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İnşaat Bölümü Yapı Denetim Programı Müfredat ve Ders İçerikleri  

(Türkçe ve İngilizce) 

[Dersin kodu-Adı (Teorik+Lab./Uyg.) Kredi AKTS] 

 

I.YARIYIL / I. SEMESTER 

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. 

AYD15101 MATHEMATICS (3 + 0) 3 4 

Clusters, natural numbers, exact numbers, 

rational numbers and decimal numbers, 

algebraic expressions, identities, factoring 

and rational expressions, the first equations 

from the second order, equations from the 

second order and inequalities, problems, 

clusters, processes and modular arithmetic, 

basic geometric concepts functions, basic 

statistical concepts, polygons and analytical 

examination of rectangles, rectangle, table 

interpreting, reading graphics. 

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. 

AYD15103 BASIC KNOWLEDGE 

TECHNOLOGY USAGE (1 + 1) 2 3 

Computer description, history, basic 

features, hardware and software concepts. 

tables, pictures, images and graphics, 

preparing to print and printing, first steps 

with presentation application, creating a 

presentation, creating text, images and 

tables, presentation in Windows, file 

management in Windows, control tables 

and equipments in windows, graphs and 

drawing objects (automatic form), screen 

display effects, slide show, output 

preparation and printing, introduction to 

account statements, introduction to use of 
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account statement application, cells, 

worksheets, formulas and functions in 

account statements, logical tests in charts, , 

page structure and output preparation, 

printing, introduction to database 

management systems, database operations, 

table operations, working with keys, table 

records operations, association operations, 

database form creation operations, query 

operations, database creation, open and 

close the word processing application, open 

the program screen, open one or several 

documents, create a new document, insert 

settings, add data, select data, organize data, 

move and edit data, delete, search and 

replace, text, paragraph and document 

formatting in word processors. 

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. 

AYD15105 MECHANICS (2 + 0) 2 3 

Introduction to mechanics, units and unit 

systems, translation of units, vectors, 

equilibrium equations, force pairs, centers 

of gravity, centers of gravity of some 

objects, moments of inertia, moment 

concept. 

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. 

AYD15107 BUILDING MATERIALS (3 

+ 0) 3 3 

According to their function, their shape, 

structure materials, atomic structure of 

materials, materials the effects of acids, 

bases, salts and gases, physical, chemical, 

mechanical and technological properties 

and related calculations, cement, lime, 

plaster, bitumen and special binders, 

normal, light, heavy and special concrete, 

aggregates, additives, timber, particle 

boards, plywood, laminates, brick, tile, mud 

brick, block, ceramics, paint, plastic, textile 

products, paper, bitumen and tarred 

cardboards, glasses, insulating materials, 

iron and alloys, non-ferrous metals, natural 

and artificial stones, pvc profiles and plates, 

Concrete grades, pressure calculations of 

stresses and physical properties. 

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, 
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tefrişli plan çalışmaları, projeye uygun 

merdiven ve çatı çizimi. 

AYD15109 TECHNICAL DRAWING (2 

+ 1) 3 4 

Tools and materials used in architectural 

drawings, writing and numbers (writing 

work) line types (application), geometric 

drawings (application), scale types places of 

use Projections (projection), the appearance 

of geometric shapes extraction 

(application), definition of perspective, 

types, drawing of perspectives of simple 

geometric objects measurement and 

measurement, types of measurement and 

measurement project technique 1/100 plan, 

section, aspect plan (application) scans - 

material symbols, articles drawing and 

measurement, 1/100 architectural project 

drawing technique floor plan, section, 

appearance, furnished plan works, 1/50 

architectural project drawing technique 

floor plan, section, appearance, working 

plan studies, project-appropriate stairs and 

roof drawing. 

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. 

AYD15111 MASONRY (2 + 1) 3 4 

General information about pagoda 

constructions, pylons, beams, columns, 

stairs, bases, stone masonry rules, brick 

wall types, bacalar, lintel, sill, parapet walls, 

brick masonry rules, applications. 

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. 

AYD15113 CONSTRUCTION 

TECHNOLOGY I (3 + 0) 3 3 

Basic concepts about structure, 

classification, Construction sites, Work 

machines, Building floor and underground 

work, Application of the plan to the ground 

(Application), Excavations, Resistance 

Construction, Foundation definition and 

varieties, Surface Surfaces, Deep On the 

premises, on the buildings heat, water, 

sound and fire insulation materials to be 

used against and places of use, Coatings, 

Plaster, Paint, Floor coverings, Interior and 

exterior outer surface coating. 

II.YARIYIL / II. SEMESTER 

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. 

AYD15102 CONSTRUCTION STATIC 

(3 + 0) 3 4 

Definition of bearing system, types of 

bearing system, finding support reactions of 

bearing systems, simple beams, diagram 

drawing in simple beams, sizing in simple 

beams, cantilever beams, protruding beams 

and dimensioning, sizing of gerber beam. 

AYD15104 YAPI MALZEMESİ 

DENEYLERİ (2+1) 3 4  
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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. 

AYD15104 CONSTRUCTION 

MATERIAL TESTS (2 + 1) 3 4 

Definition of material and material science 

and the necessity of choosing the right 

material, atomic structure and material 

according to different criteria 

Classification, Electrical and heat of 

materials Properties of materials, 

Mechanical properties of materials, 

Mechanical properties of materials, shape 

modifications, tensile and safety tension, 

Physical properties of materials, chemical 

properties and technological properties, 

Experiments that can be done in site 

environment, Agrega experiments, 

Aggregate granulometry, Concrete mixture 

account 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. 

AYD15108 CONSTRUCTION 

TECHNOLOGY II (3 + 0) 3 3 

Walls, concrete additives, reinforcement 

steel, columns, beams, shear walls, 

structural behavior, concrete slabs, 

reinforced concrete elements, staircases, 

equilibrated to stairs, concrete formwork, 

roofs, chimneys. 

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. 

AYD15106 ARCHITECTURAL 

PROJECT DRAWING AND READING 

(2 + 1) 3 5 

E.1 / 10 - 1/20 techniques, dimensioning of 

the spaces using housing forming localities 

furnishing elements, zoning diameter and re 

documents the supply or preparation, 

according to the program given the 

magnification of the zoning throughout the 

building sketches and preliminary design 

and survey works (site plan, floor plans, 

sections, perspectives and perspectives), 

taking into account the relevant regulations 

in project work. To be able to read and 

understand any kind of architectural project. 

III.YARIYIL / III. SEMESTER 

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 
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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. 

AYD15201 CONCRETE 

TECHNOLOGY (2 + 1) 3 4 

Cement production, properties and additive 

materials, cement types and properties, 

Concrete water and its properties, concrete 

contact water and concrete properties, 

concrete properties and properties of 

aggregates, Aggregate granulometric 

analysis and aggregate tests, concrete 

effects of aggregate properties, concrete 

mix water, definition of concrete, properties 

and classification of concrete, concrete tests 

and preparation of concrete, concrete 

mixture calculations, concrete production in 

adverse conditions, maintenance of 

concrete, concrete pressure resistance, other 

properties of hardened concrete, 

permanence in reinforced concrete 

structures, special concrete. 

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 PlaniKesiti-

Görünüşü-Detayi Çizme, Teknik Cad 

Ayarlamaları Yapma, Çikti Alma. 

AYD15203 COMPUTER AIDED 

PROJECT DRAWING-I (1 + 2) 2 3 

Drawing of simple geometric shapes, 

display settings of objects, general 

information about using Autocad program, 

Cad keyboard repetition functions, display 

screen and basic functions, opening 

commands, measurement system and 

values related to drawing field, snap and 

grid settings for drawing file, , Writing 

methods of writing, application of 

measurement methods, formation and 

application of symbol libraries, GVP 

Architectural Project Plan Appearance-

Appearance Drawing, Making Technical 

Cad Adjustment, Exit. 

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. 

AYD15205 REINFORCED 

CONCRETE (2 + 0) 2 2 

Reinforced concrete, the prevalence of 

concrete and its failures, physical and 

mechanical properties of concrete, time 

dependent deformation of concrete, 

elements affected by shrinkage and axial 
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force, size and reinforcement limitations in 

columns, reinforced concrete elements 

under simple bending effect, bearing 

capacity of single reinforced rectangular 

sections, transport force, strength of 

transport of double reinforced rectangular 

sections, elements of combined bending 

effect, transport strength diagram of 

rectangular cross section columns with two 

side reinforcement, plaque floors working 

in one direction, projections working in 

double direction, project: column, beam and 

floor account drawing. 

AYD15207 ZEMİN MEKANİĞİ (2+0) 2 

3  

Zeminlerin fiziksel özellikleri, zeminlerin 

Plastik özellikleri, zeminlerin 

sınıflandırılması, zemin suyu, geçirimlilik, 

su akımı, zeminlerin kompaksiyonu, 

zeminde gerilmeler. 

AYD15207 GROUND MECHANICS (2 

+ 0) 2 3 

Physical properties of soils, plastic 

properties of soils, classification of soils, 

ground water, permeability, water flow, 

compaction of soils, stretching in soil. 

 

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. 

 

 

AYD15209 BUILDING KNOWLEDGE 

And ZONING REGULATIONS (2 + 0) 2 

2 

Housing, necessity programs, furnishing of 

spaces, orientation of spaces, function 

diagram, human environment relation, 

zoning law, heat regulation, bunker 

regulation, parking regulation. 

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. 

AYD15211 ENTREPRENEURSHIP-I (2 

+ 0) 2 4 

Entrepreneurship concept and historical 

development, Characteristics of 

entrepreneurship, Interventional decision 

making process, Establishment process of 

small enterprises, Small enterprises and 

business types, Selection of establishment 

place, Management in small enterprises, 

Marketing and financing, Preparation of 

business plan, Insolvency in enterprises. 

IV. YARIYIL/ IV. SEMESTER 

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 
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kullanma izinlerinin alınması, proje 

uygulama ve proje kontrolleri. 

AYD15202 CONSTRUCTION 

CONTROL PRACTICES (2 + 2) 3 5 

Construction license works; title deed, 

diameter, zoning status, plankote, road 

badge, channel badge, documents with 

project authors, construction license works; 

floor survey report, projects, YİF 

(information form of the building) and other 

documents, construction works; 

construction works, iron works, concrete 

works, wall works, plaster works, plaster 

works, infrastructure works, road works, 

waste water-rain water, drainage systems, 

usage-drinking water systems, work on the 

sample project; construction project control 

and implementation works, building 

inspection regulations, project review 

principles, molds, iron drawings and control 

principles, taking building permits, project 

implementation and project controls. 

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. 

AYD15204 CONSTRUCTION 

MANAGEMENT (2 + 1) 3 3 

Unit projects, unit price, discovery 

definition, sample discovery application, 

progress payment, construction site 

organization and organization, business 

planning, sample business planning with 

gantt diagrams, building projects, tenders, 

quantities definition, quantitative rules, 

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. 

AYD15206 DAMAGE ANALYSIS AND 

STRENGTHENING IN STRUCTURES 

(2 + 0) 2 3 

Repair and strengthening of structural 

elements, repair and strengthening 

materials, use of surface preparation and 

repair mortars, shotcrete, epoxy resin, steel 

tapes and fiber reinforced plastic sheets, 

corrosion damage and repair, general 

strengthening principles, design of 

strengthening elements, column mantle, 

determination of additional curtains, 

reinforcement of curtains and bases, details 

of strengthening of bearing systems, 

determination and evaluation of damage in 

masonry structures, repair and 

strengthening of masonry structures, 

examples of reinforced concrete 

applications, improvement of bearing 

system. 

 

 

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 
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detayi çizme, donati (etriye, pilye, çiroz vb.) 

detayi çizme. 

AYD15208 COMPUTER AIDED 

PROJECT DRAWING-II (1 + 2) 2 3 

Using Cad software, drawing assistant 

commands, using coordinate system, 

making angled drawings, making 

reinforced concrete project drawings, 

drawing molds, drawing column-beams, 

drawing donut (ropes, pilings, kits etc.). 

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. 

AYD15210 ENTREPRENEURSHIP-II 

(2 + 0) 2 4 

The concept and content of business plans, 

marketing plans I, II Marketing Plan, 

Financial Plan I, Plan II Financial, 

Manufacturing / management plan, 

entrepreneurship and problem in Turkey: 

Social and women's entrepreneurship. 

MESLEKİ SEÇMELİ/ SEÇMELİ 

VOCATIONAL OPTIONAL / 

OPTIONAL 

II. YARIYIL /II SEMESTER 

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 karma kullanımı, hazır hafif 

bileşenlerle cephe yapımı; hazır bileşen 

iskele sistemler, hazır bileşen panel 

sistemler; hazır bileşen sistemlerle 

tasarımda dikkate gerekli ilkelerin 

işlenmesi. 

SEC15102 CONTEMPORARY 

MANUFACTURING TECHNIQUES (2 

+ 0) 2 4 

Technological development of construction 

systems, reasons; space frames, 

technological developments in reinforced 

concrete systems, vertical and horizontal 

sliding molds; mixed use of advanced 

traditional and industrial systems, facade 

construction with ready-made lightweight 

components; ready-made scaffolding 

systems, ready-made component panel 

systems; processing the necessary 

principles in design with ready-made 

component systems. 

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. 

SEC15104 DIRECTED STUDY I (2 + 0) 

2 4 

Planning, preparation and research on a 

given topic; arrangement of collected 

information; drawing research or project 

assignment, preparing oral presentation. 

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. 

SEC15106 WORK PLAN (2 + 0) 2 4 

To define the business plan, to explain the 

purpose of the business plan, to determine 
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how to prepare the business plan (cpm, gant 

and pert diagrams), to list the items of the 

business plan, Preparation of a sample 

business plan using the cpm, gant and pert 

diagrams. 

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. 

SEC15108 COMMUNICATION (2 + 0) 2 

4 

Concept and definition of communication, 

communication process, communication 

elements, communication concept and 

process, concept and process of group 

communication, concept and process of 

organizational communication, concept and 

process of intercultural communication, 

concept and process of mass 

communication, communication and 

semiometry, political communication 

concept and definition, concept and 

definition of international communication, 

communication and ideology. 

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. 

SEC15110 VOCATIONAL PROJECT (2 

+ 0) 2 4 

Investigation of the field-oriented roje the 

collection of information on the project 

theme, planning of project implementation 

phases, Project applications, project 

applications, Project evaluations and 

reporting. 

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. 

 

SEC15112 PHYSICAL EDUCATION (2 

+ 0) 2 4 

Physical education and basic concepts of 

sport, physical education and sport in 

education and training, function, aims, 

philosophy, relation with other sciences, 

sport types and branches, sport activities. 

III. YARIYIL /III SEMESTER 

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. 

SEC15201 REINFORCED CONCRETE 

DRAWING (2 + 0) 2 4 

Floor calculations, floor plan drawing, 

preliminaries of bearing elements, beam 

load analysis, analysis of frames according 

to vertical load, gathering rules of section 

effects, beams, columns, basic reinforced 

concrete calculations. Sample mold and 

static reinforced concrete drawings. 

SEC15203 TOPOĞRAFYA (2+0) 2 4 
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Tarifler, hatalar, uzunluk ve açı ölçmeleri, 

temel ödevler, poligonasyon, alan 

ölçmeleri, nivelman, takeometri, tesviye 

eğrilerinin çizimi ve özellikleri, araziye 

uygulama. 

SEC15203 TOPOGRAPHY (2 + 0) 2 4 

Definitions, errors, length and angle 

measurements, basic assignments, polygon, 

area measurements, leveling, takeometry, 

drawing and properties of leveling curves. 

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. 

SEC15205 EARTHQUAKE 

RESISTANT DESIGN (2 + 0) 2 4 

Stable design principles of reinforced 

concrete prefabricated structures, design of 

reinforced concrete structures as depression 

resistant, column placement rules in carcass 

structures, curtain placement rules, regular 

and irregular structure definitions, short 

column concept and disadvantages, soft 

floor concept. 

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. 

SEC15207 WORK SAFETY AND 

WORKER HEALTH (2 + 0) 2 4 

Basic concepts related to occupational 

safety and occupational health, relevant 

legal regulations, basic concepts, elements 

that threaten the environment, occupational 

accidents and causes, threats to safety in the 

premises, occupational safety, occupational 

diseases and precautions, fire and 

protection, work accidents procedures, 

excavation and excavation safety, lifting 

and transporting rules, first aid, labor law 

and insurance. 

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. 

SEC15209 QUALITY AND 

RELIABILITY (2 + 0) 2 4 

Definition of quality, historical 

development, quality assurance, quality in 

construction, quality elements in 

construction, ISO 9001 Quality 

Management System Standard, 

establishment of ISO 9001 system for a 

construction company, quality of the 

standard in terms of construction quality. 

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; 
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enerji kaynaklarının geliştirilmesi; doğa 

koruma ve doğal kaynakların korunması, 

sürdürülebilirlik. 

SEC15211 ENVIRONMENTAL 

PROTECTION (2 + 0) 2 4 

Concept of environmental protection; 

certain types of water and air pollutants and 

their ways of harming the environment and 

/ or human health; ozone depletion; global 

warming; climate change; soil pollution 

problem; legal and environmental 

framework in waste management; 

development of energy resources; nature 

conservation and conservation of natural 

resources, sustainability. 

IV. YARIYIL /IVSEMESTER 

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. 

SEC15202 ARCHITECTURAL RELAY 

AND RESTORATION (1 + 1) 2 4 

The methods used for taking the drawings 

of the settlement plan and its plan, section, 

view and details, measurement taking 

techniques, taking measurement application 

and the selected immovable in the scope of 

the project. Prepare the cultural asset project 

of the scale 1/50 scale scale on the damage, 

the different periods are performed to 

indicate the traces. 

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. 

SEC15204 DIRECTED STUDY II (2 + 0) 

2 4 

Planning, preparation and research on a 

given topic; arrangement of collected 

information; drawing research or project 

assignment, preparing oral presentation., 

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. 

SEC15206 STEEL STRUCTURES (2 + 

0) 2 4 

Steel structure systems, usage places, types 

of steel building materials, bolts, rivets, 

welds, static and dynamic load calculations, 

cross section design and stress calculation 

calculations of steel structural elements, 

bolt, rivet and weld calculations, steel 

structures corrosion and fire protection 

methods. 

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. 
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SEC15208 RESEARCH METHODS 

AND TECHNIQUES (2 + 0) 2 4 

Selecting Research Subjects, Performing 

Resource Survey, Evaluating Research 

Results, Converting Research Results to 

Report, Preparing Presentation, Making 

Presentations. 

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. 

SEC15210 TECHNICAL ENGLISH (2 + 

0) 2 4 

Four operations and formulas, numbers, 

functions, geometric shapes, motion and 

direction terms, terms related to 

construction technologies, terms related to 

applications of building technologies, 

simple expressions including technical 

expressions. 

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. 

SEC15212 VOCATIONAL  EFFECTS (2 

+ 0) 2 4 

Introduction, concept of ethics, definition of 

ethics, moral development process, ethical 

rules, ethical systems; intended result 

ethics, rule ethics, social contract ethics, 

personal ethics, ethics of social life, ethics 

systems; ethics questionnaire, social 

corruption, ethics questionnaire, ethics 

questionnaire, ethics questionnaire, ethics 

questionnaire, ethics questionnaire, ethics 

questionnaire reasons originating from 

economic structure, reasons originating 

from political structure, reasons originating 

from bureaucratic structure, reasons 

originating from social structure, historical 

reasons, professional ethics; concept of 

professional ethics, professional ethics 

principles; linearity, legality, competence, 

ethical and unethical issues in business life; 

ethical principles in business life, unethical 

behavior in management, professional 

corruption, results of appropriate behaviors 

in business ethics, providing an ethical 

environment in the workplace; Ethical 

principles in different professions, ethical 

profiles of employees, ethical leadership, 

workplace and workplace effects that are 

appropriate to business ethics, and the effect 

of conditions that are appropriate for 

business ethics to employees. 


