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KONYA	TEKNİK	ÜNİVERSİTESİ	
Mimarlık	ve	Tasarım	Fakültesi	
Mimarlık	Bölüm	Başkanlığı	

	
Lisans	Ders	İçerikleri	

	
‐	1.	YARIYIL	
Ders	Kodu Ders	Adı  			T+U+L	 AKTS 

3501151 
Stüdyo-I ve Mimari Kavramlar (A+B+C): Temel düzeyde, mimari mekan tasarımına ilişkin kavramların uygulamalarla 
öğretilmesi. 

4+4+0 8 

3501152 
MİMARİ ANLATIM TEKNİKLERİ: Tasarımları anlatmada, mimarlık eğitimi ve mimarlık hayatında kullanabileceği ortak dil 
oluşturmak amaçlanmıştır. 

2+2+0 4 

3501153 TEMEL TASAR PLASTİK SANATLAR: Temel Tasar ile ilgili kavramlar, terimler ve sözcüklerin öğrenilmesi  4+4+0 8 

3501155 
TÜRK DİLİ I:Türk Dili dersinin amacı, öğrencilerin Türkçe kelime, gramer bilgilerini pekiştirmek, anlama ve yazma 
becerilerini geliştirmektir. 

2+0+0 2 

3501156 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAPLARI TARİHİ I:Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin amacı öğrencilere Türkiye 
Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkelerini 
benimsetmek, Atatürkün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılâpçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden 
milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatmaktadır 

2+0+0 2 

3501161 
MİMARLAR İÇİN MATEMATİK: Matematiğin yöntemlerini, uygulamalarını ve matematiksel düşünme yollarını tanımak. 
Matematiksel kavramları alıştırma ve örneklerle geliştirmek. Matematiksel fikirleri düşünebilmek ve iletebilmek. 

3+0+0 3 

3501157 
YABANCI DİL I:Metinlerle (kelime bilgisi ve dil bilgisi ile) dil hâkimiyetini arttırmak, hedef kelime öğrenimini ve 
kullanımını sağlamaktır. 

3+0+0 3 

	
	
	
	
	
	
	
	
‐	2.YARIYIL	
Ders	Kodu Ders	Adı  			T+U+L	 AKTS 

3501251 
STÜDYO II ve İleri Anlatım Teknikleri: Öğrencilerin analiz yapma, kavramsallaştırma, yorumlama, planlama ve üretim 
süreçlerini uygulayarak tasarım pratiklerini geliştirmesi. 

4+4+0 10 

3501252 
Yapı BİLGİSİ ve MALZEME BİLGİSİNE GİRİŞ: Yapı hakkında bilgi edinmek - Yapı elemanları; temel, duvar, döşeme, 
betonarme taşıyıcı sistem, merdiven, çatı vb. hakkında bilgi edinmek - Yapıda kullanılan bağlayıcı malzemeler hakkında 
bilgi edinmek - Beton; beton tasarımı (granülometri, dayanım vb.), betonarme vb. hakkında bilgi edinmek 

4+2+0 6 

3501253 
MİMARLIK TARİHİNE GİRİŞ: Mimarlıktaki genel kavramlar verilerek bu kavramların ışığında mimarlık tarihinde yer alan 
ve Roma mimarlığına kadar olan dönemde ortaya konan mimarlık ürünlerini yorumlamak. 

2+0+0 3 

3501255 TÜRK DİLİ II:Bu dersin amacı, öğrencilerin Türkçe kelime, gramer, anlam ve yazma becerilerini geliştirmektir. 2+0+0 2 

3501256 

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ II: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin amacı öğrencilere Türkiye 
Cumhuriyetinin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkelerini 
benimsetmek, Atatürkün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılâpçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden 
milliyetçilik anlayışını, uluslar arası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatmaktadır. 

2+0+0 2 

3501257 
YABANCI DİL II: Metinlerle (kelime bilgisi ve dil bilgisi ile )dil hâkimiyetini arttırmak, hedef kelime öğrenimini ve 
kullanımını sağlamaktır. 

3+0+0 3 

3501260 
3 BOYUTLU MODELLEME YÖNTEMİ: Mimarlıkta üç boyutlu düşünebilme becerilerini geliştirebilmek için, teknik açıdan 
değişik ölçekteki mimari maket tekniklerini vererek mimarlıkta maketin kullanımını yaygınlaştırmak. 

2+2+0 4 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	

‐	3.	YARIYIL	
Ders	Kodu Ders	Adı  	 AKTS 

3501351 

STÜDYO III:  Çevresel, sosyal ve kültürel değerler ile kent ve konut ilişkisinin irdelenerek; çevresel etmenler ve kullanıcı 
gereksinimleri doğrultusunda temel fonksiyonu konut olan birkaç fonksiyonun bir araya geldiği tek veya birkaç kütleden 
oluşan apartman, yapı adasında konut grubu, kent içi apartman, mevcut doku konut kompleksleri, zemin katı ticaret olan 
konut veya konut grubu, konak, çiftlik evi ve benzeri yapı gruplarının çözümlenmesi amaçlanmaktadır. 

4+4+0 8 

3501352 
YAPI ELEMANLARI: Temel yapı bileşenlerinden çatı ve merdiven elemanlarının tasarımı için gerekli ana ilkelerin 
verilmesi, detaylandırılması. 

3+3+0 7 

3501353 

YAPI MALZEMELERİ: Yapı üretiminde kullanılan ana yapı malzemeleri olarak bilinen Ahşap, Taş, Toprak (Seramik), Cam, 
Plastik ve Metal malzemelerin genel özellikleri, üretim teknikleri ve yapıda kullanıldığı yerler detaylı olarak açıklanarak, 
öğrencilerin mimari tasarım ve uygulama safhalarında gerekli olan malzemeyi tanıma ve yapıda kullanılması konusunda 
bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak. 

2+0+0 3 

3501354 
STATİK-MUKAVEMET: Mekaniğin temel kavramlarını ve ilkelerini öğretmek, bu kavramlar ve ilkelerle mühendislik 
problemlerinin mimari elemanlar üzerinde nasıl çözülebileceğini göstermektir. 

2+0+0 2 

3501355 

İLKÇAĞ ve ANTİK DÖNEM MİMARLIK TARİHİ: Tarih öncesi çağlar ve medeniyetlerin mimarlık ve sanata etkileri, insanlık 
tarihinin gelişim sürecinde, medeniyetlerin sosyal, kültürel yapısının mimarlık alanında ortaya koyduğu yenilikleri ve 
gelişmeleri, antik ve ilk çağda mimarlık ve kent gelişiminin temellerini anlatılması ve öğrencilere eleştirel bir yaklaşımla, 
objektif değerlendirebilme ve yapıları mimari bir dille okuyabilme yetisi kazandırılması hedeflenmektedir. 

2+0+0 2 

3501369 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ: İş kazaları ve meslek hastalıkları nedenlerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaya 
yönelik bilgi ve beceri edinerek iş yerinde güvenlik önlemlerini tespit edebilmesini, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı 
konusunda bilgi edinerek iş yerindeki uygulamalarla değerlendirilebilmesi. 

3+0+0 3 

3501370 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MİMARİ TASARIM 1: Çok yönlü kullanılabilen veri yapısı sayesinde Bina Bilgi Modeli, projenin 
planlaması ve uygulaması için bir öngörü sunabilmekte ve proje ile ilgili risklerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bu 
derste, yapı tasarımı, uygulaması ve hatta işletiminde yeni olanaklar sağlayan BBM’yi temel bileşenleri, çalışma 
prensipleri ve desteklediği teknolojileri içine alacak şekilde incelenecektir. Bunu yaparken BBM’nin özellikle proje 
planlaması ile yönetimini kolaylaştıran ve proje katılımcıları arasında etkili iletişim imkânı veren özellikleri üzerinde 
yoğunlaşacaktır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin mimarlık eğitimi ve mimari tasarım sürecinde sunduğu yeni olanaklar 
çerçevesinde bilgisayar destekli programlarının genel tanıtımı ve bilgilendirilmesi yapılacaktır. Uygun sunum 
ortamlarında mimari düşünceyi en iyi biçimde ifade edebilmek için en yaygın ve güncel kullanılan programların 
(AutoCAD-Revit Architecture gibi) kullanımına yönelik anlatımlar ve uygulamalar yapılacaktır. 

2+1+0 5 

	
	
	
	
	

‐	4.	YARIYIL	
Ders	Kodu Ders	Adı  	 AKTS 

3501451 

STÜDYO IV: Mimarlık öğrencisine çok fonksiyonlu bina tasarımına girişin verildiği derstir. Öğrenciler, fonksiyonel ilişkilerin 
çözümlenmesini, sirkülasyon alanlarının çözümünü, paketlemeyi ve mekânsal ilişkileri sorguladıkları dönemdedirler. Bu 
bağlamda verilen probleme çözüm üretmek amacıyla konsept üretme, karmaşık fonksiyonları çözümleme ve sunma 
becerilerini kullanmaları hedeflenmektedir. Sunum tekniklerini ve araçlarını verimli kullanmaları, üç boyutlu düşünme 
becerilerini aktifleştirmeleri beklenmektedir. 

4+4+0 10 

3501452 İNCE YAPI UYGULAMALARI: Taşıyıcı strüktürü tamamlanmış yapıların, dış ve iç fiziksel etkilerden koruma ve görsel etkilerini 
geliştirme sebebiyle çeşitli malzemeler ile kaplanmaları ve donatılmaları konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak. 

3+2+0 7 

3501453 
YAPI FİZİĞİ ve ÇEVRE KONTROLÜ: İklimsel değişimlerin yapı kabuğu üzerinde etkili olduğu durumlar hakkında bilgi edinmek. 
- Yapı fiziği ve iç mekan konfor koşulları hakkında bilgi edinmek. - Yapı elemanları katmanlarında ısı kaybı uygunluk kontrolü, 
ısı kaybı hesabı ve yoğuşma analizleri hakkında bilgi edinmek. - Görsel konfor ve işitsel konfor hakkında bilgi edinmek  

2+0+0 3 

3501454 
İSLAM ÖNCESİ ve SONRASI TÜRK MİMARLIK TARİHİ: İslamiyet öncesi Hun Göktürk ve Uygur Sanatlarının öne çıkan mimari 
ürünlerinin öğretilmesi, İslamiyet sonrası Karahanlı, Gazneli Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Sanatı mimari ürünlerinin 
öğretilmesi. 

2+0+0 2 

3501455 
YAPI STATİĞİ: Öğrencilerinin tasarımlarında yapıların taşıyıcı sistemlerine karar vermelerine ve boyutlandırmalarına 
yardımcı olacak hesap ve detayları kavramaları amaçlanmaktadır.. 

2+0+0 2 

3501469 
Mimari Eskiz ve Perspektif: Mimari tasarım süreçlerinde serbest el çizimiyle eskiz çalışmaları yapabilme becerisi kazandırmak 
ve perspektif ile ilgili temel bilgilerin verilmesi. 

2+1+0 3 

3501470 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MİMARİ TASARIM 2: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin mimarlık eğitimi ve mimari tasarım sürecinde 
sunduğu yeni olanaklar çerçevesinde bilgisayar destekli tasarım programlarının genel tanıtımı yapılacaktır. Uygun sunumlar ile 
mimari düşünceyi en iyi biçimde ifade edebilmek için en yaygın ve güncel kullanılan programların (3d Studio Max-Vray Render, 
Lumion Render, Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator gibi) kullanımına yönelik uygulamalar ve anlatımı yapılacaktır. 

2+1+0 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
‐	5.YARIYIL	
Ders	Kodu Ders	Adı  		T+U+L	 AKTS 

3501551 
STÜDYO V: Turizm yapıları (otel, butik otel, hostel vb.), kültür yapıları (müze, çok amaçlı salonlar, sinema, tiyatro vb.), 
öğrenci yurtları, yaşlı ve engelli bakımevleri, ibadet mekanları gibi kültürel ve sosyal içerikli kompleks bina çözümlerine 
odaklanılmasını sağlamak. 

4+4+0 8 

3501552 
YAPI UYGULAMALARI: Her türlü projeyi, kanun ve yönetmeliklere uygun, her şehir ve ülkede, inşa edilebilir proje 
hazırlamayı, her şarta uygun detay üretebilmeyi ve yapımın tüm paydaşlarıyla birlikte organize olabilme yeteneğini 
kazandırmaktır.. 

4+4+0 7 

3501553 
ANADOLU TÜRK MİMARLIK TARİHİ: Anadolu Selçuklularından başlayarak Osmanlı İmparatorluğuna kadar olan dönemde 
Türklerin Anadolu’da meydana getirdikleri mimari ürünleri tanıtmak, bu mimari ürünlerin plan özellikleri, yapım 
teknikleri, süsleme yönleriyle ele alarak benzer yönleriyle birlikte gelişim çizgisini belirtmek. 

2+0+0 2 

3501554 BETONARME ve ÇELİK YAPILAR: Beton ve çeliğin malzeme olarak tanıtılması. Betonarme taşıyıcı sistemlerin tanıtılması ve 
oluşturulması kuralları. Çelik birleşim elemanları ve birleşim prensipleri. Örnek yapılar üzerinden değerlendirmeler. 

2+0+0 2 

3501555 STAJ I (ŞANTİYE): Öğrencilere, öğretim dönemlerinde almış oldukları teorik bilgilerin şantiye ortamında uygulamasını 
görme ve/veya yapma imkanını sağlamaktır. 

0+0+2 3 

                          SEÇMELİ DERSLER 

3501559 
EKOLOJİK TASARIM:  Mimari tasarım süreçlerinde uygulanmak üzere, ekolojik tasarımla ilgili yaklaşımların ve bilgilerin 
verilmesi.                                     

2+0+0 4 

3501564 

KÜLTÜREL MİRAS BELGELEME TEKNİKLERİ:  -Kültürel miras alanında geleneksel ve modern yöntemler hakkında bilgi 
edinmek -Kültürel Miras belgeleme tekniklerinin temel prensiplerini öğrenmek -Belgeleme teknikleri arasındaki farkları 
görmek ve karşılaştırmak -Dökumantasyon tekniklerinin kullanım yerlerini belirleyen değişkenler hakkında bilgi sahibi 
olmak. Dersin Hedefleri: -Kültürel Mirasın belgelenerek gelecek nesillere aktarılması konusunda bir bilinç yaratmak -
Koruma alanındaki projelere altlık oluşturabilecek rölöve projelerinin standartlarının belirlenmesine katkı sağlamak -
Teknoloji ile kültürel mirası bir araya getirmek                                

2+0+0 4 

3501565 
ÇAĞDAŞ YAPI MALZEMELERİ: Yapı malzemelerinin iç yapısı ve teknik performans özellikleri hakkında bilgi edinerek 
çağdaş yapı malzemelerini tanıma, tasarımda ve uygulamada kullanımlarının öğrenilmesi amaçlanmıştır.    

2+0+0 4 

3501566 
YAPILARDA AYDINLATMA TEKNİKLERİ:  Yapılarda aydınlatma yöntemleri hakkında bilgi edinmek. - Görsel konfor 
hakkında bilgi edinmek. - Yapılarda yapay aydınlatma araçları ve ışık şiddeti hesaplama yöntemleri hakkında bilgi edinmek. 

2+0+0 4 

3501567 
MİMARİ TASARIM-YER-KİMLİK İLİŞKİSİ: Kent kimliği ve özgünlüğü konusunda temel bilgilerle donatılarak yer’e özgü 
tasarım konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

2+0+0 4 

3501575 
KÜLTÜR KONUT VE TASARIM: Kültür kavramını ve mimari tasarımdaki etkilerini ulusal ve uluslararası çeşitli konut 
uygulamaları üzerinden açıklayarak öğrencilerin farklı sosyo-ekonomik ve kültürel gruplar için daha yaşanabilir ve kaliteli 
konut ve konut birimlerini tasarlayabilmelerini sağlamaktır.         

2+0+0 4 

3501576 
MİMARLIKTA FORM ARAŞTIRMASI:   Geometri-form, fonksiyon-form, bina cinsi-form, algı-form gibi mimarinin temel 
problemlerinin çözümü hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.       

2+0+0 4 

3501577 
MİMARLIKTA GÖRSEL SUNUM TEKNİKLERİ:  Mimarlık eğitimi alan öğrencilerin mimarlık eğitimi süresince ve meslek 
yaşamında, hazırladığı mimari düşünce ve tasarım fikirlerini sunmak için yöntemler, teknikler ve kullanılan yardımcı 
bilgisayar programları öğretilerek, mimari görsel sunum konusunda beceri kazanmalarını sağlamak.                            

2+0+0 4 

3501578 
ENGELLİLER İÇİN BİNA VE ÇEVRE TASARIMI:  Mimari tasarıma evrensel bir bakış açısıyla yaklaşmak ve kullanıcı 
kavramını genişleterek tüm bireylerin gereksinimlerine uygun mekanlar tasarlanmasını sağlamak bilincini yerleştirmek 
hedeflenmiştir.                               

2+0+0 4 

3501580 
GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI: Mimarlık öğrencilerinin sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmaları içerisinde yer alarak, 
empati duygularını geliştirmek, mesleki sorumluluğun yanısıra insani sorumluluklarının da farkında olmalarını 
sağlamaktır. 

2+0+0 4 

3501581 

KENT İLE ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTELERİN YER SEÇİMİ: Günümüzdeki anlamı ile bir ülke yükseköğretim 
sisteminin en temel unsurunu oluşturan üniversite, Ortaçağ Avrupası’nda ortaya çıkmıştır. Üniversitenin ortaya çıkışından 
itibaren ise kurulduğu kent ile arasında güçlü bir etkileşim olmuştur. Bu ders kapsamında üniversite-kent etkileşiminin 
sorgulanması ve kent ile etkileşimi bağlamında çeşitlenen üniversitelerin incelenmesi  

2+0+0 4 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
‐	6.	YARIYIL	

Ders	
Kodu 

Ders	Adı  		T+U+L	 AKTS 

3501651 
STÜDYO VI: Detaylı bir şekilde değerlendirilen yere özgü bağlam içerisinde mimari tasarım gerçekleştirmek. Çok sayıda 
bölümlerin ve mekanların yer aldığı bir mimari ihtiyaç programına göre mimari proje gerçekleştirmek ve bunları uygun bir 
anlatım tekniği ile ifade etmek 

4+4+0 12 

3501652 
ŞEHİRCİLİK ve İMAR HUKUKU: Öğrencileri temel şehir ve şehircilik kavramları ile tanıştırmak, planlama ve tasarım, üst ve alt 
ölçek, mimarlık ve planlama arasındaki ilişkileri tartışmak. İmar hukuku kavramı ve ilgili mevzuat ile ilgili temel çerçeve 
oluşturmak.. 

2+2+0 4 

3501653 
TARİHİ ÇEVRE KORUMA ve RESTORASYON PRENSİPLERİ: Tarihi çevre, anıt kavramlarının açıklanması, çevre, insan, anıt 
ilişkilerinin kurulması, anıtlardaki bozulma nedenlerinin irdelenmesi ve yapıların onarımında uyulması gereken yasal teknik ve 
estetik kuralların açıklanması.. 

2+0+0 3 

3501654 

ÇAĞDAŞ MİMARLIK TARİHİ: 19. ve 20. yy Avrupa’da ve Amerika’da mimarlık camiasını derinlemesine etkileyen çağdaş 
mimarlık akımları anlatılmaktadır. Bu akımların ortaya çıkışları, savundukları ilkeler ve yayınladıkları manifestolar, bu 
akımların etkilediği diğer sanat dallarına değinilmektedir. Çağdaş mimari akımlarda eserler veren mimarların tanınmış 
eserleri, görseller eşliğinde, öğrencilere aktarılmaktadır. Ayrıca bu dönemde, Türkiye’deki gelişmelere de değinilmektedir. 
Neticede, öğrencilere entelektüel bir bilinç düzeyi ve mimari bir perspektif kazandırmak. 

2+0+0 3 

                       SEÇMELİ DERSLER 

3501659 
MİMARLIK VE AHŞAP MALZEME: Mimarlık mesleğinde çok önemli bir yere sahip ahşap malzemenin, geleneksel 
uygulamalarından günümüzde yoğun olarak kullanılan en ileri modern (teknolojik ahşap yapı) üretim ve uygulama 
tekniklerine kadar birçok konuda öğrenciyi bilgilendirmektir. 

2+0+0 4 

3501660 
İLERİ YAPIM SİSTEMLERİ: Mimarlık eğitimi tasarım süreçlerinde bilim, teknoloji, sanat ve ekonomi olarak, ileri yapımları 
tanımak ve yenilikleri deneme cesareti kazandırmaktır. 

2+0+0 
4 

3501662 RÖLÖVE UYGULAMA TEKNİKLERİ: Mimarlıkta sağlıklı restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanabilmesi iyi bir rölöve 
projesi ile mümkündür. Bu nedenle restorasyon projeleri için altlık oluşturacak rölöve alım ve çizim tekniklerinin verilmesi 

2+0+0 4 

3501667 TARİHİ ÇEVREDE YENİ YAPILAŞMA KOŞULLARI: Tarihi çevre ile yeni yapılaşmaların mimari tasarım, kentsel koruma ve kent 
planlaması bağlamında nasıl entegre edilebileceğine yönelik değerlendirmeler yapmaktır.                        

2+0+0 4 

3501668 
MİMARİDE GÜNEŞ ENERJİSİ: Mimarlık ve enerji ilişkisi hakkında bilgi verilerek, yapı tasarımında güneş enerjisini 
değerlendirmeye yönelik temel bilgi ve becerinin kazanılması.   

2+0+0 
4 

3501673 
MİMARİ TASARIMA ANALOJİK YAKLAŞIM: Mimari tasarımda doğadan esinlenme ve uygulama biçimlerinin neler olabileceği ve 
doğa-insan etkileşiminin mimarlıktaki yansıma biçimleri, mimarın doğadan sadece şekil olarak değil aynı zamanda bir tasarım 
stratejisi olarak yararlanması gerektiği tartışılmaktadır. 

2+0+0 
4 

3501677 
BAHÇE TASARIMI: Mimarlıkta bahçe kültürü ve bahçe düzenlemesi konusunda öğrencilere tasarımda kullanabileceği bilgiyi 
kazandırmayı amaçlamıştır. 

2+0+0 
4 

3501678 
MİMAR SİNAN VE MİMARLIĞI: Osmanlı Klasik Döneminin baş mimarı Sinan’ın yaşadığı devrin ekonomik, sosyal, sanatsal 
açılardan irdelenmesi ve bu dönemde Sinan’ın sanatsal ve mühendislik yönleriyle desteklediği mimarlık üretimleri konusunda 
bilgilendirme ve belirgin bir bilinç oluşturmak hedeflenmektedir. 

2+0+0 
4 

3501679 
ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE PLANLAMA İLKELERİ: Üniversite kampüslerinin gelişimini ve biçimlenişi etkileyen faktörlerin 
araştırılması amaçlanmaktadır. 

2+0+0 
4 

3501683 
KARİYER PLANLAMA: mimarlık öğrencilerinin kendi kişisel ve kurumsal marka çalışmalarını yapabilmeleri, ürettikleri projeler 
için logo ve kimlik tasarlayabilmeleri, mülakat teknikleri cv ve portfolyo hazırlama gibi bilgilere sahip olmaları, iş dünyasına 
hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler.  

2+0+0 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

‐	7.	YARIYIL	
Ders	Kodu Ders	Adı  		T+U+L	 AKTS 

3501751 
STÜDYO VII: Kentsel tasarım ölçeğinde problem çözümü ve fikir üretilmesi, iklim durumu, toplumsal ve kentsel girdiler, 
tarihsel faktörler gibi etkenlerden mimari problemlerin kentsel bağlamda çözümüne yönelik bir düşünce sistematiğini 
geliştirmek ve bunu tasarımla ilişkilendirmeye yönelik becerilerin geliştirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. 

4+4+0 10 

3501752 

TARİHİ ÇEVRE DÜZENLEME ve RESTORASYON PROJESİ: Tarihi çevre Koruma ve Restorasyon Prensipleri Dersinde öğrenilen 
teorik bilgileri kullanarak grup çalışmasıyla bir kültür varlığının veya anıtın Anıtlar Bölge Kurullarının istediği standartta 
rölöve çizimlerinin ve raporlarının hazırlanması ardından bu rölöve çizimlerine göre raporları ile birlikte restitüsyon ve 
restorasyon projelerinin hazırlanması. 

2+2+0 5 

3501753 
YAPI KEŞİF ve MESLEK PRATİĞİ BİLGİSİ: Metraj, Keşif, hak ediş raporları, teknik şartnameler hakkında öğrenciyi 
bilgilendirmek ve nasıl yapılacaklarını örnekler üzerinde öğretmek.. 

2+0+0 2 

3501754 
ISITMA ve SIHHİ TESİSAT: Mekanik tesisat konuları hakkında genel bilgiler aktarmak, mimari tasarım ile ilişkileri ve mimari 
tasarım aşamasında mekanik tesisat yönünden göz önüne alınması gereken hususları öğretmek. 

2+0+0 2 

3501755 
STAJ II (BÜRO): Öğrencilere, öğretim dönemlerinde almış oldukları teorik bilgilerin büro ortamında uygulamasını görme 
ve/veya yapma imkanını sağlamaktı 

0+0+2 3 

                           SEÇMELİ DERSLER 

3501762 

MİMARİ TASARIMDA TAŞIYICI SİSTEM TERCİHLERİ: Taşıyıcı sistemler aynı zamanda binaya form veren sistemlerdir. Yapı 
teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, özellikle büyük açıklıklı ve anıtsal yapıları taşıyıcı sistemleri ile farklılaştırmıştır. Yapım 
sistemleri, malzeme ve tasarım teknolojilerindeki güncel gelişmeler mimaride taşıyıcı sistem tercihlerini nasıl etkiliyor? Bu 
farkındalığın öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir.  

2+0+0 4 

3501763 
İLERİ MAKET TEKNİKLERİ: Mimarlıkta üç boyutlu düşünebilme becerilerini geliştirebilmek için, teknik açıdan değişik 
ölçekteki mimari maket tekniklerini vererek mimarlıkta maketin kullanımını yaygınlaştırmak. 

2+0+0 4 

3501764 
YAPILARDA GÜRÜLTÜ KONTROLÜ: İnsan sağlığı ve konforu açısından gürültünün etkilerinin araştırılması ve yapılardaki 
çözüm uygulamalarının ve hesaplarının öğrencilere aktarılması amaçlanmıştır. 

2+0+0 4 

3501766 
GELENEKSEL TÜRK TİCARET YAPILARI: Yapı geleneğinin dönemlere göre mimarisi, süslemesi ve malzeme özelliklerinin ne 
gibi farklılık gösterdiğini, gelişim süreci öğrencilere anlatılacaktır. Böylelikle geçmişle günümüz arasında ticaret yapılarının 
gelişimleri arasında bağ kurmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. 

2+0+0 4 

3501768 
MESLEKİ YAB. DİL (İNG.):  Mimarlık mesleğinde yapıya ilişkin çok önemli teknik terimlerin anlamları ile birlikte orta seviye 
İngilizce dil ile yazılmış teknik bir mimari metni kolayca anlama ve çevirebilme becerisini öğrencilere kazandırmaktır.             

2+0+0 4 

3501769 
MİMARLIKTA UYGULAMA HATALARI: Mimarlık Eğitiminde öğrenilen teorik bilginin şantiye ortamında uygulama 
aşamasında ve kullanım sürecinde karşılaşılan sorunlarını aktarmak. Detay bilgisinin pratiğe aktarılamaması sonucu ortaya 
çıkan hataları görsel örneklerle açıklamak. 

2+0+0 4 

3501771 
MODERN KORUMA KURAMLARI: Mimari koruma kavramının düşünsel gelişimi, Avrupa'daki uygulamalar ve ülkemizdeki 
yansımaları nı bir bütün olarak ele alarak genel bilgi birikimini artırmaktır. 

2+0+0 4 

3501772 

MİMARİ BAHÇE KÜLTÜRÜ: İnsan psikolojik, sosyal bir varlık olduğu kadar fiziki özellikleriyle doğanın bir parçasıdır. İnsanlık 
tarihi boyunca parçası olduğu doğayı yaşam alanlarında görmek istemesinden dolayı her uygarlığın kendine özgü bahçe - 
peyzaj kültürleri ortaya çıkmşıtır. Ders Türk Bahçe Kültürü ile birlikte farklı kültürlerin bahçe kültür özelliklerini incelemeyi, 
günümüz ve gelecek kentlerinin bahçe mimarisi ve peyzaj düzenlemelerine bu perspektiften bakmayı amaçlar. 

2+0+0 4 

3501773 

TİYATRO SAHNESİNDE MİMARLIK: Sahnelenen mekanlar dizgisi olarak kentsel alanlar ve iç içe geçmiş sahnelerin yaşandığı 
mimari mekanlar teatral bakış açısıyla irdelenecektir. Toplum bilimi açısından içinde yaşadığı toplumun kültürel kodlarının 
ve mimari mekanlarının tiyatro sanatı üzerinden okunması mimarlık öğrencisi için eğitiminin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır. Mimarlık ve tasarım eğitiminin içerisinde yaratıcılık faktörünü desteklemesi hedeflenen dersin mekânsal 
kurgu anlamında önemli kazanımları olacaktır. 

2+0+0 4 

3501774 
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARLIĞI: Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı ve bu dönemin Türk ve yabancı mimarları 
hakkında detaylı bilgiler vererek, Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı'nın gelişim süreçleri ile alakalı öğrencilere yeterli 
bilgiyi aktarmaktır.                            

2+0+0 4 

3501775 
MEKÂN VE FOTOĞRAF: Fotoğrafla ilgili tarihsel ve teknik ön bilgiler. Fotoğraf ve mekan. Fotoğraf nasıl oluşur, fotoğrafın 
sorunları. Mekân ve sorunları, doğal ışık kullanımı, özel aydınlatma konuları. Bir tasarımcı olarak fotoğrafçı. Fotoğraf-sanat 
ilişkileri ve karşılıklı etkileşimler. Sanatsal bir anlatım olarak fotoğraf. 

2+0+0 4 

3501776 
UYGULAMALI SANAT ATÖLYESİ: Eskiden olduğu gibi günümüzde de genç mimar adaylarının estetik algısını geliştirmek, 
sanatın en görünür ve en güçlü alanı olan mimariyi özgün ve kalıcı bir üslupla geleceğe aktarmaktır. 
 

2+0+0 4 

3501781 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE MEKANSAL ETKİLERİ: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklerin kentsel mekânda meydana 
getirdiği değişiklikleri özellikle şehir ve bölge planlama disiplini açısından tartışarak öğrencilere bu konuda bir bakış açısı 
kazandırmaktır. Bu ders sonunda öğrenciler bilişim teknolojilerinin kentsel, sosyal ve mekânsal etkilerine ilişkin bilgi 
edinecektir. 

2+0+0 4 

3501783 KENTSEL ÇEVRE PSİKOLOJİSİ: Öğrencilerin kente ve kullanıcıya farklı bir bakış açısı ile bakabilme yetisini kazandırmak 2+0+0 4 

3501784 
KENTSEL MORFOLOJİ VE TİPOLOJİ: Bir bilimsel alan olan morfolojinin orijini, gelişimi, amacı, kavramı ve tekniklerini 
öğretmek. Kent dokusunu kentin analitik ve eleştirel okunması üzerinde tartışmak. 

2+0+0 4 

3501785 
PEYZAJ PLANLAMASI VE TASARIMI: Planlama çalışmaları içinde peyzajın öneminin tanımlanması, yaşanabilir kentsel 
çevrelerin planlanmasında doğal ve kültürel peyzaj ögelerinin uyumlu tasarımının gerekliliğinin ve tasarım ilkelerinin 
kavratılması. 

2+0+0 4 

3501786 TURİZM VE ÇEVRE: Turizm sektörünün çevreyle olan ilişkileri ve çevreye olan etkileri analiz edilerek, kentsel politikalar 
bağlamında konu ele alınmaktadır.  

2+0+0 4 

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

‐	8.	YARIYIL	
Ders	Kodu	 Ders	Adı	 		T+U+L	 AKTS	

3501851 
STÜDYO VIII (MİMARLIKTA UYGULAMA): Öğrencinin ilk yedi yarıyıllık stüdyo dersleri ve diğer anabilim dallarından edinmiş 
olduğu “mimarlık” bilim alanına ilişkin bilgilerin bir proje bütünlüğü içinde kullanılmasını ne ölçüde özümsediğini ölçmek ve 
bu yeteneğini geliştirmek 

2+4+0 15 

3501856 
YAPIM YÖNETİM EKONOMİSİ: Ülkenin temel ekonomi yapılanması içinde inşaat sektörünün yeri, özellikleri, bağlantıları ve 
yapı işletmelerinin proje düzeyindeki üretim ilişkileri anlatılır. Fizibilite, ihale, sözleşmeler, şartnameler, proje yönetimi vb. 
temel kavramlar özet olarak tanımlanır. Öğrencilerin mezuniyet sonrasındaki piyasa koşullarına hazırlanır. 

2+0+0 3 

                          SEÇMELİ DERSLER 

3501861 
MODERN DETAY TASARIM: Gelişen teknolojiye paralel değişen yapı malzemeleri, yapım yöntemleri ve donanımlar mimariyi 
hızlı bir şekilde etkilemektedir. Yeni uygulamalar yeni detayları ortaya çıkarmakta bilgiler sürekli güncellenmektedir. Bu 
dersin kapsamında yeni bilgileri öğrenme, uygulama ve kendini sürekli geliştirme becerisinin öğrenciye kazandırılması. 

2+0+0 4 

3501862 

ENERJİ VE MİMARLIK: Dünyada son yıllarda ülkeleri ve genel yaşamı stratejik olarak çok önemli derecede etkilen ve 
etkilemeye devam eden 'Enerji' konusunda mesleğimiz ve yapı sektörünü ilgilendiren birçok açıdan (enerji çeşitleri ve 
özellikleri, çevreye ve yaşama etkileri, enerji kazanımı ve korunumu, sürdürülebilirlik, ekonomi, vb.) öğrencilerin 
bilgilenmelerini sağlamak.                                          

2+0+0 4 

3501863 

TÜRK MİMARLIK TARİHİNDE KONAKLAMA YAPILARI: Mimarlık öğrencilerine Türk kültür tarihinde Hunlardan başlayarak, 
Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlıya kadar kronolojik sıra içinde 
han, ribat, kervansaraylar anlatılacaktır. Günümüz konaklama yapıları ile plan şeması, süsleme ve malzeme yönünden 
karşılaştırılacaktır. Geçmiş dönem örneklerinden detaylı olarak bahsedilecektir. 

2+0+0 4 

3501864 

KORUMA DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ VE YASAL BOYUTU: Mimari koruma düşüncesinin dünyada ve ülkemizdeki fikri, yasal 
ortamı ve uygulama alanındaki gelişiminin incelenmesi, konunun yapı, doku-kent ve sit alanı boyutunda dünyada ve 
ülkemizdeki uygulamalarının incelenmesi ve yasal-uygulama yönü ile mimari koruma düşüncesinin dünyada ve ülkemizde 
günümüzde hangi boyuta geldiğinin tespiti konularını öğretmeyi amaçlar. 

2+0+0 4 

3501866 
PREFABRİKE YAPI TASARIMI: Prefabrike yapı sistemlerini ve bunların detaylarını öğretmek ve mimari projelerde bu 
sistemleri de kullanma cesareti kazandırmak. 

2+0+0 4 

3501867 

MODA, TRENDLER VE MİMARİ: Akımlar, dönemler, üsluplar ve mimarlık her zaman sıkı iletişim içinde olmuş ve birbirini 
etkilemiş alanlardır. Modanın tarih içindeki gelişimini ve değişimini daha iyi anlayabilmek için sanat ve mimarinin yaşamış 
yaşamış olduğu akımları, ve geçirdiği değişimi iyi bilmek gerekmektedir. Yaşama ve stillere örnek olan ve yön veren moda-
mimarlık ilişkisinin mimarlık öğrencileri tarafından öğrenilmesi ve tasarımda etken olan konsept üretme ve yaratıcılık 
konularında destek olması bu dersin hedefleri arasındadır. 

2+0+0 4 

3501868 

YAPIM SİSTEMLERİNDE DEPREM DAVRANIŞLARI: Deprem kavramlarını, ülkemizin depremselliğini, yaşanan depremler 
sonrası gözlemleri aktararak güvenli yapı kavramı hakkında bilinçlendirmek. Kırsal ve kentsel bölgelerde üretilen yapım 
sistemleri hakkında genel bilgi vererek yapıların deprem davranışlarını, yığma ve betonarme yapılarda istenmeyen mimari 
yapısal düzensizlikleri ve bu düzensizlikler sonucunda oluşan hasar türlerini aktarmak.                                      

2+0+0 4 

3501870 
TARİHİ YAPILARDA ONARIM TEKNİKLERİ: Koruma ve restorasyon uygulamalarında tarihi yapılarda gerçekleşen bozulma ve 
hasarlara yönelik müdahale yöntemlerini ele almak -Koruma ile ilgili temel kavramlar ve restorasyon teknikleri hakkında 
bilgi edinmek -Tarihi yapılarda malzeme ve strüktürde bozulmaya neden olan etkenleri incelemek  

2+0+0 4 

3501880 

RENK DÜZENLERİ: Geleneksel ve modern mimarinin en önemli unsurlarından biri olan rengin tanımı, özellikleri, ifadeleri ve 
insan psikolojisi ile ilişkisi, rengin mimarideki yeri, kullanımı ve yöntemleri anlatılmaktadır. Renklerin bir araya gelişi 
açıklanması tesadüfi olmayan belirli kural ve ilkelerin kullanımına bağlıdır. Amaç bu ilkeler doğrultusunda öğrencilerin gerek 
öğrenim gerekse meslek hayatlarında gerekli olan renk kullanım becerisini kazandırmaktır.                     

2+0+0 4 

3501882 
ŞEHİRSEL MİMARİ VE MEKAN: Son dönem dijital mimarlığı anlamak ve değerlendirmek üzere kavramsal bir çerçeve 
sunmaktadır. Mimarlık gündeminde önemli bir yeri olan yüksek teknoloji mimarlarını ve eserlerini tanımayı ve analiz etmeyi 
hedeflemektedir       

2+0+0 4 

3501883 
ŞANTİYE YÖNETİMİ: Şantiye ortamını öğrenmeleri, iş programlarını ve şantiyedeki uygun imalatların yapılmasını ve 
denetlemesini öğrenecektir. 

2+0+0 4 

3501885 
YAPI MALZEMELERİNDE PERFORMANS KRİTERLERİ: Yapı malzemelerinin kullanıldığı yere göre kendinden beklenen 
performansa cevap verip veremeyeceği bilgisi, yapı malzemesi Ar-Ge çalışmalarında yer alacak beceriye ve fiziksel ortam 
koşullarına uygun malzeme seçme becerisine sahip olurlar.  

2+0+0 4 

3501888 
KENT  ESTETİĞİ:  Estetik  duyarlılığı  oluşturmak/geliştirmek  ve  kente  estetik  açıdan  bakabilme,  yorumlayabilme  yetisi 
kazandırabilmektir. 

2+0+0 4 

3501889 
KENT  PLANLAMADA  GAYRİMENKUL  DEĞERLEME:  Taşınmaz  mal  ve  değerleme  kavramlarının  açıklanması,  taşınmazlar  ile  ilgili 
değerleme tekniklerinin ve konu ile ilgili mevzuatların öğretilmesi. 

2+0+0 4 

3501890 
SANAT KAVRAMI VE TARİHİ: Başlangıcından günümüze sanat tarihini bir bütün olarak ele alarak, sanat nedir sorusuna alternatif bir 
yorumlama getirmek ve mimarlık disiplini ile diğer sanat türleri arasında bir bağlantı ve ilişki kurdurmak bu dersin temel amacıdır. 

2+0+0 4 

3501891 

MİMARLIKTA YAPAY ZEKA: Zeki davranışların modellenmesi olarak tanımlanan yapay zeka kavramı hakkında bilgi verilmesi 
ve temel yapay zeka metotlarının öğretilmesidir. Bu derste, zeki canlılara özgü algılama, öğrenme, düşünme, fikir yürütme, 
sorun çözme, iletişim kurma, çıkarımda bulunma ve karar verme gibi bilişsel fonksiyonları ve otonom davranışları sergileyen 
bir yaklaşım olan yapay zeka tanıtılacak. Ayrıca günümüzdeki gelişmiş toplumların hayatında yer edinen yapay zeka 
yöntemlerinin gelişimi, kullanımı ve mimarlık alanındaki uygulamaları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmektedir. 

2+0+0 4 

3501893 
KENTSEL MEKANIN TASARIMI VE ETKİN KULLANIMI: Kentlerimizin büyük kısmını oluşturan yapılı çevrede planlama 
aracılığıyla üretilmiş mekanların veya alanların, mekanın etkin kullanımı açısından sorgulanması ve değerlendirilmesidir. 

2+0+0 4 

3501894 BİLİM, ŞEHİR VE MEDENİYET: Bilim ve teknolojiyi en ileri seviyede kullanan ve insanı yücelten Medeni Mekan’ı keşfetmektir. 2+0+0 4 

3501895 

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA ÖRNEKLERİ: Dünya ve Türkiye’den kentsel dönüşüm örneklerinin incelenmesi ile 
öğrencilerin farklı dönüşüm türlerinin ortaklık modelleri, stratejileri, finansal mekanizmaları, aktörleri, yasal ve kurumsal 
organizasyonları hakkında bilgilendirilmesi kentsel dönüşümün geçmişteki ve şimdiki deneyimlerinden yola çıkarak, 
gelecekteki rolünün tartışılması, Workshop ve grup çalışmaları vasıtası ile öğrencilerin tartışma ve sunum yeteneklerini, çok 
yönlü bakış perspektiflerini geliştirmelerinin sağlanması. 

2+0+0 4 

  


