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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ ORGANİZASYONU 

 

KALİTE VE EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİNİN UYGULAMA SÜRECİ 

1.Nişantaşı Üniversitesi Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Komisyonu kurulacaktır. 

• Nişantaşı Üniversitesi Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü 

• Fakülte /Enstitü/ Y.O./ M.Y.O / Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü 

• Bölüm Program, Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü 

• Ders Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü 

2.  EK-1İçeriği ve Sorumluluk Dağılımı:  

• EK-1 içerisinde yer alan maddelerin tamamının (N ve O maddeleri hariç) tüm bölüm yönetim 

kurullarınca ortak görüş birliği ile hazırlanması gerekmektedir.  

• EK-1 içerisindeki “N-Ders İçerikleri” her ders için ayrı ayrı ilgili konuda belirlenecek “Ders Kalite ve 

Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatör”leri tarafından hazırlanacaktır. İlgili ders koordinatörleri tarafından 

hazırlanacak olan içerikler bölüm kurullarına teslim edilecek ve bölüm kurullarınca EK-1’in hazırlanma 

sürecine dahil edilecektir. 

• EK-1 içerisinde yer alan  “O - Dersler ile Öğrenme Çıktılarının İlişkisi” kısmında yer alan her ders için 

ayrı ayrı ilgili konuda belirlenmiş olan ders koordinatörleri içeriklerini hazırladıkları dersler ile bölüm 

kurullarınca ortaya koyulan program çıktılarını ilişkilendireceklerdir. Hazırlanan ilişki skalası bölüm 

kurullarına teslim edilecek ve EK-1’in hazırlanma sürecine dahil edilecektir. 

• Bölüm kurullarınca hazırlanan EK-1’ler Bölüm Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörleri 

tarafından ilgili Fakülte / Enstitü / Y.O / M.Y.O Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörüne ve 

Nişantaşı Üniversitesi Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörüne birer örnek olarak teslim 

edilecektir.  

3. EK-2 İçeriği ve Sorumluluk Dağılımı: 

• EK-2; Bölümler kurulları tarafından ayrı ayrı hazırlanacak olan EK-3 lerin her Fakülte/Enstitü/Y.O ve 

M.Y.O için sistematik olarak bir araya getirilmiş şeklidir. Tüm bölümler tarafından doldurulacak olan 

EK-3’ler bölüm koordinatörleri tarafından fakülte koordinatörlerine teslim edilir. EK-2’ler fakülte 

• Rektörlük

• Genel Sekreterlik

• Nişantaşı Üniv. Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü

• Fakülte, Enstitü, Y.O., M.Y.O Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü

• Bölüm, Program Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü

• Ders Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü



koordinatörü ve bölüm koordinatörlerinden oluşan bir komisyonca hazırlanır ve Nişantaşı Üniversitesi 

Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörüne teslim edilir. 

4. EK-3 İçeriği ve Sorumluluk Dağılımı:  

• EK-3 Tüm Akademik personeller tarafından doldurulacak olan EK-4’lerin her bölüm için sistematik 

olarak bir araya getirilmiş şeklidir. Tüm akademik personel tarafından doldurulacak olan EK-4’ler 

bölüm koordinatörlerine teslim edilir. EK – 3’ler bölüm kurullarınca hazırlanır. 

5. EK-4 : İçeriği ve Sorumluluk Dağılımı: 

• EK-4’ler tüm akademik personel tarafından doldurulur ve bölüm koordinatörlerine teslim edilir. 

6. EK-5: Performans Değerleme Anketleri İçeriği ve Sorumluluk Dağılımı 

• Performans Değerleme Anketleri Nişantaşı Üniversitesi Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü 

tarafından ilgili yerlere uygulanır. Analiz edilir ve rapor haline getirilir. 

7. EK-4’ler her akademik yılın Nisan ayı’nın son haftası doldurulur ve bu şekilde performans değerleme 

süreci başlamış olur.  

8.EK-5’ler her akademik yarıyıl sonunda uygulanır. 

9.İlk başlangıç yılı olması sebebiyle ihtiyaç duyulan başlangıç verilerini elde etmek ve ilgili planlamaları 

oluşturmak üzere 2013-2014 öğretim yılı ekim ayı içerisinde ilk uygulama gerçekleştirilecektir.   

 

 

 

  



EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEK OKULU 

MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜ 

A.Amaçlar 

Tarihin ve kültürün yok olmaması ve gelecek nesillere aktarılması, tarihe tanıklık eden eserlerin onarımı, 

korunması ve güçlendirilmesi ile mümkündür. Tarihi eserlerin özgün biçimini koruyarak gelecek kuşaklara 

aktarılması, hem tarihi hem de turistik açıdan önemi nedeniyle bütün dünyada devletlerin önem verdiği ve yatırım 

yaptığı bir konudur. Yapıların güçlendirilmesi, dokuyu bozmadan yenilenen tarihi eserler, kültür varlıklarının 

belgelenmesi, projelendirilmesi ve onarılması gibi tüm aşamalarda mimar ve inşaat mühendisleri ile birlikte çalışan 

restoratörler yetiştiren Mimari Restorasyon Programı, her köşesinde tarihi değerler olan turizm cenneti Türkiye’de 

her geçen gün artan nitelikli teknik eleman ihtiyacına cevap vermektedir. 

B.Hedefler  

Mimari Restorasyon programında öğrenciler, tarihin önemini öğrenirken, tasarım ve uygulama konusunda 

aldıkları uygulamalı eğitimle de tarihi mirasın korunmasına katkı sağlamaktadırlar.  

Sıfırdan yeni bir eser çıkarmak yerine, mevcudu en doğru şekilde onarıp yenileme üzerine eğitim verilen 

programda, tarihi çevre korumanın önemi ve bilincin kavranması gerekmektedir. 

M.Y.O. Mimari Restorasyon Programı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Mimari Restorasyon 

alanında önlisans düzeyinde iki yıllık eğitim-öğretim verme ve üretim düzeyinde katkıda bulunabilecek nitelikte 

ara elemanlar yetiştirme amacına yöneliktir.  

Tarihin en önemli mimarlık örneklerinin bulunduğu ülkemizde, eski eser mimarlık örneklerinin rölöve, restitüsyon 

ve restorasyon projelerinin hazırlanması ve bu yapıların restorasyon şantiyelerinde görev alacak nitelikli kişiler 

yetiştirmek üzere kurulan Mimari Restorasyon bölümünde, teorik eğitim yanında uygulama dersleri de 

bulunmaktadır 

C. Program Öğrenme Çıktıları 

1. Koruma ve Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. 

2. Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar programları kullanabilime. 

3. Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve sanat tarihi ile ilgili konularında 

yorum yapabilme sağlayabilme. 

4. Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme. 

5. Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. 

6. Röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlayabilme. 

7. Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme. 

8. Restorasyon alanı ile ilgili şantiyelerde görev alabilme. 

9. Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum yapabilme. 

10. Mesleği ile ilgili hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile bilgi alışverişi yapabilme. 



11. Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme 

özgüvenine sahip olmak 

12. Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 

13. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli 

yenileme gayretine sahip olma 

14. Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 

 

D. Eğitim Öğretim Metotları 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem 

yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel 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 aşağıdaki listede verilmiştir*: 

 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1 

Ders Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

2 

Tartışmalı Ders 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler   

4 Rol Yapma / 

Drama 
Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   

7 

Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

8 
Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 



10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

11 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, 

yönetsel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

12 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 
  

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 
  

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma   

18 

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

19 

Konuk Konuşmacı 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

20 
Öğrenci Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, 

Önceden planlanmış özel beceriler 

  

 

E. Alınacak Derece 

Bu bölüm, yüksek öğretimde Mimari Restorasyon Programında 120 AKTS’lik birinci aşama derece sistemine 

tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mimari Restorasyon 

Programında Ön Lisans derecesine sahip olunur. 

F. 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 kabulü 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 sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında 

yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.  

G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

Mezunlarımız mimarlık, restorasyon ve diğer sektörlerde çalışma imkanı bulmaktadır. Ön lisanstan programını 

başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Mimarlık veya İç Mimarlık bölümlerine geçit hakkını kazanabilir. 

H. Mezuniyet Koşulları 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın 

tamamlanmasını müteakip özel bir program sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her 

yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem 

sonu sınavları vardır.  

J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı 

bölümündeki ilgili derse bakınız. 

  



K. Ders Planı – (Mimari Restorasyon İşletmeciliği Bölümü Öğretim Programı) 

1. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 4 

OYDL151 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 9 12 

OMRS151 Mesleki Teknik Resim I 2 1 3 3 5 

OMRS153 Geleneksel Yapı Sistem ve Öğeleri I 2 1 3 3 5 

OMRS155 Mimarlık Tarihi 2 1 3 3 4 

 TOPLAM 18 4 22 22 30 

1. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OTRD152 Türk Dili 4 0 4 4 4 

OYDL152 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 9 12 

OMRS152 Mesleki Teknik Resim II 2 1 3 3 5 

OMRS154 Geleneksel Yapı Sistem ve Öğeleri II 2 1 3 3 5 

OMRS156 Rölöve I 1 1 2 2 4 

 TOPLAM 17 4 21 21 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders 

Kodu 
DERS ADI T U 

Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OMRS251 Rölöve II 1 1 2 2  3 

OMRS253 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2 1 3 3 

 

 

4 

OMRS255 Restorasyon Teknikleri 2 1 3 3 3 

OMRS257 İnce Yapı 2 1 3 3 3 

OMRS259 Türk Süslemelerinde Desen Uygulamaları 2 1 3 3 4 

OMRS261 Eski Eserlerin Korunması ve Restorasyon 

İlkeleri I 

1 1 2 2 4 

OISG263 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 2 2 

OMRS265 Teknik İngilizce 1 1 2 2 3 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM 13 7 20 20 30 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders 

Kodu 
DERS ADI T U 

Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OMRS252 Uygulama ve Onarım Atölyesi 1 1 2 2 3 

OMRS254 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2 1 3 3 

 

 

4 

OMRS256 Eski Eserlerin Korunması ve Restorasyon 

İlkeleri II 

1 1 2 2 3 

OMRS258 Restorasyon Projesi 2 2 4 3 4 

OMRS260 Keşif ve Metraj 2 0 2 2 3 

OMRS262 Süsleme ve Onarım Teknikleri 2 1 3 3 3 

OMRS264 Yapı Malzemesi 1 1 2 2 3 

OMRS266 Rölöve III 1 1 2 2 3 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM 12 8 20 19 30 

 

 

 

  



L.GENEL TOPLAMLAR 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 60 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 23 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 0 

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ 0 

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 8 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 

 

M. AÇIKLAMALAR 

**: Seçilen ilgili seçmeli dersi (Yabancı Dil) dersini alan öğrenci ilerleyen yarıyıllarda aynı yabancı dil dersinin 

devamı niteliğindeki dersi seçecektir. (Örnek; Rusça I seçmeli dersini alan öğrenci, ilerleyen yarıyıllarda dersin 

devamı niteliğindeki Rusça II ve Rusça III derslerini alacaktır. Ayrıca ilgili dersler ön koşullu ders sınıfında olup, 

üst dönemdeki dersin alınabilmesi ancak alt dönemdeki dersin/derslerin başarılması şartına/önkoşuluna bağlıdır.  

**: Mesleki İngilizce ve Almanca dersleri ön koşullu ders sınıfında olup, üst dönemdeki dersin alınabilmesi ancak 

alt dönemdeki dersin/derslerin başarılması şartına/önkoşuluna bağlıdır.  

**: Ara Staj 60 iş günü olup, her hafta 6 iş gününe eşittir. İkinci yarıyılını tamamlayan öğrenciler 60 iş günü ara 

staj yapmak zorundadır. Gerçekleştirilen ara stajlar 5. Yarıyıl içerisinde “Ara Staj Değerlendirme” dersi 

kapsamında Turizm İşletmeciliği yönetim kurulunca belirlenmiş bir kurul tarafından değerlendirilerek transkripte 

işlenecektir. Ara Staj koşulları için; (bknz: Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi) 

**: Mesleki Uygulamalar dersi 8. Yarıyıldan ders almaya hak kazanmış öğrencilerin alabileceği ve Nişantaşı 

Üniversitesi Akademik Takvimine göre ilgili yarıyılın ilk ders günü başlamak kaydıyla, 14 haftalık bir süreyi 

kapsamaktadır. Her hafta 6 iş gününe eşittir. İşbaşı eğitimi niteliğinde gerçekleştirilecek olan Mesleki Uygulamalar 

dersi Turizm İşletmeciliği yönetim kurulunca belirlenmiş bir kurul tarafından değerlendirilerek transkripte 

işlenecektir. Mesleki Uygulamalar dersine ilişkin daha detaylı bilgi için; (bknz: Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj 

Yönergesi) 

**: Burada ifade edilmeyen diğer hususla konusunda; (bknz: Nişantaşı Üniversitesi yönetmelikleri) 

 

 

 

 

 

 

 



N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Kod OATA151 

Course History of Turkish Revolutıon and 

Atatürk’s Principles  

Code OATA151  

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Bu dersin amacı, yarının Türkiye’sinde önemli görevler üstlenmeye aday üniversite 

gençliğine Türk Milleti için haklı bir övünç kaynağı olan Türk İnkılabı’nın anlam ve 

önemini anlatmak ve kavratmaktır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

2.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve 

Tepkiler, Milli Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 

Cemiyetler), Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma 

Faaliyetleri. 

5.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması 

ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı 

Savaşlar, Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta Ara sınav 

8.Hafta İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk 

Siyasi Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 

9.Hafta Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı 

Kanunun Kabulü) ,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 

10.Hafta Atatürk Dönemi  Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 

1923-1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

11.Hafta 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin  Dış Politikasındaki Gelişmeler. 

(Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, 

Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 

12.Hafta İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış 

Politikası ve Demokrasiye Geçiş), 

13.Hafta Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal 

Alandaki İnkılâplar 

14.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 
     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
    X 

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English Writing Skills 1  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 

of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Yazma Becerileri 1- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 

of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film?  

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike  

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives  

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi 1- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Mesleki Teknik Resim I Kod OMRS151 

Course Engineering Drawing I Code OMRS151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Çizim Araç ve Gereçlerinin Tanıtılması  - Standart Kağıt Boyutları ve Pafta Düzeni  - 

Yazı ve Rakamlar  - Çizgi Türleri ve Çizgi Kalınlıkları  - Kurşun Kalem ve Çini 

Mürekkebi Tekniğinde Uygulamalar  - Ölçek Kavramı  - Geometrik Çizimler  - 

Çizimlerde Tasarı  - Geometri Kurallarının Uygulanması ve Genel Kurallar  - İzdüşüm 

ve Plan,  Kesit, Görünüş Kavramları – Ölçülendirme Teknikleri ve Rölöve  

Ölçülendirilmesi  - Basit Perspektif Kuralları  - Basit Perspektiflerle İfade Teknikleri  - 
Çeşitli Ölçeklerin Basit Objelerle (1/50 - 1/20 - 1/10 - 1/5 - 1/2 - 1/1) İfade Teknikleri. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Teknik resim araç ve gereçleri: dersin içeriği, yöntemi, teknik çizim için gerekli araçların 

ve yöntemlerin tanıtımı. 

2.Hafta Kağıt türleri: Standart kağıt boyutları ve pafta düzenini anlamak. Antet hazırlayabilmek. 

3.Hafta Yazı türlerini teknik çizimde öğrenip yazı yazabilmek. 

4.Hafta Çizim aletleri ve temel çizim metodları: çizgilerin türlerini anlamak. tcetvel ve gönye 

kullanarak, kurşun kalem ve rapido tekniğinde çizgi türleri ve çizgi kalınlıkları 

çizebilmek. 

5.Hafta Geometrik çizimler , çizimlerde tasarı geometri kurallarının uygulanması. 

6.Hafta Geometrik çizimler , çizimlerde tasarı geometri kurallarının uygulanması. 

7.Hafta İzometrik çizim kurallarını öğrenme ve verilen parçanın ve perspektiflerin görünüşünü 

çıkarabilme. Üç görünüşle çizilmiş resimleri İncelemek.  

8.Hafta Basit perspektif kurallarını öğrenmek. İzometrik ve paralel kavramını öğrenme ve 

çizebilme. 

9.Hafta Ölçek kavramını anlamak ve mimari’de kullanılan ölçekleri 2 boyutlu objeler çizerek 

öğrenmek.  

10.Hafta Teknik çizim yöntemi ile plan, görünüş ve kesit kavramlarını öğrenmek ve tanıdık 

olmak. 

11.Hafta Ölçülendirme kavramıyla tanıdık olmak.  

12.Hafta Ders sınıfının rölövesini çıkartarak; sınıf planda iç duvar, dış duvar, kapı, pencere, kolon, 

basamak, aks, ölçülendirme, kot kavramlarıyla tanıdık olmak. 

13.Hafta Planda iç, dış, aks ölçülendirilmesini pratik halinde yapabilmek. 

14.Hafta Final  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Mesleki Teknik Resim I - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

  X   

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.   X   

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
    X 

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Geleneksel Yapı sistem ve Öğeleri I Kod OMRS153 

Course Traditional Building Systems and its 

Elements I 

Code OMRS153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Geleneksel yapım teknikleri ve taşıyıcı sistemleri hakkında genel bilgiler verilerek 

yığma yapım tekniği anlatılacaktır. 

Kerpiç, tuğla, Betonarme ve ahşap  yapıların, mimari elamanlarının inşa özellikleri ve 

fonksiyonları anlatılarak, genel değerlendirmeler yapılacaktır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ders  işleyişi hakkında gerekli bilgilerin verilmesi.  

2.Hafta Yapı sistemleri hakkında genel bilgiler.  

3.Hafta Yığma yapılar ve iskelet yapılar.  
4.Hafta Tuğla Yapılarda, Örtü sistemleri-Kemer, Kubbe, Tonoz, Tromp ve Pandantifin Yapım 

Teknikleri. Kerpiç ve Tuğla, Yapı Birim Malzemeleri Ve Bağlayıcıların Tanıtımı Ve 

Duvar Yapım Teknikleri   

5.Hafta Geleneksel toprak ve kagir yapılarda,  strüktürel problemleri, toprak esaslı malzeme 

türleri : Kerpiç, tuğla, çini vb koruma ve onarım yöntemlerinin öğretilmesi.  

6.Hafta Betonarme yapılar ve çelik yapılar 

7.Hafta Ahşap malzemesinin özellikleri. Ahşap malzemenin korunması: bünyesel koruma, 

kimyasal koruma.  

8.Hafta Ahşap esaslı malzemelere zarar veren faktörler, fiziksel bozulmalar, kimyasal 

bozulmalar, biyolojik bozulmalar.  

9.Hafta Ahşap iskelet yapılarda taşıyıcı sistem elemanları. Ahşap iskelet yapılarda temel kolon 

ve kiriş özellikleri 

10.Hafta Ahşap iskelet yapılarda mekan üst örtü sistemleri. Geleneksel ahşap yapılarda,  strüktürel 

problemleri, ahşap esaslı malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, bozulma 

faktörleri, koruma ve onarım yöntemlerinin öğretilmesi 

11.Hafta Taş iskelet yapılar ve özellikleri. Geleneksel taş yapılarda,  strüktürel problemleri, taş 

esaslı malzemelerde bozulma faktörleri, koruma ve onarım yöntemlerinin öğretilmesi. 

12.Hafta Taş duvar ve özellikleri. Taş duvarda konstrüksiyon özellikleri 

13.Hafta Geleneksek Tuğla Yapılarda Takviye ve Destekler/Dersin Değerlendirilmesi. Tuğla 

duvarları ve özellikleri 

14.Hafta Final  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Geleneksel Yapı sistem ve Öğeleri I - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
   X  

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.     X 

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

  X   

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
   X  

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
 X    

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
    X 

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Mimarlık Tarihi  Kod OMRS155 

Course Architecture History  Code OMRS155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Hellenistik, Roma dönemlerin siyasi, özellikle Türk-İslam sanat ve mimarlık tarihi 

konularında bilgi vermek. Anlaşılması ve günümüz kültürleriyle bağ kurulması 

böylelikle geçmişle günümüz arasında bir bağ kurulmaya çalışılması. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ders işleyişi, mimarlığın tanımı, ortaya çıkışı hakkında genel bilgi vermek.  

2.Hafta Anadolu’nun Türk-İslam öncesi mimarisinin genel değerlendirilmesi. 

3.Hafta Hellenistik Dönem siyasi tarihi ve dönem özellikleri. Hellenistik Dönem özelliklerinin 

mimari yapılar üzerinden değerlendirilmesi. Hellenistik Dönem Hellas mimarisi. 

4.Hafta Hellenistik Dönem Anadolu mimarisi. Büyük İskender sonrası Anadolu’da Hellenistik 

Krallıklar 

5.Hafta Hellenistik Dönemin sonu. Roma Dönemi hazırlayan siyasi tarihe genel bakış. 

6.Hafta Roma Dönemi siyasi tarihi ve dönem özellikleri. Roma Dönemi özelliklerinin mimari 

yapılar üzerinden değerlendirilmesi. 

7.Hafta Roma Dönemi Anadolu mimarisi. Hellenistik ve Roma dönem  mimarisinin 

karşılaştırılması. 

8.Hafta Türk-İslam mimarisine giriş. Selçuklu mimarisi ve Anadolu’daki önemli Selçuklu 

dönemi yapıları 

9.Hafta Erken dönem Osmanlı mimarisi 

10.Hafta Klasik dönem Osmanlı mimarisi 

11.Hafta Geç dönem Osmanlı mimarisi  

12.Hafta Batı mimarisinin kökeni, ortaya çıkışı, gelişimi  

13.Hafta Batı mimarisinin kökeni, ortaya çıkışı, gelişimi 

14.Hafta Final  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Mimarlık Tarihi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
    X 

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
  X   

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Türk Dili  Kod OTRD152 

Course Turkish language  Code OTRD152 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, imlâ-

noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi 

çalışmaları ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Bu derse ait bir ön koşul bulunmamaktadır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta Yazım kuralları 

3.Hafta Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta Anlatım bozuklukları 

6.Hafta Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7.Hafta Kompozisyon bilgisi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Anlatım biçimleri 

10.Hafta Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta Yazılı anlatım türleri 

12.Hafta Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta Sözlü anlatım türleri 

14.Hafta Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Türk Dili - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 

marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta 
Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Yazma Becerileri 2- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular 

Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi 2- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Mesleki Teknik Resim II Kod OMRS152 

Course Engineering Drawing II Code OMRS152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Plan, Kesit, ve görünüş çizebilme teknikleri.Mimari detay çizebilme, mimari yapılarda 

ve geleneksel yapılarında elemanlarının çizim teknikleri (kapı, pencere, çatı, merdiven, 

kemer vb.). Ev mekanlarını tasarlayıp tefriş yapabilme teknikleri. 

İngilizce İçerik 
 

Ön Koşul 
 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin genel amacı – teknik resim ı tekrarlama 

2.Hafta Kesit  – Görünüş  

3.Hafta Kapı – Pencere / Plan, Kesit, Görünüş  

4.Hafta Quiz – Basamak – Kapı – Pencere / Plan, Kesit 

5.Hafta Merdiven – Kapı – Pencere – Plan, Kesit, Görünüş 

6.Hafta Çatı – Plan, Kesit, Görünüş 

7.Hafta Çatı – Plan, Kesit, Görünüş 

8.Hafta Ev Planı, Kesit, Görünüş - 1/50 Ölçeğinde 

9.Hafta Mutfak – Plan, Kesit - 1/50 Ölçeğinde 

10.Hafta Wc Tasarımı – Plan, Kesit - 1/50 Ölçeğinde 

11.Hafta Oda Tasarımı – Plan, Kesit, Görünüş - 1/50 Ölçeğinde 

12.Hafta Apartman Tasarımı – Plan, Kesit, Görünüş - 1/50 Ölçeğinde 

13.Hafta Apartman Tasarımı – Plan, Kesit, Görünüş - 1/50 Ölçeğinde 

14.Hafta Final  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Mesleki Teknik Resim II - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
   X  

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
    X 

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Geleneksel Yapı sistem ve Öğeleri II Kod OMRS154 

Course Traditional Building Systems and its 

Elements II 

Code OMRS154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Geleneksel Yapı Türlerinin Tanıtılması ve geleneksel mimaride kullanılan taş, ahşap, 

metal ve toprak esaslı yapı malzemelerinin tanıtılması,   bu malzemelerin geleneksel 

yapılarda kullanıldığı yerlerin anlatılması,   sözü edilen geleneksel yapı malzemelerinin 

maruz kaldıkları bozulmaların ve bu bozulmaları meydana getiren bozulma nedenlerinin 

açıklanması,   bu geleneksel yapı malzemelerinin korunma ve onarımlarında 

kullanılacak restorasyon tekniklerin öğretilmesi. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ders içeriği hakkında genel bilgi vermek. 

2.Hafta Ahşap yapılarının özellikleri. Ahşap yapılarda kaplamalar, döşemeler, çatılar, kemerler, 

ve payanda elemanlarının incelenmesi ve bozulmaya neden olan sebeplerinin tanıtılması. 

3.Hafta Ahşap yapılarda Pencere Boşluğu, kapı, ve merdiven elemanlarının incelenmesi. 

Geleneksel ahşap yapılarda strüktürel problemleri, ahşap esaslı malzemelerde bozulma 

faktörleri, koruma ve onarım yöntemlerinin öğretilmesi. 

4.Hafta Ahşap strüktürünülü yapı elemanlarının koruma ve onarım teknikleri. 

5.Hafta Kagir yapılarının özellikleri. Kagir yapılarda kaplamalar, döşemeler, çatılar, kemerler, 

ve payanda elemanlarının incelenmesi ve bozulmaya neden olan sebeplerinin tanıtılması. 

6.Hafta Kagir yapılarda Pencere Boşluğu, kapı, ve merdiven elemanlarının incelenmesi. 

Geleneksel kagir yapılarda strüktürel problemleri, kagir esaslı malzemelerde bozulma 

faktörleri, koruma ve onarım yöntemlerinin öğretilmesi. 

7.Hafta Kagir strüktürünülü yapı elemanlarının koruma ve onarım teknikleri. 

8.Hafta Tuğla yapılarının özellikleri. Tuğla yapılarda kaplamalar, döşemeler, çatılar, kemerler, 

ve payanda elemanlarının incelenmesi ve bozulmaya neden olan sebeplerinin tanıtılması. 

9.Hafta Tuğla yapılarda Pencere Boşluğu, kapı, ve merdiven elemanlarının incelenmesi. 

Geleneksel tuğla yapılarda strüktürel problemleri, tuğla esaslı malzemelerde bozulma 

faktörleri, koruma ve onarım yöntemlerinin öğretilmesi. 

10.Hafta Tuğla strüktürünülü yapı elemanlarının koruma ve onarım teknikleri. 

11.Hafta Metal ve betonarme yapılarının özellikleri. Metal ve betonarme yapılarda kaplamalar, 

döşemeler, çatılar, kemerler, ve payanda elemanlarının incelenmesi ve bozulmaya neden 

olan sebeplerinin tanıtılması. 

12.Hafta Metal ve betonarme yapılarda Pencere Boşluğu, kapı, ve merdiven elemanlarının 

incelenmesi. Geleneksel metal ve betonarme yapılarda strüktürel problemleri, metal ve 

betonarme esaslı malzemelerde bozulma faktörleri, koruma ve onarım yöntemlerinin 

öğretilmesi 

13.Hafta Metal ve betonarme strüktürünülü yapı elemanlarının koruma ve onarım teknikleri. 

14.Hafta Final  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Geleneksel Yapı sistem ve Öğeleri II - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
   X  

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.     X 

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

  X   

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

  X   

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
   X  

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
  X   

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Rölöve I Kod OMRS156 

Course Statistical Survey, Statistical Study I Code OMRS156 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Rölöve İçin Gerekli Çizim Aletleri, Geleneksel Metotlarda Rölöve Yapımları İle 

Fotogrametrik Metotlar  - Fotoğraf Ve Dijital Ortamda Röleve Yapımları - Kroki 

Teknikleri, İzdüşüm Metotları, Rölöve Çizimleri, Parçadan Kesit Çıkarma Vb.  

Belgeleme Sistemleri, Rapor Yazmaları - Ölçme,Kaydetme,Değerlendirme - Ölçek 

Kavramları 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin içeriği, derste kullanılacak araç/gerecin tanıtılması (çşm, mira, şakül,) kullanım 

amaçları… 

2.Hafta İlgili terimler, kağıt boyutları seçimi, yazı ve işaretler, ölçeksiz kroki, ölçekli plan 

esasları… 

3.Hafta Çizgiler, anlamları, plan şeması oluşturma- taslak çıkarma, örtü ve geçişlerin planda 

ifadesi… 

4.Hafta Plan rölövesi çıkarma, kesit, cephe alıştırmaları, detay çizimlerinde esaslar … 

5.Hafta Alan çalışması, basit rölöve krokilerinin çıkarılması ( çeşme, cami, han vs. )… 

6.Hafta Alan çalışması, küçük ölçekli yapıların- yapı parçalarının esaslı rlv’nin (çeşme-mezar) 

çıkarılması… 

7.Hafta Alan çlş.da ele alınan yapılara ilişkin tespitlerin değerlendirilmesi / yönlendirilmesi… 

8.Hafta Eksik ölçülerin alanda tespiti / yanlış okumaların düzeltilmesi… 

9.Hafta Yürütülen çalışmaların sonlandırılması – değerlendirilmesi… 

10.Hafta Tarihi değer taşıyan yapılara ilişkin tespit çalışması- Alanda rölöve çalışması ( cami, 

han, vs). 

11.Hafta Alanda yapılan tespitlerin, ölçekli olarak çizimi / eksiklerin tespiti… 

12.Hafta Eksik ölçülerin alanda tespiti / yanlış okumaların düzeltilmesi… 

13.Hafta Alanda yapılan tespitlerin, ölçekli olarak çizimi … 

14.Hafta Ele alınan yapılara ilişkin plan, kesit, görünüş, vaziyet ve detay rölövelerinin 

sonlandırılması ve raporların hazırlandırılması. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Rölöve I - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.   X   

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
    X 

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
  X   

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Rölöve II Kod OMRS251 

Course Statistical Survey, Statistical Study II Code OMRS251 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Restitüsyon çizimleri için gerekli dökümanların derlenmesi, bunların analizlerinin 

yapılması. Restitüsyon yapılacak olan yapıya benzer örnek yapıların çizim ve 

dökümanlarının toplanması, data oluşturulması. Anastylosis ilkelerine bağlı kalarak 

yapının anastylosis çizimlerinin yapılması. Restitüsyon ilkelerine bağlı kalarak yapının 

restitüsyon çizimlerinin yapılması. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin tanıtımı ve amacı. 

2.Hafta Rölöve alımında kullanılan aletlerin tanıtılması ve uygulamalı bilgilendirme.  

3.Hafta Yapı seçiminin öncesi gerekli rölöve çizimlerinin, yapı analizlerinin ve fotoğrafların 

incelenmesi. 

4.Hafta Örnek yapı elemanlarının detaylı incelenmesi ve yapıda bulundukları yerlerin tespiti. 

5.Hafta Proje alan ve konularının seçimi.  

6.Hafta Rölöve öncesi yapılacak çalışmalar; plan, kesit, görünüş krokilerinin hazırlanması. 

7.Hafta Rölöve saha çalışması/Krokilerin hazırlanması, fotoğraf çekimleri, saha çalışmasında 

bilgilendirme.  

8.Hafta Yapıdaki yapı elemanlarının kroki çizimlerinin yapılması ve belgelenmesi.  

9.Hafta Rölöve masa çalışması/Projelerin alınan ölçülerle ölçekli olarak çizilmesi.  

10.Hafta Hazırlanan Projelerin Tashihi ve Fotoğraf Dosyası Hazırlanması  

11.Hafta Hazırlanan Projelerin Tashihi, Röleve Analiz Raporu Hazırlamak 

12.Hafta Restitüsyon çizimlerinde tespit edilen yapıdaki eksik parçaların yapının ilkelerine bağlı 

kalınarak uygulamalı çizimi. 

13.Hafta Projenin tüm belgeleme işlerinin yapılması ve tüm çizimlerin pafta düzeni. 

14.Hafta Ders hakkında tüm bilgilerin toparlanması. Proje teslim ve sunumlarının yapılması. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Rölöve II - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.   X   

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
    X 

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
  X   

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Bilgisayar Destekli Tasarım I Kod OMRS253 

Course Computer Aided Design I Code OMRS253 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bilgisayar ortamında AutoCAD programı kullanım yöntemlerinin ve kullanılma 

alanlarının AutoCAD programının ara yüzünü kullanarak iki ve üç boyutlu tasarım 

çizimleri ve bilgisayar ortamında mimari tasarım ve detaylamada çizim görselleştirme 

ve sunumlar yapma. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin tanıtımı ve amacı. 

2.Hafta Kullanılan çizim programının genel olarak tanıtılması , komutların çalışma yöntemleri 

3.Hafta Autocad programı menülerin tanıtılması, programının temel işlev komutları. 

4.Hafta Çizim komutlarının öğrenilmesi. Autocad programı ile çizim uygulamaları. 

5.Hafta Autocad programı alt menülerin tanıtılması. 

6.Hafta Düzenleme komutlarının öğrenilmesi 

7.Hafta Layer’ların  (katman) özellikleri 

8.Hafta Tarama yapma yönteminin öğrenilmesi 

9.Hafta Yazı yazma yönteminin öğrenilmesi 

10.Hafta Ölçülendirme yapma yönteminin öğrenilmesi 

11.Hafta Autocad programı 3 boyut çizim menüleri. 

12.Hafta Autocad programı 3 boyut çizim komutları. 

13.Hafta Autocad programı 3 boyut çizim çalışmaları ve uygulamaları.  

14.Hafta Autocad programı ile çizim uygulamaları. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Bilgisayar Destekli Tasarım I - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
    X 

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
  X   

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Restorasyon Teknikleri Kod OMRS255 

Course Restoration Technologies  Code OMRS255 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Restorasyona Esas Olabilecek Küçük Boyutlu Geleneksel Bir Yapı veya Geleneksel Bir 

Yapının Bölümünün, Elemanlarının Rölövesinin Çıkartılması - Bozulmalar ve Bozulma 

Nedenlerinin Saptanması, Restitüsyonu,  Restorasyon Yöntemlerinin Araştırılması, 

Restorasyon Projesinin Hazırlanması, Alınacak Koruma İyileştirme Önlemlerinin 

Belirlenmesi. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Tanışma, dersin tanımı, amaç, kapsam ve başarı koşulları, proje konularının açıklanması, 

grupların belirlenmesi. 

2.Hafta Korumanın amaçları, tarihsel gelişimi, korumayı gerekli kılan değerler. Sit, tarihi yapı 

veya yapı grupları görsel olarak aktarılacak bilgilerle Restorasyon ve koruma bilgisinin 

anlaşılması sağlanılması. 

3.Hafta Korunması gereken değerler ve saptanmasındaki temel ilkeler, ilk uygulamalardan 

Rönesansa kadar koruma anlayışının evrimi. Venedik tüzüğü, Türkiye’deki kültürel 

değerleri koruma kuralları ve ICCROM’ UN restorasyon, koruma teknikleri aktarılarak 

koruma bilinci sağlamaya çalışılılması. 

4.Hafta Tarihi kentleri, tarihi yapıları ve çevreleri koruma amacı için görsel anlatım. 

5.Hafta Koruma ile ilgili kurumlar, kuruluşlar. Bir bütün olarak çevre ve sit koruma. 

6.Hafta Malzeme, strüktür, geleneksel ve çağdaş restorasyon teknolojilerinin yapının 

korumasında değerlendirilmesi ele alınması. 

7.Hafta Organik, inorganik, bileşik malzemeli elemanların tanımlanması, hasar durumları, 

bozulmalarında biyolojik etkenler ve diğer bozulma nedenlerine seçilmiş yapıda bakış. 

8.Hafta Hava kirliliğin ve nemin tarihi yapılarda bozucu etkisi, bağıl nemi ölçme yöntemleri ve 

denetimi. 

Koruma Yöntemleri ve seçilmiş yapı için dönem ödevi oluşturma eksikliklerinin 

kontrolü.  

9.Hafta Koruma Yöntemleri Tarihi gözlem, özellikleri, mimari üslupları, strüktürü, geleneksel 

yapım bilgileri. 

10.Hafta Korunması gerekli kültürel ve doğal değerlerin sınıflandırılması. Tarihi Yapılarda 

hasarların önlenlenmesi için uygulamalar ve kullanılan koruma yöntemleri. 

11.Hafta Tarihi yapıdaki yapı elemanları ve malzemelere bakış.Taş, metal, ahşap v.b. 

malzemelerin koruma yöntemleri. 

12.Hafta Teknik gezi 

13.Hafta Koruma Yöntemleri ve seçilmiş yapı için dönem ödevi oluşturma eksikliklerinin 

kontrolü. 

14.Hafta FİNAL - dönem ödevi (analiz, tarihçe, hasarlar, koruma metotları)nin tamamlattırılması. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Restorasyon Teknikleri - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
   X  

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.    X  

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

    X 

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
  X   

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

    X 

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
  X   

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
    X 

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İnce Yapı  Kod OMRS257 

Course Building Structure  Code OMRS257 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik 
Geleneksel yapılarda strüktürü, malzemeleri ve elemanları, konstrüksiyonları, kaplama 

geçişleri ve bitirmeler, temeller, duvarlar, döşemeler, ayırıcı elemanlar, yatay ve düşey 

boşluklar, merdiven, rampa ve asansörler, çatı, saçak, markiz, pergola vb. Üzerine 

bilgilenme; tüm bu bilgiler bağlamında malzeme ve konstrüksiyon kararlarına yönelik 

konular. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin amacı, yöntemi, içeriğinin (yapay çevre, strüktür, malzeme, konstrüksiyon) 

tartışılması. 

2.Hafta Yapı – Zemin İlişkisi, Temeller, Aplikasyon  

3.Hafta Duvarlar, Döşemeler  

4.Hafta Yüzey Kaplamaları, Malzeme Geçişler  

Duvar Kaplamaları, Boya Ve Badanalar, Kireç Badana, Plastik Badana, Boyalar, Sıvalı 

Yüzeylere Yağlı Boya, Ahşap Ve Metal Yüzeylere Yağlı Boya. 

5.Hafta Yükseltilmiş Döşemeler, Asma Tavanlar  

6.Hafta Yatay ve Düşey Boşluklar  

7.Hafta Bacalar, Ocaklar, Şömineler 

8.Hafta Merdivenler, Rampalar 

9.Hafta Asansörler, Yürüyen Merdiven, Rampa Ve Platformlar 

10.Hafta Çatılar, Saçaklar, Markizler, Pergolalar 

11.Hafta Yalıtım sistemleri ve malzemeleri ısı yalıtım malzemeleri ve sınıflandırılmaları. 

12.Hafta Ses Yalıtım Sistemleri 

13.Hafta Bölmeler; Sabit, Hareketli, Alçılı Ve Cam 

14.Hafta Final 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İnce Yapı - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.    X  

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

   X  

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
   X  

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
    X 

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Türk Süslemelerinde Desen Uygulamaları Kod OMRS259 

Course Patterns of Turkish Decorations Code OMRS259 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Geleneksel yapılarımızın iç ve dış süslemelerinin ve taşınabilir eserlerin farklı 

dönemlerde uygulanan üslup ve motiflerin öğretilmesine yönelik hazırlanmış  gerek 

restorasyon çalışmalarında gerek günümüz tasarımlarında süsleme elemanı olarak 

kullanılan bezemeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde dönemlerine göre tanımak ve uygun 

biçimde hemen tamamlayabilmek hem de uygulayabilmektir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin amacı, yöntemi, içeriğinin tartışılması. 

2.Hafta Tezyinat ve sanat tarihi ve gelişimi. 

3.Hafta Malzemeye göre tezyinatın gelişimi ve sınıflandırılması: Tuğla, taş, çini, ahşap, alçı, 

kalem, ve maden işçiliği  

4.Hafta Tekniğe göre tezyinatın gelişimi ve sınıflandırılması. 

5.Hafta Vitray yapım tekniği ve onarımı. 

6.Hafta Bezeme unsurları: bitkisel motifler, figüratif motifler, geometrik motifler, yazı süsleme, 

karma motifler 

7.Hafta Osmanlının diğer sanatlarları: tezhip, hat, arabesk, bulut, benek ve pelengi, ebru, 

minyatür 

8.Hafta Hayvansal uslübü ve Rumi uslübü tarihsel gelişimi 

9.Hafta Rumi uslübü karakalem çalışmaları 

10.Hafta Hatayi, penç, günçagül, şemse, muhani karakalem desen denemeleri 

11.Hafta Desen motiflerini istenilen ölçüde krokilendirilmesi. Ölçülendirme, motif hazırlığı. 

12.Hafta Ölçülendirme, motif hazırlığı. Desen çizim araç gereçlerin kullanımı.  

13.Hafta Karakalem desen denemeleri 

14.Hafta Karakalem desen denemeleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Türk Süslemelerinde Desen Uygulamaları - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 
     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
    X 

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
 X    

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Eski Eserlerin Korunması ve Restorasyon 

İlkeleri I 

Kod OMRS261 

Course Conservation of Historic Buildings and 

Restoration Principles I 

Code OMRS261 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Korumanın ortaya çıkışı ve ilk örnekler, İlk restorasyon etkileri ve fikir savunucuları, 

Uluslar arası antlaşmalar, Uluslar arası kurum ve kuruluşlar, Cumhuriyet öncesi ve 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de eski eserler ve koruma çalışmaları, Günümüzde 

yapılan çalışmalar, Korumanın siyasi, sosyolojik, ekonomik, hukuksal boyutları 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Restorasyonun amaçları, tarihsel gelişimi. 

2.Hafta Korunması gereken değerler ve saptanmasındaki temel ilkeler. 

3.Hafta Restorasyon anlayışının evrimi ve 19. yüzyıl kuramları ile çağdaş bilimsel kuramlar. 

4.Hafta Koruma ile ilgili kurumlar, kuruluşlar. 

5.Hafta Bir bütün olarak çevre ve sit koruma. 

6.Hafta Türkiye’de tarihsel çevreyi oluşturan mimari mirasın kronolojik değerlendirilmesi. 

7.Hafta Korunması gerekli kültürel ve doğal değerlerin sınıflandırılması. 

8.Hafta Koruma ve restorasyonun uygulama terminolojisi ve yöntemleri. 

9.Hafta 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu’ kapsamında kültür ve tabiat 

varlıklarını koruma kurulları  

10.Hafta 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu’ kapsamında kültür ve tabiat 

varlıklarını koruma kurulları  

11.Hafta Tarihsel merkez ve kent ölçeğindeki mevcut mekansal değerlere müdahalenin ilkeleri ve 

yöntemleri 

12.Hafta Rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme 

projeleri ve bunların uygulanması, değerlendirilmesi ile ilgili yönetmelikler 

13.Hafta Rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme 

projeleri ve bunların uygulanması, değerlendirilmesi ile ilgili yönetmelikler 

14.Hafta Final 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Eski Eserlerin Korunması ve Restorasyon İlkeleri I - Program Öğrenme 

Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
    X 

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.     X 

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
    X 

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
   X  

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kod OMRS263 

Course Occupational Health and Safety Code OMRS263 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik 
İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, işçi sağlığını etkileyen fiziksel, mekanik, 

kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler ile ilgili konuların aktarılır. Ayrıca işçi 

sağlığında özel risk grupları ve sınıf içi teorik çalışmalarla birlikte çevredeki fabrikalara 

gezi düzenlenerek işçi sağlığı konusunda yapılan çalışmalar yerinde gözlemlen 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ders tanıtım formunun ve etkinliklerin sunumu 

2.Hafta İş sağlığı ve güvenliiği ile ilgili temel kavramlar. İSG hukuku ve mevzuat, kurullar. 

3.Hafta İş sağlığı ve güvenliiğinde iletişim. 

4.Hafta İş kazaları ve çeşitleri 

5.Hafta Tehlike, Risk Değerlendirme Analizleri, Risk Yönetimi ve Acil Durum Planları 

6.Hafta Kimyasal-Biyolojik Risk etmenleri ve Tehlikeler 

7.Hafta Ergonomi 

8.Hafta Ergonomi ve Fiziksel Risk Etmenleri (Bilişim Teknolojileri) 

9.Hafta İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları (Bilişim Teknolojileri) 

10.Hafta İş güvenliği Ekipmanları ve İşaretleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar ve önleyici 

tedbirler (Bilişim Teknolojileri) 

11.Hafta Yangın ve Yangından Korunma Yöntemleri 

12.Hafta Atölye ve Laboratuar Güvenliği (Bilişim Teknolojileri) 

13.Hafta İlkyardım ve çeşitleri. 

14.Hafta Saha Çalışması 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İşçi Sağlığı ve Güvenliği - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

    X 

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

    X 

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Teknik İngilizce Kod OMRS265 

Course Tachnical English Code OMRS265 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Restorasyon’de geleneksel yapının temel terimlerinin ingilizce tanımları. Restorayon 

proje ve raporlarının ingilizce’de yazma tekniği  

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin amacı, yöntemi, içeriğinin tartışılması. 

2.Hafta Rölöve, restitüsyon ve restorasyon terimlerin bilimsel ingilizcede tanımı 

3.Hafta Restorasyonda sağlamlaştırma terimin bilimsel ingilizcede tanımı  

4.Hafta Restorasyonda bütünleme terimin bilimsel ingilizcede tanımı 

5.Hafta Restorasyonda yenileme ve rekonstrüksiyon terimlerin bilimsel ingilizcede tanımı 

6.Hafta Restorasyonda temizleme ve taşıma terimlerin bilimsel ingilizcede tanımı 

7.Hafta Geleneksel yapım ve malzemelerin bilimsel ingilizcede tanımı 

8.Hafta Geleneksel yapım ve malzemelerin bilimsel ingilizcede tanımı 

9.Hafta Geleneksel yapım ve malzemelerin bilimsel ingilizcede tanımı 

10.Hafta Basic ev elemanlarının inglizce karşılığı 

11.Hafta Basic ev elemanlarının inglizce karşılığı 

12.Hafta Merdiven ve yapı strüktürlerin inglizce karşılığı 

13.Hafta Merdiven ve yapı strüktürlerin inglizce karşılığı 

14.Hafta Final  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İşçi Sağlığı ve Güvenliği - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Uygulama ve Onarım Atölyesi Kod OMRS252 

Course Implementation and Maintenance Studio Code OMRS252 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Öğrencilere geleneksel yapılarımızın, iç ve dış süsleme elemanlarının teknik ve estetik 

yönleriyle yaşatılması, taşınabilir eserler dahil olmak üzere onarım konusunda teorik ve 

uygulamalı yaklaşımları, alçı süsleme (kartonpiyer, furuş vb) alçı, Pencere, Malakari, 

Edirnekari, stuko, fresk işlemlerinin yapım teknikleri konularında teorik bilgi ve 

uygulama bilgilerinin verilmesi amaçlanmıştır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ders tanımı ve amacı 

2.Hafta Yapım Teknikleri 

3.Hafta Koruma, Onarım, Uygulama, Restorasyon 

4.Hafta Taş cinsleri, kullanım yerleri, özellikleri 

5.Hafta Taş yapılarda görülen bozulmalar-hasarlar 

6.Hafta Ahşap cinsleri, kullanım yerleri, özellikleri 

7.Hafta Ahşap yapılarda görülen bozulmalar-hasarlar 

8.Hafta Yapı ve Malzeme Testleri 

9.Hafta Geleneksel yapı seçimi ve grup oluşturması- Saha ve Proje çalışmaları (ANALİTİK 

Rölöveler) 

10.Hafta Örnek geleneksel yapının malzeme ve strüktür özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak 

11.Hafta Örnek geleneksel yapının hasar tespiti 

12.Hafta Örnek geleneksel yapının gerek onarım gerek koruma hakkında rapor sunabilmek 

13.Hafta Örnek yapı hakkında grupça sunum sunabilmek 

14.Hafta Final  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Uygulama ve Onarım Atölyesi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
    X 

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
    X 

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
    X 

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Bilgisayar Destekli Tasarım II Kod OMRS254 

Course Computer Aided Design II Code OMRS254 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bilgisayar ortamında Autocad ve Sketch-up programı kullanım yöntemlerinin ve 

kullanılma alanlarının Sketchup programının ara yüzünü kullanarak iki ve üç boyutlu 

tasarım çizimleri ve bilgisayar ortamında mimari tasarım ve detaylamada çizim 

görselleştirme ve sunumlar yapma 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kullanılan çizim programının genel olarak tanıtılması , komutların çalışma 

yöntemleri 
2.Hafta Çizgi kalınlıkları, yükseklik ve 3. boyut kavramlarının  öğrenilmesi 

3.Hafta Farklı yönlerden çizime bakış yöntemlerinin öğrenilmesi 

4.Hafta Farklı yüzey konumlarında çalışma tekniklerinin öğrenilmesi (UCS) 

5.Hafta Katı objelerin çizilme yöntemleri 

6.Hafta Katı modelleme komutlarının öğrenilmesi 

7.Hafta Katı modelleme komutlarının öğrenilmesi 

8.Hafta Görüntü stillerinin öğrenilmesi 

9.Hafta Düzenleme komutlarının öğrenilmesi 

10.Hafta Düzenleme komutlarının öğrenilmesi 

11.Hafta Düzenleme komutlarının öğrenilmesi 

12.Hafta Gölgelendirme ve malzeme atamanın öğrenilmesi 

13.Hafta Tefriş elemanlarının  3 boyutlu çizimi 

14.Hafta Tek katlı ev projesi çizimi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Bilgisayar Destekli Tasarım II - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
    X 

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Eski Eserlerin Korunması ve Restorasyon 

İlkeleri II 

Kod OMRS256 

Course Conservation of Historic Buildings and 

Restoration Principles II 

Code OMRS256 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Koruma kavramı ve boyutlarının tanımlanması, korunması gereken değerlerin 

tanımlanması ve sınıflandırılması, korunması gereken kültür varlıklarının koruma 

sorunlarının yasal çerçevede anlatılması ve bu çerçevenin geçirdiği evrimi irdelenmesi. 

Restorasyon öncesinde yapılan çalışmalar, restorasyon projesinin hazırlanması ve 

restorasyon tekniklerini teorik anlatabilme becerilerini öğrencilere kazandırmak 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Tanışma. Dersin kapsamının ve hedeflerinin tanıtılması 

2.Hafta 19. yüzyılın sonuna kadar koruma anlayışının evrimi, 19. yüzyıldan 1964 Venedik 

Kongresi’ne kadar koruma anlayışının gelişimi, 19. Yüzyıl Kuramları ile çağdaş 

bilimsel kuramların karşılaştırılması. 

3.Hafta 1964'ten günümüze koruma konusundaki gelişmeler; koruma İle ilgili kurumlar, 

kuruluşlar ve uluslararası örgütlenme; Türkiye'de tarihsel değer koruma anlayışının 

evrimi. 

4.Hafta Korunması gereken değerler ve saptanmasındaki temel ilkeler; koruma ölçütleri. 

Anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler 

5.Hafta "Anıt" ve "Sit" kavramları, Anıt ve Sit ölçütleri 

6.Hafta Tarihi çevre koruma düşüncesinin evrimi, tarihi çevrenin temel öğeleri, tarihi çevre 

koruma planlaması 

7.Hafta Tarihi çevre koruma düşüncesinin evrimi, tarihi çevrenin temel öğeleri, tarihi çevre 

koruma planlaması 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Restorasyon öncesinde yapılan çalışmalar, tarihi ve arkeolojik araştırmalar, teknik 

araştırmalar, anıtın yasal statüsü 

10.Hafta Restorasyon projesinin hazırlanması. Rölöve, fotoğraflama, fotogrametri, analiz, 

restitüsyon ve restorasyon projesi 

11.Hafta Restorasyon teknikleri: yeniden yapım, temizleme, taşıma, arkeolojik restorasyon 

12.Hafta Tarihi çevre koruma fikrinin gelişimi; Sit kavramı; Sit çeşitleri; Bölgesel koruma 

13.Hafta Kültür varlıklarının korunması ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütlenme, yasalar ve 

koruma eğitimi 

14.Hafta 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Eski Eserlerin Korunması ve Restorasyon İlkeleri II - Program Öğrenme 

Çıktıları İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
   X  

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

    X 

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
  X   

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 
 X    

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
    X 

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Restorasyon Projesi Kod OMRS258 

Course Restoration Project Code OMRS258 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik 
Restorasyona esas olabilecek küçük boyutlu ahşap bir yapı veya ahşap bir yapı 

bölümünün veya elemanlarının rölövesinin çıkartılması, bozulmalar ve bozulma 

nedenlerinin saptanması, restitüsyonu, restorasyon yöntemlerinin araştırılması, 

restorasyon projesinin hazırlanması, alınacak koruma - iyileştirme önlemlerinin 

belirlenmesi öğretilir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin içeriği, dönem içi yürütülecek çalışmaların tanımlanması, ilgili kavramlar 

2.Hafta Sit, tarihi yapı veya yapı grupları görsel olarak aktarılacak bilgilerle Restorasyon ve 

koruma bilgisinin anlaşılması sağlanacaktır. 

3.Hafta Venedik tüzüğü, Türkiye’deki kültürel değerleri koruma kuralları ve ICCROM’ UN 

restorasyon, koruma teknikleri aktarılarak koruma bilinci sağlamaya çalışılacaktır. 

4.Hafta Tarihi kentleri, tarihi yapıları ve çevreleri koruma amacı için görsel anlatım. 

5.Hafta Malzeme, strüktür, geleneksel ve çağdaş restorasyon teknolojilerinin yapının 

korumasında değerlendirilmesi ele alınacaktır. 

6.Hafta Organik, inorganik, bileşik malzemeli elemanların tanımlanması, hasar durumları, 

bozulmalarında biyolojik etkenler ve diğer bozulma nedenlerine seçilmiş yapıda bakış 

7.Hafta Hava kirliliğin ve nemin tarihi yapılarda bozucu etkisi, bağıl nemi ölçme yöntemleri ve 

denetimi. Koruma Yöntemleri ve seçilmiş yapı için dönem ödevi oluşturma 

eksikliklerinin kontrolü. 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Koruma Yöntemleri Tarihi gözlem, özellikleri, mimari üslupları, strüktürü, geleneksel 

yapım bilgileri. 

10.Hafta Tarihi Yapılarda hasarların önlenlenmesi için uygulamalar ve kullanılan koruma 

yöntemleri. 

11.Hafta Tarihi yarımada ve Pera(Beyoğlu) bölgesindeki tarihi yapılarda hasar ve koruma metodu 

bilgisi verilmesi 

12.Hafta Tarihi yapıdaki yapı elemanları ve malzemelere bakış.Taş, metal, ahşap v.b. 

malzemelerin Koruma Yöntemleri 

13.Hafta Koruma Yöntemleri ve seçilmiş yapı için dönem ödevi oluşturma eksikliklerinin 

kontrolü. 

14.Hafta Dönem ödevi (analiz, tarihçe, hasarlar, koruma metotları)nin tamamlattırılması. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Restorasyon Projesi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
    X 

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.     X 

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

    X 

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
    X 

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.     X 

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

    X 

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
    X 

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Keşif ve Metraj Kod OMRS260 

Course Quantity Surveying and Estimating Code OMRS260 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Keşif çıkarılması, ihale çeşitleri, ihale dosyası hazırlanması, onay ve vize işlemleri, 

işyerinin müteahhide teslimi, kontrol hizmetleri, işyerinde tutulması gerekli belgeler, 

kazı işleri, nakliye bedelleri, hak ediş raporlarının tanzimi, işin sürmesi, uzatılması, 

gecikme cezaları, kabul işlemleri, sözleşmenin bozulması (fesih) ve tasfiye işlemleri ve 

bu kapsamda yürütülen uygulama çalışmalarını içerir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin içeriği, dönem içi yürütülecek çalışmaların tanımlanması, ilgili kavramlar. 

2.Hafta kagir yapılarının tanımı ve özelliklerinin anlatılması metraj keşif gibi teknik unsurların 

anlatılarak herhangi bir yapının yerleşim planının çizilmesi. 

3.Hafta Ders kapsamında herhangi bir kagir yapı oluşturarak temeli ve su basman planı 

çizilerek gerekli hesaplamalrın yapılması 

4.Hafta Kagir yapının dış duvarlarının taş kerpiç vb yapı malzemeleri ile örülerek hesaplanması 

5.Hafta Kagir yapının iç duvarlarının yapı tuğlası ve kerpiç unsurlarla örülerek gerekli 

hesaplanmasının yapılması. 

6.Hafta Tasarlanan mevcut yapının tavanının oluşturulması ve gerekli hesaplamalarının 

yapılması . 

7.Hafta Kagir yapı çatı şekillerinin anlatılması ve planın çizilmesi. çatı hesaplarının yapılması. 

8.Hafta Kapı ve pencerelerin oluşturulması ve hesaplamaları. Bina içi döşeme unsurlarının 

oluşturulması ve hesaplamaları. 

9.Hafta Bina giriş merdivenini ahşap veya metal unsurlar ile yapılması ve hesaplanması. 

10.Hafta Kaynak analizi, birim fiyat analizi, birim fiyat. Yapı maliyetinin bulunması (KEŞİF) 

11.Hafta İhale işleri. Sözleşme ve şartname düzenlenmesi, iş programları, şantiyeler 

12.Hafta üm hesaplamaların bitirilerek hak edişe uygun hale getirilerek şantiye şartlarının 

uygulama yöntemlerinin anlatılması. 

13.Hafta Ders kapsamında oluşturulan projenin toplam maliyeti bulunarak iki tane hak ediş 

yapılması. 

14.Hafta Restorasyon işlerinde uygulama. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Keşif ve Metraj - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.     X 

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Süsleme ve Onarım Teknikleri Kod OMRS262 

Course Ornamentation and Conservation 

Techniques 

Code OMRS262 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Mimari süslemede restorasyon ve restorasyon öncesi çalışmalar, Süslemede kullanılan 

doğal malzemeler, Saray, cami ve evlerde kalemişi çalışmalar, Altın varak çalışmaları, 

altın varakların restorasyonu ve korunması, tavan ve duvarlardaki altın varak çalışmaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Tanışma. Dersin kapsamının ve hedeflerinin tanıtılması 

2.Hafta Renk çemberi çalışmaları. Boyama şekilleri. 

3.Hafta Renk çemberi çalışmaları. Boyama şekilleri. 

4.Hafta Renk çemberi çalışmaları. Boyama şekilleri. 

5.Hafta Rumi desen çalışmaları ve boyama işlemleri. 

6.Hafta Rumi desen çalışmaları ve boyama işlemleri. 

7.Hafta Rumi desen çalışmaları ve boyama işlemleri. 

8.Hafta Vitray çalışmaları 

9.Hafta Mozaik marketri uygulamaları 

10.Hafta Mozaik marketri uygulamaları 

11.Hafta Mozaik marketri uygulamaları 

12.Hafta Kalem işleri, geleneksel Türk motiflerinin çizimi 

13.Hafta Geleneksel geometry Türk motiflerinin ıhlamur ahşap üzerine çizimi ve ahşap 

oymacılığı 

14.Hafta Ahşap oymacılığı 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Süsleme ve Onarım Teknikleri - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
    X 

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Yapı Malzemesi Kod OMRS264 

Course Building Materials Code OMRS264 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Çimento, kireç, alçı, bitüm ve özel bağlayıcılar, ağır, normal, hafif ve özel betonlar, 

agregalar ve katkı maddeleri, keresteler, yonga levhalar, kontrplaklar, laminantlar, tuğla, 

kiremit, kerpiç, blok ve seramikler, boya, plastik, tekstil ürünleri, kağıt, bitüm ve katranlı 

kartonlar, camlar ve yalıtım malzemeleri, demir ve demir alaşımları, demirsiz metaller, 

doğal ve yapay taşlar ile PVC profiller ve levhaların özelliklerini öğretmek. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yapı malzemeleri kavramı ve genel tanıtım 

2.Hafta Doğal ve yapay taşlar 

3.Hafta Agregalar  

4.Hafta Çimentolar 

5.Hafta Çimentolar 

6.Hafta Beton malzamesinin özellikleri ve beton yapılarda strüktürel problemlerin (döşeme, 

tavan, duvarç kolon, temel, vb.) incelemesi 

7.Hafta Kerpiç, seramik ve cam malzemelerin özellikleri kerpiç yapılarda strüktürel 

problemlerin (döşeme, tavan, duvarç kolon, temel, vb.) incelemesi 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Tuğla ve kiremitler malzemeleri ve tuğla yapılarda strüktürel problemlerin (döşeme, 

tavan, duvarç kolon, temel, vb.) incelemesi 

10.Hafta Doğal ve suni ahşap 

11.Hafta Ahşap malzamesinin özellikleri ve ahşap yapılarda strüktürel problemlerin (döşeme, 

tavan, duvarç kolon, temel, vb.) incelemesi 

12.Hafta Metaller 

13.Hafta Plastikler 

14.Hafta Yalitım Malzemesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yapı Malzemesi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

     

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
     

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
     

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
     

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
    X 

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Rölöve III Kod OMRS266 

Course Statistical Survey, Statistical Study III Code OMRS266 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Restorasyon çizimleri için gerekli dökümanların derlenmesi, bunların analizlerinin 

yapılması. Yapıya ait fotoğrafların derlendiği albümün hazırlanması. Restorasyon 

projesi için gerekli tüm belgelerin düzenlenmesi ve sunum hazırlığı.Restorasyon 

ilkelerine bağlı kalarak yapının restorasyon çizimlerinin yapılması.  

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Rölöve biliminin genel amacı  

2.Hafta Rölöve nedir? Ne için yapılır? grup oluşturulması. Restitüsyon ve restorasyon 

çizimlerinin birbirleriyle olan ilişkisi. Rölöve çalışmasının kapsamı. 

3.Hafta Restorasyon çizimleri öncesi gerekli restitüsyon çizimlerinin, yapı analizlerinin ve 

fotoğrafların incelenmesi. 

4.Hafta Yapıda bulunan bozulmaların ve müdahale edilecek bölümlerin tespiti.  

5.Hafta Çizim öncesi restorasyon için kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve legand 

düzenlemesi.  

6.Hafta Yapının restorasyon plan çizimi. 

7.Hafta Yapının restorasyon görünüş çizimi 

8.Hafta Yapının restorasyon kesit çizimi 

9.Hafta Yapıda restorasyon ile ekleme yapılacak bölümlerinden detay çizimi 

10.Hafta Yapının özgün strüktür sisteminin detay çizimi 

11.Hafta Yapının restorasyon tavan planı çizimi 

12.Hafta Restorasyon projeleri için gerekli şartlar ve bu şartların restorasyon projesinde 

karşılığı. 

13.Hafta Tüm veri, doküman ve çizimlerin ifade şekillerinin düzenlenmesi 

14.Hafta Tüm veri,doküman ve çizimlerin sunum dosyasının hazırlanması 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Rölöve III - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Kendi alanıyla ilgili her türlü çizim araç-gereçleri ve paket bilgisayar 

programları kullanabilme. 
     

2 Koruma, tarihi çevre koruma, geleneksel yapı malzemeleri, mimarlık ve 

sanat tarihi ile ilgili konularında yorum yapabilme. 
     

3 
Geleneksel yapım sistemlerini restorasyon çalışmalarında uygulayabilme.      

4 Restorasyon uygulama teknikleri hakkında yorum yapabilme. Koruma ve 

Restorasyon alanlarında ara eleman olarak katkı sağlayabilme. Koruma 

kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi. 

   X  

5 Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, 

mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme. 
    X 

6 
Restorasyon projelerinde metraj, keşif ve ihale dosyası hazırlayabilme.      

7 Koruma mevzuat ve imar kanunu ile ilgili konularında temel düzeyde yorum 

yapabilme. Çalışma sahalarında iş güvenliğine yönelik tecrübe ve bilgi 

sahibi olmak. 

     

8 Mimari restorasyon’da desenlerin koruma ve onarım hakkında yorum 

yapabilme, tasarım ve öneride bulunabilme.  
   X  

9 Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek 

belgeleyebilme becerisi 
    X 

10 Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara 

karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi. 
     

11 Tarihi yapı malzemelerinin oluşumu ve korunması konusunda bilgi sahibi 

olabilme. 
     

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

13 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin 

temel değerlerini benimseyebilme 
     

14 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim Türk dili bilgisi ve alanındaki 

yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


