
Ders
Kodu Dersin Adı Z/MS

/S Teo Uyg Ulusal
Kredi AKTS Ders

Kodu Dersin Adı Z/MS
/S Teo Uyg Ulusal

Kredi AKTS

AIITOL101 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 2 2 AIITOL102 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 2 2
TDOL103 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2 TDOL104 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 2
YDOL105 YABANCI DİL I Z 2 0 2 2 YDOL106 YABANCI DİL II Z 2 0 2 2
AYD15101 MATEMATİK Z 3 0 3 4 AYD15102 YAPI STATİĞİ Z 3 0 3 4
AYD15103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Z 1 1 2 3 AYD15104 YAPI MALZEMESİ DENEYLERİ Z 2 1 3 4
AYD15105 MEKANİK Z 2 0 2 3 AYD15106 MİMARİ PROJE ÇİZİMİ VE OKUMA Z 2 1 3 5
AYD15107 YAPI MALZEMESİ Z 3 0 3 3 AYD15108 YAPI TEKNOLOJİSİ-II Z 3 0 3 3
AYD15109 TEKNİK RESİM Z 2 1 3 4 MESLEKİ SEÇMELİ MS 2 0 2 4

AYD15111 KAGİR Z 2 1 3 4 SEÇMELİ S 2 0 2 4
AYD15113 YAPI TEKNOLOJİSİ-I Z 3 0 3 3

22 3 25 30 20 2 22 30

Ders
Kodu Dersin Adı Z/MS

/S Teo Uyg Ulusal
Kredi AKTS Ders

Kodu Dersin Adı Z/MS
/S Teo Uyg Ulusal

Kredi AKTS

AYD15201 BETON TEKNOLOJİSİ VE DENEYLERİ Z 2 1 3 4 AYD15202 YAPI DENETİM UYGULAMALARI Z 2 2 3 5
AYD15203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ-I Z 1 2 2 3 AYD15204 YAPI MALİYETİ Z 2 1 3 3
AYD15205 BETONARME Z 2 0 2 2 AYD15206 YAPILARDA HASAR ANALİZİ VE GÜÇLENDİRME Z 2 0 2 3
AYD15207 ZEMİN MEKANİĞİ Z 2 0 2 3 AYD15208 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ-II Z 1 2 2 3
AYD15209 BİNA BİLGİSİ VE İMAR MEVZUATI Z 2 0 2 2 AYD15210 GİRİŞİMCİLİK-II Z 2 0 2 4
AYD15211 GİRİŞİMCİLİK-I Z 2 0 2 4 MESLEKİ SEÇMELİ MS 2 0 2 4

MESLEKİ SEÇMELİ MS 2 0 2 4 MESLEKİ SEÇMELİ MS 2 0 2 4
SEÇMELİ S 2 0 2 4 SEÇMELİ S 2 0 2 4
SEÇMELİ S 2 0 2 4

17 3 19 30 15 5 20 30

Ders
Kodu Dersin Adı MS Teo Uyg Ulusal

Kredi AKTS Ders
Kodu Dersin Adı S Teo Uyg Ulusal

Kredi AKTS

SEC15102 ÇAĞDAŞ YAPIM TEKNİKLERİ 1B MS 2 0 2 4 SEC15108 İLETİŞİM 1B S 2 0 2 4
SEC15104 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-I 1B MS 2 0 2 4 SEC15110 MESLEKİ PROJE 1B S 2 0 2 4
SEC15106 İŞ PLANI 1B MS 2 0 2 4 SEC15112 BEDEN EĞİTİMİ 1B S 2 0 2 4
SEC15201 BETONARME PROJE 2G MS 2 0 2 4 SEC15207 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 2G S 2 0 2 4
SEC15203 TOPOĞRAFYA 2G MS 2 0 2 4 SEC15209 KALİTE VE GÜVENİLİRLİK 2G S 2 0 2 4
SEC15205 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI 2G MS 2 0 2 4 SEC15211 ÇEVRE KORUMA 2G S 2 0 2 4
SEC15202 MİMARİ RÖLEVE VE RESTORASYON 2B MS 1 1 2 4 SEC15208 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2B S 2 0 2 4
SEC15204 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-II 2B MS 2 0 2 4 SEC15210 TEKNİK İNGİLİZCE 2B S 2 0 2 4
SEC15206 ÇELİK YAPILAR 2B MS 2 0 2 4 SEC15212 MESLEK ETİĞİ 2B S 2 0 2 4

Öğr. Gör. Rukiye TUĞLA
                Üye

Toplam

*Normal dönem AKTS 30'dur.

MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER  SEÇMELİ DERSLER

Toplam

*Normal dönem AKTS 30'dur.

GÜZ DÖNEMİ

Toplam

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
ABANA SABAHAT - MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU 

BÖLÜM KURULU KARARLARI

Toplantı Sayısı

26.12.20162

İNŞAAT BÖLÜMÜ

*Not: Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğrenimleri boyunca toplam 120 AKTS'lik ders almış ve bunları başarmış olması, ayrıca 40 iş günlük stajlarını başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

*Mesleki seçmeli derslerden 4 AKTS ve seçmeli derslerden 4 AKTS ders seçilecektir.
*Normal dönem AKTS 30'dur.

*Mesleki seçmeli derslerden 4 AKTS ve seçmeli derslerden 8 AKTS ders seçilecektir. *Mesleki seçmeli derslerden 8 AKTS ve seçmeli derslerden 4 AKTS ders seçilecektir.

Toplam

*Normal dönem AKTS 30'dur.

BAHAR DÖNEMİ

2. SINIF

GÜZ DÖNEMİ

Karar Tarihi

2016/01

İNŞAAT BÖLÜMÜ
YAPI DENETİMİ PROGRAMI

BAHAR DÖNEMİ

Karar Sayısı

1. SINIF

Öğr. Gör. Dr. Oğuzhan Yavuz BAYRAKTAR
Üye

Öğr. Gör. Gülsüm SAĞLAM ÇİTOĞLU
İnşaat Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Arzu ÇAĞLAR
Üye

Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Gülsüm SAĞLAM ÇİTOĞLU başkanlığında toplanan Bölüm Kurulu oy birliği ile aşağıdaki kararı almıştır.

2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren okulumuzdaki mevcut programlarda derslerin aşağıdaki şekliyle uygulanmasına ve Müdürlük makamına arzına karar verildi.
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I. YARIYIL 

AYD15101 MATEMATİK (3+0) 3 4 

Kümeler, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar 

ve ondalık sayılar, cebirsel ifadeler, özdeşlikler, 

çarpanlara ayırma ve rasyonel ifadeler, birinci 

dereceden denklemler, ikinci dereceden denklemler 

ve eşitsizlikler, problemler, kümeler, işlem ve 

modüler aritmetik, temel geometrik kavramlar 

fonksiyonlar, temel istatistik kavramları çokgenler ve 

dörtgenler, doğrunun analitik incelenmesi, tablo 

yorumlama, grafik okuma. 

AYD15103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ 

KULLANIMI (1+1) 2 3 

Bilgisayar tanımı, tarihçesi, temel özellikleri, 

donanım ve yazılım kavramları. windows´ta 

masaüstü, dosya yönetimi, windows´ta denetim 

masası ve donatılar, kelime işlemcilerde, tablolar, 

resim, görüntü ve grafikler, yazdırmaya hazırlanma 

ve yazdırma, sunum uygulaması ile ilk adımlar, bir 

sunum oluşturma, metin, görüntüler ve tablo 

oluşturma, sunumda grafik ve çizim nesneleri 

(otomatik şekil), ekran gösterisi efektleri, slayt 

gösterisi, çıktı hazırlama ve yazdırma, hesap 

tablolarına giriş, hesap tablosu uygulaması 

kullanımına giriş, hücreler, çalışma sayfaları, hesap 

tablolarında biçimlendirme ve formüller ve işlevler, 

hesap tablolarında mantıksal sınamalar, grafikler, 

sayfa yapısı ve çıktıların hazırlanması, yazdırmak, 

veritabanı yönetim sistemlerine giriş, veritabanı 

işlemleri, tablo işlemleri, anahtar ile çalışmak, tablo 

kayıt işlemleri, ilişkilendirme işlemleri, veritabanında 

form oluşturma işlemleri, sorgu işlemleri, 

veritabanında sorgu oluşturma işlemleri, rapor 

oluşturma işlemleri, internet, internette gezinme, 

internette arama, e-posta ve güvenlik, kelime işlemci 

uygulamasını açmak ve kapamak, program ekranı, bir 

veya birkaç belgeyi açmak, yeni belge oluşturmak, 

ayarların yerleştirilmesi, veri eklemek, veri seçmek, 

veri düzenlemek, taşımak ve silmek, arama yapma ve 

değiştirme, kelime işlemcilerde metin, paragraf ve 

belge biçimlendirme. 

 
AYD15105 MEKANİK (2+0) 2 3 

Mekaniğe giriş, birimler ve birim sistemleri, 

birimlerin çevrilmesi, vektörler, denge denklemleri, 

kuvvet   çifti, ağırlık   merkezleri,   bazı   cisimlerin 

ağırlık merkezleri, atalet momentleri, moment 

kavramı. 

AYD15107 YAPI MALZEMESİ (3+0) 3 3 

İşlevlerine, şekillenmelerine, yapılarına göre 

malzemeler, malzemenin atomik yapısı, malzemeye 

asitlerin, bazların, tuzların ve gazların etkisi, 

malzemelerin fiziksel, kimyasal, mekanik ve 

teknolojik özellikleri ve bu özelliklere ilişkin 

hesaplar, çimento, kireç, alçı, bitüm ve özel 

bağlayıcılar, normal, hafif, ağır ve özel betonlar, 

agregalar, katkı maddeleri, keresteler, yonga levhalar, 

kontrplaklar, laminantlar, tuğla, kiremit, kerpiç, blok, 

seramikler, boya, plastik, tekstil ürünleri, kâğıt, bitüm 

ve katranlı kartonlar, camlar, yalıtım malzemeleri, 

demir ve alaşımları, demirsiz metaller, doğal ve yapay 

taşlar, pvc profiller ve levhalar, Beton sınıfları, basınç 

gerilmeleri ve fiziksel özelliklerle ilgili hesaplamalar. 

AYD15109 TEKNİK RESİM (2+1) 3 4 

Mimari çizimlerde kullanılan araç ve gereçler, yazı ve 

rakamlar (yazı çalışması) çizgi çeşitleri (uygulama), 

geometrik çizimler (uygulama), ölçek çeşitleri 

kullanım yerleri İzdüşümler (noktanın, doğrunun 

izdüşümü), geometrik şekillerin görünüşünün 

çıkarılması (uygulama), perspektifin tanımı, çeşitleri, 

basit geometrik cisimlerin perspektiflerinin çizilmesi 

ve ölçülendirilmesi, Ölçü ölçülendirme çeşitleri, avan 

proje tekniği 1/100 plan, kesit, görünüş vaziyet planı 

(uygulama) taramalar- malzeme sembolleri, eşya 

çizim ve ölçüleri, 1/100 mimari proje çizim tekniği 

kat planı, kesit,görünüş, tefrişli plan çalışmaları, 1/50 

mimari proje çizim tekniği kat planı, kesit, görünüş, 

tefrişli plan çalışmaları, projeye uygun merdiven ve 

çatı çizimi. 

AYD15111 KAGİR (2+1) 3 4 

Kagir yapılar hakkında genel bilgi, döşemeler, 

kirişler, kolonlar, merdivenler, temeller, taş duvar 

örgü kuralları, tuğla duvar türleri, bacalar, lento, 

denizlik, parapet duvarları, tuğla duvar örgü 

kuralları, uygulamalar. 
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AYD15113 YAPI TEKNOLOJİSİ I (3+0) 3 3 

Yapı ile ilgili temel kavramlar, sınıflandırılması, 

Şantiyeler, İş makineleri, Yapı zemini ve zemin altı 

çalışmaları, Planın zemine uygulanması 

(Aplikasyon), Kazılar, Dayanma Yapıları, Temel 

tanımı ve çeşitleri, Yüzeysel Temeller, Derin 

Temeller, Yapılarda ısı, su, ses ve yangın yalıtımına 

karşı kullanılacak malzemeler ve kullanım yerleri, 

Kaplama işleri, Sıva, Boya, Yer kaplamaları, İç ve 

dış yüzey kaplamaları. 

II. YARIYIL 

AYD15102 YAPI STATİĞİ (3+0) 3 4 

Taşıyıcı sistem tanımları, izostatik taşıyıcı sistem 

tanımı ve çeşitleri, taşıyıcı sistemlerin mesnet 

tepkilerinin bulunması, basit kirişler, basit 

kirişlerde diyagram çizimi, basit kirişlerde 

boyutlandırma, konsol kirişler, çıkmalı kirişler ve 

boyutlandırması, gerber kirişlerve boyutlandırması. 

AYD15104 YAPI MALZEMESİ DENEYLERİ 

(2+1) 3 4 

Malzeme ve malzeme bilimi tanımı yapı için  önemi 

ve doğru malzeme seçme gerekliliği, Malzemelerin 

atom yapısı ve değişik kriterlere  göre malzeme 

sınıflandırması, Malzemelerin elektriksel ve ısı 

özellikleri, Malzemelerin  mekanik özellikleri, 

Malzemelerin mekanik özellikleri ,şekil 

değiştirmeler, gerilmeler ve emniyet gerilmesi, 

Malzemelerin fiziksel özellikleri, Malzemelerin 

kimyasal özellikleri ve teknolojik özellikleri, 

Şantiye ortamında yapılabilecek deneyler, Agrega 

deneyleri, Agreganın granülometrisi, Beton karışım 

hesabı  TS 802. 

 

AYD15108 YAPI TEKNOLOJİSİ-II 

(3+0) 3 3 

Duvarlar, beton ve bileşenleri, donati çeliği,  kolonlar, 

kirişler, perde duvar, yapi davranişlari, betonarme 

döşemeler, betonarme sistem elamanlari, 

merdivenler, merdiven dengelendirilmesi, betonarme 

kalip sistemleri, çatilar,bacalar. 

 

 

 

AYD15106 MİMARİ PROJE ÇİZİMİ ve OKUMA 

(2+1) 3 5 

Ö.1/10 – 1/20 tekniğinde, konutu oluşturan mahallerde 

tefriş elemanları kullanılarak mekanların 

boyutlandırılması, imar çapı ve resi belgelerin temini 

veya hazırlanması, imar çapının büyütülerek verilen 

programlara göre bina eskiz ve avan proje ve etüt 

çalışmaları (Vaziyet planı, kat planları, kesitler, 

görünüşler ve perspektif) proje çalışmalarında ilgili 

yönetmelikleri göz önünde bulundurarak hazırlanıp 

teslim edilmesi. Her türlü mimari projeyi okuyabilme 

ve kavrayabilme. 

III. YARIYIL 

AYD15201 BETON TEKNOLOJİSİ  (2+1) 3 4 

Betonu oluşturan yapı malzemeler, Agreganın  

tanımı, sınıflandırılması ve özellikleri, Agrega 

granülometrik analizi ve agrega deneyleri, agrega 

özelliklerinin betona etkisi, çimentolar, üretimi, 

özellikleri ve katkı malzemeleri, çimento çeşitleri ve 

özellikleri, Beton için su ve bu suyun özellikleri, 

beton temas suyu ve beton karma suyu, betonun 

tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması, Beton 

deneyleri ve beton hazırlama, beton karışım hesapları, 

olumsuz koşullarda beton üretimi, betonun bakımı, 

beton basınç dayanımı, sertleşmiş betonun diğer 

özellikleri, betonarme yapılarda kalıcılık, özel 

betonlar, betonda kalite kontrol. 

AYD15203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE 

ÇİZİMİ-I (1+2) 2 3 

Autocad Programi Kullanimi Hakkinda Genel Bilgi, 

Cad klavye tekrarlama fonksiyonları görüntü ekranı 

ve temel fonksiyonlar, açılış komutları, ölçü sistemi 

ve çizim alanına ilişkin değerler, çizim dosyası için 

snap ve grid ayarları, layer oluşumu, koordinat 

sistemleri, basit geometrik şekillerin çizimi,  objelerin 

görüntü ayarları, Yazı yazma kuralları, ölçülendirme 

metodlarının uygulanması, sembol kütüphanelerinin 

oluşumu ve uygulama, GVP Mimari Proje Plani-

Kesiti-Görünüşü-Detayi Çizme, Teknik Cad 

Ayarlamaları Yapma, Çikti Alma. 
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AYD15205 BETONARME (2+0) 2 2 

Betonarme, betonarmenin yaygınlık sebepleri ve 

sakıncaları, betonun fiziksel ve mekanik özellikleri, 

betonun zamana bağlı deformasyonu, rötre, sünme, 

eksenel kuvvet etkisindeki elemanlar kolonlarda 

boyut ve donatı sınırlamaları, basit eğilme etkisinde 

betonarme Elemanlar, tek donatılı dikdörtgen 

kesitlerin   taşıma   gücü,   tek   donatılı    dikdörtgen 

kesitlerin taşıma gücü, çift donatılı dikdörtgen 

kesitlerin taşıma gücü, birleşik eğilme etkisindeki 

elemanlar, iki yüzünde donatı bulunan dikdörtgen 

kesitli kolonların taşıma gücü karşılıklı etki 

diyagramı, tek doğrultuda çalışan plak döşemeler, çift 

doğrultuda çalışan plak döşemeler, proje: kolon, kiriş 

ve döşeme hesabı, donatı çizimi. 

   AYD15207 ZEMİN MEKANİĞİ (2+0) 2 3 

Zeminlerin fiziksel özellikleri, zeminlerin Plastik 

özellikleri, zeminlerin sınıflandırılması, zemin suyu, 

geçirimlilik, su akımı, zeminlerin kompaksiyonu, 

zeminde gerilmeler. 

AYD15209 BİNA BİLGİSİ ve İMAR  

MEVZUATI (2+0) 2 2 

Konutlar, ihtiyaç programları, mekanların tefrişi, 

mekanların yönlendirilmesi, fonksiyon şeması, İnsan-

çevre ilişkisi, imar kanunu, ısı yönetmeliği, sığınak 

yönetmeliği, otopark yönetmeliği. 

AYD15211 GİRİŞİMCİLİK-I (2+0) 2 4 

Girişimcilik kavramı ve tarihsel gelişimi, 

Girişimciliğin özellikleri, Girişimsel karar verme 

süreci, Küçük işletmelerin kuruluş süreci, Küçük 

işletmeler ve işletme çeşitleri, Kuruluş yeri seçimi, 

Küçük işletmelerde Yönetim, Pazarlama ve 

Finansman, İş planı hazırlama, İşletmelerde iflas. 

 
IV. YARIYIL 

AYD15202 YAPI DENETİM UYGULAMALARI 

(2+2) 3 5 

İnşaat ruhsat işleri; tapu sureti, çap, imar durumu, 

plankote, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı,  proje 

müellifleri ile igili belgeler, İnşaat ruhsat işleri; zemin 

etüt raporu, projeler, YİBF (yapıya ait bilgi formu) ve 

diğer evraklar, yapım işleri; iş organizasyonu, metraj-

hakkediş işleri, zemin işleri, alt yapı işleri, yol işleri, 

atık-su yağmur suyu, drenaj sistemleri, kullanma-

içme suyu sistemleri, üst yapı işleri, kalıp işleri, demir 

işleri, beton işleri, duvar  

 

 

 

işleri, sıva işleri, örnek proje üzerinde; yapı proje 

kontrol ve uygulama işleri, yapı denetim yönetmeliği, 

proje inceleme ilkeleri, kalıp, demir çizimleri ve kontrol 

esasları, yapı kullanma izinlerinin alınması, proje 

uygulama ve proje kontrolleri. 

AYD15204 YAPI MALİYETİ (2+1) 3 3 

Yapi projeleri, ihaleler, metraj tanimi, metraj cetveli, 

metraj yapim kurallari, örnek metraj uygulamasi, birim 

fiyat, keşif tanimi, örnek keşif uygulamasi, hakediş, 

şantiye kurulmasi ve organizasyonu, iş planlamasi, 

gantt diyagrami ile örnek iş planlamasi. 

AYD15206 YAPILARDA HASAR ANALİZİ ve 

GÜÇLENDİRME (2+0) 2 3 

Taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı, onarım ve 

güçlendirme malzemeleri, yüzey hazırlığı ve tamir 

harçlarının kullanımı, püskürtme beton, epoksi 

reçinesi, çelik şeritlerle ve lif takviyeli plastik 

levhalarla onarım ve güçlendirme, korozyon hasarı ve 

onarım, genel güçlendirme prensipleri, güçlendirme 

elemanlarının tasarımı, kolon mantolaması, ilave 

perde yerlerinin belirlenmesi, perde ve temellerin 

güçlendirilmesi, taşıyıcı sistemlerin 

güçlendirilmesine ilişkin detaylar, yığma yapılarda 

hasar belirlenmesi ve değerlendirmesi, yığma 

yapılarda onarım ve güçlendirme, betonarme 

uygulama örnekleri, taşıyıcı sistem iyileştirmesi. 

AYD15208 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE 

ÇİZİMİ-II (1+2) 2 3 

Cad yazilimi kullanma, çizime yardimci komutlari 

öğrenme, koordinat sistemini kullanma, açili çizim 

yapma, betonarme proje çizimi yapma, kalip plani, 

kolon- kiriş detayi çizme, donati (etriye, pilye, çiroz 

vb.) detayi çizme. 

AYD15210 GİRİŞİMCİLİK-II (2+0) 2 4 

İş planı kavramı ve içeriği, Pazarlama planı I, 

Pazarlama planı II, Finansal Plan I, Finansal Plan II, 

Üretim/Yönetim planı, Türkiye’de girişimcilik ve 

problemleri: Sosyal ve kadın girişimciliği. 

 
II. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ/ SEÇMELİ 

SEC15102 ÇAĞDAŞ YAPIM TEKNİKLERİ 

(2+0)  2 4 

Yapım sistemlerinin teknolojik bakımdan gelişimi, 

nedenleri; uzay çerçeveler, betonarme sistemdeki 

teknolojik gelişmeler, düşey ve yatay kayar kalıplar; 

gelişmiş geleneksel ve endüstriyel sistemlerin 
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karma kullanımı, hazır hafif bileşenlerle cephe 

yapımı; hazır bileşen iskele sistemler, hazır bileşen 

panel sistemler; hazır bileşen sistemlerle tasarımda 

dikkate gerekli ilkelerin işlenmesi. 

SEC15104 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-I 

(2+0) 2 4 

Belirlenen bir konu üzerinde plan, hazırlık ve 

araştırma yapılması; toplanan bilgilerin 

düzenlenmesi; araştırma veya projenin ödev şekline 

getirilmesi, sözlü sunum hazırlanması. 

SEC15106 İŞ PLANI (2+0) 2 4 

İş planını tanımlamak, iş planının kullanım 

amaçlarını açıklamak, iş planının nasıl 

hazırlanacağını belirleyebilmek (cpm, gant ve pert 

diyagramları), iş planının öğelerini sıralamak, iş 

planının dosya haline getirilmesini değerlendirmek. 

İnşaat bölümü ile ilgili (cpm, gant ve pert 

diyagramlarını kullanarak örnek iş planı hazırlama. 

SEC15108 İLETİŞİM (2+0) 2 4 

İletişim kavramı ve tanımları, iletişim süreci, iletişim 

öğeleri, iletişim türleri, kişilerarası iletişim kavramı 

ve süreci, grup iletişimi kavramı ve süreci, örgütsel 

iletişim kavramı ve süreci, kültürlerarası iletişim 

kavramı ve süreci, kitle iletişimi kavramı ve süreci, 

iletişim ve göstergebilimi, siyasal iletişim kavramı ve 

tanımı, uluslararası iletişim kavramı ve tanımı, 

iletişim ve ideoloji. 

SEC15110 MESLEKİ PROJE (2+0) 2 4 

Alana yönelik roje konusunun araştırılması ve 

belirlenmesi, proje konusu hakkında bilgi toplanması, 

proje uygulama aşamalarının planlanması, projeyi 

uygulamaları, projeyi uygulamaları, proje 

değerlendirmeleri ve raporlama. 

SEC15112 BEDEN EĞİTİMİ (2+0)  2 4 

 
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve 

öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, 

amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, spor 

türleri ve branşları, spor aktiviteleri. 

 
III. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ/ 

SEÇMELİ 

 

SEC15201 BETONARME PROJE ÇİZİMİ (2+0) 

2 4 

 

 

 

 

 

 

Döşeme hesabı, döşeme kalıp planı çizimi, taşıyıcı 

elemanların ön boyutlandırması, kiriş yük analizi, 

çerçevelerin düşey yüke göre çözümü, kesit tesirlerinin 

toplanma kuralları, kirişler, kolon, temel betonarme 

hesapları. Örnek kalıp ve statik betonarme  çizimleri. 

SEC15203 TOPOĞRAFYA (2+0)  2 4 

 

Tarifler, hatalar, uzunluk ve açı ölçmeleri, temel 

ödevler, poligonasyon, alan ölçmeleri, nivelman, 

takeometri, tesviye eğrilerinin çizimi ve özellikleri, 

araziye uygulama. 

 

SEC15205 DEPREME DAYANIKLI YAPI 

TASARIMI (2+0) 2 4 

 

Yığma binaların depreme dayanıklı tasarım kuralları, 

Betonarme prefabrik yapıların depreme dayanıklı 

olarak tasarlanma ilkeleri, betonarme karkas yapıların 

depreme dayanıklı olarak tasarımı, karkas yapılarda 

kolon yerleştirme kuralları, perde yerleştirme kuralları, 

düzenli ve düzensiz yapı tanımları, kısa kolon kavramı 

ve dezavantajları, yumuşak kat kavramı. 

SEC15207 İŞ GÜVENLIĞI ve İŞÇİ SAĞLIĞI (2+0) 2 

4 

İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili temel kavramlar, ilgili 

kanun yönetmelikler, Temel kavramlar, çevrede 

güvenliği tehdit eden unsurlar, iş kazaları ve nedenleri, 

binalarda güvenliği tehdit eden unsurlar, iş yeri güvenliği, 

meslek hastalıkları ve tedbirleri, yangın ve korunma, iş 

kazalarında yapılacak işlemler, kazılar ve kazı güvenliği, 

kaldırma ve taşıma kuralları, ilk yardım, iş hukuku ve 

sigorta ile ilgili kurallar. 

SEC15209 KALİTE ve GÜVENİLİRLİK (2+0) 2 4 

Kalitenin tanımı, tarihsel gelişimi, kalite güvencesi, 

yapıda kalite, yapıda kalite unsurları, ISO 9001 Kalite 

Yönetim Sistemi Standardı, bir inşaat firmasına ISO 9001 

sisteminin kurulması, standardın yapı kalitesi açısından 

irdelenmesi. 

SEC15211 ÇEVRE KORUMA (2+0)  2 4 

Çevre koruma kavramı; su ve hava kirleticilerinin belirli 

çeşitleri ve bunların çevreye ve/veya insan sağlığına zarar 

verme şekilleri; ozon tükenimi; küresel ısınma; iklim 

değişikliği; toprak kirliliği problemi; atık yönetiminde 

yasal ve çevresel çerçeve; enerji kaynaklarının 

geliştirilmesi; doğa koruma ve doğal kaynakların 

korunması, sürdürülebilirlik. 
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IV. YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ/ SEÇMELİ 

SEC15202 MİMARİ RÖLEVE VE 

RESTORASYON (1+1) 2 4 

 
Rölövenin tanımlanması, kullanım alanı, türleri, 

mimarlıkta rölövenin kullanım amacı, rölöve 

alınmasında kullanılan gereçler, çalışmanın kapsamı, 

yerleşim planının ve yapının planının, kesit, görünüş 

ve detaylarının rölövelerinin alınmasında uygulanan 

yöntemler, ölçü alma teknikleri, ölçü alma 

uygulamasının yapılması ve proje kapsamında seçilen 

Taşınmaz Kültür Varlığı yapının rölöve projesinin 

hazırlanması 1/50 ölçekli rölöveler üzerinde 

hasarların, farklı dönem izlerinin belirtilmesi 

gerçekleştirilmektedir. 

SEC15204 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-II 

(2+0) 2 4 

Belirlenen bir konu üzerinde plan, hazırlık ve 

araştırma yapılması; toplanan bilgilerin 

düzenlenmesi; araştırma veya projenin ödev şekline 

getirilmesi, sözlü sunum hazırlanması. 

SEC15206 ÇELİK YAPILAR (2+0)  2 4 

 

Çelik yapı sistemleri, kullanım yerleri, çelik yapı 

malzeme türleri, bulonlar, perçinler, kaynaklar, 

statik ve dinamik yük hesapları, çelik yapı 

elemanlarının kesit tayini ve gerilme tahkiki 

hesapları, bulon, perçin ve kaynak hesapları, çelik 

yapıları korozyon ve yangın gibi etkilere karşı 

koruma yöntemleri. 

 

SEC15208 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE 

TEKNİKLERİ (2+0)  2 4 

 
Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması 

Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, 

Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, 

Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma. 

 

SEC15210 TEKNİK İNGİLİZCE (2+0)  2 4 

 
Dört işlem ve formüller, sayılar, fonksiyonlar, 

geometrik şekiller, hareket ve yön terimleri, yapı 

teknolojilerine ilişkin terimler, yapı teknolojilerinin 

uygulamalarına ilişkin terimler, teknik ifadeler 

içeren basit cümleler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEC15212 MESLEK ETİĞİ (2+0) 2 4 

Giriş, etik kavramı, etik tanımı, ahlaki  gelişim süreci, 

etik kuralları, etik sistemleri; amaçlanan  sonuç etiği, 

kural etiği, toplumsal sözleşme etiği, kişisel etik, 

sosyal yaşam etiği, etik sistemleri; amaçlanan sonuç 

etiği, kural etiği, toplumsal sözleşme etiği, kişisel 

etik, sosyal yaşam etiği, etik toplum ilişkisi, etik 

değerlere uygun davranışların sonuçları, etik 

sorgulama, toplumsal yozlaşma; ekonomik yapıdan 

kaynaklanan nedenler, siyasal yapıdan kaynaklanan 

nedenler, bürokratik yapıdan kaynaklanan     

nedenler,     toplumsal yapıdan 

kaynaklanan nedenler, tarihsel nedenler, mesleki etik; 

mesleki etik kavramı, mesleki etik ilkeler; 

doğrusallık, yasallık, yeterlik, iş hayatında etik ve etik 

dışı konular; iş hayatında etik ilkeler, yönetimde etik 

dışı davranışlar, mesleki yozlaşma, iş etiğinde uygun 

davranışların sonuçları, iş yerinde etik ortam 

sağlamak; farklı mesleklerde etik ilkeler, çalışanların 

etik profilleri, etik liderlik, iş ahlakına uygun 

koşulların işe ve iş yerine etkisi, iş ahlakına uygun 

koşulların çalışanlara etkisi. 
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