

Seçmeli 20. ARCH 418 Mimari Proje Yönetimi  5 

Seçmeli 21. ARCH 419 Mimari Atmosfer Tasarımı  5 

Seçmeli 22. ARCH 420 Konut Tipolojisi 5 

Seçmeli 23. ARCH 421 Modern Mimarlık Detayları 5 

Seçmeli 24. ARCH 432 Maket ve Fotoğrafçılık 5 

Seçmeli 25. ARCH 447 Kentsel Yenileme ve Dönüşüm 5 

Seçmeli 26. ARCH 471 Türk Mimarlık Tarihi 5 

Seçmeli 27. ARCH 472 Taş Koruma Teknolojisi 5 

Toplam 309 

BEŞERİ, İLETİŞİM VE YÖNETİM BECERİLERİ DERSLERİ   

HUM 103 Uygarlık Tarihi 3 

HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 

HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 

TKL 201 Türk Dili I 2 

TKL 202 Türk Dili II 2 

Toplam 11 

Tüm Derslerin AKTS Toplamı 320 
 
 

Alınacak Derece: 
 

Bu bölüm, yükseköğretimde Mimarlık alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece 

sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri 

sağlandığında Mimarlık alanında Lisans derecesine sahip olunur. 
 

 
Kabul Koşulları: 

 
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı 

çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış 

olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir 

öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin başvurusu dönem başlamadan, 

her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel 

olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım 

Kataloğu’nda mevcuttur. 
 

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile koşulları belirlenmiş öğrenci değişim 

programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler program dahilinde ders alabilirler. 

İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Dersi alan öğrencinin dersin önkoşulu olan 

dersleri ya da bunların eşdeğerlerini almış olması gerekmektedir. Program müfredatındaki 

tüm dersler İngilizce olarak yürütülmektedir. 
 
 

 



  

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş: 
 

Bölümümüz mezunları resmi kurumlarda ve özel sektörde çalışabilmektedir. Her tür 

yapının projelendirilmesinde, uygulanmasında ve denetlenmesinde çeşitli kademelerde 

görev alabilmektedirler. Aynı zamanda, lisans derecesini takiben lisansüstü çalışmalarına 

devam ederek, mimari tasarım, kentsel tasarım ve benzer alanlarda yüksek lisans ve 

doktora derecesi alan birçok öğrencimiz mevcuttur. 
 

 
Mezuniyet Koşulları: 

 
Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 41 zorunlu, 1 serbest seçmeli ve 4 teknik 

seçmeli ders olmak üzere toplam 46 ders tamamlayarak 130 kredi ve 240 ECTS elde 

etmesi ve 2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir. Müfredatta 

yer alan derslerin listesi aşağıdaki tabloda verilmektedir. Bu derslerden ARCH 493 kodlu 

bitirme projesi, öğrenciye program boyunca öğrendiği bilgileri bir mimarlık projesine 

uygulama olanağı sağlar. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin bölüm tarafından onaylanan 

bir kuruluşta 60 işgününü kapsayan zorunlu ofis ve şantiye stajını başarı ile tamamlaması 

gerekmektedir. Bu zorunlu stajlar da tabloda ARCH 200 VE ARCH 300 kodları altında 

listelenmiştir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



  

DERS BİLGİSİ 
 Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimari Temel 
Tasarım  

FA 102 1 2+4+0 4 6 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili 
İngilizce  

Dersin Seviyesi   
Lisans 

Dersin Türü 
Zorunlu 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     

Tasarım ilke ve elemanlarının kavranması. Harmanlama, düzenleme, 
değiştirme, dönüştürme ile tasarım veya farklı organizasyonlar oluşturma 
becerisinin yaratılması. Mimari tasarımın temelini oluşturan kavramların 
irdelenmesi. Bir tasarım dili oluşturarak mekân üretme bilincinin gelişmesi.  

Dersin İçeriği 

Teorik ve görsel bir altyapı üzerine kurgulanan uygulamalar, öğrencinin 
koşullandırmalardan arındırılması ve yaratıcı düşüncesinin geliştirilmesi için bir 
dizi problem oluşturma yoluyla görsel alanın ve mekân bileşenlerinin soyut 
olarak yapılandırılmasına yöneliktir. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. Görsel algılama, soyutlama ve üç boyutlu 
düşünebilme becerisini kazanır. 

1, 4, 23 1,3,5 A,B,C 

2. Mekân ve çevre olgusuna ait temel kavramlar, 
ilke ve elemanlar ışığında düşünme, sorgulama, 
geliştirme, tasarlama, üretme ve görselleştirmeyi 
uygulayabilir. 

1, 4, 23 1,3,5 A,B,C 

3. Analitik ve sistematik düşünebilmenin 
geliştirilmesi ile eş zamanlı olarak tasarımsal 
ilişkileri anlar ve bu ilişkileri kurabilir. 

1, 4, 23 1,3,5 A,B,C 

4. Mekân kavramı ve mekân üretme yöntemleri 
konusunda bilinçlenir, buradaki potansiyelin 
farkına varır. 

1, 4, 23 1,3,5 A,B,C 

Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 



  

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 Tasarım konusuna giriş; tasarım kavramı, tasarım: süreç, yöntem.  

2 
Nokta/Çizgi/Yüzey/Hacim 
Uygulama 01: Nokta ile kompozisyon.  
Uygulama 02: Çizgi ile kompozisyon. 

 

3 Tasarım ilkeleri. Gestalt ilkeleri. Şekil/Zemin ilişkisi. 
Uygulama 03: Tekrar ilkesi ile kompozisyon. 

 

4 Tasarım ilkeleri: 2 boyutlu transformasyon  
Uygulama 04: Tangram 

 

5 Tasarım ilkeleri: 2 boyutlu transformasyon 
Uygulama 05: Metamorfoz 

 

6 Yüzey: yüzeyler ile 3 boyutlu transformasyon. 
Uygulama 06: Metamorfoz maket ön çalışma 

 

7 Yüzey: yüzeyler ile 3 boyutlu transformasyon. 
Uygulama 06: Metamorfoz maket tamamlama/değerlendirme 

 

8 Yüzey: Renk/Doku/Işık 
Uygulama 07: Doku 

 

9 Hacim: Doluluk/Boşluk - 3 boyutlu transformasyon ile hacim yaratma. 
Uygulama 08: Eksiltme 

 

10 Hacim: Doluluk/Boşluk - 3 boyutlu transformasyon ile hacim yaratma. 
Uygulama 09: Ekleme 

 

11 Ara sınav uygulaması  

12 

Oran/Ölçek. Sirkülasyon. 
Mekân Organizasyonu: Ara mekânlar, Bitişik mekânlar, İçiçe mekânlar, 
Mekân içinde mekân. 
Uygulama 10: Mekân organizasyonu uygulaması ön çalışma 

 

13 

Mekân Organizasyonu: Ara mekânlar, Bitişik mekânlar, İçiçe mekânlar, 
Mekân içinde mekân. 
Uygulama 10: Mekân organizasyonu uygulaması 
tamamlama/değerlendirme 

 

14 Final Proje ön çalışma/kritik.  

 
 
 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   
CHING Francis D.K., Mimarlık: Biçim, Mekan ve Düzen (UK: John Wiley & 
Sons Inc., 1996)  

Diğer 
Kaynaklar   

ANGELIL Mark, HEBEL Dirk, Deviations: Designing Architecture, a Manual (Basel: 
Birkhauser, 2008) 
BIELEFELD Bert, Adım Adım Tasarım Fikirleri (Basel: Birkhauser. 2007) 
ITTEN Johannes,  Design and Form -The Basic Course at the Bauhaus and Later (NY:Van 
Nostrand Reinhold Company, 1976 



  

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar 
 

Ödevler 
 

Sınavlar 
 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 %20 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   

Proje 10 %30 

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer   

Final sınavı 1 %50 

Final Sınavının Ağırlığı  %50 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %50 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 
ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 
sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 
becerisi 

X     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 
bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 
tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 
İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 
dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 
etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

     



  

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 
biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 
kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 
tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

X     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 
mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 
teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 
ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 
ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 
kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 
hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 
doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 
kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 
anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 
davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 

     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 
yerleşme ve bina tasarımı becerisi 

     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 
sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 

     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 
davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 
anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 
aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 
ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 
temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 

     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 
ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 
tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 
üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 

     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 
çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 
seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 
projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 
ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 
kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 
projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

     



  

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 
geliştirme ve değerlendirme becerisi 

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 
ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 

     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 
gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 

     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 
etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 
ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

X     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 
danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 
anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 
planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 
düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 
küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 
çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 
geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 

     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 
mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 
tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 
yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 
işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 

     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 
ilgili etik konularını anlama 

     

 
 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 6 84 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları 2 6 12 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 1 6 6 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4 



  

Toplam İş Yükü   162 

Toplam İş Yükü / 25   6.48 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   6 

 
 
 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimari Teknik 
Resim 

FA 106 1 2+2+0 3 6 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Mimari çizimlerin tüm dünyada geçerli olan teknik çizim kuralları ve 

prensiplerine göre yaptırılması amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği 

Teori ve uygulama aşamalarından oluşan bu ders kapsamında çeşitli geometrik 

şekil ve cisimlerin çizimlerinden başlayarak az mekânla bir ev projesi üzerine 

çalışılmaktadır. Çizim yaptırılan proje avam ve uygulama projesi karakterlerinde 

tefrişli, ölçülendirmeli ve kotlu olarak çizdirilmektedir. Plan ve kesitlerin 

çizimleri üzerinde uygulamalar yaptırılmaktadır. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. Öğrenci, temel ve karmaşık geometrik formları 
algılama ve çizebilme becerisi kazanır. 

2 1, 5 A, C 

2. Öğrenci, proje yapma, okuma, rölöve alma ve 
tasarım yapmanın ortak ve evrensel bir öğesi 
olarak teknik çizim dilini öğrenir. 

2 1, 5 A, C 

3. Öğrenci, örnek bir proje üzerinden basit yapı 
elemanlarının plan, kesit ve görünüşlerle ifade 
edilmesiyle 2 ve 3 boyutlu sunum kabiliyeti 
kazanır. 

2 1, 5 A, C 



  

4. Öğrenci, diğer disiplinlerle ilişkiler, işbirliği ve 
iletişim çerçevesinde teorik bir teknik çizim 
bilgisine sahip olur.  

2 1, 5 A, C 

5. Öğrenci, edindiği bilgilerle 2 ve 3 boyutlu tasarım 
yapma, mimari kompozisyon derleme ve görsel 
algı ve düzenleme metotlarını anlama yeteneği 
kazanır. 

2 1, 5 A, C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 Dersin içeriğiyle tanışma. Ortografik (Dik) İzdüşüm’e giriş. Proje okuma, 
proje yapma; Çizim ortam, araç gerecinin tanıtımı, kullanımı, serbest çizim.   

 

2 
İzdüşüm almak. Koordinatlar, izler ve iz düşürenler. Resim (Epür) 
düzlemleri.   Eğik Aksonometrik (Kavalyer); Alet kullanımı, çizim, tarama ve 
noktalama teknikleri. Üç boyutlu uygulama. 

 

3 
Nokta, doğru ve düzlemlerin izdüşümleri Plan, kesit, görünüş 
kavramı.(Militer P.); İki yönlü ifade tekniği geliştirilerek, model üzerinden 
rölöve almak, üç boyutlu okuma. 

 

4 
Plan, kesit, görünüş kavramının geliştirilmesi 
Dik Aksonometri (İzometri); Çizgilerin dili, kalınlık, derinlik, uzaklık, kesit ve 
malzeme ifadeleri. 

 

5 Objelerin yüzeylerinin kavranması, epür içinde 3 boyutlu okuma; Plan, 
kesit, görünüşlerle çalışmak, ölçülendirme teknikleri. 

 

6 1'nci ara sınav; Yıl içi dosya değerlendirmesi  

7 Basit yapı elemanlarının 1/100 ölçekli proje üzerinde tanıtımı. Temel ve 
çatı; 1/100 Plan, kesit, görünüşlerle çalışmak.  Ölçülendirme teknikleri. 

 

8 Yapı elemanlarının 1/50 proje üzerinde tanım ve uygulanması. Semboller; 
1/50 Plan çalışması, Militer perspektif uygulaması. Sembollerin dili. 

 

9 
Yapı elemanlarının 1/50 proje üzerinde tanım ve uygulanması.  Paralel 
Perspektif, (Eğik Aksonometri) Kavalyer; 1/50 kesit, görünüş çalışması, 
Kavalyer perspektif uygulaması. 

 

10 
Yapı elemanlarının 1/50 proje üzerinde tanım ve uygulanması.  Paralel 
perspektif, (Dik Aksonometri) İzometri; 1/50 görünüş çalışması, İzometrik 
perspektif uygulaması. 

 

11 2'nci ara sınav; Yıl içi dosya değerlendirmesi  

12 Yapı elemanlarının 1/50 proje üzerinde kritiği; 1/50 Proje çalışması  

13 Yapı elemanlarının 1/50 proje üzerinde kritiği; 1/50 Proje çalışması  



  

14 Mazeret sınavı, Yapı elemanlarının 1/50  proje üzerinde kritiği; 1/50 Proje 
çalışması uygulama ve genel tekrar. 

 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   

 MimarlıktaTeknikResim.  Prof.Dr.OrhanŞahinler 
 İzdüşümler. Prof.Dr.LatifeGürer 
 MimarideİzdüşümveÇizimYöntemleri. Prof.Dr.ÇetinTürkçü 
 ÇizimlerleBinaYapımRehberi. Francis D.H. Ching 
  

Diğer 
Kaynaklar   

 Manual of Graphic Techniques 4, Tom Porter 
 Architectural Drawing, John Willey & Sons 
 Graphic Thinking for Architects and Designers, P.Lesau 

 
 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar 
 

Ödevler 
 

Sınavlar 
 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 2 15 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 1 30 

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer 1 15 

Final sınavı 1 40 

Final Sınavının Ağırlığı  40 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  60 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 
 
 



  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

X     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     



  

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 
     



  

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 5 70 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları 14 3 42 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 2 5 10 

Proje 5 1 5 

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5 

Toplam İş Yükü   160 

Toplam İş Yükü / 25   6,4 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   6 

 
 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimarlar için Bilgi 
Teknolojisi 

ARCH 103 1 1+0+2 2 4 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce  

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin 
Koordinatörü    

Cem TOPÇU 



  

Dersi Verenler  
Cem TOPÇU 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     

Geometrik düşünme becerisinin kavranması ve bilgi teknolojilerinin 

mimarlıktaki öneminin anlaşılması, bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutlu ilk 

çizimleri yapılması ve bilgisayarda basit sunum tekniklerinin uygulanması. 

Dersin İçeriği 

Geometrik düşünme alıştırmaları, bilgisayar ortamında 2 boyutlu ve basit 3 

boyutlu çizimlerin yapılması. Ders işlenirken Google Sketchup programı 

kullanılacaktır. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. Tasarım sürecinde 2 ve 3 boyutlu düşünebilme ve 
ifade edebilme 

2 
1,2,3 A, D 

2. Bilgisayarla 2 ve 3 boyutlu görselleştirme 
yöntemlerinin öğrenilmesi  

2 
1,2,3 A,D 

3. Digital sunum ve ifade yeteneğinin kazanılması 2 1,2,3 A,D 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN MİMARLIKTAKİ ÖNEMİ Ders Kitabı 

2 
GEOMETRİK DÜŞÜNMENİN İLKELERİ VE SKETCH-UP PROGRAMINA GİRİŞ Ders Kitabı 

3 
SKETCH-UP İLE 2 BOYUTLU ÇİZİM Ders Kitabı 

4 
SKETCH-UP İLE 3 BOYUTLU ÇİZİM I Ders Kitabı 

5 
SKETCH-UP İLE 3 BOYUTLU ÇİZİM II Ders Kitabı 

6 
SKETCH-UP İLE 3 BOYUTLU ÇİZİM III Ders Kitabı 

7 
SKETCH-UP İLE 3 BOYUTLU ÇİZİM IV Ders Kitabı 

8 
SKETCH-UP İLE 3 BOYUTLU ÇİZİM V Ders Kitabı 

9 
BİLEŞENLERİN KULLANIMI VE OLUŞTURULMASI Ders Kitabı 



  

10 
ÖLÇÜLENDİRME, KATMANLAR Ders Kitabı 

11 
ARA SINAV I  

12 
ÇİZİMİ GÖRSELLEŞTİRME Ders Kitabı 

13 
BİLGİSAYARDA SUNUM TEKNİKLERİNE GİRİŞ Ders Kitabı 

14 
GENEL TARTIŞMA  

15   

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   
 Köksal, A. T. Sketchup, Pusula Yayıncılık, 2012 

Roskes, B,  Google SketchUp Cookbook, , O'Reilly, 2009 

Diğer 
Kaynaklar   

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar 
 

Ödevler 
 

Sınavlar 
 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 40 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 0 0 

Proje 1 60 

Laboratuvar 0 0 

Arazi Çalışması  
 

Seminer ve Sunum  
 

Diğer  
 

Final sınavı  
 

Final Sınavının Ağırlığı  60 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  40 



  

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

X     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      



  

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     



  

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 4 56 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 1 4 4 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4 

Toplam İş Yükü   92 

Toplam İş Yükü / 25   3.68 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   4 

 
 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Bilgisayar Destekli 
Anlatım Teknikleri         

ARCH 105 2 1+0+2 2 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
-  

Dersin Dili İngilizce 



  

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin 
Koordinatörü    

Cem Topçu (TZ) 

Dersi Verenler  
Ayhan Mucur (YZ), Cem Topçu (TZ), Togan Tong (YZ) 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     Bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutlu çizim ve modelleme. 

Dersin İçeriği 
Bilgisayar destekli çizim ve modelleme programlarının mimari projelendirme ve 
görselleştirme araçları olarak kullanımı. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. AutoCAD yazılımını mimari çizimlere uygular 2 1,2,3,6 A,C 

2. 3ds Max yazılımını uç boyutlu modellere uygular 2 1,2,3,6 A,C 

3. Grafik anlatım becerileri kazandırır 2 1,2,3,6 A,C 

4. Tasarım yetisi kazandırır 2 1,2,3,6 A,C 

5. Teknik dokümantasyon sağlamayı ve incelemeyi 
öğretir 

2 1,2,3,6 A,C 

6. Biçimsel kompozisyon oluşturmayı sağlar 2 1,2,3,6 A,C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, 

E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 
Giriş ve AutoCAD programının arayüz tanıtımı   

2 
2 boyutlu çizim araçlarının kullanımı 1 Basit plan çizimi 

3 
2 boyutlu çizim araçlarının kullanımı 2 Merdivenli plan çizimi 

4 
Düzenleme araçlarının kullanımı 1 Konut planı çizimi 

5 
Düzenleme araçlarının kullanımı 2 Banyo çizimi 

6 Ölçülendirme ve diğer pafta bilgileri / Dış referans ve hazır 
mimari şablonların kullanımı 

Mutfak çizimi 



  

7 
2 boyutlu proje oluşturma  Plan & Kesit Çizimi 

8 
ARASINAV   

9 3ds Max programının arayüz tanıtımı. Geometri & şekil 
kavramlarının tanıtılması 

 

10 
3 boyutlu çizim araçlarına giriş 3 boyutlu nesneler 

11 
3 boyutlu modelleme araçlarının kullanımı 

Nesnelerin 
modifikasyonu 

12 
3 boyutlu eklemlenmiş öğeler 

3 boyutlu 
eklemlenmiş nesneler 

13 
3 boyutlu bileşik öğeler 

3 boyutlu bileşik 
nesneler 

14 
Işık & kamera öğelerinin tanıtılması / Görselleştirme  

3 boyutlu sahne 
tasarımı 

15 
Genel tekrar ve ödev tashihi  

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   
 

Diğer 
Kaynaklar   

 Baykal, G., 2009, Her Yönüyle AutoCAD 2010, ALFA Yayıncılık, İstanbul. 

 Baykal, G., Öğütlü, M., 2010, Her Yönüyle AutoCAD 2010, ALFA Yayıncılık, İstanbul. 

 Baykal, G., 2011, Her Yönüyle AutoCAD 2011, ALFA Yayıncılık, İstanbul. 

 Hakan, S., 2016, 3Ds Max 2016 Eğitim seti, Abaküs yayıncılık, İstanbul. 

 Sümen, A.,2013, 3D Studio max ile İç ve Dış Mekan Modelleme, Kodlab, İstanbul. 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar 
AutoCAD tanıtım DVD’si, Tutorial DVD’leri. 3ds Max tanıtım DVD’si, Tutorial DVD’leri. 

Ödevler 
 

Sınavlar 
 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 %35 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 10 %20 

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   



  

Seminer ve Sunum   

Diğer   

Final sınavı  %45 

Final Sınavının Ağırlığı 1 %45 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı 2 %55 

Toplam  3 100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

X     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     



  

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     



  

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)    

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları 10 3 30 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 1 3 3 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3 

Toplam İş Yükü   78 

Toplam İş Yükü / 25   3,12 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   3 

 
 

 



  

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimariye Giriş 
ARCH 109 1 2+0+0 2 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi    Lisans 

Dersin Türü  Zorunlu  

Dersin 
Koordinatörü    

2016-2017 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Halu (Tam Zamanlı) 
2017-2018 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Halu (Tam Zamanlı) 

Dersi Verenler  
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Halu (Tam Zamanlı) 
Dr. Öğr. Üyesi Didem Boyacıoğlu (Yarı Zamanlı) 

Dersin 
Yardımcıları  

- 

Dersin Amacı     Mimarlığın temelini oluşturan kavramların irdelenmesi 

Dersin İçeriği 
Mimarlığın gelişimini ve oluşmasını etkileyen; Bağlam ve Çevre, Tarih, Çağdaş 
Kavramlar, İşlev, Form, Teknoloji, Yapım ve Mekân; kavramları ve bu 
kavramların mimarlığın biçimlenmesine etkilerinin irdelenmesi. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. Mimari terminolojiyi kullanabilme ve anlama 
becerisi kazanır. 

3 1,2,3,4 A, C 

2. Mimari süreçlerle ilgili araştırma yapabilir.  3 5 C 

3. Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı 
mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve 
sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve 
diğer kültürel faktörleri bir arada düşünebilir. 

3, 5, 6 1,4,5 A,C 

4. Batı mimarlığı dışında kalan mimarlık, peyzaj ve 
kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile 
bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 
teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel 
faktörleri bir arada düşünebilir. 

3, 5, 6 1,4,5 A,C 

5. Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve 
bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda 
ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini 
açıklayabilir. 

3, 5, 6 1,4,5 A,C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 



  

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 Mimarlığa başlarken; mimarlık nedir? Mimar kimdir?   

2 Mimarlığı biçimlendiren faktörler: Bağlam ve Çevre   

3 

Bağlam ve Çevre 
Fiziksel Çevre: arazi, yönlenme, iklim, topografya, malzeme. 
Sosyo-Kültürel Çevre: tarih, kimlik, din, yerin ruhu, bellek, yer ve 
mekân, kent. 

  
Çevre Analizi 
Pafta Sunumu 

4 Sosyo-Kültürel Çevre: Tarih ve Gelenek: Mezopotamya, Mısır, Antik 
Dönem (Ege, Anadolu, Yunan) klasik dönem (Roma). 

  

5 
Sosyo-Kültürel Çevre: Tarih ve Gelenek: 
Ortaçağ dönemi (Bizans-Selçuklu-Gotik), Rönesans (İtalya-Osmanlı), 
barok(geç Osmanlı) ve aydınlanma, endüstri devrimi. 

  

6 Ara sınav   

7 Çağdaş Kavramlar: Modernizm, Uluslararası stil, Brütalizm, High-
tech. 

Çağdaş Mimarlar 
Pafta sunumu 

8 Çağdaş Kavramlar: Postmodernizm, Dekonstrüksiyon, Kesişmeler, 
Teknoloji ve Malzeme etkisi. 

  

9 İşlev: Kullanıcı gereksinimleri ve mekân organizasyonu ilişkisi. İşlev Dağılımı 
Ödevi 

10 Form: Geometri ve Biçim.   

11 Ara sınav   

12 Teknoloji ve yapım: malzemeler (taş, ahşap, beton, demir, çelik, 
cam). 

Malzeme Ödevi 

13 Teknoloji ve yapım: yapı bileşenleri, prefabrikasyon, yenilikçi 
malzemeler. 

  

14  Mekân Kavramının irdelenmesi.   

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   
 Fundamentals of Architecture; Farrelly,L., 2007, AVA Publishing.  

 Mimarlığın Temelleri, Farrelly, L., 2011, Literatür Yayınları 
 

Diğer 
Kaynaklar   

 Adım Adım Tasarım Yöntemleri;  Jormakka, K., 2010, YEM Yayın. 

 Adım Adım Tasarım Fikirleri;  Bielefeld,B.; El Khouli, S. ; 2010, YEM Yayın 

 Yapı Dergisi, YEM Yayın. 

 Bina Bilgisine Giriş; Kıran, A., Polatoğlu, Ç., 2011, YTÜ Basım Merkezi. 

 Yaşanan Mimari; Rasmussen, S.E. 

 Mimarlık Kavramları; Kuban, D., Yem Yayın. 

 Sanatın Öyküsü, Gombrich.  

 Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Hasol, D.; YEM Yayın. 

http://www.yemkitabevi.com/Urunler/Yazarlar.aspx?YazarID=15196
http://www.yemkitabevi.com/Urunler/Yazarlar.aspx?YazarID=15197


  

 İngilizce Mimarlık Terimleri Sözlüğü Hasol, D.; YEM Yayın. 

 Form, Space, Order, Ching, F.  

 Visual Dictionary of Architecture, Ching, F. 

 www.archdaily.com 

 www.dezeen.com 
 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dökümanlar  Kitap, slayt gösterimi   

Ödevler  Araştırma Paftaları 

Sınavlar  2+1 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 2 50 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 4 50 

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer   

Final sınavı   

Final Sınavının Ağırlığı  30 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  70 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

http://www.archdaily.com/
http://www.dezeen.com/


  

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

X     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

X     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

X     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     



  

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 
 



  

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 2 28 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)    

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları 2 10 20 

Sunum/Seminer Hazırlama 2 13 26 

Ara sınavlar 2 2 4 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2 

Toplam İş Yükü   80 

Toplam İş Yükü / 25   3,2 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi  2 3 

 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Yapı Bilgisi  
ARCH 110  2 2+2+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce  

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin 
Koordinatörü    

- 

Dersi Verenler  
Öğr.Gör. Sadrettin Soylu, Öğr.Gör. Pınar Çalışır Adem, Öğr.Gör.Esra Karahan, 

Öğr.Gör.Gülçin Soyak  

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Yapı kavramı ve yapım yöntemlerinin öğretilmesi, Ön proje ile uygulama projesi 
arasında yapısal çözümlemeleri oluşturma becerisine kavuşma 



  

Dersin İçeriği 
Kargir yığma yapı yapım teknikleri, 3 seviyeli basit bir betonarme karkas yapının 
1/100, 1/50, 1/20 ölçeklerinde detaylı projelendirilmesi 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. Binanın mimari tasarımı, işlevsel çözümü ve inşası 
arasındaki ilişkileri proje düzleminde ifade edebilme 
becerisi 

2,15 1,2,3,5,7 A,C,D 

2. Yığma ve betonarme yapılar kapsamında birbirini 
tamamlayan yapı bölümleri ve elemanlarını 
detaylandırma bilgisi  

13, 15 1,2,6 A,C,D 

3. Geleneksel yapı elemanlarının tasarım, üretim ve 
uygulama ilkelerini açıklayabilir 

13, 15 1,2,3,6 A,C,D 

4. Basit bir betonarme karkas yapının mimari konseptini 
uygulama projesi aşamasına getirme becerisi  

2, 13, 15 1,2,3,4,5,6,7 A,D 

5. Mekânsal sistem-taşıyıcı strüktür entegrasyonunu 
sağlamada yeterlilik 

13 1,2,4,7 A,C,D 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 

7) Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, 

E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 
Yapı Ve Yapım Kavramı; Yapım Yöntemleri; Yapı 
Teknlojisi; Kargir Yığma Yapı Tasarım İlkeleri; Zemin 
Mekaniği; Zemin Etüdü; Arazi Kazıları-Hafriyat 

- 

2 Kargir Yığma Yapıda Duvar ve Temel Elemanı 
Kuranglez, Subasman Ve Bodrum Kat Çözümü 

Uygulama ödevinin çizilmesi 

3 
Kargir Yığma Yapıda Döşemeler ve Duvarlar 
Zemine Oturan Döşemeler Ve Giriş Terası Çözümü; 
Duvarda Boşluk Kuruluşları 

Uygulama ödevinin çizilmesi 

4 Kargir Yığma Yapıda Merdivenler 
Bodrum Merdiveni Tasarımı Ve Detayları 

Uygulama ödevinin çizilmesi  

5 
Kargir Yığma Yapıda Çatı 
Bağlamasız Çatı Tasarımı; Çatı Örtuleri Ve Uygulama 
Detayları 

Uygulama ödevinin çizilmesi 

6 
ARA SINAV 1  

7 

Mimaride Beton ve Betonarme  
(Beton malzeme, Temel Betonarme Yapı Elemanları ile 
İlgili Genel Bilgi, Gelişim Süreci, Örnekler) 
Betonarme Karkas Yapıda Strüktür Tasarım 
Prensipleri  

Uygulama ödevinin çizilmesi,  



  

(Yükler ve Sistemin Davranışı, Kiriş ve Döşeme Tipleri, 
Kalıp Planı) 

8 

Temel zeminleri ve Temeller  
(Zemin, Yapı İlişkisi, Kazı ve Aplikasyon, Temel 
Sistemleri:Tekil Temeller, Sürekli Temeller, Radye 
Temeller / Bodrumlu ve Bodrumsuz Temel Planları ve 
Kısmi Kesit Çalışmaları, Yalıtım Çözümleri) 

Dönem projesi çalışmaları 

9 

Betonarme Karkas Yapıda Döşemeler  
Döşeme Çeşitleri: (Plak Döşemeler, Hurdi Döşemeler, 
Dal Döşemeler, Çift Doğrultu Kirişsiz Döşemeler, 
Mantar Döşemeler, Kirişli Betonarme Döşemeler, Dişli 
Döşemeler, Asmolan Döşemeler, Kaset Döşemeler)   

Dönem projesi çalışmaları 

10 
Duvar sistemleri, boşluklar, kapı ve pencereler   Dönem projesi çalışmaları 

11 
ARA SINAV 2 Dönem projesi çalışmaları 

12 
Betonarme Merdivenler 
(Taşınma ve Yapım Sistemleri, Tasarım, Ölçülendirme, 
Dengeleme, Betonarme Merdivenlerde Kaplama, 
Korkuluk, Küpeşte Detayları) 

Dönem projesi çalışmaları 

13 
Çatılar  
(Çatı Eğimlerinin Kurgulanması, Çatı Tipleri, Ahşap 
Sıcak Çatı ve Soğuk Çatı Çözümleri, Bağlamalı Ahşap 
Oturtma ve Asma Çatılar, Çatı Kaplama ve Detayları) 

Dönem projesi çalışmaları 

14 
Çatılar  
(Çatı Eğimlerinin Kurgulanması, Çatı Tipleri, Ahşap 
Sıcak Çatı ve Soğuk Çatı Çözümleri, Bağlamalı Ahşap 
Oturtma ve Asma Çatılar, Çatı Kaplama ve Detayları) 

Dönem projesi çalışmaları 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   
  
- 

Diğer 
Kaynaklar   

 Deplazes A.(ed.), Constructing Architecture-Materials, Processes, Structures, 
Birkhäuser,Basel, 

 MacDonald A J., Structure and Architecture, Architectural Press, 2001 2005 N., 

 Ching F., Building Construction Illustrated, John Wiley&Sons, 2008  

 Türkçü Ç., Yapım: İlkeler, Malzemeler, Yöntemler, Çözümler, Birsen YE, 2010 

 Yücesoy L., Temeller, Duvarlar, Döşemeler, YEM, 2004 

 Barry,R., ‘’The Construction of Building  ( Volume:1-5)’’,Blackwell Scientific 

Pub.Ltd,Worcester :2001 

 Foster, J.S. & HARINGTON,R.,’’ Structure and Fabric’’,Mitchell’s Building 

Series,London:2006 

 Osburn,Derek., ‘’ Introduction to Building ‘’,Mitchell’s Building Series,London:2005 

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar Belirtilen kaynaklardan çıktılar  

Ödevler Haftalık uygulama ödevleri ve dönem projesi 



  

Sınavlar 2 adet yarıyıl sınavı + Final Sınavı (çizim sınavı şeklinde) ve Uygulama Projesi Teslimi 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 2 20 

Dönem içi Çalışma: Ödev (araştırma-pafta sunumu)  - 30 

Dönem içi Çalışma: Proje 1 70 

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer   

Final sınavı 1 60 

Final Sınavının Ağırlığı   60 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı   40 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

 x    

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 
     



  

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

 X    

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
 X    

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     



  

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 12 4 48 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 2 4 8 

Proje 1 20 20 

Laboratuvar    



  

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4 

Toplam İş Yükü   136 

Toplam İş Yükü / 25   5,44 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 
 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Tasarım 

Çalışmaları 
ARCH 111 2 2+2+0 3 8 

 

Ön Koşul Dersleri   
Bu ders, öğrencilerin Mimari Temel Tasarım dersini başarı ile tamamladıkları 
kabulü üzerine bir akış kurmuştur.  

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
Dr. Öğr. Üyesi Didem Boyacıoğlu,Dr. Öğr. Üyesi Evin Eriş, Öğr. Gör. Pınar Çalışır 
Adem, Öğr. Gör. Nilay Yurtsever.  

Dersin 
Yardımcıları  

- 

Dersin Amacı     

Dersin amacı, öğrencilere mimari mekanın niceliksel ve niteliksel özelliklerinin 
anlatılarak, mimari tasarımda, doğal, tarihi, kültürel ve kentsel bağlam içinde 
basit tasarım problemlerinin çözülmesi adına tasarım yapabilme becerisinin 
kazandırılmasıdır.  

Dersin İçeriği 

Mekanın niteliksel ve Niceliksel Özelliklerinin Anlatımı 
Doğal, Tarihi, Kültürel Ve Kentsel Çevrelerin Anlaşılması Ve Değerlendirilmeleri 
Amacıyla Gezilerin Yapılması 
Mekansal Verilerin Analizi ve Temsil Yöntemleri 
Farklı Bağlamlarda Mimari Tasarım Problemlerine Yaklaşımlar 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

Farklı bağlamlar içerisinde mimari mekan tasarımı 
yapabilme becerisi kazanma 

1,2,4 1,2,3,5,7 C,B 

Mekan ve mekanın yer aldığı bağlamı sorgulama, 
analiz etme ve sonuçları uygun temsil aracı ile ifade 
etme becerisi kazanma 

1,2,4 1,2,3,5,7 C,B 



  

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 
4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 
Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 
Mekanın Niceliksel ve Niteliksel Özelliklerini Anlamak: 
Haritalama Çalışması 
Alan Gezisi-1 

 

2 
Mekanın Niceliksel ve Niteliksel Özelliklerini Anlamak: 
Haritalama Çalışması – Sonuçların Sunumu ve Tartışma 

 

3 
Doğal Çevre İçinde Tasarım: Kişisel Mekanı Tasarlamak 
Alan Gezisi -2 

 

4 Doğal Çevre İçinde Tasarım: Kişisel Mekanı Tasarlamak  

5 Doğal Çevre İçinde Tasarım: Kişisel Mekanı Tasarlamak  

6 Ara Jüri-1  

7 
Tarihi ve Kültürel Çevre İçinde Tasarım: Kentsel Boşluğu 
Doldurmak 
Alan Gezisi -3 

 

8 
Tarihi ve Kültürel Çevre İçinde Tasarım: Kentsel Boşluğu 
Doldurmak 

 

9 
Tarihi ve Kültürel Çevre İçinde Tasarım: Kentsel Boşluğu 
Doldurmak 

 

10 Ara Jüri-2  

11 
Kentsel Çevre İçinde Tasarım: Kamusal Mekanı Tasarlamak 
Alan Gezisi -4 

 

12 Kentsel Çevre İçinde Tasarım: Kamusal Mekanı Tasarlamak  

13 Kentsel Çevre İçinde Tasarım: Kamusal Mekanı Tasarlamak  

14 Kentsel Çevre İçinde Tasarım: Kamusal Mekanı Tasarlamak  

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   - 

Diğer 
Kaynaklar   

The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, Juhani Pallasmaa 
Architecture and Disjunction, Bernard Tschumi 
Atmospheres, Peter Zumthor 
Analysing Architecture, Simon Unwin 
Elements of Architecture, Rem Koolhaas 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar - 



  

Ödevler Okumalar her hafta paylaşılacaktır. 

Sınavlar 1. Çalışma İçin Sunum-Tartışma, 2 Ara Jüri, 1 Final Jürisi yapılacaktır.  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 2 %40 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum  1 %10 

Diğer (Dönem içi Çalışmaları)    

Final sınavı  1 %50 

Final Sınavının Ağırlığı  %50 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %50 

Toplam   %100 

Ders Kategorisi Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

 x    

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

 x    

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 
 x    



  

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     



  

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 6 84 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56 

Kısa Sınav - - - 

Ödevler/çeviri çalışmaları - - - 

Sunum/Seminer Hazırlama 1 6 6 

Ara sınavlar 2 6 12 

Proje - - - 

Laboratuvar - - - 



  

Arazi Çalışması - - - 

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6 

Toplam İş Yükü   164 

Toplam İş Yükü / 25   6,46 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   6 

 
 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Bina Bilgisi 
ARCH 112 2 2+0+0 2 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin 
Koordinatörü    

2016-17 Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Halu (Tam Zamanlı) 

2017-18 Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Halu (Tam Zamanlı) 

Dersi Verenler  
Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Halu  (TZ), Dr.Öğr.Üyesi Didem Boyacıoğlu(YZ) 

Dersin 
Yardımcıları  

- 

Dersin Amacı     
Ev ortamındaki eylemlerinin boyut gereksinimlerini ve ilişkilerini, beden 
boyutları ve kültürel bağlamı ile ilişkisi içinde öğretmek. 

Dersin İçeriği 
İnsan beden boyutları ve davranış özelliklerinin, konut örnekleri üzerinden, 
kültürel geçmiş ve yakın fiziki çevre içinde incelenmesi. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. Mekân düzenlemesinde boyut ve biçimlerin 
belirlenmesi ve parçaların anlamlı şekilde 
bütünleştirilerek tasarım oluşturma becerisine 
sahiptir. 

4,9,10,11 3 , 5 B ,C 

2. İnsan davranışlarının mekân algısı ile 
yönlendirilmesini bilir ve kullanabilir 

4,9,10,11 1, 2 B, C 

3. Kültürel farklılıkların mekân kullanımını nasıl 
yönlendirdiğini bilir ve kullanabilir. 

4,9,10,11 1, 2 B, C 

4. Arazi koşullarındaki kısıtlamaları, mekân 
düzenlemelerinde olumlu yönde kullanabilir. 

4,9,10,11 3, 5 B, C 



  

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 Dersin içeriği ve yönteminin tanıtılması Arazi maketi yapımı 

2 Farklı bağlamlarda konutlar Çevre verileri 

3 Evin açık alanları Vaziyet planı 

4 İç mekânların nitelikleri Zemin düzenlemesi 

5 İç mekânda dolaşım öğeleri Maket son hali 

6 Oturma odası 1.uygulama teslimi 

7 Beslenme ile ilgili etkinlikler Bitişik nizam için şema 
geliştirme 

8 Dinlenme ve uyku koşulları Maket yapımı 

9 Beden atıklarının giderilmesi ve bireysel temizlik Kesit çalışması 

10 Evde iş ve hobi 2.uygulamanın teslimi 

11 Toplu konutun gelişimi ve farklı biçimleri Apartman dairesi için şema 
geliştirme 

12 Toplu konutta düşey ulaşım Çekirdek çalışması 

13 Mimarlıkta kitch Birimlerin bir araya gelmesi 

14 Dersin gözden geçirilmesi ve değerlendirme 3.uygulamanın teslimi 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu    Dersin teorik kısmında görülen slidelar ilgili grup web sitesinde bulunmaktadır. 

Diğer 
Kaynaklar   

 Neufert- Architects’ Data ; Ching-Interior Design Illustrated; Watson and Cosbie – 
Timesaver Standarts for Interior Design 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar 
Belgesel, film, slayt gösterimi   



  

Ödevler 
 

Sınavlar 
 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav  
 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)  
 

Proje 3 %90 

Laboratuvar  
 

Arazi Çalışması  
 

Seminer ve Sunum  
 

Diğer 1 %10 

Final sınavı  
 

Final Sınavının Ağırlığı  
 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  
 

Toplam  100 100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 
     



  

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

X     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
X     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama X     

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
X     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     



  

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 4 56 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları    



  

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar    

Proje 3 14 42 

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı    

Toplam İş Yükü   112 

Toplam İş Yükü / 25   4.48 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   4 

 
 
 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimari Sunum 
ARCH 138  2 1+2+0 2 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce  

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin 
Koordinatörü    

2016-17 Dr. Öğr. Üyesi Moira Valeri (Tam Zamanlı) 

2017-18 Dr. Öğr. Üyesi Moira Valeri (Tam Zamanlı) 

Dersi Verenler  
Dr. Öğr. Üyesi Moira Valeri (Tam Zamanlı), Öğr. Gör. Burçin Başyazıcı (TZ), 

Öğr.Gör.Mehmet Umut Deniz(TZ), Öğr.Gör.Pınar Çalışır Adem (TZ) 

Dersin 
Yardımcıları  

- 

Dersin Amacı     

Bu ders, öğrenciye diyagramların, çizimlerin ve modellerin, mimari bir fikri / 

projenin temsili araçları olarak nasıl kullanıldığını, mimari tasarım ve anlayış 

sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak kavratmayı amaçlamaktadır. 

Dersin İçeriği 

Kurs, her biri farklı bir mimari gösterim yöntemi üzerine odaklanan dört ödev 

üzerine kurulmuştur: Diyagram / kavram ve kavramsal model, ortografik 

projeksiyon, aksonometrik projeksiyon, son düzen. Her yöntem için bir giriş 

dersi, mimari çağdaş uygulamaya bir keşif sağlar. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 



  

Çıktıları 

Öğrenci, eleştirel düşünme yeteneği kazanır ve farklı 
mimari sunuş yöntemlerini değerlendirebilir. 

1 1,2,3,4 A,C 

Öğrenci çağdaş mimari araştırmalar / projeler ile ilgili 
bilgileri ulaşıp değerlendirebilme becerisi kazanır. 

3 1,2,3,4 A,C 

Öğrenci çağdaş mimari projelerde temsil becerilerini 
geliştirir. 

2 1,2,3,4 A,C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 
Derse giriş; “The Architecture I like” Atölye Çalışması 

 

2 1. Ödev 
Ders: diyagram/konsept ve kavramsal model 

 

3 
Sınıf içi atölye çalışması 

 

4 
Sınıf içi atölye çalışması 

 

5 
Sınıf içi atölye çalışması 

 

6 1. Ödev Teslimi   
2. Ödev Dersi: Ortografik perspektif 

 

7 
Sınıf içi atölye çalışması 

 

8 
Sınıf içi atölye çalışması 

 

9 2. Ödev Teslimi  
3. Ödev Dersi: Aksonometrik perspektif 

 

10 
Sınıf içi atölye çalışması 

 

11 
Sınıf içi atölye çalışması 

 

12 3. Ödev Teslimi  
4. Ödev Dersi: Pafta Tasarımı 

 

13 Sınıf içi atölye çalışması  

14 
4. Ödev Teslimi 

 

 
 



  

KAYNAKLAR 

Ders Notu   
VVAA, Program Diagrams, Damdi, Seoul, 2011. 
Mi-Young, P., Architectural Model. Lead to Design, Damdi, Seoul, 2010. 
VVAA, Conceptual Diagrams, Damdi, Seoul, 2011. 

Diğer 
Kaynaklar   

Architectural Magazines: Domus, Casabella, Volume, Abitare, El croquis 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar Contact the course instructor for lecture handouts  

Ödevler 4 

Sınavlar 4 Midterm Evaluations  

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 4 90% 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   

Proje   

Laboratuvar  
 

Arazi Çalışması  
 

Seminer ve Sunum  
 

Diğer (Uygulama)-Sınıf İçi Performans 1 
10% 

Final sınavı  
 

Final Sınavının Ağırlığı   

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı   

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

x     



  

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

X     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

x     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     



  

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 
 



  

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 4 4 16 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları 3 3 9 

Sunum/Seminer Hazırlama 4 12 48 

Ara sınavlar    

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer (Uygulama)    

Yarıyıl Sonu Sınavı    

Toplam İş Yükü   115 

Toplam İş Yükü / 25   4,6 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 
 
 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Yaz Stajı I 
ARCH 200 3 0+0+0 0 2 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili Türkçe-İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu Staj 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Şantiyelerde çalışarak eğitim sürecinde kuramsal olarak verilen bilgilerin 
uygulamalı olarak deneyimlenmesi, tecrübe kazanılması. Mimarlık ile ilgili 
konularda araştırma yapılması 



  

Dersin İçeriği Şantiyelerde çalışarak uygulama deneyimi edinilmesi 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

6. Öğrenci şantiyede çalışarak yapı konusundaki  
kuramsal bilgisini  uygulamaya  aktarabilme becerisi 
kazanır 

18, 25, 28 4 E 

7. Öğrenci şantiyede çalışarak bina bilgisi konusundaki  
kuramsal bilgisini  uygulamaya  aktarabilme becerisi 
kazanır 

18, 25, 28 4 E 

8. Takım çalışması yapma becerisi kazanır 18, 25, 28 4 E 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 

7: Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, 

E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 Sunum   Staj Defteri 

2 Sunum   Staj Defteri 

3 Sunum   Staj Defteri 

4 Sunum   Staj Defteri 

5 Sunum   Staj Defteri 

6 Sunum   Staj Defteri 

7 Sunum   Staj Defteri 

8 Sunum   Staj Defteri 

9 Sunum   Staj Defteri 

10 Sunum   Staj Defteri 

11 Sunum   Staj Defteri 

12 Sunum   Staj Defteri 

13 Sunum   Staj Defteri 



  

14 Sunum   Staj Defteri 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu    

Diğer 
Kaynaklar   

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar  

Ödevler  

Sınavlar  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav   

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer 1 100 

Final sınavı   

Final Sınavının Ağırlığı   

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı   

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 
     



  

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     



  

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

 x    

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

  x   

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
 x    

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 
 



  

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 1 14 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 14 1 14 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı    

Toplam İş Yükü   42 

Toplam İş Yükü / 25   1,68 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   2 

 
 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimarlık Tarihi ve 
Kuramı-1 

ARCH 207 3 3+0+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin 
Koordinatörü    

Dr. Öğr. Üyesi Nevin Aslı Can (TZ) 

Dersi Verenler  
Dr. Öğr. Üyesi Nevin Aslı Can (TZ) 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Dersin amacı, tarih öncesi dönemden modernizme kadar gelen bir aralıkta 
dünyada var olan mimarlık üretimlerini detaylı bir şekilde öğrenciye sunmaktır. 

Dersin İçeriği Dünya Mimarlık Tarihi 



  

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

9. Öğrencilerin mimarlık tarihi ile ilgili temel bilgilerini 
geliştirmek 

1, 3, 5 1, 2, 3, 4 A, C, D 

10. Öğrencilerin mimarlık kuramları ile ilgili eleştirel 
düşünce geliştirmelerini sağlamak 

1, 3, 5 1, 2, 3, 4 A, C, D 

11. Öğrencilerin yapılı çevreyi tanımalarını sağlamak 1, 3, 5 1, 2, 3, 4 A, C, D 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 

7: Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, 

E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 Dünya Mimarlık Tarihine Giriş: Genel kavram ve 
yaklaşımlar 

 

2 Tarih öncesi dönemde dünya mimarlıkları  

3 Alternatif mimarlıklar: Mısır, Hint, Uzak Doğu  

4 Antik Dönem: Yunan Mimarlığı  

5 Antik Dönem: Roma Mimarlığı  

6 Bizans Mimarlığı  

7 Midterm I  

8 Romanesk Mimarlık  

9 Gotik Mimarlık  

10 Rönesans Dönemi: Başlangıç, Gelişme ve 

Palladianizm 

 

11 Rönesans Dönemi: Geç Rönesans ve Manyerizm  

12 Barok ve Rokoko  

13 Canlandırmacı Mimarlıklar  

14 Modernizme Giriş  

 



  

KAYNAKLAR 

Ders Notu   Öğrencilerin ders sırasında not almaları beklenir.  

Diğer 
Kaynaklar   

- Akdeniz, M.G., Tarih Öncesi ve İlkçağ Mimarlığı, İstanbul: İdeal Kültür, 2016.  

-Bridge, N., Mimarlık 101. İstanbul: Say, 2017. 

-Borden, D. ve Elzanowski, J. ve diğ., Mimarlık. İstanbul: NTV, 2009.  

-Cragoe, C.D., Binalar Nasıl Okunur? İstanbul: YEM, 2011.  

-Jones, D., Architecture: The Whole Story. London: Thames & Hudson, 2014.  

-Hasol, D., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. İstanbul: YEM, 1998.  

-Lefas, P., Architecture a Historical Perspective. Berlin: Jovis, 2014.  

-Martin, R., Greek Architecture. Milan: Electa Architecture, 2003.  

-Müller, W., Vogel, G., Mimarlık Atlası I. İstanbul: YEM, 2012.  

-Norberg-Schulz, C., Architecture: Meaning and Place. New York: Rizzoli International  

-Roth, Leland M., Mimarlığın Öyküsü, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2000.  

-Ward-Perkins, J. B., Roman Architecture, Milan: Electa Architecture, 2004.  

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar  

Ödevler 1 dönem içi ödevi 

Sınavlar 1 Ara Sınav , 1 Final Sınavı 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 %25 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 1 %25 

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer   



  

Final sınavı 1 %45 

Final Sınavının Ağırlığı  %45 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %5 

Toplam   %100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

 X    

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

 X    

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

 X    

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     



  

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 
     



  

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları 1 10 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 1 1,5 1,5 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2 

Toplam İş Yükü   111,5 

Toplam İş Yükü / 25   4,5 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimarlık Tarihi ve 
Kuramı-2 

ARCH 208 4 3+0+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin 
Koordinatörü    

Dr. Öğr. Üyesi Nevin Aslı Can 

Dersi Verenler  
Dr. Öğr. Üyesi Nevin Aslı Can 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Dersin amacı, Anadolu ve Türk ve İslam coğrafyalarında var olan mimarlık 
üretimlerini detaylı bir şekilde öğrenciye sunmaktır. 

Dersin İçeriği Anadolu, Türk ve İslam Mimarlık Tarihleri 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

12. Öğrencilerin mimarlık tarihi ile ilgili temel bilgilerini 
geliştirmek 

1, 3, 5 1, 2, 3, 4 A, C, D 

13. Öğrencilerin mimarlık kuramları ile ilgili eleştirel 
düşünce geliştirmelerini sağlamak 

1, 3, 5 1, 2, 3, 4 A, C, D 

14. Öğrencilerin yapılı çevreyi tanımalarını sağlamak 1, 3, 5 1, 2, 3, 4 A, C, D 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 

7: Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, 

E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 Türk Mimarlık Tarihine Giriş: Genel kavram ve 
yaklaşımlar 

 

2 İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları Mimarisi  

3 Antik Dönem Anadolu Uygarlıkları Mimarisi  



  

4 İslam Mimarisi   

5 Selçuklu Mimarisi: Anadolu Selçuklı Devleti  

6 Selçuklu Mimarisi: Büyük Selçuklu Devleti  

7 Midterm I  

8 Beylikler Dönemi Mimarisi  

9 Osmanlı Mimarisi: Erken Dönem  

10 Osmanlı Mimarisi: Klasik Dönem ve Mimar Sinan  

11 Osmanlı Mimarisi: Lale Devri ve Geç Dönem  

12 İstanbul Çalışmaları: Bizans Dönemi  

13 İstanbul Çalışmaları: Osmanlı Dönemi  

14 Erken Cumhuriyet Dönemine Giriş  

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   Öğrencilerin ders sırasında not almaları beklenir.  

Diğer 
Kaynaklar   

- Fletcher, S. B., A History of Architecture on the Comparative Method, Athione  
- Jones, D., Architecture: The Whole Story, Thames&Hudson, 2014.  
- Kuban, D., Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları, YKY, 2012.  
- Kuban, D., Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, YKY, 2002.  
- Ögel, S., Anadolu’nun Selçuklu Çehresİ, Akbank, 1994.  
- Kuban, D., Osmanlı Mİmarisi, YKY, 2010.  

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar  

Ödevler 1 dönem içi ödevi 

Sınavlar 1 Ara Sınav , 1 Final Sınavı 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 %25 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 1 %25 

Proje   



  

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer   

Final sınavı 1 %45 

Final Sınavının Ağırlığı  %45 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %5 

Toplam   %100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 
 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

  X   

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

  X   

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

  X   

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     



  

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     



  

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları 1 10 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 1 1,5 1,5 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2 

Toplam İş Yükü   111,5 

Toplam İş Yükü / 25   4,5 



  

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 
 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Yapı Projesi 
ARCH 214 4 2+2+0 3 6 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili 
İngilizce 

Dersin Seviyesi   
Lisans  

Dersin Türü 
 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     

Öğrenciler, bir binayı ayrıntılı yapım teknikleri ile tasarlayabilecek şekilde 

çizmeyi öğrenirler. Mimarlar, tasarım süreci boyunca çoğu kez farklı 

detaylandırma görevleriyle yüzleşirler. Bu dersin amacı, detay üretmenin ve 

problem çözme becerilerinin geliştirilmesidir. 

Dersin İçeriği 

Projenin yapı çizimleri; 1/50 plan ve kesitler, 1/20 sistem bilgileri, merdiven 

ayrıntıları, binanın belirli bölümlerinden 1 / 5-1 / 2 ayrıntıları. Projeler sınıfta 

çizilir ve tartışılır. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. Öğrenci, mimari projenin uygulamaya yönelik 

teknik dökümantasyonunu tasarlayabilir ve çizebilir. 

Uygulama ekibinin proje ile ilgili ihtiyaç duyacağı her 

türlü bilgiyi içeren, uluslararası standartlara uygun, 

uygulama ve detay projesini çizebilir 

2, 18, 20 1, 2, 5 C 

2. Statik, elektrik, mekanik projelerinin uzmanlarınca 

hazırlanmasına liderlik edebilir. Uygulama projesi ve 

detayların üretilmesi sürecinde superpose projeleri 

çizebilir. 

2, 18, 20 1, 2, 5 C 

3. İskelet yapı sistemlerinde düşey ve yatay taşıyıcıları 

deprem yönetmeliklerine uygun biçimde tasarlayabilir, 

mimari proje ile taşıyıcı sistemi entegre edebilir. 

2, 18, 20 1, 2, 5 C 

4. Mimarlar projenin özelliklerine bağlı olarak çok 

sayıda değişik detay problemi ile karşılaşmaktadır. 
2, 18, 20 1, 4, 5 C 



  

Öğrenci ana prensiplere bağlı kalarak, uygun malzeme 

ve yapım yöntemlerini araştırıp, farklı detayları kendi 

başına çözebilir.    

5. Uygulama ve detay projelerini doğru ölçeklerde ve 

standartlara uygun olarak ifadeli bir biçimde sunabilir. 
2, 18, 20 1, 2, 5 C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, 

E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık ve Çizimler 

1 Dersle ilgili ön hazırlık dersi  

2 Betonarme yapıları için tasarım özellikleri  

3 
Temellerin, bodrum kat ve su izolasyonun 

detaylandırılması 

Drenajlı temel kesiti,    

Ölçek: 1/5 

4 Tekil, Şerit ve Radye Temeller Temel planı ve kesitleri 

5 
Betonarme Döşemeler (kirişli, nervürlü veya kaset 

döşemeler) 

Kirişli döşeme için kalıp 

planı ve kesitleri 

6 Zemin yapıları ve zemin / üst kat zemin konstrüksiyonu 
Nervürlü döşeme için kalıp 

planı ve kesitleri 

7 Merdivenler – Dönem Projesi 1. teslim  

8 Merdivenlere strüktürel yaklaşım 

Merdiven planları (Dönem 

projelerinin 

değerlendirilmesi) 

9 Merdivenler; yüzey kaplamaları 
Merdiven kesitleri ve 

detayları 

10 Çatı strüktürleri; çeşitleri ve çatı strüktür seçenekleri Çatı planı 

11 Çatı strüktürleri Çarı kesitleri 

12 Çatı detaylandırılması Çatı detayları 

13 
Duvarlarda ve çatıda ısı yalıtım detayları - Dönem Projesi 

1. Teslim  
 



  

14 Duvar açıklıkları, pencereler ve kapılar 1/20 planlar ve kesitler 

15 
Banyo planları ve kesitleri; yapının belirli bölümlerinin 

detaylandırılması 
1/20 planlar ve kesitler 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   
Yapım, Çetin Türkçü; Yapı, Sedat Hakkı Eldem, 

Diğer 
Kaynaklar   

Fundamentals of Building Construction, Edward Allen, Up 1948-2008 Uygulama Projesi 

Atölyesi Kayıt Defteri, Orhan Şahinler,  
Handouts and pps documents by the lecturer 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dökümanlar 
 

Ödevler 
 

Sınavlar 
 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav  
 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)  
%20 

Proje 2 
%40 

Laboratuvar  
 

Arazi Çalışması  
 

Seminer ve Sunum  
 

Diğer  
 

Final sınavı  
 

Final Sınavının Ağırlığı  
%40 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  
%60 

Toplam   
100 



  

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

 X    

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     



  

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

 X    

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

 X    

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     



  

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 15 4 60 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 2 10 20 

Proje 1 22 22 

Laboratuar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı    

Toplam İş Yükü   147 

Toplam İş Yükü / 25   5,88 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   6 

 
 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimari Tasarım I  
 

ARCH 253 3 4+4+0 6 12 

 

Ön Koşul Dersleri   
FA 106 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 



  

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     

Belli bir amaca yönelik tasarım problemini bütüncül olarak ele alarak çözüm 
geliştirme; doğal ve kültürel çevre koşullarının tasarım içindeki rolünün 
tartışılması; mimarinin kuramsal yönünün tasarım problemleri yoluyla 
irdelenmesi. 

Dersin İçeriği 
Konut Tasarımı; Kavram / Süreç Eskizleri, 1/500 Vaziyet Planı, 
1/200-1/100 Konut Tasarımı (planlar, kesitler ve görünüşler), Maketler(1/500 - 
1/100) 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. Mimari tasarıma yaklaşım için gerekli olan verileri 
toplayabilir 

3, 4, 11 3,5 A, C 

2. Tasarım ilkelerini mimari düzeyde uygulayabilir 3, 4, 11 5 B, C 

3. Mimari proje konusunun paralelinde uygun örnekleri 
araştırabilir ve analiz edebilir  

3, 4, 11 1,2,3 B, C 

4. Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi tasarıma 
aktarabilir 

3, 4, 11 5 C 

5. Arazilerin doğal ve yapay özelliklerini göz önünde 
bulundurarak tasarım yapabilir 

3, 4, 11 5,6 B,C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 

7) Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, 

E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 Tasarımın tanımlanması, mimari tasarım probleminin 
ele alınış yöntemleri. Tanımla-Tasarla Yöntemi. 

Kullanıcının belirlenmesine 
yönelik Senaryo kurgulanması 

2 
BAĞLAM: Tasarımın çevre ile ilişkisinin irdelenmesi, 
proje arsasının belirlenmesi. Mimari temsiliyet 
düzleminin ve bu yönde beklenenlerin açıklanması. 

Yaşanılan konutun ve çevrenin 
kritiği 

3 
Konut kavramının tanımlanması Alan etüdü(güneş, yönlenme, 

rüzgâr, manzara, topografya). 
Arazi maketinin yapılması 

4 Konut kavramının tanımlanması Konut örneklerinin plan/kesit 
düzleminde okunması –Proje 



  

Okuması 1.Öneri Program 
oluşturma. 

5 
Mekân analizleri ve işlev şemasının oluşturulması ve 
tasarıma giriş. Arsada konumlanma alternatifleri. 

Yerleşim Önerisi ve Mekânsal 
Yerleşim Eskizleri + Kuzey 
Oku/Ağaç Eskizleri 

6 Ara Jüri I Jüri değerlendirmesi 

7 
Kullanıcı gereksinimlerinin mekânsal çözümlerdeki rolü Antropometrik boyutlar 

ışığında mekânsal çözümleme 
kritiği. 

8 Mimarinin kuramsal yönünün tasarım problemleri 
yoluyla seçilen alanda ve konuda irdelenmesi 

1/200 öneriler, çalışma maketi 
ve tasarım çizimleri 

9 Strüktürün mekânsal çözümlerdeki rolü Strüktürün mekânsal kurguya 
etkisine yönelik kritik 

10 Mimarinin kuramsal yönünün tasarım problemleri 
yoluyla seçilen alanda ve konuda irdelenmesi 

1/200 veya 1/100 çalışma 
maketi ve tasarım çizimleri 

11 Ara Jüri II Jüri değerlendirmesi 

12 Çekirdek çözümleri Kritik + Proje Okuması 2 

13 Malzeme çözümleri Kritik + 1/50 Strüktür ve 
malzemeye yönelik çizimler 

14 Tasarımın estetik, fonksiyonel ve teknik final çözümleri Kritik + Presubmission 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   

1. Projeler/Yapılar 1: Konutlar, YEM Yayın, 2010. 
2. Anderson, J., 2011; Mimari Tasarım, Mimarlık Temelleri Dizisi, , Literatür Yayınları.  
3. Anderson, J., 2011; Sunum Teknikleri, Mimarlık Temelleri Dizisi, Literatür Yayınları, 

2011. 
4. Ganshirt, C.; Tools for Ideas: Introduction to Architectural Design, Birkhaeuser 

Verlag AG, Basel, 2007 

Diğer 
Kaynaklar   

 Archdaily (http://www.archdaily.com) a10.eu New European 
Architecture(http://www.a10.eu/) 

 a+Architecture Plus, The premier resource for architecture 
(http://www.arcplusonline.com/) 

 Architectual Digest (http://www.architecturaldigest.com/) 

 Architectural Record (http://archrecord.construction.com/) 

 A&W Architektur & Wohnen (http://www.awmagazin.de/) 

 Architecture Today (http://www.architecturetoday.co.uk/) 

 Arquine (http://arquine.com/) 

 ArquitecturaViva. com(http://www.arquitecturaviva.com/Default.aspx) 

 Canadian Architects (http://www.canadianarchitect.com/) 

 Competitions (http://www.competitions.org/) 

 Dezeen www. dezeen.com 

 Domus (http://www.domusweb.it/) 

 Eco-Structure (http://www.eco-structure.com/) 

 Elcroques (http://www.elcroquis.es/Default.aspx) 

 Faith&Form (http://www.faithnform.com/) 

 GA (http://www.ga-ada.co.jp/) 

http://www.archdaily.com/
http://www.a10.eu/
http://www.arcplusonline.com/
http://www.architecturaldigest.com/
http://archrecord.construction.com/
http://www.awmagazin.de/
http://www.architecturetoday.co.uk/
http://arquine.com/
http://www.arquitecturaviva.com/Default.aspx
http://www.canadianarchitect.com/
http://www.competitions.org/
http://www.domusweb.it/
http://www.eco-structure.com/
http://www.elcroquis.es/Default.aspx
http://www.faithnform.com/
http://www.ga-ada.co.jp/


  

 Healthcare Design (http://www.healthcaredesignmagazine.com/) 

 Building and Architecture (http://www.hingenet.com/) 

 Innovative Home (http://www.innovativehomemagazine.com/ih/) 

 Intelligente Architektur (http://www.xia-online.de/) 

 JA-Japan Architecture (http://www.japan-architect.co.jp/) 

 Metropolis Mag.com (http://www.metropolismag.com/30/) 

 Residential Architecture (http://www.residentialarchitect.com/) 

 Residential Design+Building (http://www.rdbmagazine.com/) 

 Via-Architectura (http://www.via-arquitectura.net/)  

 Free Ebooks Library( http://ebooksgo.org/ 
 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar  Kitap, slayt gösterimi    

Ödevler  Araştırma Paftaları 

Sınavlar  2+1 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 2 60 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 6 40 

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer   

Final sınavı 1 40 

Final Sınavının Ağırlığı  40 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  60 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

http://www.healthcaredesignmagazine.com/
http://www.hingenet.com/
http://www.innovativehomemagazine.com/ih/
http://www.xia-online.de/
http://www.japan-architect.co.jp/
http://www.metropolismag.com/30/
http://www.residentialarchitect.com/
http://www.rdbmagazine.com/
http://www.via-arquitectura.net/
http://ebooksgo.org/


  

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

 X    

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

 X    

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
 X    

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     



  

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 



  

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 8 112 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları 14 3 42 

Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10 

Ara sınavlar 2 10 20 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması 1 10 10 

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10 

Toplam İş Yükü   288 

Toplam İş Yükü / 25   11,52 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   12 

 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimari Tasarım II  
 

ARCH 254 4 4+4+0 6 12 

 

Ön Koşul Dersleri   
ARCH 253 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Öğrencinin proje I dersinden edindiği deneyimin üzerine aldığı yapı ve 
strüktürel derslerin de desteği ile daha gelişmiş bir fonksiyon ve ölçekte bir 
projenin tasarlayabilmesi amaçlanmaktadır. 



  

Dersin İçeriği 

Genelde, verilen bir arsa üzerinde Kültür Evi, İskele Binası gibi kısmen geniş 
açıklıklı bir hacme sahip fonksiyonlardaki proje tasarımları ele alınmaktadır. Bu 
ders; 1/200 vaziyet planı, 1/100 planlar, kesitler, görünüşler ve arazi ile birlikte 
gösterilen maket çalışmasını içermektedir. Ayrıca dersin kapsamında arsa 
çevresi ile bütünleşen alan analizi ve bir dosya halinde oluşturulan konu analizi 
de yaptırılmaktadır. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1) Kentsel doku özelliklerinin okunup, analiz edilerek; 
bina ve bina ile ilişkili açık alanların tasarlanması 

1, 4, 9 1,2,3,4,5,7 B,C 

2)Projenin ana fikrinin konsept diyagramlarıyla 
açıklanması  

1, 4, 9 1,3,4,5 B,C 

3)Bir tasarım aracı olarak maket yapım metodunun 
kullanılması  

1, 4, 9 1,3,4,5 B,C 

4)Temel mimari prensiplerin bina ve açık alan 
tasarımına uygulanması 

1, 4, 9 1,3,5 B,C 

5)Tasarlanan projenin anlaşılır, kendini ifade edebilir 
biçimde sunulması 

1, 4, 9 1,3,5 B,C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, 

E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 
Konunun ve Proje alanının tanıtımı 

 

2 
Proje Alanını Ziyaret 

 

3 Metodolojik yaklaşım ve öğrencilerin ilk diyagram ile modellerini 
oluşturması 

 

4 
Proje tashihleri/Atölye Çalışması 

 

5 
Proje tashihleri/Atölye Çalışması 

 

6 
ARASINAV öncesi hazırlık Jürisi 

 

7 
Proje tashihleri/Atölye Çalışması 

 

8 
ARA JÜRİ 

 



  

9 
Proje tashihleri/Atölye Çalışması 

 

10 
Proje tashihleri/Atölye Çalışması 

 

11 
Proje tashihleri/Atölye Çalışması 

 

12 
ARA JÜRİ 

 

13 
Proje tashihleri/Atölye Çalışması 

 

14 
Son sınav öncesi tüm projelerin gösterilmesi 

 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   -  

Diğer 
Kaynaklar   

 “Haliç’te Seyrüsefer”, Ali AKYILDIZ, İş Bankası Kültür Yayınları, 
ISBN:9789944881166 

 “Kıyı Yapıları ve Limanlar”, (Planlama ve Tasarım Teknik Esasları) DLtl, TC. 
Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları İnşaat Genel 
Müdürlüğü 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar -  

Ödevler -  

Sınavlar -  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 2 30 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer (Dönem içi Çalışmaları)  30 

Final sınavı 1 40 

Final Sınavının Ağırlığı  40 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  60 

Toplam   100 



  

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

 X    

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

 X    

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
 X    

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     



  

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     



  

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 8 112 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112 

Kısa Sınav - - - 

Ödevler/çeviri çalışmaları - - - 

Sunum/Seminer Hazırlama 4 3 12 

Ara sınavlar 2 8 16 

Proje - - - 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması 2 8 16 

Diğer 6 3 18 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8 

Toplam İş Yükü   294 

Toplam İş Yükü / 25   11,76 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   12 

 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Yapı Statiği 
ARCH 261 3 3+0+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili 
İngilizce 



  

Dersin Seviyesi   
Lisans  

Dersin Türü 
Zorunlu 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler   

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     

Dersin amacı yükler, güçler ve bunların yapılar üzerindeki etkilerini belirleyen 
devinim yasaları hakkında temel teorik ve pratik bilgiler vermek ve böylece 
gelecekte alınacak yapısal analiz ve tasarım dersleri için bir alt yapı 
oluşturmaktır. 

Dersin İçeriği 

Yükler ve güçlerin sınıflandırılması; devinim yasaları; destek tipleri; serbest 

cisim çizimleri; kesme gücü ve moment çizimleri; makas analiz teknikleri; sıklet 

merkezleri ve atalet momentleri; koşut eksenler teorisi; mukavemete giriş. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program Öğrenme 

Çıktıları 
Öğretim 

Yöntemleri 
Ölçme 

Yöntemleri 

1. Makaslar, kirişler, kafesler ve basit 
makineler gibi yapı elemanlarının analiz 
ve tasarımının felsefesini anlayabilmek 

13, 15, 17 
 

1,2,3 A,C,D 

2. Statik denge kavramını ve yapı 
elemanlarının çözüm ve tasarımı ile ilgili 
teknikleri anlamak 

13, 15, 17 
 

1,2,3 A,C,D 

3. Yapının tipine uygun malzeme seçimi 
yapabilmek 

13, 15, 17 
 

1,2,3 A,C,D 

Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 

5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 Oryantasyon, temel kavramlar,vektör ve skalar nicelikler, kuvvet tipleri  

2 Yük ve destek tipleri, birim sistemleri, Newton’ın Devinim Yasaları  

3 Kuvvet sistemlerinin grafik, trigonometrik ve statik çözümleri  

4 Statik ve hiperstatik sistemler  

5 Kesme kuvveti ve moment diagramları  



  

6 Kesme kuvveti ve moment diagramlarına devam  

7 Makas analizi – eklemler yöntemi  

8 Makas analizi –  kesitler yöntemi  

9 Ara sınavı 1  

10 Dağınık güçlerin analizi - sentroidler  

11 Dağınık güçlerin analizi – atalet momenti  

12 Dağınık güçlerin analizi – paralel eksenler teorisi  

13 Mukavemet – Elastik ve plastik deformasyon, Young Modülü  

14 Mukavemet – Gerilim ve boy değişimleri  

15 Ara sınavı 2  

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   
 

Diğer 
Kaynaklar   

 VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS – STATICS, 7th edition 

 Ferdinand P. BEER, E. Russell JOHNSTON Jr., Elliot R. EISENBERG,  McGraw Hill 
Corp. 

 INTRODUCTION TO STRUCTURAL MECHANICS 

 P. ANDERSEN, G. M. NORDBY, Ronald Press 

 ENGINEERING MECHANICS 

 S. P. TIMOSHENKO, D. H. YOUNG,  McGraw Hill Corp. 

 THEORY OF STRUCTURES 

 S. P. TIMOSHENKO, D. H. YOUNG,  McGraw Hill Corp. 

 INTRODUCTION TO STRESS ANALYSIS 

 Charles O. HARRIS, MacMillan Corp. 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar 
 

Ödevler 
 

Sınavlar 
Ara Sınav ve Final Sınavı 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  



  

Ara Sınav 2 
 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)  
 

Proje  
 

Laboratuvar  
 

Arazi Çalışması  
 

Seminer ve Sunum  
 

Diğer  
 

Final sınavı 1 
 

Final Sınavının Ağırlığı  
 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  
 

Toplam   
 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     



  

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

 X    

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
 X    

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
 X    

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 
     



  

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 1 13 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları 1  15 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 1  15 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    



  

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1  30 

Toplam İş Yükü   107 

Toplam İş Yükü / 25   4,6 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 
 
 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Yaz Stajı II 
ARCH 300 5 0+0+0 0 2 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili Türkçe-İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu Staj 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Mimari ofislerde çalışarak eğitim sürecinde kuramsal olarak verilen bilgilerin 
uygulamalı olarak deneyimlenmesi, tecrübe kazanılması. Mimarlık ile ilgili 
konularda araştırma yapılması 

Dersin İçeriği Mimari ofislerde çalışarak uygulama deneyimi edinilmesi 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

15. Öğrenci mimari ofiste çalışarak yapı konusundaki  
kuramsal bilgisini  uygulamaya  aktarabilme becerisi 
kazanır 

2, 24, 28 4 E 

16. Öğrenci mimari ofiste çalışarak bina bilgisi 
konusundaki  kuramsal bilgisini  uygulamaya  
aktarabilme becerisi kazanır 

2, 24, 28 4 E 

17. Takım çalışması yapma becerisi kazanır 2, 24, 28 4 E 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 

7: Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, 



  

E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 Sunum   Staj Defteri 

2 Sunum   Staj Defteri 

3 Sunum   Staj Defteri 

4 Sunum   Staj Defteri 

5 Sunum   Staj Defteri 

6 Sunum   Staj Defteri 

7 Sunum   Staj Defteri 

8 Sunum   Staj Defteri 

9 Sunum   Staj Defteri 

10 Sunum   Staj Defteri 

11 Sunum   Staj Defteri 

12 Sunum   Staj Defteri 

13 Sunum   Staj Defteri 

14 Sunum   Staj Defteri 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu    

Diğer 
Kaynaklar   

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar  

Ödevler  

Sınavlar  

 



  

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav   

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer 1 100 

Final sınavı   

Final Sınavının Ağırlığı   

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı   

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

  X   

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     



  

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 
     



  

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

 X    

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
  X   

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 
 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 1 14 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 14 1 14 

Proje    

Laboratuvar    



  

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı    

Toplam İş Yükü   42 

Toplam İş Yükü / 25   1,68 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   2 

 
 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

İmar Uygulama 
Kavramları 

ARCH 301 5 1+2+0 2 3 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili Türkçe-İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin 
Koordinatörü    

Dr. Öğr. Üyesi Sema Karagüler 

Dersi Verenler  
Dr. Öğr. Üyesi Sema Karagüler 

Dersin 
Yardımcıları  

- 

Dersin Amacı     

Öğrencinin, mimarlık uygulamalarında uyulması gerekli temel yaptırımlar 
getiren imar mevzuatı ve özellikle içinde geçen kavramlar hakkında 
bilgilenmesi; dolayısıyla uygulamada uyması gerekli yasa ve yönetmelikleri 
anlama becerisi ile, imar mevzuatı yönünden uygulanabilir tasarım becerisi 
kazanması amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği 

Mimarlık uygulamalarında söz konusu olan yasa ve yönetmelikler ile plan tipleri 
ve proje onama sürecine dair genel bir sıralamanın yapılması. Uygulama ve 
mevzuatta kullanılan belirli imar kavram ve terimleri hakkında bilgilendirme ve 
tanımlamaların yapılması. Dersin İmar uygulama örnekleri ile açıklanması. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

6. Program hazırlama: Bir mimari projeyi emsallere, 
saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara göre 
değerlendirebilme 

19,27, 29 
1,2,3 A,D 

7. Yasal sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği  refahı 
için, mülkiyet hakları, imar ve iskan yönetmelikleri, 
kullanıcı        hakları gibi bina    tasarımını, yapımını 

19,27, 29 
1,2,3 A,D 



  

ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 
yasal sorumluluklarını anlama 

8. Mimari tasarım ve uygulamada mesleki  hüküm 
vermeyle ilgili etik konularını anlama 

19,27, 29 
1,2,3 A,D 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 
3:Tartışma, 4:Seminer, 5: 

Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 
Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, 
D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 GİRİŞ: Dersin konusunun, ve içeriğinin genel tanıtımı  

2 İmar konuları ile ilgili genel yasalar ve aralarındaki ilişkiler Özet ders notları 

3 İmar planı ve tiplerinin tanımlanması, , aralarındaki farkların 
açıklanması, plan onama süreçleri. 

Özet ders notları 

4 İmar ve Planlama konusu içinde sorumluluk taşıyan ilgili kurumlar 
 

Özet ders notları 

5 İmarla ilgili yasa, yönetmelik ve planlama disiplininde geçen önemli 
kavramlar 

Çizimler 

6 İmarla ilgili yasa, yönetmelik ve planlama disiplininde geçen önemli 
kavramlar 

Çizimler 

7 İmarla ilgili yasa, yönetmelik ve planlama disiplininde geçen önemli 
kavramlar 

Çizimler 

8 ARA SINAV  

9 Uygulamada karşılaşılan mevzuatla ilgili örnekler Görsel föyler 

10 KISA SINAV Görsel föyler 

11 Mevcut imar yasalarında geçen önemli, özel maddelerin açıklanması Çizimler 

12 Mevcut imar yasalarında geçen önemli, özel maddelerin açıklanması Çizimler 

13 KISA SINAV Çizimler 

14 Genel konuşma ve konular hakkındaki öğrenci sorularının 
cevaplanması- Tartışma. MAZERET SINAVI 

 

15 15-16  FİNAL SINAVI  

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   
Ders Notu /  Ders Kitabı       
Ünal, Y., İmar Hukuku Ders Notları, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, İTÜ Mimarlık 



  

Fakültesi Kitaplığı,1983. 

Diğer 
Kaynaklar   

• Çolak, N.İ., Öngören, G., İmar Planları ve İmar Uygulamaları     İptal 
Davaları, Öngören Hukuk Yayınları No:4, İstanbul,2014. 

•   Kalabalık, H., İmar Hukuku Dersleri, Seçkin Yayınları, 8. Baskı,       ISBN: 978-
975-02-4494-0, İstanbul,2017. 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dökümanlar  Örnek Föyler 

Ödevler  

Sınavlar  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 40 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer   

Final sınavı 1 60 

Final Sınavının Ağırlığı  60 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  40 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     



  

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     



  

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

   x  

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

   X  

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
   X  

 
 



  

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 1 2 2 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    (Çevresel örnek inceletme) 2 2 4 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2 

Toplam İş Yükü   92 

Toplam İş Yükü / 25   3,68 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   4 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Kent Planlama 
Kuramı ve 
Uygulamaları 

ARCH 315 6 1+2+0 2 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin 
Koordinatörü    

Prof. Dr. Dilek Darby 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Kentsel tasarıma giriş ve temel ilkelerin öğretilmesi, seçilen bir kentsel alanda 
(tarihi mekan dokuna sahip bir mahallede)  alan analizi yapılarak oluşturulan 
konsept çerçevesinde bir açık alan (meydan, park, vb) tasarlanması, 

Dersin İçeriği Kentsel tasarıma yönelik temel bilgilerin edinilmesi, bir mahallede alan analizi 



  

yapılması 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1)Kentsel çevrenin bileşenlerini çözümleyebilme 
becerisi 

3, 4, 11 1.2.3.5.6.7 D 

2) Kentsel tasarım takımının bir parçası olarak projeye 
katılım ve birlikte çalışma becerisine sahiptir   

3, 4, 11 1.2.3.5.6.7 B 

3) El çizimleri ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak 
grafik anlatım becerisi ile sunum yapabilme 

3, 4, 11 5,6, B 

4) Kentsel tasarım projesinin ortaya çıkarılması ve 
geliştirilmesinde uygun örnekleri ortaya çıkarabilme 
becerisi 

3, 4, 11 5,6 B 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 
Alan analizinin temel parametrelerinin tanıtımı, gzft analizi  

2 
Kent imajı, algı ve zihin haritaları, mekân oluşumu 

Sınıf 
çalışması 

3 
Alan gezisi 

 

4 
Ulaşım ve otoparklar 

Sınıf 
çalışması 

5 
Kentsel açık alanlar: mekân ve kapalılık, meydanlar, yaya alanları 

Sınıf 
çalışması 

6 
Kentsel açık alanlar (devam): meydanlar, yaya alanları 

Sınıf 
çalışması 

7 
Ön jüri: alan analizi ve gzft  

8 
1.Jüri  

9 
Parklar ve açık alanlar için tasarım ilkeleri - I  

10 
Parklar ve açık alanlar için tasarım ilkeleri - II 

Quiz: 
parklar ve 

açık alanlar) 

11 
Sınıf çalışması  

12 
Eskiz Çalışması Sınıf 



  

çalışması 

13 
Ön jüri: alana ilişkin öneriler 

Sınıf 
çalışması 

14 
2.Jüri  

 
 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   

Biddulph, M. (2007) Introduction to Residential Layout, London: Elsevier 
GLC (1980) An introduction to Housing Layout, London: The Architectural Press. 
Erpi, F. (1980) Urban Traffic Planning, METU, Ankara. 
Gehl, J. and Gemzoe, L (2000) New City Spaces, Danish Architectural Press, 
Copenhagen 
Marcus, C. C  and Francis, C. (eds) (1998) People Places: Design Guidelines for Urban 
Open Space, Van Nostrand Reinhold, New York 
Larice, M. And Macdonald, E. (2007) The Urban Design Reader, Routledge. 
Untermann, R. and Small, R. (1977) Site Planning for Cluster Housing, Van Nostrand 
Reinhold 
Carmona, M., Heath, T., Öc, T. and Tiesdell, S. (2003) Public Places – Urban Spaces: A 
Guide to Urban Design, Architectural Press, Elsevier. 

Diğer 
Kaynaklar   

Ersoy, M.  Kentsel Alan Kullanım Normları, ODTÜ, Ankara  
Krier, R. (1984) Urban Space, Academy Editions, London. 
Reid, G.W. (1987) Landscape Graphics, New York: Watson-Guptill Publications. 
http://www.carfree.com; http://www.carfree.com/cpix/category.html 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar 
 

Ödevler 
 

Sınavlar 
 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 10 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)  
 

Proje 1 50 

Laboratuar  
 

Arazi Çalışması  
 

Seminer ve Sunum  
 

http://www.carfree.com/
http://www.carfree.com/cpix/category.html


  

Diğer  
 

Final sınavı 1 40 

Final Sınavının Ağırlığı  40 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  60 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

  X   

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

  X   

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 
     



  

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
  X   

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     



  

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 
 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 1 1 1 

Proje 2 10 20 

Laboratuvar    

Arazi Çalışması 4 2 8 

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3 

Toplam İş Yükü   144 

Toplam İş Yükü / 25   4, 64 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 
 
 
 
 

 



  

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Çağdaş Dünya 
Mimarisi Kuramı   

ARCH 320 5 3+0+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans  

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin 
Koordinatörü    

Dr. Öğretim Üyesi Moira VALERI 

Dersi Verenler   

Dersin 
Yardımcıları  

  

Dersin Amacı     
Dersin amacı, mimari üretimi etkileyen temel teorik, kültürel, teknolojik ve 
estetik değişimleri göz önünde bulundurarak, 20. ve 21. yüzyıllarda mimari 
düşüncedeki önemli değişimlerin temel eleştirel bir anlayışını kazandırmaktır. 

Dersin İçeriği 
Dersler, kısa film belgeselleri, sınıf içi tartışmalar, belirli okumalar yoluyla 
mimarlığın gelişiminde önemli etkiye sahip olan bireysel mimarların binaları, 
araştırmaları ve kitapları hakkındaki tartışmalara yer vermektedir. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1) Öğrenci, eleştirel düşünme ve karşıt görüşleri 

değerlendirme becerisini edinir. 1, 3, 5 1,2,3,4 A,B,C 

2) Öğrenci, çağdaş mimari araştırmalar / projeler ile 

ilgili bilgilere ulaşma ve değerlendirme yeteneğini 

kazanır. 
1, 3, 5 1, 3,4,7 A,B,C 

3) Öğrenci, çağdaş mimari araştırmalar / projeler ile 

ilgili iletişim becerilerini geliştirir. 1, 3, 5 1, 3,4,7 A,B,C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 



  

1 
Giriş, Amaçlar ve İçerik 

 

2 
L’Esprit Nouveau  

 

3 
Bauhaus 

 

4 
Uluslararası Stil 

 

5 
Form vs İçerik - Mimari, Kimlik ve Milliyetçilik 

 

6 
Colin Rowe ve Beş Mimar 

 

7 
Ara Sınav 

 

8 
Ütopya, Brutalism and Megastrüktürler 

 

9 
Postmodern, Metropolis ve Medya 

 

10 
Kavramsalcılık - Metin Olarak Mimarlık 

 

11 
Anlaşılmayan Mimarlık 

 

12 
21. Yüzyıl Anahtar Kelimeleri I 

 

13 
21. Yüzyıl Anahtar Kelimeleri II 

 

14 
Alan Gezisi 

 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   
Öğrencilerin dersten önce belirlenen bazı okumaları okuması beklenir. Bu okumalar ile 

öğrencilere sınıf içi tartışmalara fikir vermesi sağlanacaktır. 

Diğer 
Kaynaklar   

- Le Corbusier, Towards an architecture, Paris 1923. 
- Gropius, W.,The New Architecture and The Bauhaus, 1935. 
- Hitchkock, H.R., Johnson, P., The International Style, NY 1932. 
- Rowe, C., The Mathematics of the ideal Villa and Other Essays, MIT Press 1987. 
- Rossi, A., The Architecture of the City, Milano, 1966. 
- Venturi, R., Izenour, S., Scott-Brown, D., Learning from Las Vegas, MIT Press 

1970. 
- Vidler, T., The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely, MIT 

Press, 1992. 
- Koolhaas, R., Mau, B., SMLXL, 010 Rotterdam, 1995. 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar  Ders notları için ders yürütücüsü ile irtibata geçilmeli 

Ödevler  - 



  

Sınavlar 1 Ara Sınav – 1 Final Sınavı 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  SayI KatkI yüzdesi 

Ara Sınav 1 30% 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer 1 10% 

Final sınavı 1 60% 

Final Sınavının Ağırlığı  60% 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  40% 

Toplam   100% 

Ders Kategorisi Uzmanlık / Alan Dersleri 

 
 
 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

   X  

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

  X   



  

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

   X  

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 
     



  

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 
 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları 1 10 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    



  

Ara sınavlar 1 3 3 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3 

Toplam İş Yükü   114 

Toplam İş Yükü / 25   4,56 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Tarihi Yapıların 
Analizi 

ARCH 321 6 1+2+0 2 3 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin 
Koordinatörü    

2016-17; 2017-18 Prof.Dr.A.Gülçin Küçükkaya (Tam Zamanlı) 

Dersi Verenler  
Prof.Dr.A.Gülçin Küçükkaya (TZ) 

Dersin 
Yardımcıları  

Lis.Bursiyer Pınar L. Alkan 

Dersin Amacı     

Mimari koruma bilinci oluşturma. Restorasyon çalışmaları için analitik rölöve 
alma yetisini geliştirme, yapı sorunlarının irdelenmesi ile koruma bilinci 
oluşturma, koruma kavramlarının irdelenmesi ve ele alınan tarihi yapının 
analitik incelemesi ile sorunlara restorasyon önerileri geliştirilmesi. 

Dersin İçeriği 

 Koruma Etiği 

 Koruma Terminolojisi 

 Koruma Tarihi 

 Koruma Teknikleri 

 Koruma Kararları 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. Mimari koruma konusunda mesleki ve etik sorumluluk 
bilinci 

2, 7, 29 1, 2, 3, 
4,5,6,7 

A, C 



  

2. Dünyadaki mimari koruma çalışmaları hakkında bilgi ve 
farkındalık 

2, 7, 29 1, 2, 3, 
4,5,6,7 

A, C 

3. Mimari koruma ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu 
alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mimari 
koruma problemlerini çözme için uygulayabilme becerisi 

2, 7, 29 1, 2, 3, 
4,5,6,7 

A, C 

4. Karmaşık mimari koruma problemleri saptama, 
tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla 
uygun analitik inceleme metodunu seçme ve uygulama 
becerisi 

2, 7, 29 1, 2, 3, 
4,5,6,7 

A, C 

5. Karmaşık bir yapıyı, modern koruma metotlarını 
uygulamak için belgeleme becerisi; bu amaçla mevcut 
çevre tarihsel yerleşmesindeki özelliklere bağlı olarak, 
çevresel değerler koruma etiği ile bağdaştırılabilir 

2, 7, 29 1, 2, 3, 
4,5,6,7 

A, C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 

7: Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, 

E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 
Giriş 

 

2 
Koruma Nedir? &ICCROM 

 

3 
Koruma Terminolojisi 

 

4 
Yerinde İnceleme 

 

5 
Koruma Tarihi 

 

6 
Rölöve 

 

7 
1.Ara sınav 

 

8 
Rölöve 

 

9 
Uluslararası Koruma Teşkilatları 

 

10 Uluslararası Koruma Kararları 

http://www.kvmgm.gov.tr/ana-sayfa/1-35580/20110919.html  

 

11 

Türkiye’deki Koruma Yasaları 

http://www.restoraturk.com/restorasyon-incelemeleri-mimari-
inceleme/253-turkiyede-koruma-yasalarinin-tarihsel-gelisimi-uzerine-
bir-inceleme.html 

 

http://www.kvmgm.gov.tr/ana-sayfa/1-35580/20110919.html
http://www.restoraturk.com/restorasyon-incelemeleri-mimari-inceleme/253-turkiyede-koruma-yasalarinin-tarihsel-gelisimi-uzerine-bir-inceleme.html
http://www.restoraturk.com/restorasyon-incelemeleri-mimari-inceleme/253-turkiyede-koruma-yasalarinin-tarihsel-gelisimi-uzerine-bir-inceleme.html
http://www.restoraturk.com/restorasyon-incelemeleri-mimari-inceleme/253-turkiyede-koruma-yasalarinin-tarihsel-gelisimi-uzerine-bir-inceleme.html


  

12 
Bozulma Nedenleri  

 

13 II. Ara Sınav  

14 Çalıştay  

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   
Ahunbay, Z., 1996, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayıncılık, İstanbul. 
 

Diğer 
Kaynaklar   

Küçükkaya, A. G., 2004, Yapı Taşlarının Tahrip Nedenleri, Bozulma Şekilleri ve 
Restorasyon Yöntemleri, Birsen Yayınevi, İstanbul, www.ICCROM.org and 
www.ICOMOS.org , www.unesco.org 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar  Belgesel, film, slayt gösterimi   

Ödevler  Rölöve, seminer, çalıştay 

Sınavlar  Ara dönem sınavı, dönem sonu sınavı 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 2 %10+%40 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum 1 %20 

Diğer   

Final sınavı 1 %40 

Final Sınavının Ağırlığı  %60 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %40 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 
 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 



  

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

   X  

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

   X  

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     



  

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 
     



  

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
   X  

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları    

Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3 

Ara sınavlar 1 3 3 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer - - - 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3 

Toplam İş Yükü   93 

Toplam İş Yükü / 25   3,72 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   4 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

YAPI 
MALZEMELERİ VE 
FİZİĞİ 

ARCH 331 6 2+0+0 2 4 

 

Ön Koşul Dersleri - 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin - 



  

Koordinatörü 

Dersi Verenler Prof. Dr. Volkan GÜNAY 

Dersin 
Yardımcıları 

Ar.Gör. Merve UYSAL 

Dersin Amacı 
- Farklı sınıflardaki mühendislik malzemelerinin yapıları, özellikleri, üretimleri ve 
performansları hakkında temel bilgi vermek 
- Yapıları hakkında bilgiyle malzemelerin davranışının anlaşılmasını sağlamak 

Dersin İçeriği 

Structure of Materials, Mechanical Behavior, Thermal Behavior, Properties and 
Testing of Materials, Structural Materials (Metals, Ceramics, Glasses, Polymers 
and Composites), Environmental effects, heat transfer, Sound, light and 
insulation. 
Malzeme lerin yapısı, Mekanik Davranış, Isıl Davranış, Malzeme Testleri, Yapısal 
Malzemeler (Metaller, Seramikler, Camlar, Polimerler ve Bileşik Malzemeler), 
Çevresel etkiler, ısı ve iletimi, ses, ışık ve ısı ve ses izolasyonu 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. Yapı fiziği ölçütleri ve konfor, sağlık ve enerji 
verimliliği açısından gereksinimler. 

8,10,14 1, 2, 3 A, C 

2. Yapıların yapı fiziği açısından değerlendirilmesi. 8,10,14 1, 2, 3 A, C 

3. Malzemenin içyapısını, fiziksel ve mekanik 
özelliklerini öğrenir. 

3 
1, 2, 3 

A, C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine giriş Ders notları ve kitap 

2 Yapı malzemeleri ve testleri Ders notları ve kitap 

3 Yapısal malzemeler (Metal ve alaşımlar) Ders notları ve kitap 

4 Yapısal malzemeler (Seramikler ve camlar) Ders notları ve kitap 

5 Yapısal malzemeler (Çimento ve beton) Ders notları ve kitap 

6 Yapısal malzemeler (Polimer ve kompozitler) Ders notları ve kitap 

7 Bina Fiziği ve Çevresel etkiler Ders notları ve kitap 

8 Isı: Termal özellikler, ısı transferi Ders notları ve kitap 

9 Binaların termal performansları, ısı kayıpları Ders notları ve kitap 

10 
Ses: genel kurallar, Ses kontrolü, Gürültü ve azaltma 
yöntemleri, Akustik  

Ders notları ve kitap 



  

11 
Direk ses, ses yansımaları, Ses absorpsiyonu, Akustik 
performance, ses izolasyonu 

Ders notları ve kitap 

12 Binalarda ışık gereksinimi ve kullanımı Ders notları ve kitap 

13 Işık, Güneş Işığı, UV ışıkları  Ders notları ve kitap 

14 
Gündüz ışıkları ve binalarda kullanma, ışık saçılması ve 
yansıması 

Ders notları ve kitap 

 

KAYNAKLAR 

Ders 
Notu   

 

 prEN 17037, Daylight of Buildings, 2016. 

 Materials Science and Engineering, W.D. Callister, Jr, D.G. Rethwisch,  9th 

Edition, Wiley, 2011 

 CIBSE, Daylighting and Window Design, Lighting Guide LG10: 1999. 

 EN 12464-1: 2011. Light and lighting - Lighting of work places. Part 1, Indoor 
Work. February 2010. 

 IESNA, Lighting Handbook, 10. Edition, 2011. 

 Harris, D. A., Noise Control Manual for Residental Buildings, Mc 

 Graww Hill, 1997. 

 Cavanaugh, W. J., Architectural Acoustics, John Wiley & Sons, 1999. 

 Karabiber, Z., Yüğrük Akdağ, N., Erdem Aknesil, A., Yalıtım-Isı-Nem-Ses-Su, 
Makine Mühendisleri Odası Yayınları, İstanbul, 2005. 

 G. Zorer, Yapılarda Isısal Konfor, YÜ Yayın No: 264, Mimarlık Fakültesi Yayın No: 
MF-MİM 92.045,  YTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı İşliği, 26 sayfa, 1992.  

 Watson&Labs, Climatic Building Design, Mcgraw-Hill Book Company, 1983. 

 Givoni B., Man Climate and Architecture, Applied Science, Publishers Ltd., 

London. 

Diğer 
Kaynaklar   

 International Lighting Vocabulary (http://eilv.cie.co.at/) 

 Aydınlatma Sözlüğü (http://www.yfu.com/aydinlatmasozlugu.aspx) 

 Dokuzer Öztürk, L., Ders notları. 

 Zorer Gedik, G., Ders notları. 

 Yüğrük Akdağ, N., Ders notları. 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dökümanlar 
Derste işlenilen konularla ilgili öğrencilere sunumlar ve ders notları Moodle üzerinden 

verilmektedir. 

Ödevler 
 

Sınavlar 
 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 



  

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 %20 

Ödev (Kısa sınav) 1 %20 

Proje   

Laboratuvar 5 
%20 

Arazi Çalışması  
 

Seminer ve Sunum  
 

Diğer  
 

Final sınavı 1 %40 

Final Sınavının Ağırlığı  %40 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %60 

Toplam   %100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

  X   

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     



  

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

  X   

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama   X   

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

  X   

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 
     



  

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 
 
 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 2 28 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56 

Kısa Sınav 2 3 6 

Ödevler/çeviri çalışmaları    

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 2 2 4 

Proje    

Laboratuvar    



  

Arazi Çalışması    

Diğer 14 2 28 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2 

Toplam İş Yükü   124 

Toplam İş Yükü / 25   4,96 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimari Strüktür 
Tasarımı 

ARCH 345 5 2+2+0 3 4 

 

 
 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. Öğrenci, mimari strüktürleri açıklama, 
görselleştirme ve uygulama becerisi kazanır. 

3 ,13, 15 1,3,5,7 A,C,D 

2. Öğrenci, strüktürel sistemleri görsel ifade etme ve 
modelleme becerisi kazanır. 

3 ,13, 15 1,2,6 A,C,D 

3. Öğrenci, çağdaş strüktürel sistemlerle ilgili bilgiye 
ulaşma ve değerlendirme becerisi kazanır. 

3 ,13, 15 1,2,3,6 A,C,D 

4. Öğrenci, düşey ve yanal stabiliteye sahip bir 
çağdaş strüktürü tasarlama becerisi kazanır. 

3 ,13, 15 1,2,3,4,5,6,7 A,D 

5. Öğrenci, yapı kabuğu-taşıyıcı strüktür 
entegrasyonunu sağlamada yeterlilik kazanır. 

3 ,13, 15 1,2,4,7 A,C,D 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Mimaride strüktürel sistemlerin mesleki ve güncel bir perspektif içinden 
kavranması 

Dersin İçeriği 
Mimari Strüktürler dersi mimari strüktürel sistemlerle ilgili bilgi ve tecrübe 
edinmek için dijital ve analog araçlarla uygulama yaptırır; küresel, teknik ve 
estetik perspektifleri kullanır. 



  

6. Öğrenci, strüktürel tasarımda sürdürülebilirlik 
ilkelerini uygulama becerisi kazanır. 

3 ,13, 15 1,2,4,5 A,C,D 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 

Mimari Strüktürler konusuna giriş, strüktürel mantık, 
tanımlar, öncü projeler 

 Yapı yükleri (düşey, yanal)  

 Strüktürel denge, stabilite 

 Taşıyıcı yapı elemanları (duvarlar, kolonlar, temeller): 
ilkeler, tasarım, örnekler 

 - 

2 

 Yapı yükleri (düşey, yanal)  

 Strüktürel denge, stabilite 

 Taşıyıcı yapı elemanları (duvarlar, kolonlar, temeller): 
ilkeler, tasarım, örnekler 

Maket Atölyesi: Rijit yüzey oluşturma 

Strüktürel stabilite 
konusunda ön araştırma 

3 
Doğadaki strüktürel rol modelleri ve mimarlık ilişkisi 
Ödev 2: doğal yapılardan esinlenmiş bir strüktür tasarımı 
Maket Atölyesi 

Biyonik strüktürler 
konusunda ön araştırma 

4 

Basınç yükü altındaki strüktürler 
Toprak, tuğla, taş, beton 
-Taşıyıcı yapı elemanları (duvarlar, kolonlar, temeller): 
ilkeler, tasarım, örnekler 
Maket Atölyesi 

Ödev maketin 
tamamlanması 

5 
Betonarme strüktürler - İskelet yapı sistemi ve elemanları 
kabuk 
Maket Atölyesi 

Ödev maketin 
tamamlanması 

6 
Ara sınav-dönem ödevinin duyurulması  - 

7 
Ahşap strüktürler 

 Taşıyıcı yapı elemanları: tasarım, uygulama, örnekler 
Maket Atölyesi 

Ödev maketin 
tamamlanması 

8 
Ahşap strüktürler 

 Taşıyıcı yapı elemanları: tasarım, uygulama, örnekler 
Maket Atölyesi 

Dönem ödevi ön 
çalışmaları 

9 
Çelik strüktürler 

 Taşıyıcı yapı elemanları: tasarım, uygulama, örnekler 
Maket Atölyesi 

Dönem ödevi ön 
çalışmaları 

10 
Çelik strüktürler 

 Taşıyıcı yapı elemanları: tasarım, uygulama, örnekler 
Maket Atölyesi 

 Dönem ödevi ön 
çalışmaları 



  

11 Çok katlı-yüksek yapılar 
Maket Atölyesi 

Dönem ödevi çalışmaları 

12 
Germe yüzeyler(Membran, asma-germe, tensegrity): ilkeler, 
tasarım, örnekler 
Maket Atölyesi 

Dönem ödevi çalışmaları 

13 Yeni malzemeler, yeni uygulamalar 
Maket Atölyesi 

Dönem ödevi çalışmaları 

14 
Maket Atölyesi - Final ödevi çalışması Dönem ödevi çalışmaları 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   
 Silver P., McLean W., Architekturtechnologie, DVA, Hamburg, 2009-Stattmann 

 MacDonald A J., Structure and Architecture, Architectural Press, 2001 

Diğer 
Kaynaklar   

 Deplazes A.(ed.), Constructing Architecture-Materials, Processes, Structures, 
Birkhäuser,Basel, 2005 N.,Handbuch Material Technologie,avedition Ludwigsburg 
Verlag für Architektur und Design, 2003Ching F., Building Construction Illustrated, 
John Wiley&Sons, 2008  

 Janberg N., Structurae:International Database for Structures, 
http://en.structurae.de/index.cfm, online 2013 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar  Belirtilen kaynaklardan çıktılar ve büyük yapılarla ilgili Nat.Geo. belgeselleri   

Ödevler  Biyomimetik ve Strüktürel Analiz üzerine 2 adet ödev 

Sınavlar  Yarıyıl Sınavı ve Final Teslimi 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 25% 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 2 25% 

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer   

Final sınavı 1 50% 

Final Sınavının Ağırlığı  50% 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  50% 

Toplam   100 

http://en.structurae.de/index.cfm


  

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

  X   

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     



  

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

  X   

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
  X   

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     



  

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 
 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 4 56 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14 

Kısa Sınav 1 10 10 

Ödevler/çeviri çalışmaları 2 10 20 

Sunum/Seminer Hazırlama 1 4 4 

Ara sınavlar 1 22 22 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı  1 10 

Toplam İş Yükü   136 

Toplam İş Yükü / 25   5,44 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 
 
 
 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimari Tasarım III  
 

ARCH 353 5 4+4+0 6 12 

 

Ön Koşul Dersleri   
ARCH 254 



  

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin 
Koordinatörü    

Dr. Öğr. Üyesi Burçin Başyazıcı 

Dersi Verenler   

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     

Öğrencinin semt ya da ilçe ölçeğinde sıralı üniteler ve bir geniş açıklıklı mekanı 
bulunan bir kamu yapısını projelendirebilmesi için gerekli yaklaşımları 
öğrenmesi, mimari konsept tasarımını kurgulayabilmesi ve konunun 
gerektirdiği ölçekteki mimari projeleri üretebilmesi   

Dersin İçeriği 

Öğrencinin, İstanbul’da mevcut dokuda yerleşim yapmak üzere birbirlerinden 

farklı kentsel özelliklere sahip olacak şekilde belirlenen üç alandan birini 
seçerek, verilen konu ile ilgili araştırmaları ve analizleri yapması, kendi özgün 
senaryosunu ve ihtiyaç programını kurgulayıp, 1/1000 vaziyet planı, 1/500 ve 
1/200 plan kesit görünüşler ile 3 boyutlu görselleri hazırlaması. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. Mimari program uygulama becerisi. 19, 4 3, 5, 6,7 B, C 

2. Geniş açıklıklı mekan tasarımı ve mimari sistem 
üretebilme. 

13, 4 3, 5 B, C 

3. Ana mekan, sirkülasyon, servis mekanları, 
girişler, acil kaçışlar, yangın merdivenleri, servis 
girişleri, fuayeler ve ilgili bina bilgisi 

kavramlarının uygulayarak öğrenilmesi. 

16,4 1,5 B, C 

4. Mevcut çevrenin temel mimari ve kentsel 
karakteristik özelliklerinin yeniden yorumlanması 
becerisi 

1,4 1, 2, 3, 5,  7 B, C 

5. Projenin iki ve 3 boyutlu olarak kendini ifade 
edebilir şekilde sunulması  

2 5 B, C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 Tasarım Stüdyosu konusunun, bölgesinin ve çalışma biçiminin tanıtılması  

2 Alansal analiz çalışmaları; eskizler, kolajlar, videolar ve çalışma alanı seçimi  



  

3 Konsept Çalışmaları; 1/1000 eskiz ve maket ile  

4 Konsept ve kütle çalışmaları; 1/1000 eskiz ve maket ile  

5 Alana yerleşim ve kütle çalışmaları 1/1000  

6 ARA SINAV (JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ)  

7 Eskiz Sınavı  + 1/1000 ve 1/500 paralel çalışmalar  

8 1/500 vaziyet planı ve kütle çalışmaları; plan + kesit + görünüş  

9 1/500 vaziyet planı ve kütle çalışmaları; plan + kesit + görünüş  

10 1/200 ölçekli çizim ve 1/500 maket çalışmaları  

11 ARA SINAV (JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ)  

12 1/200 ölçekli çizim ve maket çalışmaları  

13 1/200 ölçekli çizim ve maket çalışmaları  

14 Final teslimine yönelik sunum çalışması  

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu     

Diğer 
Kaynaklar   

 Tschumi, B. 2018. Mimarlık ve Kopma. Janus Yayıncılık 

 O’doherty, B. 2010. Beyaz Küpün İçinde Galeri Mekanının İdeolojisi.  Sel yayıncılık 

 Yücel, A. 2019. 2019. Duran Her Şey Hareket Ediyor İstanbul Yazıları. Arketon 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar  Belirtilen kaynaklardan çıktılar  

Ödevler  Her ders sonrasında çizim ve maket ödevi 

Sınavlar 
 2 adet Yarıyıl Sınavı (eskiz sınavı ve Jüri Değerlendirmesi), Ders içi performans 
değerlendirmesi ve Final Teslimi (Jüri Değerlendirmesi) 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 2 %40 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 1 %10 

Proje   

Laboratuvar   



  

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer 1 %5 

Final sınavı 1 %45 

Final Sınavının Ağırlığı  %45 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %55 

Toplam   %100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

  x   

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

  x   

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

  x   

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     



  

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sistemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

  x   

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

  x   

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

  x   

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     



  

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 
 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 8 112 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112 

Kısa Sınav - - - 

Ödevler/çeviri çalışmaları - - - 

Sunum/Seminer Hazırlama 4 3 12 

Ara sınavlar 2 8 16 

Proje - - - 

Laboratuar - - - 

Arazi Çalışması 2 8 16 

Diğer 6 3 18 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8 

Toplam İş Yükü   294 

Toplam İş Yükü / 25   11,76 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   12 

 
 



  

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimari Tasarım IV 
 

ARCH 354 6 4+4+0 6 12 

 

Ön Koşul Dersleri   
ARCH 353 

Dersin Dili Türkçe-İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler   

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Öğrencinin Kentsel Tasarım ölçeğinde gerekli analizleri öğrenmesi, master plan 
şema geliştirebilmesi ve seçilen alanda yaşanılır /sürdürülebilir toplu konut için 
gerekli ölçeklerdeki mimari projeleri tasarlayabilmesi   

Dersin İçeriği 

20-30 ha kadar seçilen bir alanda gerekli analizlerin yapılıp master plan şema 
üretilmesi, bu alandan seçilen yaklaşık 7-10 ha alanda üretilecek toplu konut 
projesinin yoğunluk ve diğer hesaplarının yapılıp, senaryoların hazırlanıp, 
1/1000 vaziyet planı, 1/100 plan kesit görünüşler ve 1/20 sistem detayları ve 3 
boyutlu görsellerin hazırlanması   

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

6. Öğrenci, kentsel tasarım ölçeğinde analiz 
yöntemlerini ve uygulama süreçlerini öğrenir. 

4, 9, 11 1,3,4,5,6,7 A,B,C 

7. Öğrenci, mimari sistemleri görsel ifade etme ve 
modelleme becerisi kazanır. 

4, 9, 11 1,3,4,5,6,7 A,B,C 

8. Öğrenci, çağdaş mimari tasarımlarla ilgili bilgiye 
ulaşma ve değerlendirme becerisi kazanır. 

4, 9, 11 1,3,4,5,6,7 A,B,C 

9. Öğrenci, yaşanabilir konut çevreleri için plan 
tiplerini, mekân organizasyonlarını öğrenir 

4, 9, 11 1,2,3,4,5,6,7 A,B,C 

10. Öğrenci, teknik ve yaratıcı çalışmada iletişim 
becerisi kazanır 

4, 9, 11 1,2,3,4,5,6 A,B,C 

11. Öğrenci, mimari tasarımda sürdürülebilirlik 
ilkelerini uygulama becerisi kazanır. 

4, 9, 11 1,2,3,4,5,6,7 A,B,C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 



  

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 Tasarım Stüdyosu konusunun, bölgesinin ve çalışma biçiminin tanıtılması  

2 Alansal analiz çalışmaları, dökümantasyon+anketler  

3 Alansal analizler + sentez  

4 1/5000 master Plan Şema hazırlanması ve çalışma alanı seçimi   

5 Analiz çalışması grup sunumları (Ara Jüri)  

6 1/5000 ve 1/1000 paralel çalışmalar  

7 1/1000 ölçekli vaziyet planı çalışmaları+ Proje Senaryoları  

8 Eskiz Sınavı  

9 1/1000 Vaziyet Planı ve 1/200 Konut Blokları Tasarımı  

10 1/200 ölçekli çizim ve 1/1000 maket çalışmaları  

11 ARA SINAV (JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ)  

12 1/200 ölçekli çizim ve maket çalışmaları  

13 1/200-1/100 ve 1/20 ölçekli çizim ve maket çalışmaları  

14 Final teslimine yönelik hazırlık çalışması  

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   

 YEM; Projeler-Yapılar-Konutlar; İstanbul, 2014 

 Brawne M., Architectural Thought: The Design Process and Expectant Eye, 

Architectural Press, London, 2003 

 Duran, S.C.; Yüksek Yoğunluklu Konutlar, Istanbul, 2009 

 MacDonald A J., Structure and Architecture, Architectural Press, 2001 

 Parfect, M.; Planning for Urban Quality, Routladge 1997 

 Urban, F.; Slab and Tower-Histories of Global Mass Housing, Routledge 2012 

Diğer 
Kaynaklar   

 Heathcode, D.; Barbican-Penthouse Over the City, London 2012 

 Constructing Architecture-Materials, Processes, Structures, Birkhäuser, Basel, 2005  

 Alterman,R.; Neighbourhood Regeneration, London, Mansell,1991  

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  



  

Dokümanlar  Belirtilen kaynaklardan çıktılar  

Ödevler  Her ders sonrasında çizim ve maket ödevi 

Sınavlar 
 2 adet Yarıyıl Sınavı (eskiz sınavı ve Jüri Değerlendirmesi), Ders içi performans 
değerlendirmesi ve Final Teslimi (Jüri Değerlendirmesi) 

 
 
 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 %25 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 1 %25 

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer   

Final sınavı 1 %50 

Final Sınavının Ağırlığı  %50 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %50 

Toplam   %100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 
     



  

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

   X  

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
  X   

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
  X   

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     



  

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 8 112 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112 

Kısa Sınav - - - 

Ödevler/çeviri çalışmaları - - - 

Sunum/Seminer Hazırlama 4 3 12 



  

Ara sınavlar 2 8 16 

Proje - - - 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması 2 8 16 

Diğer 6 3 18 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8 

Toplam İş Yükü   294 

Toplam İş Yükü / 25   11,76 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   12 

 
 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimari Tasarım V 
 

ARCH 453  7 4+4+0 6 12 

 

Ön Koşul Dersleri   
ARCH 354 

Dersin Dili Türkçe-İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu  

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Farklı fonksiyonlara sahip mekânlar örgüsünü ve geniş açıklıklı bir strüktürel 
sistemi barındıran mimari projenin tasarımı 

Dersin İçeriği 
Mimari Tasarım Stüdyosu V dersi gelişmiş mekânsal örgütleme ve strüktürel 
bütünlük sağlama becerisini kazandırmak için tasarım stüdyosunun teorik ve 
uygulamalı pratiğini kullanır. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. Öğrenci, farklı kullanım biçimlerine yönelik 
mekânları bir bütün içinde örgütleme ve mimari 
proje disiplini içinde ifade etme becerisi kazanır. 

2, 4, 8  1,3,4,5,6,7 A,B,C 

2. Öğrenci, mimari sistemleri görsel ifade etme ve 
modelleme becerisi kazanır. 

2, 4, 8  1,3,4,5,6,7 A,B,C 

3. Öğrenci, çağdaş mimari tasarımlarla ilgili bilgiye 
ulaşma ve değerlendirme becerisi kazanır. 

2, 4, 8  1,3,4,5,6,7 A,B,C 



  

4. Öğrenci, geniş açıklık geçen strüktürel sistemleri 
mekânsal organizasyon ile ilişkilendirme becerisi 
kazanır. 

2, 4, 8  1,2,3,4,5,6,7  A,B,C 

5. Öğrenci, teknik ve yaratıcı çalışmada iletişim 
becerisi kazanır 

2, 4, 8  1,2,3,4,5,6  A,B,C 

6. Öğrenci, mimari tasarımda sürdürülebilirlik 
ilkelerini uygulama becerisi kazanır. 

2, 4, 8  1,2,3,4,5,6,7  A,B,C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 Tasarım Stüdyosu konusunun, bölgesinin ve 
çalışma biçiminin tanıtılması 

 - 

2 Proje alanı ile ilgili öğrenci sunumları, 1/1000 
ölçekli vaziyet planı analizleri 

Proje bölgesi ve alanı konusunda ön 
araştırma 

3 
1/1000 ölçekli vaziyet planı çalışmaları Proje konusu konusunda ön araştırma 

4 
1/1000, 1/500 ölçekli 2-3 boyutlu çalışmalar Ödev çizim ve maketin tamamlanması 

5 
1/500 ölçekli 2-3 boyutlu çalışmalar  Ödev çizim ve maketin tamamlanması 

6 
ARA SINAV (JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ) Jüri sunumunun hazırlanması 

7 
1/500 ölçekli 2-3 boyutlu çalışmalar Ödev çizim ve maketin tamamlanması 

8 
1/200-1/500 ölçekli 2-3 boyutlu çalışmalar Ödev çizim ve maketin tamamlanması 

9 
1/200 ölçekli çizim ve maket çalışmaları Ödev çizim ve maketin tamamlanması 

10 
1/200 ölçekli çizim ve maket çalışmaları Ödev çizim ve maketin tamamlanması 

11 
ARA SINAV (JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ) Jüri sunumunun hazırlanması 

12 
1/200 ölçekli çizim ve maket çalışmaları Ödev çizim ve maketin tamamlanması 

13 
1/200-1/100ölçekli çizim ve maket çalışmaları Ödev çizim ve maketin tamamlanması 

14 
Final teslimine yönelik hazırlık çalışması Ödev çizim ve maketin tamamlanması 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu    Gür Ş.Ö., Mekan Örgütlemesi, Gür, İstanbul, 1996 



  

 Brawne M., Architectural Thought: The Design Process and Expectant Eye, 
Architectural Press, London, 2003 

 Silver P., McLean W., Architekturtechnologie, DVA, Hamburg, 2009-Stattmann 

 MacDonald A J., Structure and Architecture, Architectural Press, 2001 

Diğer 
Kaynaklar   

 Deplazes A.(ed.), Constructing Architecture-Materials, Processes, Structures, 
Birkhäuser,Basel, 2005  

 Ching F., Building Construction Illustrated, John Wiley&Sons, 2008  

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar Belirtilen kaynaklardan çıktılar  

Ödevler Her ders sonrasında çizim ve maket ödevi 

Sınavlar 
2 adet Yarıyıl Sınavı (Jüri Değerlendirmesi), Ders içi performans değerlendirmesi ve 
Final Teslimi (Jüri Değerlendirmesi) 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 2 %25 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer 14 %25 

Final sınavı 1 %50 

Final Sınavının Ağırlığı  %50 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %50 

Toplam   %100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 
     



  

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

   X  

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

   X  

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

   X  

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     



  

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 



  

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 8 112 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları 14 3 42 

Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10 

Ara sınavlar 2 10 20 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması 1 10 10 

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10 

Toplam İş Yükü   288 

Toplam İş Yükü / 25   11,52 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   12 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimari Tasarım VI 
 

ARCH 493  8 4+4+0 6 13 

 

Ön Koşul Dersleri   
ARCH 453 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin 
Koordinatörü    

Doç Dr. Ece Ceylan Baba (TZ) 

Dersi Verenler   

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Bu dersin ana amacı öğrencinin profesyonel anlamda mimari donanım ve bilgi 
birikimine sahip olduğunu göstereceği bir tasarım projesi yapmasıdır. 

Dersin İçeriği 

Bitirme projesi profesyonel uygulama alanından önceki son aşamadır. Bu 
yüzden, bu final projesinde öğrencilerden karmaşık mimari fonksiyonları 
çözerek, mimari teori, bina programı, vaziyet planı teknoloji ve uygulama 
alanında bütünleşik bir öneri geliştirmesi beklenmektedir. Projelerin 
tasarımında aşağıdaki kriterlerin göz önüne alınması beklenmektedir: 



  

 Bağlamsal analiz 

 Ana ulaşım aksları, deniz ve kara ulaşımı, dolaşım organizasyonu, yaya 
aksları, aktivitelerin organizasyonu 

 Mekân organizasyonları, 

 Mekânsal yaşantı kurgusu, 

 İklim, topografya, peyzaj, tarihi evrimler, mevcut şehirsel kurgunun göz 
önünde bulundurulması 

 Servis, sirkülasyon ve taşıt ulaşımı 

 Vaziyet planı önerileri 

 Mekânın ve programın esnek kurgulanması 

 İç ve dış mekanlar arasında süreklilik 

 Sosyal ve toplumsal yaşantının ifadelendirilmesi 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. Mimari süreçlerle ilgili örnekleri ve programa yönelik 
mimari örnekleri araştırarak projesini geliştirebilir.  

3, 4 
1,2,3,5 C 

2. Çevresel sistemleri, taşıyıcı sistemleri, 
sürdürülebilirliği, biçimsel kompozisyon sistemlerini 
göz önünde bulundurarak, temel mimari bilgiler 
ışığında geniş kapsamlı tasarım yapabilir. 

4, 8, 18 

1,2,3,5 A, B,C 

3. Arazi koşullarını ve insan davranışlarını gözeterek 
eleştirel bir düşünme sistemiyle proje programını 
tasarlayabilir. 

19 
1,2,3,5,6,7 C 

4. Projesini bireysel tasarlayıp, bir jüriye sunum 
yapabilir.  

2 
2,3,5 B 

5. Arazi incelemesi, maket, sunumlar ve ödev 
hazırlama konularında grup çalışması yapabilir.  

23 
1,2,3,5,6,7 C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 

A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, 

E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 
Grup yöneticisi ile tanışma, proje konusunun tartışılması. 

 

2 
Program analizi ve Proje Alanı Analizleri 

 

3 
ATÖLYE 

 

4 
ATÖLYE 

 



  

5 
ATÖLYE 

 

6 
1.JÜRİ 

 

7 
Eskiz Sınavı (09.00-13.00) / ATÖLYE (14.00-18.00) 

 

8 
ATÖLYE 

 

9 
ATÖLYE 

 

10 
Eskiz Sınavı (09.00-13.00) / ATÖLYE (14.00-18.00) 

 

11 
2.JÜRİ 

 

12 
ATÖLYE 

 

13 
ATÖLYE 

 

14 
Sunum paftalarının oluşturulması 

 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   - 

Diğer 
Kaynaklar   

- 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar - 

Ödevler - 

Sınavlar - 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav (Proje Jürisi) 2 25 

Eskiz Sınavı 1 10 

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum 1 5 

Diğer 1 20 

Final sınavı 1 40 



  

Final Sınavının Ağırlığı  40 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  60 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 
 
 
 
 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

    x 

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

    x 

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

    X 

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 
    X 



  

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

    X 

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

    x 

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

    x 

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     



  

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 8 112 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112 

Kısa Sınav - - - 

Ödevler/çeviri çalışmaları 1 8 8 

Sunum/Seminer Hazırlama 4 8 32 

Ara sınavlar 2 8 16 

Proje 14 8 112 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması 2 5 10 

Diğer - - - 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8 

Toplam İş Yükü   410 

Toplam İş Yükü / 25   16,4 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   16 

 
 
 

DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Yapılarda Mekanik ve ARCH 265 Güz/Bahar 2+2 3 5 



  

Elektrik Tesisatı 

ÖnKoşulDersleri - 

DersinDili  İngilizce 

DersinSeviyesi  Lisans 

DersinTürü  Seçmeli 

DersinKoordinatörü  Ögr.Gör.Cengiz Gökçe 

DersiVerenler  Ögr.Gör.Cengiz Gökçe 

DersinYardımcıları   

DersinAmacı  Binalardaki elektrik ve mekanik sistemlerin genel olarak tanıtılması  

Dersinİçeriği  Su, binalarda temiz, sıcak ve pis su sistemleri, kazan dairesi havalandırma ve 

klimalar. Topraklama, sigortalar, elek. anahtarveşalterler, elek. motorları. 
Aydınlatmanın önemi, ışık kaynaklarının tanıtılması, aydınlatma kontrolu 
gibihususların tanıtılması.  
 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program 

Öğrenme 

Çıktıları 

Öğretim 

Yöntemleri 

Ölçme 

Yöntemleri 

1) Öğrenci, işleyen bir mimari tasarım yapabilmesi 

içingerekli olan elektrik, mekanik ve aydınlatma 

bilgisini edinir. 

22,24  1,2,3,5  A 

2) Öğrenci, binaların temel öğelerinden olan trafo, 

kazan dairesi, klimalar ve aydınlatma 

sistemleriyle ilgili bilgi sahibi olur. 

22, 24  1,2,3,5  A 

3) Öğrenci, aktarılan mekanik, elektrik ve 

aydınlatma bilgisiyle tasarım  ve uygulamada 

liderlik yapma özelliği kazanır. 

22, 24  1,2,3,5  A 

4) Öğrenci, mekanik ve elektrik standartlara uyumlu 

tasarımların en uygun maliyetle nasıl 

yapılabileceği bilgisini kazanır. 

22, 24  1,2,3,5  A 

5) Öğrenci, binalarda ve tesislerde kullanılan 

mekanik ve elektrik makine, ekipman ve 

elemanların bina kalitesine olan etkileri 

gözönünde bulundurularak standartlara 

uygunlukları hakkında bilgi sahibi olur. 

22, 24  1,2,3,5  A 

      

      

ÖğretimYöntemleri:  1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: GrupÇalışması, 7) 

TeknikGezi;  

ÖlçmeYöntemleri:  A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular ÖnHazırlık 

1 Suyun özellikleri, su kaynakları, suyun temizlenmesi   

2 Binalarda temiz su sistemleri, Elektrik,üretim metotları, elektrik 
büyüklükleri 

  

3 Binalarda sıcak su sistemleri, kazan vetipleri, Elektrikşalterleri, 
yalıtkanlar 

  



  

4 Kazan dairesivedizaynkriterleri, Aydınlatmanınönemi, 
iyibiraydınlatmanınparametreleri 

  

5 Güneşve geothermal enerjileri; lambaçeşitleri   

6 ARA SINAV   

7 Binalardapissusistemleri, pissutemizlememetotları, Elektriktopraklama, 
güçler 

  

8 Pompalar, kompresörler, 
Lambaçeşitlerinintanıtılması,aydınlatmanınkontrolu 

  

9 Elektrik, aydınlatmavemekanikprojeleringenelprensipleri   

10 Projeuygulamaçalışmaları   

11 ARA SINAV   

12 Binalardahavalandırma, GüçfaktörüElektrik motor vegeneratörler 
Binalardadrenajsistemleri 

  

13 Binalardaklimalar, çeşitleriseçimiveyerleştirilmesi, Asansörler   

14 Klimalar, Acilaydınlatma UPS    

KAYNAKLAR 

DersNotu  Building Mechanical Systems;Sanitation; SıhhiTesisat; TSE, ASHARE; Course 

Notes 
  

DiğerKaynaklar  Electrical Handbook; Electrical Engineering;Elektroteknik; 
AydınlatmanınEsasları; Public Lighting; Lighting Management; Essential 
Lighting; TSE and International Norms 

Course Notes 
 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dökümanlar   

Ödevler   

Sınavlar   

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ 

AraSınav 2 35 

Ödev   

Proje 1 15 

Laboratuar   

AraziÇalışması   

SeminerveSunum   

Diğer   

Final sınavı   

Final SınavınınAğırlığı        1            50 

DönemiçiÇalışmalarınınAğırlığı 3 50 

Toplam  100 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program ÖğrenmeÇıktıları 

 

KatkıDüzeyi 

(1en düşük, 



  

5en yüksek) 

1 2 3 4 5   

1 Konuşma ve yazma becerileri; etkin okuma, yazma, dinleme ve 
konuşabilme becerisi 

            

2 Eleştirel düşünme becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri 
düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi 
sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla 
test edebilme becerisi 

            

3 Grafik anlatım becerisi; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 
bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 
tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi 

            

4 Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, 
değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi 

            

5 Biçimsel kompozisyon sistemleri: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari 

kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin 

oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama 

            

6 Tasarım becerileri: Temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 
tasarımı düzeyinde uygulama becerisi  

            

7 Takım çalışması becerileri: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 
etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 
ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

            

8 Batı mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının 
kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-
ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

            

9 Batı dışı mimarlık: Batı mimarlığı dışında kalan mimarlık, peyzaj ve kentsel 
tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren 
iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama 

            

10 Ulusal ve bölgesel mimarlık: Yöresel mimarlık da dahil olmak üzere ulusal 

ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi 
mirasın etkilerini anlama 

            

11 Tarihi çevre koruma ve restorasyon: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma 
bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon 
projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

            

12 Örneklerden yararlanma becerisi: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin 

oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun 
örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi  

            

13 İnsan davranışları: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama             

14 Kültürel farklılıklar: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 
davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 

            

15 Erişilebilirlik: Değişik fiziksel engellilerin yaşamasına uygun bina ve 
yerleşme tasarımı becerisi 

            

16 Sürdürülebilir tasarım: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım 
kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan 
yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 
anlama 

            

17 Program hazırlama: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri 
ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, 
saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre 
değerlendirebilme becerisi 

            

18 Arazi koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 
yerleşme ve bina tasarımı becerisi  

            

19 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 
anlama 

      

20 Çevresel sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, 
iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama  

      



  

21 Yaşam güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 
sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 

    5  

22 Bina kabuğu sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri 
tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 

      

23 Bina servis sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, 
güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama  

    5  

24 Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, 
çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini eğerlendirme, 
seçme ve entegre edebilme becerisi 

      

25 Yapı malzemeleri ve uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 
üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 

      

26 Yapım maliyeti kontrolü: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 
ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 

      

27 Teknik dokümantasyon: İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve 

doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi 

      

28 Mimarlıkta müşterinin rolü: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve 
kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 

      

29 Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi: Geniş kapsamlı programı olan 

bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme 
aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü 
sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi 

      

30 Mimarın yönetimsel rolü: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel 
yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet 
sözleşmelerini anlama 

      

31 Mimari uygulama: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 
düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 
küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 
çeşitlilik konularını anlama 

      

32 Profesyonel gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin 

karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 

      

33 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 
geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 

      

34 Yasal sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet 
haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, 
yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal 
sorumluluklarını anlama 

      

35 Etik ve mesleki hükümler: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm 

vermeyle ilgili etik konularını anlama 

      

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi  

(Saat) 

Toplam  

İşYükü  

(Saat) 

DersSüresi (14 Hafta x toplamderssaati) 14 4 56 

SınıfDışıDersÇalışmaSüresi(Önçalışma, pekiştirme) 12 3 36 

KısaSınav    

Ödevler/çeviriçalışmaları 3 8 24 

Sunum/SeminerHazırlama    

Arasınavlar    

Proje    

Laboratuar    

AraziÇalışması    



  

Diğer    

YarıyılSonuSınavı 1 4 4 

ToplamİşYükü   120 

ToplamİşYükü / 25   4,8 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 

DERS BİLGİSİ  

Dersin Adı Kodu Dönem T+U+L Saat Kredi AKTS 

Mimari Psikoloji  ARCH 312  5, 6, 7 3 + 0 3 5 

  

Ön Koşul dersleri - 

  

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi Lisans  

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Kordinatörü Öğr. Gör. Burçin Başyazıcı 

Dersi Verenler Öğr. Gör. Burçin Başyazıcı 

Dersin Yardımcıları  - 

Dersin Amacı 

- Öğrencileri mimari psikoloji ve eleştirileri kuramı ve yöntemleri ile 
tanıştırmak 

- Öğrencilerin yapılı çevre ve insan ilişkisini anlamasını sağlamak 
- Öğrencileri mimari psikoloji alanında üretim veren eleştirel 

kuramcılarla tanıştırmak 

Dersin İçeriği 

Ders, Mimari ve çevresel psikoloji alanındaki gelişmelerin genel 

sunumu ile başlamaktadır. Bu bağlamda, insan-çevre ilişkisi ve 

insanların çeşitli mekanlara yükledikleri anlam vurgulanır. Dönemin ilk 
yarısı, mekanın sosyal kullanımı, yerin psikolojik etkileri, algı ve 
deneyim kavramlarına odaklanılır. İkinci yarısında ise, bu kavramlar 
geliştirilerek mekan-yer ve algı-denyim farklarına odaklanılarak mimari 
psikoloji alanındaki eleştirel düşüncelere yer verilir ve deneyimsel 
tasarımlarda mimarın rolü sorgulanır.  

  

Dersin Öğrenme Çıktıları 

Program 

Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 

Yöntemleri 

Çıktı 

Yöntemleri 

 1) Mimari ve çevresel psikolojinin teorik yaklaşımları ve 
temel kavramlarını açıklama becerisi 

2,13 1,2,3  A, C 

 2) Mekanın, insan ve çevre ilişkisi üzerinden analizinin 
yapılması becerisi 

2,4,13 1,2,3  A, C 

 3) Eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi 
2,4,13 1,2,3, 4 

 

 C 

 4) Mimarın yapılı çevreye etkisinin sorgulanması 
2,13,28 1,2,3 

 

 A, C 

  

Öğretim 

Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması 

Ölçme Yöntemleri  A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

  

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular Ön Hazırlık 



  

1 Giriş Dersi   

2 

Mimari Psikolojiden Çevresel Psikolojiye 
- Mimari/çevresel psikolojisinin kapsamı 
- Mimarlık ve çevre arasındaki farklar 

 

3 

Mekan ve Sosyal davranışlar 
- Kişisel mekan, kalabalık, bölgecilik, mahremiyet 
- Kültürel perspektifler 

 

4 

Algı 
- Algı Kuramı 
- Mimarlık + Algı Çalışmaları 

 

5 

Deneyim 
- Deneyim kuramı 
- Deneyimsel mimarlık 

 

6   Ara Sınav I  

7 

 Mekan ve Yer 
- Mekân ve yer arasındaki farklılıklar 

- Aidiyet 
 

8 

Algı ve Deneyim 
- Algı ve deneyim arasındaki farklar 
- Algı ve deneyim üzerine miamrlık teorileri  

 

9 

Fenomenoloji 
- Fenomenolojik yöntem ve mimari fenomenoloji 
- Mimarlıkta fenomenolojik tasarımlar 
- Mimari fenomenoloji üzerine eleştiriler 

 

10 

Beden ve Mekan 
- Mekanda hareket eden bedeb 

- Mimarlıkta çoklu duyumsal deneyimler 
 

11 

Sanal Mekan Algısı 
- Görsel Algı 

- Bedensiz mekan 

 

12   Ara Sınav II  

13 

Mimarlar Ne Yapabilir? 
- Mimarlığın, mimarlar ve mimar olmayanlar için anlamı 
Mimari Psikolojide mimarın rolü 

 

14  Öğrenci Sunumları   

  

KAYNAKLAR 

Ders Kitabı Ders kitabı yoktur. Ders notları yürütücü tarafından hazırlanacaktır. 

Diğer Kaynaklar 

Kitaplar 
 Gifford, R. (2007). Environmental Psychology: Theory and 

Practice. Optimal Books. 

 Wölfflin, H. (2015). Mimarlık Psikolojisine Öndeyişler. Janus 
Yayıncılık. 

 Göregenli, M. (2015). Çevre Psikolojisi: İnsan Mekan İlişkileri. 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 

 Rasmussen, S. E. (1964). Experiencing Architecture. MIT Press. 
 Holl, S. vd. (2007). Questions of Perception: Phenomenology of 

Architecture.  William K Stout Pub. 

 Pallasmaa, J. (2007). The Eyes of the Skin: Architecture and 
Senses. John Wiley&Sons. 

 Zumthor, P. (2010). Thinking Architecture. Lars Müller 
Publishers. 

 Hubbard, P. (2018). Mekan ve Yer Üzerine Büyük Düşünürler. 
Litera Yayınevi. 



  

 Manzo, L. C., Devine-Wright, P. (2013). Place Attachment: 

Advances in Theory, Methods and Application. Routledge. 
 Kolektif (2018). Mimarlık ve Sanallık, Çağdaş Mimarlık Sorunları 

Dizisi. Boyut yayın Grubu. 
 
Süreli yayınlar 

 Mimarlık ve Mekan Algısı. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
Dosya 17, Aralık 2009. 

  

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar   

Ödevler   

Sınavlar   

  

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ 

Ara sınav 2 15 

Ödev 1 10 

Proje   

Laboratuvar   

Analiz çalışması   

Seminer/Sunum 1 10 

Diğer   

Final Sınavı 1 50 

Toplam 3 100 

Final Sınavı Ağırlığı 1 50 

Dönem içi çalışmalarının ağırlığı 2 50 

Total 3 100 

  

DERS KATEGORİSİ Yardımcı Ders 

  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program Öğrenme Çıktıları 

Katkı Düzeyi  

(1en düşük, 5 en 

yüksek) 

1 2 3 4 5   

1 
Konuşma ve yazma becerileri; etkin okuma, yazma, dinleme ve 
konuşabilme becerisi        

2 

Eleştirel düşünme becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut 

düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri 
değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları 
benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi 

    x   

3 

Grafik anlatım becerisi; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri 
ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle 
programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak 
ifade edebilme becerisi 

       

4 
Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, 
değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi     x   



  

5 

Biçimsel kompozisyon sistemleri: İki ve üç boyutlu tasarım, 

mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme 
sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama 

       

6 
Tasarım becerileri: Temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve 
yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi        

7 

Takım çalışması becerileri: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı 
rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi 
olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi 

       

8 

Batı mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı 
mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyoekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama 

       

9 

Batı dışı mimarlık: Batı mimarlığı dışında kalan mimarlık, peyzaj ve 

kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren 
ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel 
faktörleri anlama 

       

10 

Ulusal ve bölgesel mimarlık: Yöresel mimarlık da dâhil olmak 

üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal 
gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

       

11 

Tarihi çevre koruma ve restorasyon: Tarihi çevreyi tanıma ve 
koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve 
restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri 
anlama 

       

12 

Örneklerden yararlanma becerisi: Mimari ve kentsel tasarım 
projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 
biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

      

13 

İnsan davranışları: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi 
anlama 

    x  

14 

Kültürel farklılıklar: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim 
istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını 

anlama 
      

15 

Erişilebilirlik: Değişik fiziksel engellilerin yaşamasına uygun bina ve 
yerleşme tasarımı becerisi 

      

16 

Sürdürülebilir tasarım: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel 
tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları 
da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve 

yerleşimlerin oluşturulmasını anlama 

      

17 

Program hazırlama: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin 
müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara 
tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

      

18 

Arazi koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate 
alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi 

      

19 

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran 
strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve 
uygulamalarını anlama 

      

20 

Çevresel sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, 
akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini 
anlama 

      

21 

 Yaşam güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam 

güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama 
     

 



  

22 

Bina kabuğu sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

 

23 

 Bina servis sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, 
iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina 
servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

 

24 

Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi: Bina tasarımında, 
strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini 
değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

 

25 

Yapı malzemeleri ve uygulamaları: Yapı malzemeleri ve 
bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve 
standartları anlama 

     

 

26 

Yapım maliyeti kontrolü: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, 

bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

 

27 

Teknik dokümantasyon: İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin 
tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi 

     

 

28 

Mimarlıkta müşterinin rolü: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve 
kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu 
anlama 

     

 

29 

Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi: Geniş kapsamlı 
programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından 
detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel 

sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve 
değerlendirme becerisi 

     

 

30 

Mimarın yönetimsel rolü: Görevlendirme, sözleşme yapma, 

personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve 
hizmet sözleşmelerini anlama 

     

 

31 

Mimari uygulama: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis 
organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje 
yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel 
ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje 
dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama 

     

 

32 

Profesyonel gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve 
stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 

     

 

33 

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

 

34 

Yasal sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 
mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi 
bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda 
mimarın yasal sorumluluklarını anlama 

     

 

35 

Etik ve mesleki hükümler: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki 
hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama 

     

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU  

 SAYISI SÜRESİ TOPLAM IŞ 



  

YÜKÜ 

(SAAT) 

Ders süresi (14 hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma ve pekiştirme) 14 3 42 

Kısa sınav    

Ödevler 1 15 15 

Sunum/Seminer hazırlama 1 15 15 

Ara sınav 2 6 6 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi çalışması    

Diğerleri    

Final sınavı 1 3 3 

Toplam Iş Yükü    123 

Toplam Iş Yükü / 25   4,92 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 
 
 

  
 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

İnce Yapı Elemanları  ARCH 213 Güz/Bahar 2 + 2 + 0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
-  

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
Öğr. Gör. Sadrettin Soylu, Öğr. Gör. Esra Karahan, Öğr. Gör. Gülçin Soyak, Öğr. 
Gör. Pınar Çalışır Adem 

Dersin 
Yardımcıları  

- 

Dersin Amacı     
Dersin amacı, doğramalar ve hafif bölme sistemler gibi ince yapı elemanları 

ile ilgili tasarım, yapım ve detaylandırma ilkeleri ve teknolojileri konularında 
öğrenciye bilgi ve deneyim kazandırmaktır. 

Dersin İçeriği 
Doğramalar ve hafif bölme sistemleri, detay tasarımı ve uygulanmasında 
izlenecek yollar, kullanılacak yöntemler, tasarımı detaylandırma sürecine 
ilişkin bilgiler, değerlendirmeler, kararlar,  bunların sunum ve anlatımı. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

Öğrenci, ince yapı elemanlarının tasarım ilkelerini 
ve uygulama şekillerini öğrenir. 15,17,18 1,5 A 



  

Öğrenci, ince yapı tasarımında bileşenlerin 
entegrasyonu becerisi kazanır. 

15,17,18 1,5 A 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 
4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 
Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 Dersin genel tanıtımı, ilgili tanım ve kavramlar, ahşap 
yüzey kuruluşları.  

 

2 İç kapılar, iç kapılarda kasa – kaba yapı ilişkisi, iç kapılarda 
kasa-kanat ilişkisi. 

Literatür Çalışması 

3 
İç kapı kanat kuruluşları, tek kanatlı-üstü sabit camlı iç 
kapı. İç kapı kanat kuruluşları, iki kanatlı iç kapı, sürme iç 
kapı. 

Literatür Çalışması 

4 Dış kapılar, dış kapıda kasa-kaba yapı (dişli ve dişsiz 
duvarda) ilişkisi. 

Literatür Çalışması 

5 Dış kapı kanat kuruluşları, tek kanatlı-üstü sabit camlı dış 

kapı. 
Literatür Çalışması 

6 Dış kapı kanat kuruluşları, iki kanatlı dış kapı. Literatür Çalışması 

7 1. Ara Sınav Literatür Çalışması 

8 Pencereler, pencerede kasa-kaba yapı (dişli ve dişsiz 
duvarda) ilişkisi. 

Literatür Çalışması 

9 Düşey kenarı üzerine açılan pencere, yatay kenarı üzerine 
açılan pencere. 

Literatür Çalışması 

10 Düşey sürme ve yatay sürme pencere. Literatür Çalışması 

11 Yatay eksenli ve düşey eksenli pencere. Literatür Çalışması 

12 2. Ara Sınav Literatür Çalışması 

13 Hafif bölme duvarları, gazbeton panel ve hazır ahşap pano 

bölme duvarları. 
Literatür Çalışması 

14 Metal ve ahşap ızgaralı bölme duvarlar. Literatür Çalışması 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   - 

Diğer 
Kaynaklar   

 -Allen, E., (2006), “Architectural detailing: function, constructability, aesthetics”, 
JohnWiley&Sons. 

-Harrison, H.W. and Vekey, R.C., (1998), “BRE Building Elements: Walls, Windows 
and doors”, BRE. 
-Herzog, T., (2004), ” Facade Construction Manual”, Birkhaeuser. 

-Herzog, T., 2004), “Timber Construction Manual”, Birkhaeuser. 
-Nashed, F., (1995), “Time Saver Details for Exterior Wall”, McGraw Hill. 
-Pfeifer,G., (2001), “Masonry Construction Manual”, Birkhaeuser. 
-Pye, P.W. and Harrison, H.W., (1997), “BRE Building Elements: Floors and flooring”, 
BRE 
-Rich, P., (1999), “Principles of Building Element Design”, Arch. Press. 

-Schittich, C., (1999), “Glass Construction Manual”, Birkhaeuser. 
-Watts, A., (2001), “Modern Construction Handbook”, Springer Verlag, Vienna. 

 



  

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar - 

Ödevler - 

Sınavlar 2 Ara Sınav + 1 Final Sınavı 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 2 %40 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 13 %10 

Proje - - 

Laboratuvar - - 

Arazi Çalışması - - 

Seminer ve Sunum  - - 

Diğer (Dönem içi Çalışmaları)  - - 

Final sınavı  1 %50 

Final Sınavının Ağırlığı  %50 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %50 

Toplam   %100 

Ders Kategorisi Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 
     



  

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
   x  

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
   x  

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

   x  



  

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 4 56 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56 

Kısa Sınav - - - 

Ödevler/çeviri çalışmaları - - - 

Sunum/Seminer Hazırlama - - - 



  

Ara sınavlar 2 4 8 

Proje - - - 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması - - - 

Diğer - - - 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4 

Toplam İş Yükü   124 

Toplam İş Yükü / 25   4,96 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimari Yüzey 
Modelleme 
Teknikleri 

ARCH 325 5-6-7-8 2+2+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Bilgisayar ortamında mimari olarak 2D ve 3D modelleme tekniklerinin 

öğretilmesi. 

Dersin İçeriği 

 Yüzey modellemenin mimarlıktaki yeri ve tarihsel gelişimi 

 Yüzey modelleme mantığı ve diğer modelleme tekniklerinden farkları 

 Yüzey modelleme ve parametrik modelleme arasındaki ilişkiler 

 3D terminolojine giriş 

 Bezier curves, B-Spline, ve Nurbs eğriler 

 Guide ve Snap oluşturmak 

 Eğrilerin dereceleri, devamlılık kavramı, eğri ve yüzey devamlılığı 

 Eğri ve yüzey analizi, A-.Class yüzey oluşturma 

 Extrude, loft, swept ve project kavramları 

 Parametrik modellemeye giriş 

 Parametre oluşturma ve parametrik yapı oluşturma 

 Yüzey ve katı model kesişimleri 



  

 Mimari strüktür sistemlerinin yüzey modelleme ile oluşturulması (kabuk 

sistemler, asma germe sistemler, membran sistemler vb) 

 Endüstriyel model oluşturma yaklaşımları 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

Bir mimari projeyi 2D olarak çizebilme. 2, 3, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projeyi 3D olarak modelleyebilme. 2, 3, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Topoğrafik ölçümü verilen araziyi 2D olarak çizebilme 
ve 3D olarak modelleyebilme. 

2, 3, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projeyi kütle etüdünden yola çıkarak 
tasarlayabilme. 

2, 3, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projenin vaziyet planını düzenleyebilme. 2, 3, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projeyi standartlara uygun ve imal 
edilebilir biçimde hazırlayabilme. 

2, 3, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projenin foto-gerçekçi sunumunu 
hazırlayabilme. 

2, 3, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 
Yüzey modellemenin mimarlıktaki yeri ve tarihsel gelişiminin anlatımı. 

 

2 Yüzey modelleme mantığı ve diğer modelleme tekniklerinden farklarının 

işlenmesi. 
 

3 
Yüzey modelleme ve parametrik modelleme arasındaki ilişkilerin anlatımı. 

 

4 3D terminolojine giriş ve Bezier curves, B-Spline, ve Nurbs eğrilerin 
oluşturulması için çalışma yapılması. 

 

5 
Guide ve Snap oluşturmak. 

 

6 Eğrilerin dereceleri, devamlılık kavramı, eğri ve yüzey devamlılığının 
anlatımı. 

 

7 
Eğri ve yüzey analizi, A-.Class yüzey oluşturma teknikleri. 

 

8 
Extrude, loft, swept ve project kavramlarının işlenmesi ve uygulanması. 

 

9 
ARA SINAV 

 



  

10 
Parametrik modellemeye giriş. 

 

11 
Parametre oluşturma ve parametrik yapı oluşturma teknikleri. 

 

12 
Yüzey ve katı model kesişimlerinin işlenmesi. 

 

13 Mimari strüktür sistemlerinin yüzey modelleme ile oluşturulması (kabuk 
sistemler, asma germe sistemler, membran sistemler vb) 

 

14 
Endüstriyel model oluşturma yaklaşımları 

 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   - 

Diğer 
Kaynaklar   - 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar - 

Ödevler - 

Sınavlar - 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 2 40 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 5 20 

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer   

Final sınavı 1 40 

Final Sınavının Ağırlığı  40 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  60 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 



  

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

  X   

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

  X   

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

  X   

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     



  

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 
     



  

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 4 56 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42 

Kısa Sınav 2 4 8 

Ödevler/çeviri çalışmaları 5 2 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar    

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4 

Toplam İş Yükü     120 

Toplam İş Yükü / 25     4,80 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     5 

 
 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

İleri Modelleme 
ve Animasyon 
Teknikleri 
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Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 



  

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Mimari tasarımların ileri teknikler ile 3D olarak modellenmesi ve animasyon 

haline getirilmesi. 

Dersin İçeriği 

 Modelleme teknolojilerine genel bir bakış 

 Tipoloji kavramını anlamak 

 Model storyboard’ u hazırlamak ve analiz etmek 

 Polygon modellemeye giriş 

 Düşük ve yüksek çözünürlüklü polygon model tanımı 

 Patch ya da Nurbs modelden polygon modele geçiş 

 Organik polygon modelleme yaklaşımları and retopology 

 Loft ve terrain 

 Keyframe animasyon temel kavramları 

 Graph editor ve animasyon eğrilerinin kontrolü 

 Path animasyon ve constraint 

 Dinamik simülasyon 

 Slate material editor kullanımı 

 Environment ve HDR kullanımı 

 Işık ve render ayarları 

 Kompositleme ve renk doğrulama 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

Bir mimari projeyi 2D olarak çizebilme. 2, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projeyi 3D olarak modelleyebilme. 2, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Topoğrafik ölçümü verilen araziyi 2D olarak çizebilme 
ve 3D olarak modelleyebilme. 

2, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projeyi kütle etüdünden yola çıkarak 
tasarlayabilme. 

2, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projenin vaziyet planını düzenleyebilme. 2, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projeyi standartlara uygun ve imal 
edilebilir biçimde hazırlayabilme. 

2, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projenin foto-gerçekçi sunumunu 
hazırlayabilme. 

2, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 



  

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 
Modelleme teknolojilerine genel bir bakış. 

 

2 Tipoloji kavramını anlamak, Model storyboard’u hazırlamak ve analiz 
etmek. 

 

3 Polygon modellemeye giriş, düşük ve yüksek çözünürlüklü polygon model 

tanımının anlatımı. 
 

4 
Patch ya da Nurbs modelden polygon modele geçişin işlenmesi. 

 

5 Organik polygon modelleme yaklaşımları ve re-topology kavramlarının 
açıklanması ve uygulanması. 

 

6 
Loft ve terrain konularının işlenmesi. 

 

7 
Keyframe ve animasyon temel kavramlarının açıklanması ve uygulanması. 

 

8 
Graph editor ve animasyon eğrilerinin kontrolünün anlatımı. 

 

9 
ARA SINAV 

 

10 
Path animasyon ve constraint anlatımı ve uygulanması. 

 

11 
Dinamik simülasyon anlatımı ve slate material editor kullanımı 

 

12 
Environment ve HDR kullanımı anlatımı. 

 

13 
Işık ve render ayarlarının anlatımı ve uygulanması. 

 

14 
Kompositleme ve renk doğrulama anlatımı. 

 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   - 

Diğer 
Kaynaklar   - 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar - 

Ödevler - 

Sınavlar - 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 



  

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 2 40 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 5 20 

Proje  
 

Laboratuvar  
 

Arazi Çalışması  
 

Seminer ve Sunum  
 

Diğer  
 

Final sınavı 1 40 

Final Sınavının Ağırlığı  40 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  60 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

  X   

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

  X   



  

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 
     



  

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 
 
 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 4 56 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42 

Kısa Sınav 2 4 8 

Ödevler/çeviri çalışmaları 5 2 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar    

Proje    

Laboratuvar    



  

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4 

Toplam İş Yükü     120 

Toplam İş Yükü / 25     4,80 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     5 

 
 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Yapı Bilgi 
Modelleme 

ARCH 328 5-6-7-8 2+2+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Yapı Bilgi Modelleme (BIM) kavramı üzerinden mimari tasarımların 2D ve 3D 

olarak görselleştirilmesi ve sunum haline getirilmesi. 

Dersin İçeriği 

 Yapı bilgi modelleme (BIM) kavramını anlamak ve tarihsel süreci 

 Yapı elemanları hiyerarşi kurmak 

 Taşıyıcı eleman, duvar, kapı ve pencere elemanları tanımlamak 

 Tesisat ve diğer bileşenleri eklemek 

 AutoCad dosyaları ile ilişki kurmak 

 Footprint ve Extrusion Roof’lar ile çalışmak 

 Merdiven ve diğer düşey sirkülasyon elemanlarını eklemek 

 Orientation, Project North ve True North kullanımı 

 Yazı ve ölçü stili tanımlamak 

 Workset oluşturmak 

 Akıllı bileşen tanımlamak 

 Referans düzlem, parametre ve sınırlama tanımlamak 

 Kavramsal kütle modeli oluşturmak 

 Çıkış almak ve PDF oluşturmak 

 Malzeme, ışık ve render ayarları yapmak 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 



  

Çıktıları 

Bir mimari projeyi 2D olarak çizebilme. 2, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projeyi 3D olarak modelleyebilme. 2, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Topoğrafik ölçümü verilen araziyi 2D olarak çizebilme 
ve 3D olarak modelleyebilme. 

2, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projeyi kütle etüdünden yola çıkarak 
tasarlayabilme. 

2, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projenin vaziyet planını düzenleyebilme. 2, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projeyi standartlara uygun ve imal 
edilebilir biçimde hazırlayabilme. 

2, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projenin foto-gerçekçi sunumunu 
hazırlayabilme. 

2, 4 1, 2, 5 A, C, D 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 
 
 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 Yapı bilgi modelleme (BIM) kavramını anlamak ve tarihsel sürecinin 
anlatılması. 

 

2 Yapı elemanları ile hiyerarşi kurarak taşıyıcı eleman, duvar, kapı ve 
pencere elemanlarının tanımlanması. 

 

3 
Tesisat ve diğer bileşenlerin eklenmesi. 

 

4 
AutoCad dosyaları ile ilişki kurulması. 

 

5 
Footprint ve Extrusion Roof’lar ile çalışmak. 

 

6 
Merdiven ve diğer düşey sirkülasyon elemanlarının eklenmesi. 

 

7 
Orientation, Project North ve True North kullanımının anlatımı. 

 

8 
Yazı ve ölçü stili tanımlanması. workset oluşturulması. 

 

9 
ARA SINAV 

 

10 
Akıllı bileşen tanımlanması. 

 

11 
Referans düzlem, parametre ve sınırlamanın tanımlanması. 

 



  

12 
Kavramsal kütle modelinin oluşturulması. 

 

13 
Çıktı almak ve PDF oluşturmak. 

 

14 
Malzeme, ışık ve render ayarları yapılması. 

 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   - 

Diğer 
Kaynaklar   - 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dökümanlar - 

Ödevler - 

Sınavlar - 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 2 40 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 5 20 

Proje  
 

Laboratuvar  
 

Arazi Çalışması  
 

Seminer ve Sunum  
 

Diğer  
 

Final sınavı 1 40 

Final Sınavının Ağırlığı  40 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  60 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 



  

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

   X  

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

   X  

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     



  

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 
     



  

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 4 56 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42 

Kısa Sınav 2 4 8 

Ödevler/çeviri çalışmaları 5 2 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar    

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4 

Toplam İş Yükü     120 

Toplam İş Yükü / 25     4,80 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     5 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimaride Görsel 
Efekt Tasarımı 

ARCH 329 Güz-Bahar 2+2+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli  

Dersin 
Koordinatörü    

 



  

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     Görsel efekt tasarımı ile mimari sunumları etkin bir duruma getirmek 

Dersin İçeriği 

Modelleme teknolojilerinin farklılıklarının ve kullanım alanları 
Sanal çevre oluşturma teknikleri  
Temel ışık, kamera ve aydınlatma teknikleri 
Gündüz, gece ve günbatımı ışık kurgusu 
Malzeme geliştirme teknikleri 
Render katmanları ve birleştirme 
Harita verilerinden arazi oluşturma 
Parçacık efektlerine giriş 
Yağmur, kar yağması, sis vb. gibi hava koşullarını oluşturma 
Akışkanlar dinamiği ile sıvı simülasyonu 
MEL ve Python dil desteği ile efekt geliştirme 
Görüntü işleme ve geliştirme teknikleri 
Gelişmiş renk düzenleme 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

Bir mimari projeyi 2D olarak çizebilme. 2 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projeyi 3D olarak modelleyebilme. 2 1, 2, 5 A, C, D 

Topoğrafik ölçümü verilen araziyi 2D olarak çizebilme 
ve 3D olarak modelleyebilme. 

2 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projeyi kütle etüdünden yola çıkarak 
tasarlayabilme. 

2 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projenin vaziyet planını düzenleyebilme. 2 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projeyi standartlara uygun ve imal 
edilebilir biçimde hazırlayabilme. 

2 1, 2, 5 A, C, D 

Bir mimari projenin foto-gerçekçi sunumunu 
hazırlayabilme. 

2 1, 2, 5 A, C, D 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 Modelleme teknolojilerinin farklılıklarının ve kullanım alanları  

2 Sanal çevre oluşturma teknikleri  



  

3 Temel ışık, kamera ve aydınlatma teknikleri  

4 Gündüz, gece ve günbatımı ışık kurgusu  

5 Malzeme geliştirme teknikleri  

6 Render katmanları ve birleştirme  

7 Harita verilerinden arazi oluşturma  

8 Parçacık efektlerine giriş  

9 Yağmur, kar yağması, sis vb. gibi hava koşullarını oluşturma  

10 Akışkanlar dinamiği ile sıvı simülasyonu  

11 MEL ve Python dil desteği ile efekt geliştirme  

12 Görüntü işleme ve geliştirme teknikleri  

13 Gelişmiş renk düzenleme  

14 Uygulama  

15 Uygulama  

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   - 

Diğer 
Kaynaklar   

- 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dökümanlar - 

Ödevler - 

Sınavlar - 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 2 40 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 5 20 

Proje  
 



  

Laboratuvar  
 

Arazi Çalışması  
 

Seminer ve Sunum  
 

Diğer  
 

Final sınavı 1 40 

Final Sınavının Ağırlığı  40 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  60 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

   X  

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     



  

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     



  

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 4 56 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42 

Kısa Sınav 2 4 8 

Ödevler/çeviri çalışmaları 5 2 10 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar    

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4 

Toplam İş Yükü     120 

Toplam İş Yükü / 25     4,80 



  

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     5 

 
 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimarlıkta Harita 
Kullanımı 

ARCH 330 Fall 3+0+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli  

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Harita kullanımı ve üretim süreçleri hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını 
sağlamak ve harita üzerinden doğru bilgi alabilme becerilerinin oluşturulması 
amaçlanır. 

Dersin İçeriği 
Harita kullanımı, harita üretim aşamaları ve mimarlık projelerinin harita üzerine 
ve araziye aplikasyon çalışmaları 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

9. Öğrenciler akademik araştırmayı ve bilgi 
teknolojilerini kullanarak sunum yapmayı 
gerçekleştirir 

2, 3, 23 1,4 C,D 

10. Öğrenciler takım çalışması yaparak, doğru 
ölçmeyi ve ölçme hatalarını açıklarlar 

2, 3, 23 1,5,6 C,D 

11. Öğrenciler harita üzerinden bilgi almayı ve bu 
bilgileri nasıl kullanacağını uygular 

2, 3, 23 1,5,3 C,D 

12. Öğrenciler arazideki detayların harita üzerinde 
hangi sembollerle gösterildiğini ve haritaların 
nasıl üretildiği bilir 

2, 3, 23 1,5,6 C,D 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 
 



  

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 Ölçmenin Tanımı ve Önemi Ders Notları ve Kitap 

2 Belli Amaçlar için Yapılan Ölçmeler, Harita Üreten Kurumlar Ders Notları ve Kitap 

3 Mimarlık ve Fotogrametri Ders Notları ve Kitap 

4 Uluslararası Birimler Ders Notları ve Kitap 

5 Arazi Ölçümleri ve Ölçme Hataları Ders Notları ve Kitap 

6 Yükseklik Ölçümü ve Kullanılan Aletler Ders Notları ve Kitap 

7 Arazide Yükseklik Ölçüm İşlemleri ve Hesaplamalar Ders Notları ve Kitap 

8 Mesafe Açı Ölçümü Ders Notları ve Kitap 

9 Alan Ölçümü Ders Notları ve Kitap 

10 Harita Üretim Ölümleri, Harita Ölçeği, Eş Yükseklik Eğrisi Ders Notları ve Kitap 

11 Harita ve Haritaların Doğruluk Standartları Ders Notları ve Kitap 

12 Sınır Ölçümleri Ders Notları ve Kitap 

13 Coğrafi Bilgi Sistemleri Ders Notları ve Kitap 

14 Öğrenci Sunumları - Ara Sınav Ders Notları ve Kitap 

15 Öğrenci Sunumları Ders Notları ve Kitap 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   
1. Charles D. Ghlani, Paul R. Wolf (2012), Elementary Surveying An Introduction 

Geomatics, Thirteenth Edition 
2. Celal Songu, M. Şerbetçi, Engin Gülal, Ölçme Bilgisi  

Diğer 
Kaynaklar   

1. Lecture Notes 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dökümanlar  

Ödevler  

Sınavlar  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 50 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 1 10 



  

Proje  
 

Laboratuvar  
 

Arazi Çalışması 1 35 

Seminer ve Sunum 1 5 

Diğer  
 

Final sınavı   

Final Sınavının Ağırlığı  50 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  50 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

   X  

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

   X  

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     



  

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     



  

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

   X  

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları    

Sunum/Seminer Hazırlama 1 1 1 

Ara sınavlar 1 1 1 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü   130 



  

Toplam İş Yükü / 25   5,2 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 
 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimari Sunumda 

Sayısal 

Birleştirme 

ARCH 332 Güz/Bahar 2 + 0+ 2 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
Bu ders, öğrencilerin temel 3d modelleme bilgisi ve kavramlarını bildiği kabulü 
üzerine bir akış kurmuştur.  

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  Öğr. Gör. Ayhan MUCUR 

Dersin 
Yardımcıları  

- 

Dersin Amacı     

Dersin amacı, öğrenciye kompozitlemenin prensiplerini tanıtmak, sayısal 
birleştirmede renk doğrulamanın temellerini öğretmek ve  görüntü işleme 
tekniklerini tanıtmaktır. Bu süreçte bilgisayardan yararlanılarak güncel bir 

yazılımın öğretilmesi amaçlanmaktadır.  

Dersin İçeriği 

Dersin içeriğini, temel renk teorisi, renk uzayı ve derinliği, renk sınıflandırma 
ve doğrulama, görüntü izleme, video montaj, MEL ve Python dil desteği ile 
görüntü geliştirme, gelişmiş renk doğrulama ve kompozitleme teknikleri 

oluşturmaktadır. 
Ders sonunda öğrenciler bir yazılım yardımıyla kendi tasarımlarını sunumlarını 
video ve görsel efekt tasarımlarını yapacaktır.  

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

Sayısal kompozitleme ve geliştirme konusunda ileri 
düzey bir kavrayış ve uygulama yeteneği kazanır. 1,2 1,3,5 A,C,D 

Sayısal kompozitleme yazılımlarında becerisi 
geliştirir, video kurgusu içinde temel renk ve ışık 
doğrulaması yapabilir. 

1,2 1,3,5 A,C,D 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 
4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 
Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 



  

1 Kompozitlemeye giriş  

2 Temel renk teorisi  

3 Renk uzayı ve renk derinliği  

4 LUT  

5 Renk sınıflama ve renk düzeltme  

6 Görüntü temizleme (yeşil ve mavi arka rengi ayırma)  

7 Görüntü takip etme  

8 Görüntüdeki obje takibi  

9 3 boyutlu katman mantığı  

10 Arka fon resimleme  

11 Video montaj  

12 MEL ve Python dil desteği ile efekt geliştirme  

13 Görüntü işleme ve geliştirme teknikleri  

14 Gelişmiş renk düzenleme  

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   - 

Diğer 
Kaynaklar   

* Wright, S. (2002). Digital Compositing for Film and Video. Focal Press.2011. 
* Kelly, D. (2000). Digital Compositing in Depth: The Only Guide to Post Production for 
Visual Effects in Film. Coriolis Press. 
* Wright, S. (2008). Compositing Visual Effects. Focal Press.. 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar  

Ödevler 4 Adet Sınıf İçi Uygulama / Video Formatında Teslimleri 

Sınavlar 1 Adet Final Projesi / Video Formatında Teslimi ve Sunumu 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav - - 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) - - 

Proje - - 

Laboratuvar - - 

Arazi Çalışması - - 

Seminer ve Sunum (Final Projesinin Sunumu Şeklinde Olacaktır) 1 %10 



  

Diğer (Dönem içi Çalışmaları)  4 %40 

Final sınavı (Final Projesinin Teslimi Şeklinde Olacaktır) 1 %50 

Final Sınavının Ağırlığı  %60 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %40 

Toplam   %100 

Ders Kategorisi Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

   x  

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

   x  

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

   x  

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 
     



  

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     



  

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 4 56 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56 

Kısa Sınav - - - 

Ödevler/çeviri çalışmaları 4 4 16 

Sunum/Seminer Hazırlama 1 4 4 

Ara sınavlar - - - 

Proje - - - 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması - - - 

Diğer - - - 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4 

Toplam İş Yükü   136 

Toplam İş Yükü / 25   5,44 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimarlıkta 

Parametrik 
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Tasarım Süreci 

ve Uygulamaları  

 

Ön Koşul Dersleri   
Bu ders, öğrencilerin temel 3d modelleme bilgisi ve kavramlarını bildiği kabulü 
üzerine bir akış kurmuştur.  

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  Öğr. Gör. Pınar Çalışır Adem 

Dersin 
Yardımcıları  

- 

Dersin Amacı     

Dersin amacı, form, mekan ve strüktür tasarımında parametrik ilişkilerin 
anlatılarak, öğrencilerin tasarım süreçlerinde parametrelere dayanan bir 

mimari kurguyu, bilgisayar yardımıyla oluşturabilme becerisi kazanmalarını 
sağlamaktır. Bu süreçte bilgisayardan yararlanılarak güncel bir yazılımın 
öğretilmesi amaçlanmaktadır.  

Dersin İçeriği 

Dersin içeriğini, algoritmik ve parametrik tasarım; mimari tasarım bilgisinin 
parametreler yardmıyla algoritmik bir akış içerisinde yorumlanması; tasarım 
sürecinde ürünü ortaya çıkaran bileşenler ve bileşenler arasındaki ilişkinin 
bilgisayar ortamında kurgulanması oluşturmaktadır. Bu derste farklı 
ölçeklerde birçok parametrik tasarım ürünü incelenerek tasarım süreci 
anlaşılmaya ve örneklerin parametrik modeli ortaya çıkarılmaya çalışılır. Ders 
sonunda öğrenciler bir yazılım yardımıyla kendi tasarımlarını oluşturmak için 

parametrik bir tasarım süreci kurgular.  

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

Tasarım problemini, parametreler yardımıyla 
kurgulayarak algoritmik bir akış ile ifade edebilme 

3,1  1,3,5 A,C,D 

Esnek ve parametrelere dayanan form, mekan ya da 
strüktür tasarlayabilme becerisi kazanma 

2 1,3,5 A,C,D 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 
4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 
Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 

Kavramların Tanıtılması: Parametre, Algoritma, Parametrik 
Tasarım  
Parametrik Tasarım Örnekleri ve Bu Örneklerdeki Parametrik 
İlişkilerin İncelenmesi 

 

2 
Parametrik Tasarımda Kullanılan Dijital Araçların  
Tanıtılması: Rhino-Grasshopper İlişkisi ve Arayüzün 
Tanıtılması 

 



  

3 Parametrik Tasarımda  Matematiksel İşlemler  

4 

Örnek Uygulama-1 Üzerinden : Parametrik Tasarımda 
Kullanılan Veri Türleri ve Veriler Üzerinde İşlemler (Veri 
Listeleri) 
ÖU-1 Teslim Posteri (A3) 

ÖU-1 için Parametrik 
Tasarım Sürecini 
Kurgulama 

5 
Örnek Uygulama-2 Üzerinden : Parametrelerle Nokta 
Oluşturma 

ÖU-2 için Parametrik 
Tasarım Sürecini 
Kurgulama 

6 
Örnek Uygulama-2 Üzerinden : Parametrelerle Nokta 
Oluşturma 
ÖU-2 Teslim Posteri (A3) 

 

7 
Örnek Uygulama-3 Üzerinden : Parametrelerle Eğri 
Oluşturma 

ÖU-3 için Parametrik 
Tasarım Sürecini 
Kurgulama 

8 
Örnek Uygulama-3 Üzerinden : Parametrelerle Eğri 
Oluşturma 
ÖU-3 Teslim Posteri (A3) 

 

9 
Örnek Uygulama-4 Üzerinden : Parametrelerle Yüzey 
Oluşturma 

ÖU-4 için Parametrik 
Tasarım Sürecini 
Kurgulama 

10 
Örnek Uygulama-4 Üzerinden : Parametrelerle Yüzey 
Oluşturma 
ÖU-4 Teslim Posteri (A3) 

Final Projesine Hazırlık 

11 Final Projesi Tasarımı – Sınıf İçi Çalışma  

12 Final Projesi Tasarımı – Sınıf İçi Çalışma  

13 Final Projesi Tasarımı – Sınıf İçi Çalışma  

14 
Final Projesi Tasarımı – Sınıf İçi Çalışma 
Final Projesi Pafta Teslimi (A3)  +  Sunumu  

 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   - 

Diğer 
Kaynaklar   

*AD READER: Computational Design Thinking. Eds. Achim Menges, Sean Ahlquist, 
2011. 
*Algorithmic Architecture. Kostas Terzidis, 2006. 
*Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing, Branko Kolarevic, 2003. 
*From Control to Design: Parametric /Algorithmic Architecture. Eds. M. Meredith, 
Aranda-lasch, M. Sasaki, 2008. 
 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar  

Ödevler 4 Adet Sınıf İçi Uygulama / A3 Pafta Teslimleri 

Sınavlar 1 Adet Final Projesi / A3 Pafta Teslimi ve Sunumu 

 



  

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav - - 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) - - 

Proje - - 

Laboratuvar - - 

Arazi Çalışması - - 

Seminer ve Sunum (Final Projesinin Sunumu Şeklinde Olacaktır) 1 %10 

Diğer (Dönem içi Çalışmaları)  4 %40 

Final sınavı (Final Projesinin Teslimi Şeklinde Olacaktır) 1 %50 

Final Sınavının Ağırlığı  %60 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %40 

Toplam   %100 

Ders Kategorisi Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

   x  

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

   x  

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

   x  



  

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 
     



  

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 4 56 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56 

Kısa Sınav - - - 

Ödevler/çeviri çalışmaları 4 6 24 

Sunum/Seminer Hazırlama 1 4 4 

Ara sınavlar - - - 

Proje - - - 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması - - - 



  

Diğer - - - 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4 

Toplam İş Yükü   144 

Toplam İş Yükü / 25   5,76 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Kent Planlama 
Tarihi  

ARCH 362 5-6-7-8 3+0+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili  Türkçe 

Dersin Seviyesi    Lisans 

Dersin Türü  Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     

Bu dersin amacı kentlerin makroformunun ve sokaklar, meydanlar, ticaret 
alanları gibi morfolojik bileşenlerinin geçmişten günümüze kadar olan üçbin yıllık 
süreç içinde ekonomik, sosyal ve mekânsal özelliklere bağlı olarak değişiminin 
incelenmesidir.  

Dersin İçeriği 
Görsel ve yazılı kaynaklar üzerinden kentin tarihini öğrenme ve seçilen bir kent 
parçası ile ilgili olarak araştırma yaparak sunma 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1)Kentlerin tarihsel süreç içindeki ekonomik, sosyal 
ve mekânsal gelişimlerinin gerisindeki nedensellikleri 
çözümleyebilir.   

3, 5, 10 1.2.3 A 

2) Kentin meydanları, sokakları ve diğer fiziksel 
parçalarının özelliklerini analiz edebilir.  

3, 5, 10 1.2.3 A,C 

3) Kentlerdeki açık ve kamusal alanları ölçek, oran ve 
mekân oluşumu açısından değerlendirebilir.  

3, 5, 10 1.2.3, 6 A, C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 



  

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 Eski Mısır, Mezopotamya ve Harappa uygarlığı kentleri  (M.Ö.3000-
M.S.700) 

Ders notları 

2 
Yunan Kent Devletleri  

Ders notları 

3 
Roma İmparatorluğu 

Ders notları 

4 
Ortaçağ kentleri  

Ders notları 

5 
Ortaçağ kentleri 

Ders notları 

6 
Rönesans ve Barok kentleri 

Ders notları 

7 
Ara sınav  

 

8 
Sanayi Devrimi ve sanayi kentleri 

Ders notları 

9 Erken dönem Ütopyacılar, sanayi-sonrası kent ve büyük sergiler Ders notları 

10 
Güzel Kent Akımı 

Ders notları 

11 
Sunumlar 

 

12 
Sanayi Devrimi ve İngiliz Sanayi Kentleri üzerine belgesel film  

 

13 20.yüzyıl Kent Ütopyacıları ve Mimarları – I (Ebenezer Howard, Frank 
Lloyd Wright) 

Ders notları 

14 20.yüzyıl Kent Ütopyacıları ve Mimarları – II (Soria y Mata, Le Corbusier, 
Doxiadis) 

Ders notları 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   

Benevolo, L. (1980) The History of the City, MIT Press, Cambridge.  
Gallion, A.B. (1950) The Urban Pattern: City Planning and Design, Van Nostrand 
Company, London. 
Girouard, M. (1985) Cities and People: A Social and Architectural History, Yale University 
Press, New Haven and London 
Hall, P. (1992) Urban and Regional Planning, Routledge, London. 
Zucker, P. (1966) Town and Square: From the Agora to the Village Green, Columbia 
University Press, New York 

Diğer 
Kaynaklar   

Buder, S. (1969) “Ebenezer Howard: the genesis of a town planning movement”, A.I.P. 
Journal, Vol.35, No.5, pp.390-398. 
Fishman, R. (1977) Urban Utopias in the Twentieth Century: Ebenezer Howard, Frank 
Lloyd Wright, and Le Corbusier, Basic Books Inc., New York. 
Gideon, S. (1942) Space, Time and Architecture, Harvard University Press, Cambridge.  



  

Goist, P.D. (1974) “Patrick Geddes and the city”, A.I.P Journal, Vol.40, No.1 
Morris, A.E.G. (1996) (3rd ed.) The History of Urban Form, Longman. 
Pirenne, H.(1990) Ortaçağ Kentleri: Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, İletişim Yayınları, 
İstanbul. 
Wycherley, R.E. (1986) Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?, Arkeoloji ve Sanat Yayınları 
No.3, Ufuk Matbaası, İstanbul. 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dökümanlar 
“How We Built Cities?” isimli BBC yapımı belgesel yapım 

Ödevler 
 

Sınavlar 
 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 30 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)  
 

Proje  
 

Laboratuar  
 

Arazi Çalışması  
 

Seminer ve Sunum 1 20 

Diğer  
 

Final sınavı 1 50 

Final Sınavının Ağırlığı  50 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  50 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 
     



  

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

   X  

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

   X  

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama    X  

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     



  

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 



  

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları    

Sunum/Seminer Hazırlama 1 42 42 

Ara sınavlar 1 2 2 

Proje    

Laboratuar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2 

Toplam İş Yükü   130 

Toplam İş Yükü / 25   5,2 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mevcut Dokuda 
Tasarım 

ARCH 363 3-4 3+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli  

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     

Tarihi çevrelerde yeni yapı tasarımında geçerli olan mimari yaklaşımların 
uygulanmış örnekler aracılığı ile analizi, farklı kentsel dokulardaki yeni yapı 
tasarımlarında nasıl bir tutum sergilenebileceğini ortaya koymak, yeni 
tasarımlar için bir veri tabanı oluşturulmasını sağlamak. 

Dersin İçeriği 
Eski-Yeni ilişkisi, Tarihsel süreçte yapısal çevrenin değerlendirilmesi, Yeni yapı 
tasarım anlayışları, Mevcut çevre analizi, Mimari yaklaşımlar, Üsluba bağlı 



  

yaklaşımlar, Bağlamcı yaklaşımlar, Kuralcı yaklaşımlar. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1)  Mimari tasarım süreçlerinde tasarım araştırma 
yöntemlerini tartışır, uygular. 

5, 7, 10 1,2,3,4,6 A,C 

2) Bina-İç Mekan-Çevre ilişkisini tasarım prensipleri 
açısından irdeleme becerisi sağlar. 

5, 7, 10 1,3,4,7 A,C 

3) Yapılı çevreyi tanıma, koruma,yorumlama bilinci ve 
becerisi kazanılmasını sağlar. 

5, 7, 10 1,3,4,7 A,C 

4) Kentsel tasarım ve mimari ölçekte Batı, Batı Dışı, Ulusal 
ve Bölgesel programa yönelik  ve biçimsel olarak uygun 
Mimarlık örneklerini ortaya koyabilmeyi,anlamayı, 
yorumlamayı sağlar. 

5, 7, 10 1,2,3,4,5,6 A,C 

Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 
4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 
7) Teknik Gezi;  

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, 
E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 Ders Planı ve kapsam  Okuma Listesi 

2 Eski & Yeni İlişkisi, Kültürel Süreklilik Gerekliliği   

3 Mevcut Çevreye Yaklaşımlar 
Tarihsel İrdeleme; Batı Dünyası Ve Türk Mimarlık Ortamı,  
Mevcut Çevre Analizi;  
Örnek İrdeleme; Sidi Bau Said – Tunus 
Yeni Yapı Tasarım Ölçütleri 

  

4 1.Üsluba Bağlı Yaklaşımlar;  
Tarihselcilik,  
Yeni Yöreselcilik 

  

5 2.Bağlamcı Yaklaşımlar;  
Bağlamcılık 
Mimarlıkta Bağlamsal Uygunluk Kavramı 
Ara Parselde Yeni Yapı Tasarımları 

  

6 2.Bağlamcı Yaklaşımlar;  
Bağlamcılık 
Köşe Parselde Yeni Yapı Tasarımları 

  

7 TATİL   

8 1. ARA SINAV   

9 2.Bağlamcı Yaklaşımlar;  
Tek Yapıyı Referans Alan Yeni Yapı Tasarımları 
Ek Yeni Yapı Tasarımları 

  



  

10 2.Bağlamcı Yaklaşımlar;  
Mekâncılık ve Ekolojik Yaklaşımlar 
3.Kuralcı Yaklaşımlar;  
Tasarım Rehberleri, Kontrol Listeleri, Gelişim/Dönüşüm Kuralları, 
İyileştirme/Koruma Kurulları 

  

11 Final Çalışması İçin Ortaköy Gezisi   

12 2. Ara Sınav 
Seminer sunumu 1 

  

13 Seminer sunumu 2   

14 Seminer sunumu 3  Film:Zaha Hadid, 
Daniel Libeskind 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   Ders temel kaynağı ders notu olarak derlenmiştir. 

Diğer 
Kaynaklar   

- Brolin, B., 1980, Architecture In Context, Van Nostrand Reinhold, NewYork. 
- Groat, L., 1988, Contextual Compatibility In Architecture. An Issue of Personal 

Taste?, Environmental Aesthetics, ed. Jack L. Nasar, Cambridge University 
Press, Cambridge. 

- Baytin, (Polatoğlu) Ç., 1994, Tarihi Çevrelerde Yeni Yapı Olgusuna Bir Yaklaşım, 
İstanbul Örneğinde Bir Uygulama Modeli, İTÜ-FBE Doktora Tezi, İstanbul. 

- Voort, T., Wegen, H., 2005, Architecture in Use, Elsevier. 
- Smith, P., 2003, The Dynamics of Delight-Architecture and Aesthetics, 

Routledge. 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar  Film:Zaha Hadid, Daniel Libeskind 

Ödevler  Seminer Sunumu & Proje Hazırlama 

Sınavlar  2 Arasınav, Seminer Sunumu ve Proje hazırlama 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 30 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 6 20 

Proje 1 40 

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer 1 10 

Final sınavı  100 



  

Final Sınavının Ağırlığı   60 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı   40 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Uzmanlık / Alan Dersleri 

 
 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

   X  

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

   X  

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     



  

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama    X  

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 
     



  

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları 4 5 20 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 3 4 12 

Proje    

Laboratuar    

Arazi Çalışması 4 4 16 

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8 

Toplam İş Yükü   126 

Toplam İş Yükü / 25   5 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimari Eskiz  
ARCH 385  1-2 2+2 3 5 

 



  

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli  

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Temel bir araç olan mimari eskiz bilgisini yeni tasarımlar yapmanın yanı sıra 

mevcut binaların analiz etmek için kullanmayı amaçlar. 

Dersin İçeriği 

Ders, dört bölümden oluşacaktır.  
1_Ustalardan Öğrenme_ Öğrenciler modern ve çağdaş mimarlar (Le Corbusier, 
Ludwig Mies Van der Rohe, Sedat Hakki Eldem, Aldo Rossi, Alvaro Siza, Renzo 
Piano, Frank Gehry, Peter Zumthor, Alberto Campo Baeza, Han Tümertekin, 
vb.)  tarafından geliştirilen çizim tekniklerini analiz edecekler. 
2_Mimarlık Öğrenme_ Öğrenciler usta bir mimarın bağlamdan inşaat 
detaylarına kadar bütün kısımlarının çizilip çalışılmış bir projesini analiz 
edecekler. 
3_Kentten Öğrenme_ Öğrenciler gerçek binaların sadece perspektif olarak 
değil, aynı zamanda tipik mimari temsillerinin (plan, kesitler, görünüşler vb.) 
nasıl çizileceğini hayal ederek deneyimleyecekler. Örneğin, Le Corbusier 
gençken İstanbul’u gezmeye gelse ne yapardı? 

4_Çizim Tasarımı_ Öğrenciler stüdyo dersinde tasarladıkları yapıları ve mekan 

organizasyonlarını geliştirebilmek için kendi projelerini çizecekler. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1.    Mimari analiz yapma becerisi 2 1,2,3 A,C 

18. Tasarlanmış mekanlar kavramsal olarak anlama  ve 
temsil etme becerisi 

2 
1,2,3 A,C 

19. Bir bütün olarak mimari tasarım sürecini analiz etme 
becerisi 

2 
1,2,3 A,C 

Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma, 
4. Seminer, 5. Proje, 6. Grup Çalışması, 
7. Teknik Gezi 

Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav, B. Jüri, C. Ödev, D. Kısa Sınav, 
E. Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 
SUNUM  



  

2 
USTALARDAN ÖĞRENME_ Öğrenciler modern ve 
çağdaş mimarlar tarafından geliştirilen çizim 
tekniklerini analiz edecekler. 

ESKİZ DEFTERİ 

3 
USTALARDAN ÖĞRENME ESKİZ DEFTERİ 

4 
USTALARDAN ÖĞRENME ESKİZ DEFTERİ 

5 
MİMARLIK ÖĞRENME_ Öğrenciler daha önce 
çalışılmış usta bir mimarın projesini analiz 
edecekler. 

ESKİZ DEFTERİ 

6 
MİMARLIK ÖĞRENME ESKİZ DEFTERİ 

7 
KENTTEN ÖĞRENME_ Öğrenciler gerçek binaların 
sadece perspektif olarak değil, aynı zamanda tipik 
mimari temsillerini çizecekler (plan, kesitler vb.). 

ESKİZ DEFTERİ 

8 
KENTTEN ÖĞRENME ESKİZ DEFTERİ 

9 
KENTTEN ÖĞRENME ESKİZ DEFTERİ 

10 
KENTTEN ÖĞRENME ESKİZ DEFTERİ 

11 
ÇİZİM TASARIMI_ Öğrenciler stüdyo dersinde 
tasarladıkları yapıları ve mekan organizasyonlarını 
geliştirebilmek için kendi projelerini çizecekler. 

ESKİZ DEFTERİ 

12 
ÇİZİM TASARIMI ESKİZ DEFTERİ 

13 
ÇİZİM TASARIMI ESKİZ DEFTERİ 

14 
ÇİZİM TASARIMI ESKİZ DEFTERİ 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   

- Le Corbusier, Carnets (Voyage d’Alemagne, Voyage d’Orient), Electa, 1989.  
- Enis Kortan, Le Corbusier Gözüyle Türk Mimarlığı ve Şehirciliği, Boyut Yayıncılık, 

1983 (2005). 
- Necati İnceoğlu, Eskizleri Nemli Yayıncılık. 2000. 

Diğer 
Kaynaklar   

 
 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar  

Ödevler  

Sınavlar  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

http://www.yemkitabevi.com/yazarlar/necati-inceoglu-53674
http://www.yemkitabevi.com/yayinevleri/nemli-yayincilik-3233


  

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 3 75 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer  25 

Final sınavı  100 

Final Sınavının Ağırlığı   0 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı   100 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Uzmanlık / Alan Dersleri 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

   X  

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     



  

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 
     



  

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları 4 5 20 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 3 4 12 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması 4 4 16 



  

Diğer     

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8 

Toplam İş Yükü   126 

Toplam İş Yükü / 25   5 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 
 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Uzun Dönem 

Staj 
ARCH 400   0+6+0 3   5 

 

Ön Koşul Dersleri   
 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Serbest Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  Partner Mimarlık Ofisleri ve Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu 

Dersin 
Yardımcıları  

- 

Dersin Amacı     

Dersin amacı, öğrencilerin bir dönem boyunca 28 gün YU Mimarlık Bölümü ile 
anlaşmalı mimarlık ofislerinde stajyer olarak görev almalarıdır. Bu sayede 
öğrencilerin, mimarlık ofislerinin işleyiş prensiplerine tanık olmaları ve mesleki 
becerilerini arttırmaları hedeflenmektedir. 

Dersin İçeriği 
Projelere katkı sağlama 
Mimari ofis deneyimi edinme 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

Mimarlık ofislerinde proje süreç ve işleyişine hâkim 
olmak 

23, 25, 28 1, 3, 6 E 

Ofis çalışanlarının mesleki tecrübelerinden 
faydalanmak 

23, 25, 28 1, 3, 6 E 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 
4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: 
Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 



  

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 
Hafta içi 2 gün veya hafta içi 1 gün, Cumartesi 1 gün ofiste 
yürütülen mevcut mimari projeler katkı sağlanması 

 

2 
Hafta içi 2 gün veya hafta içi 1 gün, Cumartesi 1 gün ofiste 
yürütülen mevcut mimari projeler katkı sağlanması 

 

3 
Hafta içi 2 gün veya hafta içi 1 gün, Cumartesi 1 gün ofiste 
yürütülen mevcut mimari projeler katkı sağlanması 

 

4 
Hafta içi 2 gün veya hafta içi 1 gün, Cumartesi 1 gün ofiste 
yürütülen mevcut mimari projeler katkı sağlanması 

 

5 
Hafta içi 2 gün veya hafta içi 1 gün, Cumartesi 1 gün ofiste 
yürütülen mevcut mimari projeler katkı sağlanması 

 

6 
Hafta içi 2 gün veya hafta içi 1 gün, Cumartesi 1 gün ofiste 
yürütülen mevcut mimari projeler katkı sağlanması 

 

7 
Hafta içi 2 gün veya hafta içi 1 gün, Cumartesi 1 gün ofiste 
yürütülen mevcut mimari projeler katkı sağlanması 

 

8 Partner Mimarlık Ofisi ve Staj Komisyonuna Sunum  

9 
Hafta içi 2 gün veya hafta içi 1 gün, Cumartesi 1 gün ofiste 
yürütülen mevcut mimari projeler katkı sağlanması 

 

10 
Hafta içi 2 gün veya hafta içi 1 gün, Cumartesi 1 gün ofiste 
yürütülen mevcut mimari projeler katkı sağlanması 

 

11 
Hafta içi 2 gün veya hafta içi 1 gün, Cumartesi 1 gün ofiste 
yürütülen mevcut mimari projeler katkı sağlanması 

 

12 
Hafta içi 2 gün veya hafta içi 1 gün, Cumartesi 1 gün ofiste 
yürütülen mevcut mimari projeler katkı sağlanması 

 

13 
Hafta içi 2 gün veya hafta içi 1 gün, Cumartesi 1 gün ofiste 
yürütülen mevcut mimari projeler katkı sağlanması 

 

14 Uzun dönem staj dosyasının hazırlanması  

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   - 

Diğer 
Kaynaklar   

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar - 

Ödevler  

Sınavlar  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav    

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   



  

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum  1 %40 

Diğer (Dönem içi Çalışmaları)    

Final Sunumu ve Poster   

Final Sınavının Ağırlığı 1 %60 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %40 

Toplam   %100 

Ders Kategorisi   

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     



  

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     



  

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

   X  

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

    X 

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
    X 

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 
 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 6 84 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)    

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları    

Sunum/Seminer Hazırlama 1 4 4 

Ara sınavlar - - - 

Proje - - - 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması - - - 

Diğer (Poster)    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 36 36 

Toplam İş Yükü   124 

Toplam İş Yükü / 25   4,96 



  

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi    5 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Sürdürülebilir 
Ekolojik Yapılara 
Çağdaş 
Yaklaşımlar 

ARCH 411 Güz/Bahar 3+ 0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
Ahmet ACAR 

Dersin 
Yardımcıları  

- 

Dersin Amacı     
Ekolojik yapıların bütüncül bakışla kavranması ve çağdaş sistemlerle 

incelenmesi 

Dersin İçeriği Sürdürülebilir ekolojik yapıların doğa, malzeme ve teknoloji açılarından ele 

alınması 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

Yapıların Doğa ve Kültürle İlişkisinin Analizi 6, 7, 10 2, 4, 7 C, D 

Geleneksel ve Modern Malzemeler - Teknoloji 3, 5, 17 1, 5 A, C 

İnşaatın Tüm Fazlarında Yaşam Boyu Düşünme ve 
Sürdürülebilirlik Anlayışı 

1, 8, 21, 23 3, 4, 6 C, D 

Verimlilik ve Sertifikasyon Sistemleri 11, 18, 22 4, 6, 7 C, D 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 



  

1 
Ekolojiye Giriş: İklim, coğrafya, yağış, rüzgar, gün ışıma, topografya, yüzey 
suları, deprem, sıcaklık, flora, fauna.. 
 

 

2 
Geleneksel Yapılar: Asya-Avrupa-Anadolu mimarisi, kültür-doğa-mimari 
ilişkisi, doğanın gözlemi ve çıkarımlar.. 
 

 

3 
Malzeme: Geleneksel malzeme, modern malzeme, kullanım alanları ve 
işlevleri, malzeme özellikleri ve çevresel etkileri.. 
 

 

4 
Tasarım: Tasarım kriterleri, tasarım ilkeleri, tasarım aşamaları, bütüncül 
tasarım, collaboration, maliyet analizi, LCC-LCA.. 
 

 

5 Yapının Parçaları: Temel, zemin, çerçeve, duvarlar, çatı, tesisat, mekanik.. 
 

 

6 
Verimlilik ve Pasif Yöntemler: Isıtma, soğutma, havalandırma, enerji-su-
karbon tasarrufu, iç hava kalitesi, Nzeb, yenilenebilir enerji kullanımı.. 
 

 

7 
Yapı-Arazi İlişkisi: Araziyi verimli kullanma, permakültür yöntemleri, 
zonlama, sürdürülebilir yerleşkeler.. 
 

 

8 

İnsan-Çevre Uyumu: Çağı anlamak, ekolojik yaşam, atık yönetimi, öz 
farkındalık, üretim, beslenme, iç ve dışın uyumu, çekim yasası - 
termodinamik yasaları - görelilik kavramlarının insan ve yapılarla ilişkisi.. 
 

 

9 
Yeşil Sertifikasyon: Ulusal/uluslararası sertifika sistemleri, kriterleri ve 
özellikleri, need for change.. 
 

 

10 Ekolojide Teknoloji Faydalanımı: BIM, 3D-4D-5D design, ICT, Value Chain..  
 

 

11 Project Delivery Methods: DB, DBB, IPD, CM.. projeye göre verimli 
yöntemler 

 

12 
Enerji Depolama: No energy production problem, but energy storage.. 
enerji depolama yöntemleri, temiz enerji kaynakları.. 
 

 

13 
Yapı Biyolojisi: İnsan sağlığı ve yapı ilişkisi 

 

14 
Teknik Gezi: Ekolojik yapı ve yeşil bina örneği 

 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   -  

Diğer 
Kaynaklar   

-  

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar -  



  

Ödevler -  

Sınavlar -  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 20 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 1 20 

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması 1 15 

Seminer ve Sunum 1 15 

Diğer (Dönem içi Çalışmaları)   

Final sınavı 1 30 

Final Sınavının Ağırlığı  30 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  70 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

  x   



  

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

    x 

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama     x 

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 
     



  

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik 
 

SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56 

Kısa Sınav - - - 

Ödevler/çeviri çalışmaları 1 6 6 

Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3 

Ara sınavlar 1 3 3 



  

Proje 1 6 6 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması    

Diğer 6 3 18 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3 

Toplam İş Yükü   137 

Toplam İş Yükü / 25   5,48 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mühendislik ve 
Mimarlıkta Etik  

ARCH 413 Güz/Bahar 3+0+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
 

Dersin Dili 
İngilizce 

Dersin Seviyesi   
Lisans 

Dersin Türü 
Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

Prof. Dr. İlhan TANILLI 

Dersi Verenler  
Prof. Dr. İlhan TANILLI 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     

Bu ders ile öğrenciler;  
-Etik ve mesleki alanlardaki sorumlulukları yerine getirebilir  
-Mühendisliğin ve mimarlığın etkisini sosyal ve küresel boyutta kavrayabilir 
-Etik kurallarla kapsanan risk ve güvenlik boyutunda evrensel değerler 
kazanabilir 
-Etik olayları amaçlayan olayları bağlamında değerlendirebilir.  
-Etkili haberleşmeyle ilgili bir vaka çalışması veya senaryo sunabilir ve etik 
uyumsuzlukları evrensel değerler bağlamında analiz edebilir. 

Dersin İçeriği 

Ders içeriğinin tanımı. felsefede ahlaki değerler. Etik tanımları. Etik tarihi ve 

teorisi. Etiğin temel hipotezi. Etiğin temelleri. Mühendislik ve mimarlıkta etik 

nedir? ahlak ve ahlaki değerler nedir? Ahlak teorileri. Etikte sorumluluk ve 

iyilik. Mühendislik ve mimarlıkta deneysel yaklaşımlar. risk ve güvenlik 

kavramları. Varsayım ve gerçeğin değerlendirilmesiyle riski azaltma. Mesleki 

sorumluluk ve işveren izni. Örnek olay incelemeleri üzerinde çalışır. İş 

arkadaşları arasında etik ilkeler. Mühendis ve mimarların hakları. Takım 



  

çalışmasının sunumu 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. 1) Etik ve mesleki alanlarda sorumluluk alabilme 24,29 1,2,3 C 

2. 2) mühendislik ve mimarlığın etkisini sosyal ve 
küresel boyutta kavrayabilme 

24,29 

1,2,3 

C 

3. 3) Etik kurallarla kapsanan risk ve güvenlik 
boyutunda evrensel değerler kazanma 

24,29 

1,2,3 

C 

4. 4) Etik eserler çerçevesinde olayları bağlamında 
değerlendirebilme 

24,29 

1,2,3 

C 

5. 5) Etkili iletişim ile bir vaka çalışması, tasarım veya 
teklif projesi sunabilir, etik uyumsuzlukları 
evrensel değerler bağlamında analiz edebilme 

24,29 

1,2,3 

C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 
Ders içeriğinin tanımı. Felsefede ahlaki değerler. Etiğin tanımı. 
 

Ders notları 

ve Seminer 

2 Etik tarihi ve teorisi. Etiğin temel hipotezi. Etiğin temelleri 
 

Ders notları 

ve Seminer 

3 
Mühendislik ve mimarlıkta etik nedir? ahlak ve ahlaki değerler nedir? 
Ahlak teorileri. 
 

Ders notları 

ve Seminer 

4 
Etikte sorumluluk ve iyilik. Mühendislik ve mimarlıkta deneysel 
yaklaşımlar. 
 

Ders notları 

ve Seminer 

5 
Risk ve güvenlik kavramları. Varsayım ve gerçeğin değerlendirilmesiyle 
riski azaltma. 
 

Ders notları 

ve Seminer 

6 Mesleki sorumluluk ve işveren izni. 
 

Ders notları 

ve Seminer 

7  
Örnek olay incelemeleri üzerinde çalışmalar 

Ders notları 



  

 ve Seminer 

8 
 
İş arkadaşları arasındaki etik ilkeler 
 

Ders notları 

ve Seminer 

9 Mühendis ve mimarların hakları 
 

Ders notları 

ve Seminer 

10 
Takım çalışmalarının sunumu Ders notları 

ve Seminer 

11 
Takım çalışmalarının sunumu Ders notları 

ve Seminer 

12 
Takım çalışmalarının sunumu Ders notları 

ve Seminer 

13 
Takım çalışmalarının sunumu Ders notları 

ve Seminer 

14 
Takım çalışmalarının sunumu Ders notları 

ve Seminer 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   

1. Akarsu, B. Ahlak Öğretileri, İnkılap Kitapevi, 1998. 

2. Annemaire Pieper, Eyiğe Giriş, Ayrıntı Yayınları, 1999. 

3. Carl, Mitcham, R. Duval, Engineering Ethics, Upper Saddle River, NJ: Prentice 

Hall, 2000, p.131 

4. Donald Christiansean Engineering Excellence: Cultural and Organizations 

factors IEEE Spectrum, IEEE Press, New York. 1987 

5. Felicity Haynes, Eğitimde Etik, Ayrıntı yayınları. 2002 

6. Immanuel Kant, Ethica: Etik üzerine dersler. Pencere yayınları, 2003. 

7. Kuçuradi, İ. Felsefi etik ve meslek etikleri. Türkiye felsefe Kurumu Yayınları, 

Ankara, 2000. S.23 

8. Mantelli Muray, I, Ethics and Professionalism in Engineering Macmillan, New 

York, 1964. 

9. Mengüşoğlı, T. felsefeye Giriş, Remzi Kitabevi, 1983. 

10. Michael davis, Thinking like an engineer: Studies in ethics of a prefession. New 

York, Oxford Univerity Press, 1998, s.240 



  

11. Mike W. Martin, Roland Schinzinger, Ethics in Engineering, McGraw-hill, New 

York, 1989. 

12. Roland Schinzinger, Mike W. Martin, Introduction to engineering ethics, 

McGraw-hill, Boston, 2000. 

13. Seyhan Uğur Onbaşıoğku, Mühendislik etiği, Doğa Yayıncılık, 2003. 

14. TMMOB Eğitim Sempozyumu Etik Eğitimi Paneli Bildirisi, İstanbul, 1998. 

15. TMMOB Mühendislik Mimarlık Kurultayı mesleki davranış ilkeleri metinleri, 

Ankara, 2001. 

16. TMMOB EMO Etik Komisyonu Etik, Ahlak ve Mesleki Davranış İlkeleri, Ankara, 

2003 

Diğer 
Kaynaklar   

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar 
 

Ödevler 
 

Sınavlar 
 - 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav - 
- 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) - 
- 

Proje - 
- 

Laboratuvar - 
- 

Arazi Çalışması - 
- 

Seminer ve Sunum 1 
50 

Diğer - 
- 

Final sınavı 1 
50 

Final Sınavının Ağırlığı  
50 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  
50 



  

Toplam   
100 

Ders Kategorisi 
Uzmanlık/Alan Dersleri 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      



  

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

   X  

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     



  

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
    X 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 1 14 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 3 1 3 

Kısa Sınav - - - 

Ödevler/çeviri çalışmaları - - - 

Sunum/Seminer Hazırlama - - - 

Ara sınavlar 3 1 3 

Proje - - - 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması - - - 

Diğer - - - 

Yarıyıl Sonu Sınavı - - - 

Toplam İş Yükü   20 

Toplam İş Yükü / 25   0,8 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   1 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimarlıkta 

Tasarım ve 

Kuram  

ARCH 414 Güz/Bahar 2 + 2 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 



  

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

Öğr. Gör. Burçin Başyazıcı 

Dersi Verenler  
Öğr. Gör. Burçin Başyazıcı 

Dersin 
Yardımcıları  

- 

Dersin Amacı     
Mimarlık bilgisini oluşturan ve mimari tasarımlara yön veren teorik modellerin 

öğrenilmesi. 

Dersin İçeriği 
Mimarlıkta “kuram öncesi” dönem olarak geçen 19. Yüzyıl öncesi mimari 

tasarımların tartışılması ve Modernite sonrası mimarlık kuramının gelişimi ile 

mimari tasarım nesnesindeki değişikliklerin analiz edilmesi. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1) Mimarlıkta teorik bilginin yeri ve gelişiminin 
öğrenilmesi 

1, 5, 9 1,2,3,4 A,C 

2) Mimarlıkta teori ve tasarım arakesitindeki yaratıcı 
üretim biçimlerinin öğrenilmesi 

1, 5, 9 1,2, 3,4 A,C 

3)Güncel mimarlık sorunlarına eleştirel yaklaşım 
geliştirilmesi 

1, 5, 9 1,2, 3,4,5 A,C 

4) Kuramsal bakış açısı üzerinden dünya mimarlık tarihi 
gelişiminin analiz edilmesi 

1, 5, 9 1,3,3, 4, 6 A,C 

5)Mimari metin yazma becerisinin arttırılması 1, 5, 9 1, 2, 3,4 B,C 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, 

E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 
Giriş; Syllabusların dağıtılması, sunum ve tartışma 

 

2 
“Kuram öncesi dönem” mimarlık bilgisi; Mısır, Antik Yunan, Rönesans 

 

3 
Modernite ve Modernizm; Mimarlıkta Modernist Manifesto 

 

4 Modernizm Sonrası Postmodernizm Öncesi Mimarlık Kuramı; Gündelik, 
yerel, anonim 

 



  

5 
Postmodern Mimarlık Kuramlarına Giriş; Venturi ve diğ. 

 

6 
Ara sınav I 

 

7 Düşünsel ve Nesnel Bir Yıkım Olarak Dekonstrüktivist Mimari; Derrida, 
Eisenman, Tschumi 

 

8 
Erk ve Mimarlık İlişkisi; Foucault, Lefebvre 

 

9 
Mimari Fenomenoloji; Heidegger, Meleau-Ponty, Holl, Zumthor 

 

10 
Olay Mimarlığı; Tschumi ve Koolhaas 

 

11 
Ara sınav II 

 

12 
Postmodernizm Sonrası Güncel Yaklaşımlar I; Bilişim kuramı? 

 

13 Postmodernizm Sonrası Güncel Yaklaşımlar II; Post-Pozitivizm, Hümanist 
mimari anlayışı 

 

14 
Öğrenci Sunumları ve Tartışma 

 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   

- Hays, M., K. (Der.). 1998. Architectural Theory Since 1968. MIT Press 

- Nesbitt, K. (Der.). 1996. Theorizing A New Agenda for Architecture: An 
Anthology of Architectural Theory. Princeton Architectural Press 

- Aliçavuşoğlu, E., Artun, A. (Der.). 2017. Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı. 
İletişim Yayınları 

- Venturi ve diğ. 1972. Learning from Las Vegas. MIT Press 

Diğer 
Kaynaklar   

- Le Corbusier. 2011. Bir Mimarlığa Doğru. Yapı Kredi Yayınları 

- Lefebvre, H. 2014. Mekanın Üretimi. Sel Yayıncılık 

- Koolhaas, R. 1978. Delirious New York. Oxford University Press 

- Tschumi, B. 1994. The Manhattan Transcripts. Wiley 

- Foucault, M. 1967. Of Other Spaces. Architecture /Mouvement/ Continuité 

- Holl, S. ve diğ. 2007. Question of Perception: The Phenomenology of 
Architecture. William Stout 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar - Fotokopi ve PDF 

Ödevler - Bildiri ve sunumu 

Sınavlar - 2 Arasınav ve 1 Final Sınavı 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 2 40 



  

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 1 10 

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum 1 10 

Diğer (Dönem içi Çalışmaları)   

Final sınavı 1 40 

Final Sınavının Ağırlığı  40 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  60 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

    X 

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

    X 



  

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
 X    

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     



  

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56 

Kısa Sınav - - - 

Ödevler/çeviri çalışmaları 1 6 6 

Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3 

Ara sınavlar 2 3 6 

Proje - - - 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması    

Diğer 6 3 18 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3 

Toplam İş Yükü   137 



  

Toplam İş Yükü / 25   5,48 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Şehir Kültürü ve 
Mimarisi 

ARCH 415 Güz/Bahar 3 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

Meriç Üğdül Katmerci 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

- 

Dersin Amacı     Mimarlığa, şehirciliğe, sosyolojiye, tarihe, bakarak İstanbul ve dünya 

kentlerini analiz edebilme ve anlayabilme becerisi. 

Dersin İçeriği 

Şehir Kültürü ve Mimarisi dersi, öğrencilere yaşadıkları şehir ve diğer 

ülkelerdeki fiziksel ve kültürel yapılaşmanın ve değişimlerin hakkında bilgi 

sağlayacaktır. Kentsel ve mimari çevrelerinin fiziksel / sosyal / kültürel 

yönlerini karşılaştırmak ve analiz etmek için araçlara sahip olacaklar. Bu 

derste öğrenciler şehirlerini analiz edecek ve teknik geziler sayesinde 

kentleşmenin etkilerini ilk elden görecek, kentsel dönüşümü, mimariyi ve 

toplumu yerinde tartışacaklar. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

Öğrenciler yaşadıkları şehrin farkında olacaklar. 3,2 2,3,4,5,6,7 A,B 

Öğrenciler farklı ülkelerdeki şehirciliği ve mimariyi 
karşılaştırabileceklerdir. 

2,3 1,2,3 A,B,C 

Öğrenciler farklı teknikleri kullanarak  (grafik, video, 
röportaj, araştırma vb.) sunum becerilerini 
geliştirecekler. 

4,5,6 2,3,4,5,6 A,C 

Öğrenciler araştırma becerilerini geliştirme 
fırsatlarına sahip olacaklar. 

4,5,6 2,3,4,5,6,7 B, C 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: 

Teknik Gezi 



  

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sunum, B: Kısa sınav, C: Final ödev 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 
Buluşma günü 

 

2 
Tanıtım ve Şehir Hakkında Film 

Ders 

Notları 

3 Yürüyüş Turu (Şehirde farklı bölgelere ziyaret: müzeler, tarihi yerler, 
rehberli alan turları, sanatçı toplantıları, galeri turları,…)  

Alan Gezisi 

4 Öğrenci Sunumu (2 veya 3 kişilik gruplar olarak, İstanbul'un farklı bir 
semtini 50 dakikalık sunumuyla sınıfa anlatacak)  

Ders 

Notları 

5 
Teknik Gezi (her dönem değişiyor) 

Alan Gezisi 

6 
Öğrenci Sunum 

Ders 

Notları 

7 
Teknik Gezi 

Alan Gezisi 

8 
Öğrenci Sunum / Final ödevi üzerine tartışma  

Ders 

Notları 

9 
Teknik Gezi 

Alan Gezisi 

10 
Öğrenci Sunum / Kısa sınav 

Ders 

Notları 

11 
Teknik Gezi 

Alan Gezisi 

12 
Öğrenci Sunum  

Ders 

Notları 

13 
Teknik Gezi 

Alan Gezisi 

14 
Öğrenci Sunum  

Ders 

Notları 

 
 
 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   YOK 



  

Diğer 
Kaynaklar   

Sharon Zukin, The Cultures of Cities, Blackwell Publishers, 1996. 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Yoklama / Kısa sınav 1 10% 

Grup sunumları 1 45% 

Final ödevi 1 45% 

Toplam  100% 

Final Sınavının Ağırlığı  45 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  55 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     



  

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

   x  

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
   x  

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama    x  

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     



  

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik 
 

SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 2 28 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84 

Kısa Sınav 1 1 1 

Ödevler/çeviri çalışmaları 1 1 1 

Sunum/Seminer Hazırlama 1 1 1 

Ara sınavlar    

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı    

Toplam İş Yükü   115 



  

Toplam İş Yükü / 25   4.6 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Cumhuriyet 

Dönemi Türk 

Mimarisi 

ARCH 416 Güz/Bahar 2 + 2 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

Dr. Öğr. Üyesi Nevin Aslı Can 

Dersi Verenler  
Dr. Öğr. Üyesi Nevin Aslı Can 

Dersin 
Yardımcıları  

- 

Dersin Amacı     Ülkemizde Cumhuriyet’in ilanından 1980’lere kadar süren mimarlık pratiği ile 

ilgili öğrencinin bilgilendirilmesi. 

Dersin İçeriği Cumhuriyet Dönemi Türkiye mimarisi 

 
 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisine dair farkındalık 
kazanmak 

6,7,9 1 A 

Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığını, politik ve 
sosyal arka planı dahilinde değerlendirme yetisi 
kazanmak 

6,7,9 3 C 

Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nin önemli mimarlarını 
ve binalarını öğrenmek 

6,7,9 2 D 

    

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 



  

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 
 Erken Cumhuriyet Dönemi mimarisi: Birinci Ulusal Mimarlık 

 

2 
Ulusu inşa etmek: Ankara monumental mimarisi 

 

3 
İlk Akademi mezunları: İstanbul sivil mimarisi ve Arkitekt 

 

4 
Yükselen milliyetçilik: İkinci Ulusal Mimarlık 

 

5 
İkinci Dünya Savaşı sonrası: Brütalizm 

 

6 
Ara Sınav 

 

7 
Bir centilmen: Sedad Hakkı Eldem 

 

8 
Erken vernakülerler: Altuğ-Behruz Çinici 

 

9 
Yarışma mimarları: Doğan Tekeli-Sami Sisa 

 

10 
Ezber bozan bir aktör: Turgut Cansever 

 

11 1970’ler: Muhtelif mimarlık  üretimleri (Baysal-Birsel, Cengiz Bektaş, Utarit 
İzgi, Şandor Hadi...) 

 

12 
Neoliberal Türkiye’de mimarlık: 1980’ler 

 

13 
Sunumlar 

 

14 
Sunumlar 

 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   -  

Diğer 
Kaynaklar   

-  

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar -  

Ödevler -  

Sınavlar -  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 



  

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 %25 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 1 %25 

Proje -  

Laboratuvar -  

Arazi Çalışması -  

Seminer ve Sunum -  

Diğer (Dönem içi Çalışmaları) -  

Final sınavı 1 %50 

Final Sınavının Ağırlığı  %50 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %50 

Toplam   %100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     



  

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

    x 

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

  x   

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
    x 

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 
     



  

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik 
 

SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56 

Kısa Sınav 1 3 3 

Ödevler/çeviri çalışmaları 1 6 6 

Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3 

Ara sınavlar 1 3 3 

Proje - - - 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması    



  

Diğer 6 3 18 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3 

Toplam İş Yükü   137 

Toplam İş Yükü / 25   5,48 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimari Proje 
Yönetimi  

ARCH 418 Güz/Bahar 2+2+0 2 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi    Lisans 

Dersin Türü  Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 - 

Dersin Amacı     

İnşaat projelerinin uygulanmasında gerekli olan ana prensiplerin irdelenmesi, 
uygulama esnasında ortaya çıkabilecek potansiyel problemler ve çözümleri 
hakkında örnek vaka analizi yapılarak öğrencilerin profesyonel iş hayatına 
atılmadan önce gerekli olan bilgi dağarcıklarının genişletilmesi. 

Dersin İçeriği 

Tipik bir inşaat projesinde, proje başlangıcından bitimine kadar olan evrelerin 
irdelenmesi, Bu kapsamda, projenin ne anlama geldiği, ihale süreci, proje 
taraflarının kimler olduğu ve tarafların genel sorumluluk ve yükümlülükleri, 
şantiye oluşturulması ve yönetimi, maliyet hesaplama ve maliyet yönetimi, 
genel planlama ve program oluşturma teknikleri, inşaat sözleşme yönetimi 
konularının irdelenmesi. Bu konularla ilgili örnek vaka analizi yapılarak 
öğrencilerin bilgilerinin pekiştirilmesi. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. Öğrenci inşaat yönetimi ile ilgili temel bilgi 
dağarcığını geliştirir. 

21, 22, 24 1, 2, 3 A,C 

2. Tipik bir inşaat projesinin nasıl yönetildiğini öğrenir. 21, 22, 24 1, 2, 3, A, C 

3. İnşaat yönetimi kapsamında gerekli olan temel 
prensiplerin neler olduğu kavrar. 

21, 22, 24 1, 2, 3, 6 A 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 



  

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, 

E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 
İnşaat Yönetimine Giriş 

 

2 
Proje nedir? Etkili Proje Yönetiminin Gereklilikleri 

 

3 
İnşaat Yönetimi Genel Esasları 

 

4 
İhale ve İş Alımı Süreci 

 

5 
Maliyet Hesabı ve Maliyet Yönetimi 

 

6 
İş Planlaması ve Programlama (1) 

 

7 
Ara Sınav #1 

 

8 
İş Planlaması ve Programlama (2) / Örnek Vaka Uygulaması  

 

9 
İnşaat Sözleşmeleri Yönetimi (1) 

 

10 İnşaat Sözleşmeleri Yönetimi (2)  

11 
Ara Sınav #2 

 

12 Örnek Vaka Uygulamaları (Proje Yönetim İlkeleri, Sözleşme Yönetimi)  

13 
İnşaat Şantiyesi Planlama ve Yönetimi 

 

14 
İnşaat Şantiyesi Yönetim Sistemleri 

 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   

 Julide Demirdöven PhD, BArch, Construction Management Ders Notları, 
Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul 

 Levent Irmak, “Construction Project Management” Seminer Sunumu, 2007, 
İstanbul 

 Levent Irmak, “Effective Project Management Part-1 & 2”, Şirket içi Eğitim 
Notları, 2005, New York 

Diğer 
Kaynaklar   

 FTA - Federal Transit Administration, 2006, Construction Project Management 
Handbook, USA 



  

 Davidson, J., 10 Minute Guide to Project Management, MacMillan USA 

 BSI British Standards, 2006, Guide to Project Management in Construction   

 William R. Duncan, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 
Project Management Institute, Newtown Square, PA, USA 1996  

 Thomsett, M. C., The Little Black Book of Project Management, Amacom Books, 
New York 

 DRBF Practices and Procedures, Seattle, WA, USA 2007  

 O’Brian, J.J.; Plotnick, F.L., CPM in Construction Management, McGraw Hill, 
New York 

 Köksal, T., Küresel İnşaat Hukuku, 2010, Adalet Yayınevi, Ankara 

 FIDIC – International Federation of Consulting Engineers, Suite of Constructon 
Contracts (Red, Yellow, Silver, MDB Books) (1999 Edition), Geneva, Switzerland 

 The FIDIC Contracts Guide, Lausanne, Switzerland, 2000 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar 
 

Ödevler 
 

Sınavlar 
 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 2 %45 

Ödev (araştırma-pafta sunumu) - - 

Proje - - 

Laboratuvar - - 

Arazi Çalışması - - 

Seminer ve Sunum - - 

Diğer 1 %10 

Final sınavı 1 %45 

Final Sınavının Ağırlığı  %45 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı 3 %55 

Toplam  4 100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 
 
 
 



  

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     



  

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
   X  

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
   X  

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

   X  

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 
     



  

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 4 56 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56 

Kısa Sınav - - - 

Ödevler/çeviri çalışmaları - - - 

Sunum/Seminer Hazırlama 1 4 4 

Ara sınavlar 2 2 4 

Proje - - - 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması - - - 

Diğer - - - 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2 

Toplam İş Yükü   136 

Toplam İş Yükü / 25   4,88 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Mimari Atmosfer 

Tasarımı  
ARCH 419 Güz/Bahar 3+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 



  

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

Ufuk Sezgen 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

-Mimari Tasarım ve Çevresel/Fiziksel Bağlam kapsamındaki ilişkilendirme 

sürecinin, eleştirel analizi, keşfedilmesi ve değerlendirilebilmesi. 

Dersin Amacı     
Okumalar, Gerçek Çevreden Gözlemlemeler, Modelleme+ Kolaj Tekniği ile 

çeşitli Soyutlamalar yardımı ile Mimari Atmosfer Kalitelerinin/Özelliklerinin 

Değerlendirilmesi. 

Dersin İçeriği  

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

*Mimari Tasarım da “Atmosferik Tasarım”ın 
anlamını ve kavramlaştırılmasını özümsenmesi. 
 

1, 4, 10 1, 2, 3 A, C 

*Kavramsal Mimari Tasarım la ilgili tanımlamaların 
ve yaklaşımlatın deşifre edilebilmesi. 
 

1, 4, 10 1, 2, 3 A, C 

*Çeşitli Mimari Mekanların, Tasarımların Atmosfer 
Özelliklerinin farklı anlatım yöntemleri ile sunulması. 

1, 4, 10 1, 2, 3, 4 A, C 

    

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 
Giriş 

 

2 “Mimaride Atmosfer” tanımlamalarına çeşitli yaklaşımları tanımak ve 
genel bir tartışma için gerekli kavramsal zemini oluşturmak. 

 

3 “Mimaride Atmosfer” tanımlamalarına çeşitli yaklaşımları tanımak ve 
genel bir tartışma için gerekli kavramsal zemini oluşturmak. 

 

4 Öğrencilerle beraber seçili  örnek mekanlara Teknik Gezi yaparak, her 
öğrencinin bu mekanlarla ilgili Atmosfer Analizi yapmasını sağlamak. 

 



  

5 
Öğrencilerle beraber seçili  örnek mekanlara Teknik Gezi yaparak, her 
öğrencinin bu mekanlarla ilgili Atmosfer Analizi yapmasını sağlamak. +  
Bir önceki dersin çalışmalarının öğrenciler tarafından Sunulması. 

 

6 
Öğrencilerle beraber seçili  örnek mekanlara Teknik Gezi yaparak, her 
öğrencinin bu mekanlarla ilgili Atmosfer Analizi yapmasını sağlamak. +  
Bir önceki dersin çalışmalarının öğrenciler tarafından Sunulması. 

 

7 Bir önceki dersin çalışmalarının öğrenciler tarafından Sunulması. + 
“Yüzeyler ve Dokular aracılığıyla Atmosfer Tanımı” projesinin duyurulması. 

 

8 “Yüzeyler ve Dokular aracılığıyla Atmosfer Tanımı”: Sunumlar & 
Tartışmalar. 

 

9 
“Yüzeyler ve Dokular aracılığıyla Atmosfer Tanımı” projelerinin Final 
Teslimi & Tartışması + 
 “Renk & Işık aracılığıyla Atmosfer Tanımı” projesinin duyurulması. 

 

10 
“Renk & Işık aracılığıyla Atmosfer Tanımı” : Tartışmalar & Sunumlar. 

 

11 
“Renk & Işık aracılığıyla Atmosfer Tanımı” : Tartışmalar & Sunumlar. 

 

12 “Renk & Işık aracılığıyla Atmosfer Tanımı” : Final Teslimi & Tartşması + 
Final Projelerin Duyurulması. 

 

13 

Öğrenci Sunumları : “Mimaride Atmosfer” üzerine Bireysel Bakış Açılarının 
Sunumu : Seçili mimari mekanlardaki problematik Atmosfer Özelliklerinin 
tartışılması, Gerekçelerin sunumu, İyileştirme Önerilerinin ve 
Yöntemlerinin Tartışılması. 

 

14 
Final Kritikler ve Final Teslim için Sözel Sunum 

 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   -  

Diğer 
Kaynaklar   

- Okumalar : Peter Zumthor, Mark Wigley, Werner Düttman&Berlin-
Kreuzberg, Robbrecht & Daem Architects, Marie-Jose van Hee. 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar -  

Ödevler -  

Sınavlar -  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav   

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   

Proje 3 15x3=45 

Laboratuvar 3 10x3=30 



  

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer (Dönem içi Çalışmaları)   

Final sınavı 1 25 

Final Sınavının Ağırlığı  25/100 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  75/100 

Toplam   100/100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 
 
 
 
 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

   x  

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

  x   

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     



  

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama    x  

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     



  

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik 
 

SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 16 3 48 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48 

Kısa Sınav - - - 

Ödevler/çeviri çalışmaları    

Sunum/Seminer Hazırlama 4 2 8 

Ara sınavlar    

Proje 4 2 8 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1  16 

Toplam İş Yükü   128 

Toplam İş Yükü / 25   5,12 



  

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 
 
 
 
 
 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Konut Tipolojisi ARCH 420   3 3   5 

 

Ön Koşul Dersleri   
Bu ders, öğrencilerin Bina Bilgisi derslerini destekleyen, devamı niteliğinde bir 
derstir. 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  Öğr. Üyesi Serpil Muallaoğlu.  

Dersin 
Yardımcıları  

- 

Dersin Amacı     
Dersin amacı, öğrencilere konut tipolojisinin, mimari mekanın niceliksel ve 
niteliksel özelliklerinin anlatılarak, tarihsel, kültürel ve kentsel bağlam içinde 
tasarım parametrelerini anlama ve yapabilme becerisinin kazandırılmasıdır.  

Dersin İçeriği 

Konutt Tipolojisinin tarihsel sürecinin anlatımı. 
Doğal, Tarihsel, Kültürel Ve Kentsel Çevrelerin konut tipolojileri üzerindeki 
etkileri. 
Barınma’dan Toplu Konut’a, konut tipolojileri.  
Çağdaş konut çözümlerinin süreçleri. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

Farklı bağlamlar içerisinde konut tasarımı yapabilme 
becerilerini geliştirme. 

10-11-1 1,2,3,5,7 C,B 

Konut ve konutun yer aldığı bağlamı sorgulama, 
analiz etme ve sonuçlarını değerlendirme becerisi 
kazanma. 

10-11-1 1,2,3,5,7 C,B 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 
4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: 
Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 
 
 
 



  

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 
Barınma  
Konut 

 

2 
Müstakil Ev Kavramı 
Bir Mimar Bir Konut Üzerinden İnceleme 
Sıra Evler 

 

3 Apartmanlaşma Süreci  

4 1920’lerde Toplu Konut Yaklaşımlari  

5 
Komün Apartmanlar 
Galata Bölgesi Apartman Tipolojisi 

 

6 
Araştırma Dosyası Teslimi 
Sunum 

 

7 Araştırma Dosyası Sunumu  

8 Toplu Konut Süreci  

9 
Apartmanlar 
Açık Koridor Apartmanlar 
Kapalı Koridor Apartmanlar 

 

10 Yapılan Çalışmalar Bağlamında Yorum ve Tartışma  

11 Türkiye’nin Konut Tasarım Serüveni  

12 
Kavramlar 
Bina Seçim Kriterleri 

 

13 Karma İşlevli Konut Yaklaşımları  

14 Çağdaş ve Yerel Konut Yaklaşımları  

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   - 

Diğer 
Kaynaklar   

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar - 

Ödevler Bir Konutun Araştırılıp Analiz Edilmesi ve Poster Olarak Sunumu 

Sınavlar 
1. Sunum ve Tartışma,  
2. Poster  

 
 
 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  



  

Ara Sınav    

Ödev (araştırma-pafta sunumu) 1 %40 

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum  1 %10 

Diğer (Dönem içi Çalışmaları)    

Final Sunumu ve Poster 1 %50 

Final Sınavının Ağırlığı  %50 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %50 

Toplam   %100 

Ders Kategorisi   

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

  x   

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     



  

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama   x   

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
  x   

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     



  

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42 

Kısa Sınav - - - 

Ödevler/çeviri çalışmaları 1 10 10 

Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10 

Ara sınavlar - - - 

Proje - - - 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması - - - 

Diğer (Poster) 1 10 10 

Yarıyıl Sonu Sınavı - - - 

Toplam İş Yükü   114 



  

Toplam İş Yükü / 25    4,56 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi    5 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Modern Mimarlık 

Detayları 
ARCH 421 Güz/Bahar 3+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     Modern Mimar Ustalardan Öğrenmek 

Dersin İçeriği 
Modern mimari mirasa konu bina tasarım teknolojileri ve sistem detaylarını ve 

bina oluşturma yöntemlerini içerir. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program  
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

Pre modern dönem detayları ve teknolojisi. Strüktür 
İç-dış yapı teknolojisi. 

13,15,17 4 A,C 

Modern dönem detayları ve teknolojisi. Strüktür İç-
dış yapı teknolojisi. 

13,15,17 4 A,C 

Post modern dönem detayları ve teknolojisi. Strüktür 
İç-dış yapı teknolojisi. 

13,15,17 4 A,C 

Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 



  

1 
Giriş. 

 

2 
Diriltmeler çağı ve Modern mimariye ihtiyaç. 

 

3 
Arts Crafts hareketi ve detayları. 

 

4 
Erken Frank Lloyd Wright Binaları 

 

5 
Otto Wagner-Adolph Loos 

 

6 
Le Corbusier ve Terragni binaları detayları. 

 

7 Mies ve çelik detayların gelişimi. 
Ders başı ödev teslimi 

 

8 
Modern mimarlar ve göç. Schindler,Gropius,Breuer ve konut. 

 

9 
Frank Lloyd Wright son dönem yapı ve inşaatlar,detaylarda buluşlar. 

 

10 
Alvar Aalto ve önemli yapıları. 

 

11 
Le Corbusier son dönem yapıları ve detayları. 

 

12 
 Louis Kahn’ın mimari detay yaklaşımları. 

 

13 
Post Modernler, Graves, Foster, Stirling, Venturi ve dahası. 

 

14 
Deconstrüktif ve Yüksek Teknoloji-Foster, Piano, Coop Himmelblau 

 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   - Görsel text ve okumalar-Eğitimci tarafından 

Diğer 
Kaynaklar   

- The Details Of Modern Architecture-Edward Ford Volumes 1 and 
2-Theory of design in the first machine age-R. Banham- Modern 
Architecture-K. Frampton 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar -  

Ödevler -  

Sınavlar -  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav   

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   



  

Proje 3 45% 

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Katılım (Diğer) 12 24% 

Final sınavı 1 31% 

Final Sınavının Ağırlığı   

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı   

Toplam   100% 

Ders Kategorisi 
Seçmeli dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri 

düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi 

sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla 

test edebilme becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim 

ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     



  

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

    x 

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
    x 

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, 

güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
    x 

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     



  

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik 
 

SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42 

Kısa Sınav - - - 

Ödevler/çeviri çalışmaları 1 6 6 

Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3 

Ara sınavlar 2 3 6 

Proje - - - 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması    

Diğer 6 3 18 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3 

Toplam İş Yükü   137 

Toplam İş Yükü / 25   5,48 



  

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Maket ve 
Fotoğrafçılık 

ARCH 432 5-6-7-8 3+0+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili  İngilizce 

Dersin Seviyesi    Lisans 

Dersin Türü  Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     
Maketin, bir sunuş aracından öte bir tasarım aracı olarak nasıl 
kullanılabileceğinin farklı malzeme ve maket yapım tekniklerinin yardımıyla 
kavranması. 

Dersin İçeriği 
Teorik altyapı (malzeme örnekleri, uygulama yöntemleri vb.) üzerine farklı 
maket uygulamalarının, yine farklı malzeme ve teknikler kullanılarak 
geliştirilmesi. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

Mekânsal kavram ve düşünceleri maket ile üç boyutlu 
olarak geliştirip ifade edebilir ve farklı form üretim 
yöntemlerine hâkim olur. 

2 1,3,5 A,B,C 

Deneylere açık olarak tasarlamanın yaratıcılığın 
arttırılabileceği bilinci ile tasarlayabilir. 

2 1,3,5 A,B,C 

Maket türlerine, malzemelerine ve tekniklerine hâkim 
olur.  

2 1,3,5 A,B,C 

Maketin türüne ve amacına göre uygun malzemeyi 
seçebilir. Maket malzemelerini düzgün bir şekilde kesip, 
şekil verip, birleştirebilir. 

2 1,3,5 A,B,C 

Maketin fotoğrafını çekerek 2 boyutlu bir araç olarak da 
kullanabilir. 

2 1,3,5 A,B,C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, 



  

E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  
Ön 

Hazırlık 

1 
Dersin kapsamının, işleyişinin ve maket atölyesinin tanıtılması. 
Maket malzemeleri ve türleri. Bir sonraki derse getirilecek malzemenin 
açıklanması. 

 

2 
Malzeme 01 Karton: malzeme özellikleri, kesme, şekil verme ve birleştirme 
teknikleri, örnekler. 
Uygulama 01 Karton 

 

3 
Uygulama 01 Karton: uygulamaya devam edilmesi, maketlerin atölyede 
tartışılması. 
Bir sonraki derse getirilecek malzemenin açıklanması. 

 

4 
Malzeme 02 Polistren köpük: malzeme özellikleri, kesme, şekil verme ve 
birleştirme teknikleri, örnekler. 
Uygulama 02 Polistren 

 

5 Uygulama 02 Polistren köpük: uygulamaya devam edilmesi, maketlerin 
atölyede tartışılması. Bir sonraki derse getirilecek malzemenin açıklanması. 

 

6 
Malzeme 03 Metal/Tel: malzeme özellikleri, kesme, şekil verme ve 
birleştirme teknikleri, örnekler. 
Uygulama 03 Metal/Tel 

 

7 Uygulama 03 Metal/Tell: uygulamaya devam edilmesi, maketlerin atölyede 
tartışılması. Bir sonraki derse getirilecek malzemenin açıklanması. 

 

8 
Malzeme 04 Alçı: malzeme özellikleri, kalıp yapma, alçı dökme ve şekil 
verme teknikleri, örnekler.  
Uygulama 04 Alçı 

 

9 
Uygulama 04 Alçı: uygulamaya devam edilmesi, maketlerin atölyede 
tartışılması. 
Bir sonraki derse getirilecek malzemenin açıklanması. 

 

10 Ara sınav maket uygulaması  

11 

Malzeme 05 Karma: geri kalan malzemelerin (plastik, ahşap vs.) tanıtılması, 
özellikleri, teknikler, örnekler. Karışık teknikle yapılmış maket örnekleri. 
Uygulama 05 Karma: seçilen malzemeler ile karışık teknikle maket yapılması, 
maketlerin fotoğraflarının oluşturulması. 

 

12 Uygulama 05 Karma: uygulamaya devam edilmesi, maketlerin 
fotoğraflarının oluşturulması. 

 

13 Uygulama 05 Karma: uygulamaya devam edilmesi, maketlerin 
fotoğraflarının oluşturulması. 

 

14 Final maketlerin tartışılması ve genel değerlendirme.  

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   
 DUNN Nick, Architectural Modelmaking (London: Laurence King Publishing, 

2010) 



  

 MILLS Criss B., Designing with Models: A Studio Guide to Making and Using 
Architectural Design Models (New Jersey: John Wiley and Sons Inc., 2005) 

 SCHILLING Alexander, Basics: Modelbuilding (Berlin: Birkhaeuser, 2006) 

Diğer 
Kaynaklar   

 LIM Joseph, Bio-structural: Analogues in Architecture (Amsterdam: BIS 
Publishers, 2009) 

 MORRIS Mark, Models: Architecture and the Miniature (UK: John Wiley &Sons 
Ltd., 2006) 

 VYZOVITI Sophia, Folding Architecture: Spatial, Structural and Organizational 
Diagrams (Amsterdam: BIS Publishers, 2003-2010) 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar 
 

Ödevler 
 

Sınavlar 
 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 %20 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   

Proje 5 %30 

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum   

Diğer   

Final sınavı 1 %50 

Final Sınavının Ağırlığı  %50 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %50 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 



  

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

   X  

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     



  

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 



  

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 4 56 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları 2 6 12 

Sunum/Seminer Hazırlama    

Ara sınavlar 1 8 8 

Proje    

Laboratuar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 24 24 

Toplam İş Yükü   136 

Toplam İş Yükü / 25   5,44 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 

 
 
 
 
 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Kentsel Yenileme 
ve Dönüşüm 

ARCH 447 5-6-7-8 3+0+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler  
 

Dersin 
Yardımcıları  

 



  

Dersin Amacı     

2.Dünya Savaşı sonrası Avrupa ve Amerika’daki kentleşme sürecinin 

dinamiklerini çalışmak; Batı dünyasındaki büyük ölçekli yenileme ve dönüşüm 

projelerini analiz etmek; Türkiye’deki konut sunumu ve kentleşem 

dinamiklerini çalışmak; Türkiye ve Avrupa’daki yenileme ve dönüşüm 

projelerini karşılaştırmak 

 

Dersin İçeriği 
Avrupa’daki kentleşme süreci; Türkiye ve Avrupa’daki konut sunumu; Avrupa ve 
Türkiye’deki kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri  

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1) Öğrenciler akademik araştırma yapabilir ve 
bunu uygun grafik teknikler kullanarak 
sunabilirler  

3, 5, 6 
 

1,2,3, 4, 6 C,D, 

2) Öğrenciler Batı’da uygulanmış yenileme ve 
dönüşüm projelerini değerlendirebilirler 

3, 5, 6 
 

1,2,3, 4, 6 C,D, 

3) Öğrenciler Türkiye’deki konut sunum ve 
kentleşme dinamiklerini değerlendirebilirler 

3, 5, 6 
 

1,2,3, 4, 6 C,D, 

4) Öğrenciler Avrupa ve Türkiye’deki yenileme 
ve dönüşüm projelerini karşılaştırabilirler 

3, 5, 6 
 

1,2,3, 4, 6 C,D, 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 Derse giriş 
arkaplan- I: Batı’daki ekonomik sorunlar ve kent   

 

2 arkaplan – II: Avrupa ve Amerika’da yeni kentsel ekonomi 
Kentsel politika ve değişen kent 

Ders notları 

3 
Kentsel değişim ve Avrupa ve Amerika’daki yeni kent formları Ders notları 

4 
Kent imajının değişimi, turizm, eğlence ve kültür-eksenli dönüşüm Ders notları 

5 
Ara sınav  

6 
Sosyal konular, kentsel dönüşüm ve sosyal sürdürülebilirlik Ders notları 

7 Konut eksenli dönüşüm ve soylulaşma; Avrupa’daki kentsel dönüşüm 
projelerinin başarıları ve başarısızlıkları  

Ders notları 

8 
Türkiye’deki konut ve kentleşme deneyimi  Ders notları 

9 Türkiye’de kentsel yenileme ve dönüşüm ile ilgili yeni yasalar ve 
uygulama sorunları 

Ders notları 



  

10 Öğrenci sunumları: Türkiye’deki kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri  
 

11 Öğrenci sunumları: Türkiye’deki kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri  

12 Öğrenci sunumları: Avrupa’daki büyük ölçekli kentsel yeniden(geliştirme) 
projeleri – bölüm I 

 

13 Öğrenci sunumları: Avrupa’daki büyük ölçekli kentsel yeniden(geliştirme) 
projeleri – bölüm II 

 

14 Tekrar  Genel tekrar 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   

Colantonio, A. & Dixon, T. (2011) Urban Regeneration and Social Sustainability: Best 
Practice from European Cities, Wiley-Blackwell. 
 
Couch, C., Fraser, C. and Percy, S. (2003) Urban Regeneration in Europe, Blackwell. 
 
Hall, T. (2006) (3rd ed.)Urban Geography, Routledge, London and New York. 
Large Scale Urban Development Projects in Europe (2007) Institute for Urban Planning 
and Development for the Ile-de-France-Region. 
 
Özdemir, D. (2010) (ed.) Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa 
Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Publishing, Ankara  
 
Özden, P. (2008) Kentsel Yenileme, İmge Publishing, İstanbul 
 
Tallon, A. (2010) Tallon, A. (2010) Urban Regeneration in the UK, Routledge, London   
 
Journal of Urban Regeneration and Renewal 

Diğer 
Kaynaklar   

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar 
 

Ödevler 
 

Sınavlar 
 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 20 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)  
 



  

Proje  
 

Laboratuvar  
 

Arazi Çalışması  
 

Seminer ve Sunum 1 50 

Diğer  
 

Final sınavı 1 30 

Final Sınavının Ağırlığı  30 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  70 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

 
 
 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

   X  

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

   X  



  

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

   X  

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     



  

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84 

Kısa Sınav    

Ödevler/çeviri çalışmaları    

Sunum/Seminer Hazırlama 1 1 1 

Ara sınavlar 1 1 1 

Proje    

Laboratuvar    

Arazi Çalışması    

Diğer    

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1 

Toplam İş Yükü   130 



  

Toplam İş Yükü / 25   5,2 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 
 
 
 
 
 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Türk Mimarlık 
Tarihi  

ARCH 471  6-7-8 3+0 3 5 

 

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli   

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler   

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     

 Türk mimarisinin menşei meselesinin ileri düzeyde irdelenmesidir. Anadolu 
Öncesi Türklerde tespit edilmiş sanatsal faaliyetlerin ve mimari ürünlerin Anadolu 
Uygarlıkları potasındaki yansımasının karşılaştırmalı olarak incelenmesi  ve Osmanlı 
Türk Mimarisinin oluşumundaki etkilerinin irdelenmesidir. 

Dersin İçeriği 

 Türklerin İslamiyet’i kabulünden önce oluşturdukları Orta Asya yapılarında ve 
Budist tapınaklarında kullanılan mekanlar ve mimari elemanlar ile göçebe Türk 
Topluluklarının ürettiği eserlerin Anadolu’daki kalıcı mimari ürünlerdeki 
yansımaları örnekler üzerinde karşılaştırmalı olarak incelenecek ve daha sonra; 
Osmanlı-Türk Mimarisinin karakteristikleri irdelenecektir 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1) Turk Mimarlık Tarihi ile ilgili kronolojik sergileme 
becerisi 

3, 6 
1-2-3-4-7 A-C 

2) Turk Mimarlık Tarihi konularında analiz ve 
değerlendirme yapabilme becerisi 

3, 6 
1-2-3-4-7 A-C 

3) Turk Mimarlık Tarihi konularını detaylı irdeleme 3, 6 1-2-3-4-7 A-C 

4) Turk Mimarlık Tarihi konularını karşılaştırmalı irdeleme 
becerisi 

3, 6 
1-2-3-4-7 A-C 

5) Yeni mimari tasarım problemlerini Turk Mimarlık 
örneklerini kullanarak irdeleme becerisi 

3, 6 
1-2-3-4-7 A-C 



  

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 

7) Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, 

E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön Hazırlık 

1 
Türk Mimarisinin menşei meselesi 

  

2 
Bizans Mimarisi ile ilişkiler 

  

3 Anadolu Öncesi Türk Mimarisi(Gazne-Karahanlı-
Büyük Selcuklu) 

  

4 Anadolu da Erken Türk Mimarisi (Anadolu 
Selçuklu-Beylikler) 

  

5 
Osmanlı Türk Mimarisi(Osmanlı Erken Dönem) 

  

6 
Osmanlı Türk Mimarisi (Osmanlı 16.yüzyıl) 

  

7 
Osmanlı Türk Mimarisi (Osmanlı 16.yüzyıl) 

  

8 
Osmanlı Türk Mimarisi(Osmanlı Geç Dönem) 

  

9 
ARA SINAV 

  

10 
SEMİNER (Gazne-Karahanlı-Büyük Selcuklu) 

  

11 
SEMİNER (Anadolu Selçuklu) 

  

12 
SEMİNER (Osmanlı Erken Dönem) 

  

13 
SEMİNER (Osmanlı 16.yüzyıl) 

  

14 
SEMİNER (Osmanlı Geç Dönem) 

  

 

KAYNAKLAR 

Ders 
Notu   

 -Unsal , Turkish Islamic Architecture-Seljuk to Ottoman, First published by Alec Tiranti 
Ltd, 1970, London. 
-Kuban, Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme, İstanbul, 1954 (Yeterlik Tezi) 
-Kuban, Osmanlı Dini Mimarisinde İç Mekan Teşekkülü. Rönesansla Bir Mukayese, 
İstanbul, 1958 (Doçentlik Tezi) 
-Kuban, Bir Batı Anadolu Gezisi İzlenimleri, İstanbul, 1961 
- Kuban, Anadolu-Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İstanbul, 1965 (Profesörlük 
Tezi) 



  

-Kuban, Türkiye Sanatı Tarihi, İstanbul, 1970; 7. Baskı 1996 (Gerçek Yayınları, 100 
Soruda Serisi) (ÇAĞDAŞ YAYINLARI) 
-Kuban, Mimarlık Kavramları, İstanbul, 1973; 4. Baskı 1998, 6. Baskı 2002 (YEM) 
-Kuban, Muslim Religious Architecture, Part I, Leiden, 1974; Part II, Leiden, 1985 
(Iconography of Religions, XXII, 2, 3) (BRILL) 
-Kuban,  Sanat Tarihimizin Sorunları, İstanbul, 1975; (Genişletilerek) Türk ve İslam Sanatı 
Üzerinde Denemeler, İstanbul, 1982; 2. Baskı, 1995 (ARKEOLOJİ VE SANAT) 
-Kuban,  Turkish Culture and Arts, İstanbul, 1985 (BBA) 
-Kucukkaya, “Kundekari in Turkish-Ottoman Arts, Arts of Asia, Vol.33, Number 3, May-
June 2003,pp.129-136. 
http://www.artsofasianet.com/backissues/back_issues/33/iss33may_jun.htm 
11. Kucukkaya, “Conservation of Turkish Ottoman Architecture, Inaugural Lecture, 19 
May 2011, 

 UKZN Innovation Centre, eNewsletter, Volum 3, Number One, pp.2 and 7, Durban, 
SA. 
http://coh.ukzn.ac.za/Libraries/Newsletters/Online_Newsletter_June_2011.sflb.ashx
?download=false 

Diğer 
Kaynakla
r   

 

 Kuban, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri. Anadolu’dan Önce Türklerin Sanat Ortaklıkları, 
İstanbul, 1993 (CEM) 
-Kuban,  İzmir ve Ege’den Mimari İzlenimler, (D. Goffman’la birlikte; Çizimler: Kaya 
Dinçer, İzmir, 1994 (ÇİMENTAŞ, İZMİR) 
- -Kuban, Istanbul, An Urban History. Byzantion, Constantinopolis, Istanbul, 1996; 
Türkçe Çevirisi: İstanbul, Bir Kent Tarihi. Bizantion, Konstantinopolis, İstanbul, 
İstanbul, 1996; İkinci Türkçe Baskısı, İstanbul, 2000 (TARİH VAKFI) 
-Kuban, Sinan’ın Sanatı ve Selimiye, İstanbul, 1997; 2. Baskı 1998; İngilizce Çevirisi: 
Sinan’s Art and Selimiye, Istanbul, 1997 (Aydın Doğan Vakfı Sosyal Bilimler 1997 
Ödülü) (TARİH VAKFI) 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar  Belgesel, film, slayt gösterimi   

Ödevler  Seminer 

Sınavlar  1 ara sınav ve final sınavı 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  

Ara Sınav 1 %30 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum 1  

Diğer  %30 

http://www.artsofasianet.com/backissues/back_issues/33/iss33may_jun.htm
http://coh.ukzn.ac.za/Libraries/Newsletters/Online_Newsletter_June_2011.sflb.ashx?download=false
http://coh.ukzn.ac.za/Libraries/Newsletters/Online_Newsletter_June_2011.sflb.ashx?download=false


  

Final sınavı 1 %40 

Final Sınavının Ağırlığı 1 %40 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı 1 %60 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Uzmanlık / Alan Dersleri 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

   X  

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

   X  

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

     

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     



  

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
     

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 
     



  

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56 

Kısa Sınav 1 12 12 

Ödevler/çeviri çalışmaları - - - 

Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20 

Ara sınavlar 1 3 3 

Proje - - - 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması - - - 

Diğer - - - 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3 

Toplam İş Yükü   136 

Toplam İş Yükü / 25   5,44 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 

 

DERS BİLGİSİ 

Dersin Adı KODU DÖNEM T+U+L SAAT KREDİ AKTS 

Taş Koruma 
Teknolojisi 

ARCH 472 5-6-7-8 3+0+0 3 5 

 



  

Ön Koşul Dersleri   
- 

Dersin Dili Türkçe 

Dersin Seviyesi   Lisans 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin 
Koordinatörü    

 

Dersi Verenler   

Dersin 
Yardımcıları  

 

Dersin Amacı     

Yapı Taşlarının jeolojisi, bozulma nedenleri ve restorasyon yöntemleri 

irdelenmektedir. 

Dersin İçeriği 

Eski eserleri oluşturan sorunlu yapı taşlarının bozulma nedenleri (Bünyesel, 

Dıştan gelen –Atmosferik etkiler ve nem, Isısal, Canlılara bağlı) ve restorasyon 

yöntemleri (Yüzeysel aşınma direnci, Bünyesel takviye, Parça kayıplarının 

tedavisi), gelişmiş, eski esere zarar vermeyen, tahrip edici olmayan çağdaş 

morfolojik araştırma teknikleri (endoskopi, farklı ışık ve ses analizleri 

teknolojileri) irdelenmektedir. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 
Öğrenme 
Çıktıları 

Öğretim 
Yöntemleri 

Ölçme 
Yöntemleri 

1. Taş koruma konusunda mesleki ve etik sorumluluk 
bilinci 

7, 17 
1,2,3,4,5,6,7 A, C 

2. Dünyadaki taş koruma çalışmaları hakkında bilgi ve 
farkındalık 

7, 17 
1,2,3,4,5,6,7 A, C 

3. Taş mimari koruma ile ilgili konularda yeterli bilgi 
birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı 
bilgileri mimari koruma problemlerini çözme için 
uygulayabilme becerisi 

7, 17 

1,2,3,4,5,6,7 A, C 

4. Karmaşık taş koruma problemleri saptama, 
tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu 
amaçla uygun analitik inceleme metodunu seçme 
ve uygulama becerisi 

7, 17 

1,2,3,4,5,6,7 A, C 

Öğretim Yöntemleri: 

1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 

4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: 

Teknik Gezi; 

Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj 

 

DERS AKIŞI 

Hafta  Konular  Ön 



  

Hazırlık 

1 
Taşlarının Oluşumu ve Sınıflandırılması 

 

2 
Yapı Taşı Olarak Kullanılan Doğal Taşlar 

 

3 
Yapı Taşlarının Tahrip Nedenleri 

 

4 
Yapı Taşlarının Tahrip Nedenleri 

 

5 
Yapı Taşlarının Bozulma Şekilleri 

 

6 
Yapı Taşlarının Bozulma Şekilleri 

 

7 
Sınav I 

 

8 
Yapı Taşlarının Restorasyon Teknikleri 

 

9 
Yapı Taşlarının Restorasyon Teknikleri 

 

10 
SEMİNER  

 

11 
SEMİNER 

 

12 
SEMİNER 

 

13 
Sınav II 

 

14 
Çalıştay 

 

 

KAYNAKLAR 

Ders Notu   
 Ahunbay, Z., 1996, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayıncılık, 

İstanbul, Küçükkaya, A. G., 2004, Yapı Taşlarının Tahrip Nedenleri, Bozulma 
Şekilleri ve Restorasyon Yöntemleri, Birsen Yayınevi, İstanbul 

Diğer 
Kaynaklar   
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MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dokümanlar  Belgesel, film, slayt gösterimi   

Ödevler  Rolove, seminer, çalıştay 

Sınavlar  Ara Sınav, Final Sınavı 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi  



  

Ara Sınav 2 %10+%40 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)   

Proje   

Laboratuvar   

Arazi Çalışması   

Seminer ve Sunum 1 %20 

Diğer   

Final sınavı 1 %40 

Final Sınavının Ağırlığı  %60 

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı  %40 

Toplam   100 

Ders Kategorisi 
Temel Mesleki Dersler 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

 
No 

 
Program Öğrenme Çıktıları 
 

Katkı Seviyesi 
(1: en düşük,                      
5: en yüksek) 

1 2 3 4 5 

1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi 

ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış 

sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme 

becerisi 

     

2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve 

bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; 

İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve 

dokümantasyonu becerisi 

     

3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve 

biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi 

     

4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve 

kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve 

uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim 

tasarımı düzeyinde uygulama becerisi 

     

5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya 

mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, 

teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama, 

     



  

6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere 

ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler 

ve tarihi mirasın etkilerini anlama 

     

7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci 

kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini 

hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama 

   X  

8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında 

doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay 

kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını 

anlama 

     

9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, 

davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama 
     

10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama      

11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak 

yerleşme ve bina tasarımı becerisi 
     

12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği 

sitemlerinin temel ilkelerini anlama, 
     

13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin 

davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını 

anlama 

     

14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında 

aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel 

ilkelerini anlama 

     

15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının 

temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama 
     

16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik 

ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri 

tasarımının temel ilkelerini anlama 

     

17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin 

üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 
   X  

18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, 

çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, 

seçme ve entegre edebilme becerisi 

     

19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari 

projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve 

ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım 

kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi 

     

20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari 

projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına 

kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) 

geliştirme ve değerlendirme becerisi 

     

21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina 

ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama 
     



  

22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının 

gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama 
     

23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis 

etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer 

ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi  

     

24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, 

danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini 

anlama 

     

25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş 

planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, 

düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen 

küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, 

çeşitlilik konularını anlama 

     

26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım 

geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama 
     

27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, 

mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina 

tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın 

yasal sorumluluklarını anlama 

     

28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, 

işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama 
     

29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle 

ilgili etik konularını anlama 
     

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş 
Yükü (Saat) 

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 3 42 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56 

Kısa Sınav 1 12 12 

Ödevler/çeviri çalışmaları - - - 

Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20 

Ara sınavlar 1 3 3 

Proje - - - 

Laboratuvar - - - 

Arazi Çalışması - - - 

Diğer - - - 

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3 

Toplam İş Yükü   136 



  

Toplam İş Yükü / 25   5,44 

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi   5 

 
 
 

 
 

 


