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1524151

Botanik
Botany

(2-2) 3

4

Türkçe İçerik
Botanik bilim dalına giriş ve temel botanik kavramlar,Canlıların özellikleri, Biyolojik çeşitlilik ve antropojenik
etkiler,Canlılarda önemli moleküller ve primer metabolitler,Bitki genetiğinde genel kavramlar ve genetik biliminin zirai
amaçlı bitki gelişimine etkileri,Moleküler genetik ve bitki biyoteknolojisinde genel kavramlar ve yeni nesil bitki geliştirme
süreçlerinde bu teknolojilerin yeri ve önemi,Canlılarda sekonder metabolitler ve bitkisel üretimdeki yerleri,Bitki sitolojisi:
Hücrelerin yapısı ve temel özelliklerimikroorganizmalar ve funguslar: Mikroorganizmaların tarımsal üretimde bitkisel
etkileşimleri,Bitki histolojisi: Dokular ve çok hücreli canlılık özellikleri,Bitki morfolojisinde temel kavramlar ve bitkilerin
yapısı,Bitkilerde Kök yapısı ve görevleri,Bitkilerin yapısı: Gövde,bitkilerin yapısı: Yapraklar ve Fotosentez,bitkilerin
yapısı: Çiçek yapıları ve Üreme,Zirai Bitkiler ve İnsan Beslenmesi.
English Content

1524152

Peyzaj Mimarlığına Giriş
Introduction to Landscape Architecture

(2-0) 2

4

Türkçe İçerik
Dersin amacı, kapsamı, dönem boyunca yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmenin yapılması.,Peyzaj kavramı ve
sınıflandırılması,Peyzaj ana unsurlar: peyzajın özelliği ve çeşitliliği,Peyzaj mimarlığı kavramı ve tarihçesi,Peyzaj
mimarlığı çalışma alanları, diğer bilim dalları ile ilişkisi, ilgili kavramlar,Mekan kavramı, planlama/tasarım ögeleri ve
ilkeleri,Peyzaj tasarım kriterleri,Peyzaj tasarımını etkileyen faktörler ve peyzaj tasarım aşamaları,Peyzaj planlamasının
genel karakteri ve peyzaj planlama aşamaları,Peyzaj mimarlığında kullanılan yapısal materyaller,Peyzaj mimarlığında
kullanılan bitkisel materyaller,Açık yeşil alan kavramları, yeşil alanlar ve fonksiyonları,Rekreasyon kavramı ve çeşitleri,
peyzaj ekolojisi ve temel kavramları, Tüm konulara ilişkin tartışma/değerlendirme.
English Content
Landscape concepts and classifications,The main elements of landscape:the diversity and features of
landscape,Landscape architecture concept and history,Landscape architecture working fields,relationship with other
disciplines and related concepts,Space concept and components and principles of design/planning,Landscape design
criteria,Elements effects to landscape design and landscape design stages,General acter of landscape planning
landscape planning stages,Construction materials in landscape architecture,Plant materials in landscape
architecture,Concepts of - green spaces,green spaces and their functions,Recreation concept and its types,landscape
ecology and its basic concepts,Discussion / evaluation related to all issues.
1524153

Çizim Tekniği
Drawing Technique

(2-2) 3

5

1

Türkçe İçerik
Çizim araç ve gereçlerin tanıtılması,Yazı çalışması,Çizim masası, T cetveli ve gönyelerin kullanımının
anlatılması,Çalışma kağıdının hazırlanması,Yatay ve dikey çizgi çalışması,Çalışma kağıdının hazırlanması. 45o-60o
açılı çizgi çalışması,Çalışma kağıdının hazırlanması,Serbest el daire çizimi (1cm-1.5cm-2cm-2.5-3 cm),45o ve 60o
açılı, 5 cm aralıkla çizilen çizgilerden kare ve eşkenar dörtgen çizimi,Geometrik formların çizimi,Geometrik formların
çizimi,Geometrik formların çizimi,Ölçek, plan, proje, perspektif ve kesit gibi çizim kavramlarının açıklanması,Bitkilerin
plan ve görünüşlerinin çizimi,Projelerde yer alan işaret ve sembollerin açıklanması.
English Content
The introduction of drawing tools and equipments,Text study,Explaining the use of drawing board, T-square and
miter,Preparation of the worksheet.Horizontal and vertical lines work,Preparation of the worksheet. 45o-60o angled line
work,Preparation of the worksheet.Freehand circle drawing,Square and rhombus drawing,Drawings of geometric
forms,Drawings of geometric forms,Drawings of geometric forms,Explanation of concepts such as
scale,plan,project,perspective and sectional drawings,Drawings of plants,Explanation of signs and symbols in the
project.
1524154

Temel Tasarım
Basic Design

(2-2) 3

5

Türkçe İçerik
Temel tasarım ile ilgili kavramlar,Tasarım elemanları nokta ve çizginin anlamsal ve kavramsal olarak tasarımdaki yeri
ve uygulamaları,Tasarım elemanları düzlem ve hacmin anlamsal ve kavramsal olarak tasarımdaki yeri ve
uygulamaları,Tasarım elemanları renk ve dokunun anlamsal ve kavramsal olarak tasarımdaki yeri ve
uygulamaları,Tasarım elemanları ışık ve biçimin anlamsal ve kavramsal olarak tasarımdaki yeri ve
uygulamaları,Tasarım ögeleri ve uygulamaları,Şekil- Zemin anlatımları,Tasarım İlkeleri (Koram, Egemenlik, Denge,
Birlik, Ritim) ve uygulamaları,Tasarım İlkeleri (Tekrar, Uygunluk, Zıtlık, Hareket) ve uygulamaları,Tasarım ilke ve
öğelerinin bir arada kullanıldığı uygulamalar,Peyzaj tasarımında simetrik ve asimetrik sistemler,Mekan ve Tasarım
kavramlarının mekansal boyutta yorumlandığı uygulamalar.
English Content
Concepts about basic design,Design elements the place of dots/points and lines? in design semantically and
conceptually and their applications,Design elements the place of plane and volume in design semantically and
conceptually and their applications,Design elements the place of color,texture and value in design semantically and
conceptually and their applications,Design elements the place of size and pattern in design semantically and
conceptually and their applications,Design elements and their applications,shape and surface expression,Design
principles(Hierarchy,Dominance,Balance, Unity) and their applications,Design principles(Repetition, Rhythm, Harmony,
Contrast, Movement) and their applications,Symmetrical and asymmetrical systems in landscape design,Applications
that use combination of design principles and elements,Applications that space and design concepts are interpreted in
spatial dimension,Applications that space and design concepts are interpreted in spatial dimension.
1524155

Toprak Bilimi
Soil Science

(2-2) 3

5

Türkçe İçerik
Toprak Bilgisi,Toprağın oluşumu ve kullanımı,Toprağın fiziksel özellikleri,Araziden toprak örneklemesi,Toprağın
kimyasal özellikleri,Toprak analizleri,Toprağın biyolojik özellikleri,Toprak analizleri,Toprak analizleri,Toprak
analizleri,Vize haftası,Toprak verimliliği,Toprak ve suyun korunması,Problemli topraklar ve ıslahı,Peyzaj bitkilerinin
toprak istekleri,Peyzaj bitkilerinin toprak istekleri.
English Content
Importance of soil and use in agriculture,Soil genesis,Soil classification,Physical properties of soil,Soil
analysis,Chemical properties of soil,Biological properties of soil,Soil analysis,Soil analysis,Soil fertility,plant nutrition
and fertilization,Soil and water protection,Soil problems and solutions,Land problems and solutions,Evaluation of soil in
agriculture.
1524156

İklim Bilgisi

(2-0) 2

4

2

Climatology
Türkçe İçerik
Meteoroloji İle İlgili Genel Bilgiler,Meteoroloji İle İlgili Genel Bilgiler,İklim ve Tarım,Atmosfer,Hava Sıcaklığı,Atmosfer
Basıncı,Rüzgar,Atmosfer Nemi,Yağışlar,Hava Kütleleri,Cepheler,Meteorolojik Rasatlar,Meteorolojik Rasatlar
English Content

1524157

Türk Dili
Turkİsh Language

(4-0) 3

4

Türkçe İçerik
Dil düşünce bağlantısı,dil kültür bağlantısı,dil toplum bağlantısı,Dünya dilleri ve Türkçe,Türk dilinin tarihçesi,Ses
bilgisi,Türkçe kelimelerin ses özellikleri, vurgu, heceler,Yapı Bilgisi. Yapım Ekleri, Çekim Ekleri,Kelime, A- Anlam
Derecelerine Göre Kelimeler B- Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler C- Yapı Bakımından Kelime Çeşitleri,Kelime
Türleri,Kelime Gruplar, A- İsim tamlaması, B- Sıfat tamlaması C- Kısaltma Grupları, Ç- Unvan Grubu, D- Edat
Grubu,E- Bağlaç Grubu, F- Ünlem Grubu, Ğ- Tekrarlar, H- Fiilimsiler I- Sayı Grubu, İ- Birleşik fiiller,Cümle, ACümlenin Ögeleri,B- Cümle Çeşitleri,Yazım Kuralları (Noktala işaretleri, Büyük harf küçük harf, bileşik kelimeler)
English Content
Basic information about meteorology,Basic information about meteorology,Climate and Farming,Atmosphere,Air
temperature,Atmospheric pressure,Wind,Humidity,Precipitation,Atmospheric mass,Shelters,Meteorological
records,Meteorological records.
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1524251

Peyzaj Sanatı Tarihi
Landscape Art History

(2-0) 2

4

Türkçe İçerik
İlk bahçeler, Mısır ve Eski İranda bahçe sanatı,Mezopotamyada ve Eski Yunan ve Egede bahçe sanatı, Roma bahçe
sanatı,Ortaçağda Avrupada bahçe sanatı,İslam bahçe sanatı,İspanya İslam bahçeleri,Rönesans bahçe sanatı (1. ve 2.
Dönem),Rönesans bahçe sanatı (3. Dönem),Barok bahçe sanatı,Uzak Doğu bahçeleri,Çin ve Japon bahçe
sanatı,Naturalizm İngiliz bahçe sanatı,Anadoluda Türk bahçe sanatı,Saray bahçeleri (Edirne Sarayı, Topkapı Sarayı,
Dolmabahçe Sarayı),Tüm konulara ilişkin tartışma/değerlendirme.
English Content
Ancient gardens, the garden arts of Egypt and ancient Iran,Mesopotamia and ancient Greece and the Aegean garden
art,Garden art in Rome,Garden art in middle ages,Islamic garden art,Spanish Islam gardens,Renaissance Garden Art
(1st and 2nd Periods),Renaissance Garden Art (3rd Periods),Baroque garden art,Far East Gardens, the garden art of
China and Japan,Naturalism English garden art,Turkish garden art in Anatolia,Palace gardens (Edirne Palace,Topkapı
Palace,Dolmabahce Palace),Discussion / evaluation related to all issues.
1524252

Dendroloji I
Dendrology I

(2-2) 3

5

Türkçe İçerik

3

Dendroloji Bilimi ve Peyzaj Mimarlığındaki Önemi,Dendroloji bilimi ve peyzaj mimarlığındaki önemi,Bitkilerin tanı
anahtarı,Bitkilerin tanı anahtarı,Bitkilerin dendrolojik özellikleri bakımından sınıflandırılması,tanıtılması ve yerinde
gözlem yapılması,Bitkilerin dendrolojik özellikleri bakımından sınıflandırılması,tanıtılması ve yerinde gözlem
yapılması,Bitkilerin dendrolojik özellikleri bakımından sınıflandırılması,tanıtılması ve yerinde gözlem yapılması,Bitkilerin
dendrolojik özellikleri bakımından sınıflandırılması,tanıtılması ve yerinde gözlem yapılması,Bitkilerin dendrolojik
özellikleri bakımından sınıflandırılması,tanıtılması ve yerinde gözlem yapılması,Bitkilerin dendrolojik özellikleri
bakımından sınıflandırılması,tanıtılması ve yerinde gözlem yapılması,Bitkilerin dendrolojik özellikleri bakımından
sınıflandırılması,tanıtılması ve yerinde gözlem yapılması,Bitkilerin dendrolojik özellikleri bakımından
sınıflandırılması,tanıtılması ve yerinde gözlem yapılması,Bitkilerin dendrolojik özellikleri bakımından
sınıflandırılması,tanıtılması ve yerinde gözlem yapılması.
English Content
Dendrology science and its importance in landscape architecture,diagnose keys of the plants,diagnose keys of the
plants,Classifying,introducing and obseving of plants in terms of their dendrological qualities,Classifying,introducing
and obseving of plants in terms of their dendrological qualities,Classifying,introducing and obseving of plants in terms
of their dendrological qualities,Classifying,introducing and obseving of plants in terms of their dendrological
qualities,Classifying,introducing and obseving of plants in terms of their dendrological qualities,Classifying,introducing
and obseving of plants in terms of their dendrological qualities,Classifying,introducing and obseving of plants in terms
of their dendrological qualities,Classifying,introducing and obseving of plants in terms of their dendrological
qualities,Classifying,introducing and obseving of plants in terms of their dendrological qualities,Classifying,introducing
and obseving of plants in terms of their dendrological qualities.
1524253

Peyzaj Tasarımı
Landscape Design

(2-2) 3

5

Türkçe İçerik
Peyzaj tasarımının ana ilkeleri,dünyadaki başarılı örneklerden sunumlar,verilen bir alanda dikdortgensel tasarım
yapılması,aynı alanda dairesel tasarım yapılması,aynı alanda radyal tasarim yapılması,aynı alanda eliptik tasarım
yapılması,aynı alanda konsantrik dairelerle tasarım yapılması,aynı alanda eğrisel çizgilerle taarim yapılması,aynı
alanda informal tasarım yapılması,ögrenilen geometrilerle karma tasarım yapılması,ögrenilen geometrilerle karma
tasarım yapılması,ögrenilen geometrilerle karma tasarım yapılması,ögrenilen geometrilerle karma tasarım
yapılması,ögrenilen geometrilerle karma tasarım yapılması.
English Content
Basic principles of landscape design,observing succesful landscape design samples in the world,rectangular
landscape design study in a given area,circular landscape design study in a given area,radial landscape design study
in a given area,ellipsoid landscape design study in agiven area,a landscape design study with concentric circles,a
landscape design study with curvilinear lines,an informal landscape design study in the same area,a combined design
study with the geometrics learned,a combined design study with the geometrics learned,a combined design study with
the geometrics learned,a combined design study with the geometrics learned,a combined design study with the
geometrics learned.
1524254

Perspektif
Perspective

(2-2) 3

6

Türkçe İçerik
Perspektifin tanımı,kullanılacak malzemelerin tanıtılması,ders içeriği hakkında bilgiler verilmesi,Tasarı geometri,
ölçek,izdüşüm düzlemi,plan kesit,görünüş tanımlarının yapılması,Perspektif tiplerinin anlatımı,İzometrik,dimetrik ve
trimetrik,perspektif tekniklerinin anlatılması ve çizimi,Ağaç görünüş çizimleri İnsan,otomobil görünüş çizimleri,Paralel
Perspektif (Tek kaçışlı perspektif) tekniklerinin anlatılması,Paralel Perspektif (Tekkaçışlı perspektif) örnek çizim
uygulamaları,Açısal perspektif (Çift Kaçışlı perspektif) tekniklerinin anlatılması,Açısal perspektif (Çift Kaçışlı perspektif)
örnek çizim uygulamaları,Açısal perspektif (Çok kaçma noktalı perspektif) tekniklerinin anlatılması,Açısal perspektif
(Çok kaçma noktalı perspektif) örnek çizim uygulamaları,Eğik perspektif tekniklerinin anlatılması,Eğik perspektif örnek
çizim uygulamaları,Perspektifte gölge çizimini öğretilmesi.
English Content
The definition of perspective,the introduction of materials to be used to provide information about course
content,geometry,scale,projection plane,plan,sections,elevations definitions,The explanation of the types of

4

perspective,Isometric,dimetric and trimetric perspective techniques,The view drawings of trees,People and cars,The
parallel Perspective (single point perspective) techniques,The parallel Perspective (single point perspective) sample
drawing applications,The angular perspective (Double point perspective) techniques,The angular perspective (Double
point perspective) sample drawing applications,The angular perspective (Multi point perspective) techniques,The
angular perspective (Multi point perspective) sample drawing applications,The oblique perspective techniques,The
oblique perspective sample drawing applications,The shade drawing in Perspective.
1524255

Jeomorfoloji
Geomorphology

(2-0) 2

3

Türkçe İçerik
1.Hafta:Jeomorfolojinin tanımı,jeomorfolojinin dalları,rölyef kavramı ve örnekleri.Hipsografik diyagram ve yer yüzü,2.
Hafta: Yer yüzü şekillenmesinde etkin olan jeolojik olaylar. İç dinamik olaylar,dış dinamik olaylar ve özellikleri,3.Hafta:
Yer şekilleri genel sistematiği. Çukur yer şekillerinin (yarıntılar,vadiler,oyuklar,çanaklar,mağaralar,ovalar ve havzalar)
genel nitelikleri. Yarıntı şekilleri ve çeşitleri: Selcik yarıntıları,lapyalar,leçeler,heyelan ve heyelan olukları, taş
olukları,çığ veya buzul olukları,kıyı veya dalga olukları,4.Hafta: Vadilerin genel özellikleri. Vadi çeşitleri ve bunların
şekil unsurları. Kertik,kanyon,tabanlı,olgun-yayvan, menderesli ,antiklinal,senklinal,konsekan,subsekan,buzul ve kör
vadiler,5.Hafta: Su bölümü hattı-su bölümü çizgisi,vadi ağı-vadi sistemi,drenaj şekilleri ve kapma olayları,6.Hafta: Oyuk
şekilleri ve morfolojik özellikleri. Tafoni,kaynak oyuğu,dev kazanı,jeoloji orgu,obruk,buz yalağı (sirk), heyelan ve dalga
oyukları,7.Hafta: Çanaklar,şekil unsurları ve çeşitleri.Tektonik çanaklar,8.Hafta: Mağaralar,ovalar,havzalar ve
morfolojik-jeolojik karekterleri,9.Hafta: Mağaralar,ovalar,havzalar ve morfolojik-jeolojik karekterleri,11.Hafta: Tepe
morfolojileri ve özellikleri.Hornitos tepeler,peri bacası tepeleri,volkan konisi tepeleri,kırgıbayır (badlands)
tepeleri,çökerti tepeleri,kayşat tepeleri,toma tepeleri,kum adası tepeleri,şahit tepeler,sertgen tepeler, ada tepeler,kalık
tepeler,mosor tepeler,hum tepeler,12.Hafta: Dağlar üzerindeki tepe morfolojileri. Dağlar ve morfolojik şekilleri: Tekçe
dağ morfolojileri, sıra dağ morfolojileri, masa dağ ve halka dağ morfolojileri,13.Hafta: Dalgalı arazi şekilleri ve
özellikleri. Yontuk dağlar ve eşikler,14.Hafta: Kıyı morfolojileri ve özellikleri. Alçak kıyılar- yüksek kıyılar, düz kıyılargirintili kıyılar ve adalı kıyılar.
English Content
1-To introduce of the earth figures and their classification,2-To introduce and to study gullies,3- To introduce and to
study valleys,4-To introduce and to study hollows,5-To introduce and to study small basins,6-To introduce and to study
caves,7-To introduce and to study plains and their to classify,8- To introduce, to study and classification of basins,9-To
introduce and to study steps,11-To introduce and to classify hills. Telling their special features,12-To introduce and to
study mountains. To relate their condition with orogenes,13-To introduce and to study rolling country and to correlate
the others surface shapes,14-To introduce and to study coastal-features,15-To introduce and study mainly figures of
relief.
1524256

Genel Ekonomi
Macroeconomics

(2-0) 2

3

Türkçe İçerik

HAFTA
DERS İÇERİĞİ
Ekonomiye Giriş
1
Ekonominin Temel Kavramları
2
Ekonomik Sistemler
3
Rekabet Piyasası
4
Mikro Ekonomi
5
Makro Ekonomi
6
Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
7
Ara Sınav
8
Para Teorisi
9
10 Gayri Safi Milli Hasıla
11 İstihdam
12 Tüketicilerin Davranışları ve Seçimleri
13 Para ve Bankacılık Sistemleri
14 Para Olayları
15 Firmaların Davranışları ve Üretim Süreci

KAYNAK
Yavuz, O., Peker, K., 2008. Ekonomi, Konya.
Yavuz, O., Peker, K., 2008. Ekonomi, Konya.
Yavuz, O., Peker, K., 2008. Ekonomi, Konya.
Yavuz, O., Peker, K., 2008. Ekonomi, Konya.
Yavuz, O., Peker, K., 2008. Ekonomi, Konya.
Yavuz, O., Peker, K., 2008. Ekonomi, Konya.
Yavuz, O., Peker, K., 2008. Ekonomi, Konya.
Yavuz, O., Peker, K., 2008. Ekonomi, Konya.
Yavuz, O., Peker, K., 2008. Ekonomi, Konya.
Yavuz, O., Peker, K., 2008. Ekonomi, Konya.
Yavuz, O., Peker, K., 2008. Ekonomi, Konya.
Yavuz, O., Peker, K., 2008. Ekonomi, Konya.
Yavuz, O., Peker, K., 2008. Ekonomi, Konya.
Yavuz, O., Peker, K., 2008. Ekonomi, Konya.
5

English Content

1524257

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Atatürk Principles and History of Revolution

(4-0) 4

4

Türkçe İçerik
Türk Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini okumanın amacı ve o dönemi ilgilendiren kavramların tanımı (İnkılap, İhtilal,
Islahat, Tekamül,Batılılaşma vs. gibi ),Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış nedenleri ve yıkılışının nedenlerinin
açıklanması, Osmanlı imparatorluğunda devletin yıkılmaması için yapılan yenileşme hareketleri ve izahı, Osmanlı
İmparatorluğunda demokratikleşme ve cumhuriye giden yol (Senedi İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı 1.ve II
Meşrutiyet hareketleri),Osmanlı İmparatorluğunda meydane gelen düşünce akınları ve izahı (Osmanlıcılık, Türkçülük,
İslamcılık, Batıcılık),Osmanlı tarihinde azınlıkların faaliyetleri özelliklede Ermeni meselesinin ortaya çıkışının ve bu
güne olan yansımaları,Birinci Dünya savaşının çıkış nedenleri ve Osmanlı Devletinin savaşa katılışı, Mondros ateşkes
anlaşması hükümlerinin uygulanması ve Türkiyeye yönelik tehditler açısından değerlendirilmesi,İşgaller karşısında
memletin durumu ve Mustafa Kemal Paşa nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşanın Samsuna çıkması düşüncesinin
uygulamaya başlaması ordu ve mülki idere ile temas kurması. Milli mücadele için atılan ilk adımlar:Amasya Genelgesi
Erzurum ve Sivas Kongreleri ve bu kongrelerin milli mücadele içindeki yeri ve önemi,Kuvayi Milliye ve Misakı Milli
teşkilatlarının kurulmaları ve meydane gelen siyasi gelişmeler. TBMM açılması ve istklal savaşı yönetimini eline
alması,Milli mücadele de TBMM karşı meydana gelen isyanlar (1 ve II. Bozkır Zeynelabidin İsyanları, Yozgat İsyanları,
Bolu ve Düzce isyanları ve diğerleri), KUVA-YI MİLLİYE, Doğu Cephesi, Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920), Güney
Cephesi Gaziantep Cephesi, Maraş Cephesi, Adana Cephesi, Urfa Cephesi,İTİLAF DEVLETLERİNİN TÜRKİYEYİ
PAYLAŞMA PROJELERİ San Remo Konferansı, Sevr Antlaşması, Düzenli Orduya Geçiş, I. İNÖNÜ SAVAŞI (6-10
Ocak 1921) I. İnönü Savaşının Sonuçları, Londra Konferansı (21 Şubat-11 Mart 1921), Moskova Antlaşması (16 Mart
1921),Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşması,II. İNÖNÜ SAVAŞI (31 MART-1 NİSAN 1921) AFYON-ESKİŞEHİRKÜTAHYA SAVAŞI, Mustafa Kemal Paşanın Başkomutan Olması, Tekalif-i Millîye Emirleri, SAKARYA SAVAŞI (23
Ağustos-13 Eylül 1921), Sakarya Savaşının Sonuçları, BÜYÜK TAARRUZ Taarruza Hazırlık, Başkomutanlık Meselesi,
Büyük Taarruz, Yunanistanda İhtilâl, Mütareke Öncesi Türk-İngiliz Askeri Bunalım,MUDANYA MÜTAREKESİ
Mütarekenin Sonuçları, LOZAN BARIŞ ANDLAŞMASI Lozan Antlaşmasının Hükümleri, TÜRK İNKILÂBI Siyasi Alanda
Yapılan İnkılâplar, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Hilâfetin Kaldırılması, ANAYASA HAREKETLERİ
TeşkilÂt-ı Esasiye Kanunu, 20 Nisan 1924 Anayasası, TBMM de Kurulan Gruplar ve Siyasi Partiler, SosyalistKomünist Gruplaşmalar, Müdafaa-iukuk Grupları,Milli Mücadele Sonrası Siyasi Partiler Çok Partili Döneme Geçiş, Halk
Fırkasının Kuruluşu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Diğer Bazı Parti Kurma Girişimleri,
REJİME KARŞI YAPILAN TEPKİLER, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükun Kanunu, İstiklâl Mahkemelerinin Yeniden
Kurulması, Atatürke İzmirde Düzenlenen Suikast,HUKUK ALANINDA İNKILÂP, Medeni Kanunun Kabulü, EĞİTİM
ALANINDA iNKILÂP Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Atatürk ve Türk Tarih Tezi, Türk Dili İnkılâbı, SOSYAL ALANDA
YAPILAN İNKILÂPLAR Kılık Kıyafet Değişimi ve Şapka İnkılâbı, Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması, Saatlerin ve
Takvimin Değiştirilmesi, Ölçü ve Tartıda Değişiklik, Kadın Haklarının Kabulü, Milli Bayramlar ve Tatil Günleri, Atatürk
İlkeleri Ve İnkılâpları Milli Hakimiyet-Egemenlik, Tam Bağımsızlık, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, İnkılâpçılık, Atatürk
İlkeleri Ve İnkılâpları Laiklik, İslâm Ve Lâiklik, Atatürk Döneminde Lâiklikle İlgili Düzenlemeler, Atatürk Ve
Lâiklik,Halkçılık,Devletçilik,Atatürk Dönemi Dış Politika Genel Özellikler,1923-1930 Dönemi Dış Politika,1930-1938
Dönemi Türk Dış Politikası.
English Content
Turkish history of revolution, the aim of studying Ataturks principles course and the definitions of terms related to that
period of time (Reform, revolution, improvements, maturation, modernisation etc. ), The collapsing reasons of Ottoman
Empirement and explanations, The reform efforts and some explanations of attempts to prevent the collapse of
Ottoman Empirement. Democratisation and path to the republic in Ottoman Empirement,Some idea trends occured in
Ottoman Empirement and their explanations. The minority activities in Ottoman history and particularly Ermanian
problems reflections today,The reasons of break of World War 1 and Ottoman Empirements joining. Mondros ceasefire agreement and evaluation of it in terms of threats against Turkey,The condition of the country during the
occupations and Mustafa Kemal Pashas reaction. Mustafa Kemal Pashas leading to Samsun, ning of applying his
plans and contacting army and civil administrations. The first steps for National Struggle: Amasya circular, Erzurum
and Sivas Congresses, and their place and importance in National Struggle,Establishment of National Forces and
National borders and political events. Founding of TBMM and taking the responsibility of independence war,Rebellions
against TBMM during National Struggle. National Forces East Front-line, The Gümrü Treaty (3rd December 1920),
South Front-line, Gaziantep Front-line, Maraş Front-line, Adana Front-line, Urfa Front-line,The plans of sharing of
Turkey by Allied Countries San Remo Conference, The Sevr Treaty, The transition to the Organized Army The I.
İNÖNÜ WAR (6-10 January 1921) The consequences of I. İnönü War, The London conference (21 Feb11 March
1921), TheMoscow Treaty(16 March 1921) Turkey-Afghanistan. Alliance Treaty,The II. İNÖNÜ WAR (31 MARCH-1
APRIL 1921) AFYON-ESKİŞEHİR-KÜTAHYA WAR, Mustafa Kemal Commander in Chief, Liabilities of Nation `s
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Orders SAKARYA WAR (23 August-13 Sep 1921), The consequnces of Sakarya WAR The Big Attack Preperation to
the Big Attackk, The subject of Commander in Chief The big attack, Revolution in Greece, The crisis betwwen the
soldiers from English and Turkish before the agreement,The Mudanya Treaty Consequences of Treaty, Lozan Peace
Agreement, The decisions of Lozan Peace Agreement Turkish Revolutions Political Reforms, Sultanate Abolish,
Decleration of Republic The caliphate abolish, Constitution Movements The law of Teşkilatı Esasiye, Constitution of
1924, Political parties and Groups formed at the Turkish Grand National Assembly, Socialist and communist Groups,
The Groups of Müdafaa-i Hukuk,Turkish Revolutions Political Reforms, Sultanate Abolish, Decleration of Republic The
caliphate abolish, Constitution Movements The law of Teşkilatı Esasiye, Constitution of 1924, Political parties and
Groups formed at the Turkish Grand National Assembly, Socialist and communist Groups, The Groups of Müdafaa-i
Hukuk,Political Parties after National Struggle The transition to the multiparty period, The foundation Public
Community, Terakkiperver Republican Community, Free Republican Community, The enterprises of the other party
foundations. Reactions against government Rebellion of Şeyh Said, The Law of Takriri Sukun Reorganization of
Independence Courts, Assassination to M.Kemal in Izmir, The Revolutions at Law The revolutions at Education, The
Law of Tevhid-i Tedrisat Atatürk and Turkish History Thesis, Turkish Language Revolution The Reforms at Social Area
The clothing reform ve Abolishing fez, The clozing of the Tekkes, Acceptance of Gregorian Calendar, Modification at
weight, The right of women, National holidays,Atatürks Principles and Reforms Independance, Republicanism,
Nationalism, Reformism, Secularism, Islam and Secularism, Amendments at Atatürks Period concerning secularism,
Atatürk and Secularism, Statism, Populism Foreign Policy at Atatürk Period General Polcies Foreign Policy in19231930, Foreign Policy in 1930-1938, The Balkanic Pact, Italian Threat in Mediterranean Sea, The Montreux Treaty, The
solution of Hatay problem,

III. YARIYIL

III.SEMESTER

Ders kodu

Ders Adı

Kredisi

Course Code

Lessons Name

Credits

ECTS

(T-P) K
1524351

Peyzaj Konstrüksiyonu I
Landscape Construction I

(2-2) 3

6

Türkçe İçerik
Tasarım ve konstüksiyon kavramları tanımlanır ilişkileri anlatılır,Zemin elemanları yüzey kaplamaları,Döşeme desenleri
ve kesitleri,Döşemelerde drenaj elemanları,Bordürler,Yol-otoparklar bisiklet parkı,otoparklar otoparklarda drenaj
elemanları,Eğimler ve seviye değişimleri,Basamaklar,Rampalar,Eğimlerde döşeme,Çevreleme
elemanları,Duvarlar,Taş duvarlar,Tuğla duvarlar,İstinat duvarları,Parmaklık,korkuluklar, çitler vb. Süs havuzları ve su
gösterileri,Kaskatlı havuzlar ve su kanallar,Bitkisel havuzlar,Çatılar ve çatı elemanları I,Çatılar ve çatı elemanları
II,Amfi ve tribünler I,Amfi ve tribünler II.
English Content
Design and construction concepts are defined and the relationships between them discussed,The floor elements, the
surface coating,Flooring patterns and cross-sections, drainage elements, curbs,Biking parks, parking lots, drainage
elements on parking areas,Slope and level changes, steps, ramps, flooring on slopes,Containment elements, walls,
stone walls, brick walls,Retaining walls, Railings, banisters, fences,Ornamental ponds and water shows,Cascade pools
and water channels,Plant pools,Roofs and roof elements I,Roofs and roof elements II,Amphiteatre and grandstand
I,Amphiteatre and grandstand II.
1524352

Dendroloji II
Dendology II

(2-2) 3

5

Türkçe İçerik
Dersin amacı, kapsamı, dönem boyunca yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmenin yapılması,Bitkilerin genel
olarak sınıflandırılması,Cycadacea, Ginkoaceae, Taxaceae familyalarına ait cins ve bitki türlerinin morfolojik
özelliklerinin tanıtımı ve peyzaj mimarlığı çalışmalarındaki kullanım yeri,Cephalotaxaceae, Podocarpacaea ve
Araucariaceae familyalarına ait cins ve bitki türlerinin morfolojik özelliklerinin tanıtımı ve peyzaj mimarlığı
çalışmalarındaki kullanım yeri,Pinaceae familyasından, Tsuga ve Abies cinslerinin tanıtımı ve
değerlendirilmesi,Pinaceae Familyasından, Picea, Pseudotsuga cinslerinin tanıtımı ve değerlendirilmesi,Pinaceae
Familyasından, Cedrus, Larix ve Pseudolarix cinslerinin tanımı ve değerlendirilmesi,Pinaceae Familyasından, Pinus
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cinsinin tanıtımı ve değerlendirilmesi,Taxodiacea familyasından Crytomeria, Sequoia, Sequoiadendron, Taxodium
cinslerinin tanıtımı ve değerlendirilmesi,Cupressaceae familyasından Thuja cinslerinin tanıtımı ve
değerlendirilmesi,Cupressaceae familyasından Cupressus cinsinin tanıtımı ve değerlendirilmesi,Cupressaceae
familyasından Chamaecyparis cinsinin tanıtımı ve değerlendirilmesi,Cupressaceae familyasından Juniperus cinsinin
tanıtımı ve değerlendirilmesi,Tüm konulara ilişkin tartışma/değerlendirme.
English Content
The aim and content of lecture, give information about the studies, which is given during the term,Will be classify plants
in general,Will be given information about Type and species of Cycadacea, Ginkoaceae, Taxaceae family, their
Morphological Features and place of use in Landscape Studies,Will be given information about Type and species of
Cephalotaxacea, Podocarpacaea and Araucariaceae family, their Morphological Features and place of use in
Landscape Studies,Will be given information about Tsuga and Abies Species from Pinaceae family,Will be given
information about Picea, Pseudotsuga Species from Pinaceae family,Will be given information about Cedrus, Larix ve
Pseudolarix Species from Pinaceae family,Will be given information about Type and species of Pinaceae family, Pinus
Species and their Morphological Features and place of use in Landscape Studies,Will be given information about Type
and species of Taxodiacea family, Crytomeria, Sequoia, Sequoiadendron, Taxodium Species and their Morphological
Features and place of use in Landscape Studies,Will be given information about Type and species of Cupressaceae
family, Thuja Species and their Morphological Features and place of use in Landscape Studies,Will be given
information about Cupressus Species from Cupressaceae family,Will be given information about Chamaecyparis
Species from Cupressaceae family,Will be given information about Juniperus Species from Cupressaceae
family,Discussion / evaluation related to all issues.
1524353

Kaynak Analizi
Environmental Resource Analysis

(2-0) 2

4

Türkçe İçerik
Dersin tanıtımı: kapsamı, gerekçesi ve önemi,Peyzaj tanımı, peyzaj elemanları arasındaki ilişkiler modeli,Kaynak
tanımı ve kaynakların sınıflandırılması,Doğal, kültürel, sosyal, ekonomik, estetik kaynaklara ilişkin tanım ve
sınıflandırmalar,Kaynakların analizine yönelik temel veriler: haritalar. Haritaların temel işlevleri ve
sınıflandırılması,Kaynakların analizine yönelik temel veriler: hava fotoğrafları, uydu görüntüleri, ortofoto haritalar,
planlar, bunların tanıtımı ve temel işlevleri,Topoğrafyanın tanımlanması, topoğrafik haritaların tanıtımı ve
yorumlanması, Harita projeksiyonları,Eşyükselti eğrileri ve özellikleri, rölyef analizi,Toprak yapısı, toprak haritalarının
tanıtımı ve yorumlanması, arazi kullanım yetenek sınıfı, eğim, erozyon, arazi kullanım şekli,Vejetasyon yapısı,
vejetasyon haritalarının yorumlanması, vejetasyon tipleri, iklim ve iklim özellikleri,Nüfus ve demografik yapı, nüfusun
dağılışında etkili faktörler,Kaynakların analizine yönelik temel araçlar: konum belirleme aletinin (GPS) kullanımına
yönelik çalışmalar,Kaynakların analizine yönelik örnek çalışmalar.
English Content
Introduction, aim, and importance of the lecture,Definition of landscape, landscape elements relation model,Definition
of resource and resource classification,Identification and classifications of natural, cultural, social and economic
resources,The basic data on resource analysis: maps, the basic features and classifications of maps,Basic data
towards resource analysis: air photos, images, orthophoto maps, plans and their identification and basic
functions,Identification of topography, interpretations of topographic maps, map projections,Contours and their
features, and relief analysis,Soil structure, understanding of soil maps, land use capability, slope, erosion and land
use,Vegetation structure, understanding of vegetation maps, vegetation types, climate and its features,Demographic
structure and population, factors affecting population distribution,Basic tools on resource analysis: Global Positioning
System (GPS) and its functions,Presentations on resource analysis studies.
1524354

Bilgisayar Destekli Tasarım
Computer-Aided Design

(2-2) 3

5

Türkçe İçerik
Peyzaj mimarlığında bilgisayar destekli 2B ve 3B çizim yapmanın önemi. Temel yazılımların tanıtılması,AutoCAD
yazılımının çizim penceresinin tanıtılması, menülerin ve araç çubuklarının öğretilmesi,AutoCAD yazılımında çizim
mantığı ve koordinat sistemi, görüntü özellikleri ve yönetimi, temel çizim komutları ve bunların kullanımı,AutoCAD
yazılımında seçme yöntemleri, nesne yakalama ve kenetlenme,Temel düzenleme komutları,AutoCAD yazılımında
temel düzenleme komutları,AutoCAD yazılımında blok yaratmak ve kaydetmek, Çizime Yazı eklemek,
taramalar,AutoCAD yazılımında layer mantığı, layerlerin oluşturulması ve yönetilmesi,AutoCAD yazılımında
ölçülendirme komutları ve bunların özelleştirilmesi,AutoCAD yazılımında raster objeler ile çalışma ve çıktı
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alma,Sketcup yazılımının çizim penceresinin tanıtılması, menülerin ve araç çubuklarının öğretilmesi,Sketcup
yazılımında temel düzenleme komutlarının 3 boyutta kullanımı,Sketcup yazılımında Katı modellerin yüzeylerini
düzenleme, gölgeleme, ışık ve kaplama,Illustrator yazılımının çizim penceresinin tanıtılması, menülerin ve araç
çubuklarının öğretilmesi,Photoshop yazılımının çizim penceresinin tanıtılması, menülerin ve araç çubuklarının
öğretilmesi.
English Content
The significance of 2D and 3D CAD drawing in landscape architecture. Introduction of basic software,Introduction of
AutoCAD software of drawing windows, menus and toolbars,Drawing logic and coordinate system, the image features
and management, basic drawing commands and how to use them,Selecting objects, methods, objects and docking
capture, basic editing commands,Basic editing commands,Blocks to and record, to add text to the drawing,
scans,Logic layer, layer creation and management,Dimension commands,Working with raster objects and
output,Introduction of the Sketchup drawing window, the menus and toolbars to teach,Basic editing commands in the
Sketchup software,Editing the surfaces of the solid model, shading, lighting and rendering,In introduction of the
drawing window of the Illustrator software, the menus and toolbars to teach,In introduction of the drawing window of
the Photoshop software, the menus and toolbars to teach.
1524355

Peyzaj Mmimarlığında Malzeme Bilgisi
Material Information in Landscape Architecture

(2-0) 2

4

Türkçe İçerik
Peyzaj mimarlığında kullanılan yapı malzemelerinin tasarımdaki önemi,doğal ve yapay taş ile peyzajda kullanımı,doğal
ve yapay taş ile peyzajda kullanımı,ahşap ve peyzajda kullanımı,yapıyı oluşturan elemanlar temel, duvar, döşeme,
merdiven, hatıl, lento, kiriş, kolon, kapı ve pencereler,çatı tipleri,çatı tipleri,kemer, tonoz ve kubbeler,kemer, tonoz ve
kubbeler,tuğla ve peyzajda kullanımı,metal ve peyzajda kullanımı,metal ve peyzajda kullanımı,peyzaj mimarlığında
çağdaş yapı materyalleri.
English Content
Week Course Content Resource,The importance of construction materials in landscape architecture,use of natural
and artificial stone in landscape architecture,use of natural and artificial stone in landscape architecture,wood and its
use in landscape architecture,structures that form the construction foundation,wall, paving, stairs, balk, lintel, beam,
column, door and Windows,roof types,roof types,arches, vaults and domes,arches, vaults and domes,brick and its use
in landscape architecture,brick and its use in landscape architecture,metal and its use in landscape architecture,metal
and its use in landscape architecture,contemporary construction materials in landscape architecture.
1524356

Mimarlık Bilgisi
Knowledge of Architecture

(2-2) 3

4

Türkçe İçerik
Çevre,insan,mekan ilişkileri,Mimaride biçim ve mekan (yatay elemanlar),Mimaride biçim ve mekan (düşey
elemanlar),Mimaride biçim ve mekan (Mekan Tanımlayıcı Elemanlar Üzerindeki Açıklıklar),İnsan gereksinimleri,
antopometrik özellikler,Engelsiz tasarım ilkeleri,Mekan organizasyonu-mekansal ilişkiler,mekan organizasyonu,eylem
analizi-eleman etüdü,eylem analizi eleman etüdü,strüktür sistemleri,çatı sistemleri,plan ve vaziyet planında
ölçülendirme,merdivenler.
English Content

1524357

Yabancı Dil I
Foreign Language

(2-0) 2

3

Türkçe İçerik
Singular Nouns,Plural nouns, Introductions I,Pronoun + to be + noun, Introductions II,Contractions with be,
Introductions III, AT SCHOOL,Be + adj., AT THE OFFICE,Be + a place, AT THE PARTY,USING OF BE AND
HAVE,USING THE SIMPLE PRESENT,Frequency of adv. ,USING THE PRESENT PROGRASSIVE,Non action verbs
not used in PRESENT PROGRASSIVE,There is/ are,Making questions,Review.
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English Content
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1524451

Peyzaj Konstrüksiyonu II
Landscape Construction II

(2-2) 3

6

Türkçe İçerik
Donatı elemanlarının tanımı ve sınıflandırılması,Dairesel oturma birimi çizimi Sabit bank çizimi,Dairesel pergola çizimi
Modüler pergola çizimi Ahşap pergola çizimi,Kamelya ve gazebo çizimi,Çöp kutusu tasarımı,Aydınlatma
donatıları,Spor alanları: futbol sahası, basket sahası ve donatıları,Spor alanları: tenis kortu, voleybol sahası ve
donatıları,Spor alanları: badminton sahası, koşu pisti ve donatıları,Bitki kutuları ve ağaç ızgaraları ve koruyucuları Çöp
kutuları,Bayrak ve flama direkleri, yön ve yer işaretleri-tanıtma ve reklam panoları,Çocuk oyun elemanları I,Çocuk oyun
elemanları II,Kondisyon aletleri.
English Content
Definition and classification of reinforcement elements,Circular seating unit and fixed bench drawings,Circular pergola,
Modular pergola, Wooden pergola drawings,Pergola and gazebo drawing,Litterbin design,Lighting accessories,Sports:
football field, basketball court, and accessories,Sports: tennis courts, volleyball courts, and accessories,Sports:
badminton field, running track and accessories,Planters and tree bottom grills and protectors, litterbins,Flag posts,
signage and bookmarks, advertising boards,Childrens play elements I,Childrens play elements II,Fitness equipments.
1524452

Peyzaj Ekolojisi
Landscape Ecology

(2-0) 2

4

Türkçe İçerik
Giriş - Peyzaj ve peyzaj ekolojisine ait temel kavramlar,Peyzajın yapısını oluşturan doğal, ekolojik faktörler ve
aralarındaki ilişkiler,Klimatik faktörler tanıtımı, ekolojik önemi,Toprak faktörü, tanıtımı, ekolojik önemi,Röliyef ve biyotik
faktörlerin tanıtımı, ekolojik önemi,İnsan etkisinden kaynaklanan zararlı ekolojik faktörler,Açık hava ve orman
peyzajlarında hava kirliliği,Kirlilik faktörleri,Kirlilik faktörleri devam,Kirlilik faktörleri devam,Kirlilik faktörleri
devam,Bitkilerin Ekolojik istekleri,Ekolojik etki değerlendirilmesi,ekolojik dengenin korunması.
English Content
Introduction and basic concepts of landscape design,natural ecolocig factors that forms the structure of landscapaeand
relations with each other,climatic factors, definition and importance,Soil, its definition and ecologial importance of
it,Introducing the concepts of relief and biological factors, their importance in terms of ecology,Detrimental ecological
effects which result from human activities,Weather in outdoor and forast landscapes,Pollution sources,Pollution
sources,Pollution sources,Pollution sources,ecological effect evaluation,Ecological needs of plants.
1524453

Bitkisel Tasarım
Planting Design

(2-2) 3

6

Türkçe İçerik
Genel bilgilendirme,Bitkilerin peyzaj mimarlığındaki önemi, tasarım bitkilerinin farklı özelliklerine göre
sınıflandırlması,Bitkisel tasarım ögeleri: Nokta ve çizgi,Bitkisel tasarım ögeleri: Biçim ve Doku,Bitkisel tasarım ögeleri:
Renk,Bitkisel Tasarım İlkeleri: Tekrar ve Denge,Bitkisel Tasarım İlkeleri: Ölçüde uyum, vurgu ve çeşitlilik,Bitkisel
Tasarım İlkeleri: Zıtlık ve uygunluk, koram,Bitkilerin işlevsel kullanımı: Fiziksel kontrol,Bitkilerin işlevsel kullanımı:
Görsel kontrol,Bitkilerin işlevsel kullanımı: İklim kontrolü,Bitkilerin işlevsel kullanımı: Gürültü, hava kirliliği ve erozyon
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kontrolü,Bitkisel Tasarım Süreci,Devam.
English Content
Scope of the subject, processing and information about the utilized sources,İmportance of the plants in landcape
architecture , classifying the desing plants according to their features,Planting design components : Point and
Line,Planting design components : Shape and Tissue,Planting design components : Colour,Planting design principles:
Repetition and Balace,Planting design principles: Concord, emphasis and variety in dimensions,Plantal design
principles : oppositeness and convenience,Functional usage of plants: Physical control,Functional usage of plants:
visual control,Functional usage of plants: climate control,Functional usage of plants: Rumbe, Air pollution and erosion
control,Process of plantal design,Process of plantal design.
1524454

Peyzaj Planlama Yöntemleri
Methods of Landscape Planning

(2-0) 2

4

Türkçe İçerik
Dersin tanıtımı: kapsamı, gerekçesi ve önemi,Peyzaj tanımı, peyzaj elemanları arasındaki ilişkiler modeli,Peyzaj
karakteristiğini oluşturan abiyotik, biyotik ve kültürel bileşenler,Peyzajın yapısı ve işlevleri,Peyzajın tanımlanması,
peyzaj mozaiğini oluşturan elemanlar,Peyzaj yapı modelleri, patch, koridor, matris modeli,Planlama süreci ve
aşamaları,Peyzaj planlama ve değerlendirme yöntemleri,Üst üste bindirme yöntemi,Peyzaj planlama çalışmalarında
analiz süreci, Ian Mc Hargın çalışmaları,Peyzaj planlamada bilgisayar kullanımı, peyzaj planlamada veri
yapıları,Peyzajların belirlenmesi, planlanması, korunması ve yönetimi,Peyzaj değişimi saptama ve izleme.
English Content
Introduction, aim, and importance of the lecture,Definition of landscape, landscape components relationship
model,Components of landscape-biotic components, abiotic components,Structure and functions of
landscape,Elements of landscape mosaic,Landscape structure models, patch, matrix, corridor,The stage of planning
process,Landscape planning and assessment methods,Overlay mapping techniques,Analysis process in landscape
planning studies, studies of Ian Mc Harg,Use of computer in landscape planning, data structure in environmental
planning,Landscape planning, protecting and management,Detecting and monitoring of landscape changes.
1524455

Bahçe Çiçekleri
Garden Flowers

(2-0) 2

4

Türkçe İçerik
Genel olarak dersin amacı ve kapsamının açıklanması,Bahçe çiçeklerinin tanımı ve sınıflandırılması,Compositae ve
Balsaminaceae familyasına ait türlerin ekolojik istekleri ve özelliklerinin anlatılması,Liliaceae, Amaryllidaceae
familyalarına ait türlerin ekolojik istekleri ve özelliklerinin anlatılması,Begoniaceae, Ranunculaceae familyalarına ait
türlerin ekolojik istekleri ve özelliklerinin anlatılması,Caryophyllaceae, Papaveraceae familyalarına ait türlerin ekolojik
istekleri ve özelliklerinin anlatılması,Asteraceae, Campanulaceae, Nymphaceae familyalarına ait türlerin ekolojik
istekleri ve özelliklerinin anlatılması,Crassulaceae, Verbenaceae familyalarına ait türlerin ekolojik istekleri ve
özelliklerinin anlatılması,Geraniaceae, Apogynaceae, Nyctaginaceae familyalarına ait türlerin ekolojik istekleri ve
özelliklerinin anlatılması,Agavaceae, Violaceae, Lobeliaceae familyalarına ait türlerin ekolojik istekleri ve özelliklerinin
anlatılması,Crucifrae, Solanaceae, Amaranthaceae familyalarına ait türlerin ekolojik istekleri ve özelliklerinin
anlatılması,Bahçe çiçeklerinin bitkisel tasarımda kullanım ilkeleri,Bahçe çiçeklerinin üretimi, dikimi ve bakım işleri,
soğanların sökülmesi ve saklanması,Derse ilişkin genel değerlendirme.
English Content
Aim of the course, scope and objectives,Definition and classification of garden flowers,Compositae and
Balsaminaceae:describing the ecological requirements and specifications,Liliaceae, Amaryllidaceae: describing the
ecological requirements and specifications,Begoniaceae, Ranunculaceae: describing the ecological requirements and
specifications,Caryophyllaceae, Papaveraceae: describing the ecological requirements and specifications,Asteraceae,
Campanulaceae, Nymphaceae: describing the ecological requirements and specifications,Crassulaceae,
Verbenaceae: describing the ecological requirements and specifications,Geraniaceae, Apogynaceae, Nyctaginaceae:
describing the ecological requirements and specifications,Agavaceae, Violaceae, Lobeliaceae: describing the
ecological requirements and specifications,Crucifrae, Solanaceae, Amaranthaceae: describing the ecological
requirements and specifications,The use of planting design principles of garden flowers,Production, planting and
maintenance of garden flowers,Assessment of the course.
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1524456

İmar Planlama ve Şehircilik
Planning and Urbanism

(2-0) 2

3

Türkçe İçerik
Derse giriş, şehir ve bölge planlama hakkında genel bilgi,Şehir planlama disiplininin diğer meslek disiplinleri ile olan
ilişkisi,Şehir ve kent tanımı, sınıflandırmaları,Kentlerin kökeni ve başlıca teoriler,Kentlerin kuruluş ve gelişme
etmenleri,Şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı,Mekansal gelişim düşünceleri,Planlama süreci ve
aşamaları,Planlama süreci ve aşamaları,Türkiyede plan kademelenmesi: üst ölçekli planlar,Türkiyede plan
kademelenmesi: alt ölçekli planlar,Türkiyede plan kademelenmesi: alt ölçekli planlar,Yapı nizamı, yapılaşma koşulları,
imar hakkı hesaplamaları, Plan notu, plan raporu, pafta düzeni, sorun-potansiyel tablosu, swot analizi, lejand, pafta
anahtarı,Plan notu, plan raporu, pafta düzeni, sorun-potansiyel tablosu, swot analizi, lejand, pafta anahtarı.
English Content
General informatin about the course,The relation of Urban planning with other discyplines,Identification of "urban" and
"city" concepts, classifications about them,The origins of the city and the basic theories,Establishment and
development factors of cities,Planning Principles and Public Interest,Spatial Development Ideas,Planning process and
stages,Planning Process and stages,Plan Hierarchy in Turkey: Upper-scale Plans,Plan Hierarchy in Turkey: Lowerscale Plans,Plan Hierarchy in Turkey: Lower-scale Plans, Spatial Order, Building Conditions, Calculation of
Construction Rights,Plan Notes, Plan Report, SWOT Analysis,Plan Notes, Plan Report, SWOT Analysis.
1524457

Yabancı Dil II
Foreign Language II

(2-0) 2

3

Türkçe İçerik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Possessive adjectives
Possessives
Verb + ing: like/hate/love
Adjectives: common and demonstrative
How much/how many and very common uncountable nouns
Prepositions of place
Prepositions, common
Adverbs of frequency
Comparatives and superlatives
Ara Sınav
Intensifiers - very basic
Going to
Would like
Reading Comprehension Skills
Revision

English Content

12

V. YARIYIL

V.SEMESTER

Ders kodu

Ders Adı

Kredisi

Course Code

Lessons Name

Credits

ECTS

(T-P) K
1524551

Kentsel Peyzaj Planlama
Urban Landscape Planning

(3-0) 3

3

(2-2) 3

6

Türkçe İçerik

English Content

1524552

Proje I
Project I

Türkçe İçerik
Dersin amacı, kapsamı ve hedeflerinin anlatılması.Peyzaj tasarımı aşamalarının anlatılması. Peyzaj projesi yapılacak
ev bahçesi hakkında bilgi verilmesi,Arazi çalışmasının gerçekleştirilmesi,Alan analizinin yapılması,Fonksiyon
şemasının hazırlanması,Ön proje (avan proje) için hazırlıkların yapılması,Ön proje tasarımının geliştirilmesi,Ön proje
tasarımının geliştirilmesi,Kesin projenin hazırlanması,Yapısal ve bitkisel uygulama projelerinin hazırlanması,Yapısal ve
bitkisel uygulama projelerinin hazırlanması,Detay çizimlerinin yapılması,Perspektif ve kesitlerin çizilmesi,Proje
dosyasının teslimi.
English Content
Aim of the course, scope and objectives,Explaining the landscape design stages,Fieldwork,Survey,Function
diagram,Preliminary Project,Preliminary Project,Preliminary Project,Application Project,Construction and plantation
Project,Construction and plantation Project,Detail studies,Section and silhouette view studies,The delivery of the
project file.
1524553

Peyzaj Mühendisliği
Landscape Engineering

(2-2) 3

4

Türkçe İçerik
Plan tipleri ve kapsamları, boyutlandırma yöntemleri,Tesviye nedenleri, sorunları, tesviye engelleri, çevresel engeller,
tesviye uygulaması,Tesviye planının hazırlanması,Kazı ve dolgu hesabı,Drenaj,Tesviye yapıları, tesviye
makineleri,Sirkülasyon sistemi tasarımı,Sulama sistemleri, başlıklar, başlık seçimi,Sulamada seksiyonlara ayırma, boru
çapı belirleme,Sulama sistemi elemanları,Aydınlatmada ışık kaynakları, armatürler, aydınlatma teknikleri,Keşif,İhale
dosyası, ihale usulleri Şantiye yönetimi.
English Content
Plan types and scope, sizing methods,grading reasons, problems, grading barriers, environmental barriers, grading
operation,Grading plan preparation,Excavation and filling calculation,Dranage,Grading structures and
machines,Circulation system design,Irrigation systems, nozzles, nozzle selection,separation of sections on Irrigation,
determine the diameter of the pipe,Irrigation system components,light sources in lighting, lighting fittings, lighting
techniques,Tender,The tender dossier, procurement procedures.
1524554

İç Mekan Bitkileri
Indoor Plants

(2-0) 2

4

Türkçe İçerik
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Dersin amacı, kapsamı ve hedeflerinin anlatılması,İç mekan bitkilerin tanımı, özellikleri, önemi ve işlevleri,İç mekan
bitkilerinin sınıflandırılması ve genel istekleri,İç mekan bitkilerinin bakımı ve üretim teknikleri,Bromeliaceae
familyasından iç mekan bitkilerinin anlatılması,Moraceae ve Onagraceae familyalarından iç mekan bitkilerinin
anlatılması,Crassulaceae ve Compositae familyalarından iç mekan bitkilerinin anlatılması,Araliaceae ve Araceae
familyalarından iç mekan bitkilerinin anlatılması,Amaryllidaceae ve Liliaceae familyalarından iç mekan bitkilerinin
anlatılması,Begoniaceae ve Polypodiaceae familyalarından iç mekan bitkilerinin anlatılması,Ericaceae ve Palmaceae
familyalarından iç mekan bitkilerinin anlatılması,Euphorbiaceae ve Primulaceae familyalarından iç mekan bitkilerinin
anlatılması,İç mekanda bitkisel tasarım ilkeleri ve yöntemleri,İç mekanda tasarımı belirleyen ve etkileyen etmenler,
tasarım süreci.
English Content
Aim of the course, scope and objectives,The definition of indoor plants, properties, importance and
functions,Classification of indoor plants and general requests,Maintenance and production techniques of indoor
plants,Bromeliaceae,Moraceae and Onagraceae,Crassulaceae and Compositae,Araliaceae and
Araceae,Amaryllidaceae and Liliaceae,Begoniaceae and Polypodiaceae,Ericaceae and Palmaceae,Euphorbiaceae
and Primulaceae,Planting design principles and methods with indoor plants,Design process.
1524555

Coğrafi Bilgi Sistemleri
Geographic Information Systems

(2-2) 3

5

Türkçe İçerik
Coğrafi bilgi sisteminin tanımı, amacı, kapsamı ve bileşenleri,Coğrafi bilgi sisteminin tanımı, amacı, kapsamı ve
bileşenleri,Coğrafi bilgi sisteminin tanımı, amacı, kapsamı ve bileşenleri,Coğrafi bilgi sistemi kullanım alanları,Coğrafi
bilgi sisteminde kullanılan veri kaynakları:haritalar, planlar, hava fotoğrafları, uydu görüntüleri ve arazi
gözlemleri,Topoğrafik haritalar, paftalar,Harita projeksiyonları,Coğrafi bilgi sistemi fonksiyonları,veri yapıları: konumsal
ve konumsal olmayan veriler, raster ve vektör veri yapıları,Veri analizi,Veri analizi,Sunum.
English Content

1524556

Proje Sunum Tekniği
Project Presentation Technique

4

Türkçe İçerik
Konuşma/sunum kavramının açıklanması, sunum sürecinin aktarılması,İyi bir konuşmacının özellikleri ve sunumun
temel süreçlerinin aktarılması,Dinleyicilerin psikolojik ve demografik analizi,Sunumun planlanması, konunun seçilmesi,
sunumun amacının belirlenmesi,Sunum materyallerinin belirlenmesi ve sunum taslağının hazırlanması, sunumda
kullanılacak görsel materyallerin hazırlanması, sunum provalarının yapılması,Örnek sunumların incelenmesi,Toplantı
yönetimi kavramının ve amaçlarının aktarılması, toplantı yönetimi süreçlerinin planlanması ve
değerlendirilmesi,Öğrenci proje sunumu,Öğrenci proje sunumu,Öğrenci proje sunumu,Öğrenci proje sunumu,Öğrenci
proje sunumu,Öğrenci proje sunumu.
English Content
Introduction to course, general information and resources related to course process,Explanation speaking and
presenatiton concept, transferring presentation skills,Transferring the acteristics of a good speaker, the basic process
of presentation,Psychological and demographic analysis or the audience,Determining presentation materials,
preparing the draft report,preparing visual materials about presentation, making presentation rehersal,Examining
examples of presentations,Transferring the concept and purpose of the meeting management, planning and evaluating
the meeting management process,Presentation of student projects,Presentation of student projects,Presentation of
student projects,Presentation of student projects,Presentation of student projects,Presentation of student projects.
1524557

Mesleki İngilizce
Vocational English

4

Türkçe İçerik
Çeviri: peyzaj mimarlığı nedir,çeviri:peyzaj mimarlığının çalışma alanları,çeviri: peyzaj mimarlığının tarihi,çeviri: farklı
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ülkelerdeki uygulamalar,çeviri: kentsel tasarım,çeviri: parklar, botanik bahçeleri arboretumlar,çeviri: parklar, botanik
bahçeleri, arboretumlar,çeviri: ekolojik tasarım,çeviri: ekolojik tasarım,çeviri: peyzaj planlama,çeviri: yeşil çatılar,çeviri:
peyzaj detaylandırmaları,çeviri: yeşil çatılar.
English Content
Translation: definition of landscape architecture,translation: fields of activity of alandscape architecture,translation:
history of landscape architecture,translation: profession in different countries,translation: urban design,translation:
parks, botanical gardens, arboretums,translation: parks, botanical gardens, arboretums,translation: ecological
design,translation: ecological design,translation:landscape planning,translation: green roofs,translation:landcape
detailing,Translation:sustainable landscape architecture.
1524559

Açık/Yeşil Alanlarda Sulama ve Drenaj

4

Irrigation and Drainage on Open/Green Areas

Türkçe İçerik
Sulamanın tanımı ve önemi,Sulamanın amaçları,Su kalitesi,Toprak suyu ifade şekilleri,Açık/Yeşil alanlarında
uygulanan sulama yöntemleri,Sulama yöntemi seçimindeki etkili faktörler,Sulama sistemlerinin projelendirilmesinde
etkili olan faktörler,Drenajın tanımı ve önemi,Drenajın Amaçları,Açık/Yeşil Alanlarda Drenajı gerektiren sebepler,Drenaj
etütleri,Açık/Yeşil alanlarında uygulanan drenaj sistemleri,Açık/Yeşil Alan gezisi.
English Content
Irrigation definition and importance,Irrigation Purposes,Water quality,Soil moisture forms of expression,Irrigation
methods applied in Open/Green areas,Influential factors in the choice of irrigation method,Effective factors in the
design of irrigation systems,Drainage definition and importance,Drainage Purposes,Open / Green Areas requiring
drainage causes,Drainage studies,Drainage methods applied in Open/Green areas,Open / Green Area trip.

VI. YARIYIL

VI.SEMESTER

Ders kodu

Ders Adı

Kredisi

Course Code

Lessons Name

Credits

ECTS

(T-P) K
1524651

Kırsal Peyzaj Planlama
Rural Landscape Planning

(3-0) 3

3

Türkçe İçerik
Dersin tanıtımı,Doğal Peyzaj ve Başlıca Doğal Peyzaj Şekilleri (Korunan Alanlar (Doğa Koruma Alan Kategorileri,
Ulusal Parklar, Doğa Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Doğa Parkları, Doğa Anıtları,
Yaban Hayatı Koruma ve Üretme Alanları,Konuya devam,Kültürel Peyzaj Şekilleri, Kırsal Peyzajın Genel Esasları ve
Başlıca Kırsal Peyzaj Şekilleri (Plantasyon Peyzajı Tarımsal Peyzaj, Endüstriyel Peyzaj, Rekreatif Peyzaj),Doğal ve
Kırsal Peyzaj Üzerinde İnsan Eylemlerine Bağlı Başlıca Tahripler ve Önemli Kırsal Peyzaj Sorunları (Yangınlar, Arazi
Açmaları ve Yanlış Arazi Kullanımı, Plansız ve Aşırı Hayvan Otlatmaları, Ormanlarda Yapılan Usulsüz Kesimler ve
Vejetasyon Tahrip,Kırsal Peyzaj Planlama Yöntemleri (Planlamanın Amaçları ve Gerekçesinin Ortaya Konması, Peyzaj
Sörveyi ve Analizi, Ekolojik Sınıflandırma, Peyzaj Diagnozu, Planlama Tekniği, Koordinasyon, Uygulama, Başarı
Denetimi),Kültür Ormanlarının Planlanması (Plantasyon Ormanlarının Genel ve Estetik Planlama İlkeleri, Kent
Ormancılığı, Agrosilvikültür)Tarımsal Peyzajın Planlanması Esasları (Tarım Arazilerinin Yeniden Yapılandırılması,
Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Esasları,Tarımsal Peyzajın Planlanması Esasları (Tarım Alanlarında Toprak ve Su
Kaynaklarının Korunması ve Yüzeysel,Erozyonun Önlenmesi Teknikleri, Tarım Alanlarının Mikro İklim Koşullarını
İyileştirmeye Yönelik Canlı Çit ve Perdeleme Tesisleri,Endüstriyel Peyzajın Planlanması İlkeleri (Endüstriyel
Kuruluşların Çevre Düzenlemeleri, Endüstriyel Hammadde,Kaynaklarının ve Endüstriyel Atık Alanlarının
Rehabilitasyonu, Gaz Zararlarını Önleyici Yeşil Kuşaklar ve Kuruluş,Esasları,Kırsal Rekreasyon Kaynaklarının
Planlanması İlkeleri (Rekreasyonel Planlamada Temel İlkeler, Kırsal Rekreasyon Çeşitleri,Konuya Devam,Yol
Peyzajının Planlanması ve Geliştirilmesi Esasları (Karayolu Peyzajında Planlanma Yöntemi ve Aşamaları,
Manzara,Yolları ve Manzara Koridorlarının Planlanması İlkeleri, Yoğun Gürültü Zonlarının Saptanması ve Gürültü
Kirliliğinin,Önlenmesi Yöntemleri),konuya devam.
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English Content
Introduction, Content of The Course, Explanations of The Aims,Natural Landscape and Basic Natural Landscape
Forms,Cultural Landscape Forms, General Principles of Rural Landscape and Principal Rural Landscape Forms,Main
Degradations in Natural and Rural Landscape, Important Problems in Rural Landscapes,Rural Landscape Planning
Methods,Planning Plantation Forests (Afforestation And Reforestation),Planning Principles of Agricultural
Landscape,Planning Principles of Industrial Landscape,Planning Principles of Rural Recreation Sources,Principles of
Planning And Improvement of Road Landscape,Conservation Principles of Natural Landscape,Conservation Principles
of Natural Landscape,Philosophy and General Principles of Nature Conservation.
1524652

Proje II
Project II

(2-2) 3

6

Türkçe İçerik
Proje konusu ve çalışma alanının (Gerçek alan) öğrencilere verilmesi, alanın tanımlanması, amaç ve hedeflerin
belirlenmesi,Sörvey çalışması: proje ili ilgili çevre analizlerinin yapılması, alana ziyaret ve vaziyet planının çıkarılması
(Ölçek 1/500),Proje alanına ilişkin kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesi işlev çizelgesi ve fonksiyon diyagramının
belirlenmesi,Leke planları (Ölçek 1/500),Form/kompozisyon Çalışması (Ölçek 1/500),Ön Tasar Çalışmaları (Ölçek
1/500),Aplikasyon ve tesviye Planı (Ölçek 1/200),Uygulama projesi (Ölçek 1/200),Uygulama projesi (Ölçek 1/200)
atölye çalışmaları,Bitkilendirme ana tasarı çalışmaları (Ölçek 1/200),Bitkilendirme ana tasarı çalışmaları (Ölçek 1/200)
atölye çalışmaları,Detay, kesit ve silüet görünüş çalışmaları (Ölçek 1/5-1/10-1/20-1/50),Perspektifler,Metraj, keşif ve
proje raporu.
English Content
To give the project topics and the study area (real area) to students, field identification, determination of aims and
objectives,Survey work: project-related environmental analysis, site visits and the creation of the site plan (Scale
1/500),Determination of user requirements related to the project area Determination of function ts and diagrams,Stain
plans (Scale 1/500),Form/composition Study (Scale 1/500),Preliminary project Studies (Scale 1/500),Application and
Levelling Plan (Scale 1/200),Application project (Scale 1/200),Application project (Scale 1/200) Workshop
Studies,Plantation Main-Design Studies (Scale 1/200),Plantation Main-Design Studies (Scale 1/200) Workshop
Studies,Detail, section and silhouette view studies (Scale 1/5-1/10-1/20-1/50),Perspectives,Quantitiy survey,
exploration and project reports.
1524653

Çevre Hukuku
Environmental Law

(2-0) 2

3

Türkçe İçerik
Genel Olarak Çevre Kavramı ve Dünyada ve Türkiyede Güncel Çevre Sorunları,Çevre Hukukunun Doğuşu ve Tarihsel
Gelişimi,Çevre Hukukunu Amacı ve Kapsamı ve Çevre Hakkının Anayasal ve Yasal Dayanakları,Çevre Hukukunda
Önleme ve İşbirliği İlkesi,Çevre Hukukunda Entegrasyon ve Katılım İlkesi,Çevre Hukukunda İhtiyat ve Kirleten Öder
İlkesi,Çevre Hukukuna İlişkin İdari Yaptırımlar,Çevresel Etki Değerlendirmesi,Çevreyi Kirletenin Komşuluk Hukukundan
Doğan Sorumluluğu,Genel Olarak Çevreyi Kirleten ve Çevreyi Kirletenin Sorumluluğuna İlişkin Hukuki
Düzenlemeler,Çevreyi Kirletenin Haksız Fiil Sorumluluğu,Çevreyi Kirletenin Kusursuz Sorumluluğu,Çevreyi Kirletenin
Cezai Sorumluluğu,Çevre Hukukuna İlişkin Uluslararası Düzenlemeler.
English Content
The notion of environment generally and Current environmental troubles in the world and Turkey,The generation and
historical development of environment law,The aim and extent of environment law and the Constitutional and legal
base of the right of environment,The principle of interception and cooperation in environment Law,The principle of
integration and participation in environment law,The principle of caution and "polluter pays" in environment law,The
adminisistrative sanctions in environment law,The evaluation of environmental effect,The notion of polluter in general
and The legal regulations related to responsibility of environment polluter,The tort liability of environment polluter,The
strict liability of environment polluter,The criminal liability of environment polluter,The international regulations related
to environment law,The international regulations related to environment law.
1524653

Çevre Hukuku
Environmental Law

(2-0) 2

3

Türkçe İçerik
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Çevre sorunsalı,Çevre hukukunun doğumu ve gelişimi, çevre hukukunun konusu, kapsamı, amacı ve nitelikleri,Çevre
hukukunun diğer hukuk dalları ile olan ilişkisi,Çevre kavramı,Sürdürülebilir kalkınma,Çevre hukukunun temel
ilkeleri,Çevresel bozulmanın önlenmesi ve kirlilik kontrolü (İdari usuller ve müeyyideler),Çevre etki
değerlendirmesi,Çevreyi kirletenin komşuluk hukuku çerçevesinde hukuki sorumluluğu,Çevreyi kirletenin haksız fiil
sorumluluğu: Kusur sorumluluğu,Çevreyi kirletenin cezai sorumluluğu,Çevre hukukunun uluslararası boyutları,Çevre
hukukuyla ilgili örnek olay sunumları: Bergama davası (siyanürle altın arama), Gökova davası, Aliağa Termik Santrali
davası, Zafer Parkı davası, Güven Park davası vb.
English Content
The environmental problematic,The evolution, subject, extent, mission, principles of environmental law,The correlation
of environmental law with the other branchs of law,The concept of environment,The sustainable development,The
principles of environmental law,The administrative procedures and sanctions,The environmental impact
assessment,The civil liability of polluter according to the neighborhood law,The tort liability of polluter: strict liability,The
tort liability of polluter: defect liability,The criminal liability of polluting,The international dimensions of environmental
law,The presentation of representative environmental cases: Bergama case, Gökova case, Aliaga case act.
1524654

Turizm ve Rekreasyon Planlaması
Tourism and Recreation Planning

(2-0) 2

4

Türkçe İçerik
Genel olarak dersin amacı, tanımı, kapsamı hakkında bilgi verilmesi, Turizm, rekreasyon ve planlamaya yönelik
kavram ve tanımların anlatılması,Turizmin bazı tipik ekonomik, kültürel, sosyal, çevresel kazanç ve kaygılarının
anlatılması,SWOT analizinin anlatılması,Turizm planlama kavramının anlatılması,Turizm planlama kavramının
anlatılması,Sürdürülebilir turizm kavramı,Kitle turizmi ile çevre duyarlı turizmin karşılaştırılması,Ekoturizm kavramı,
ekoturizm türleri ve ekoturizmin ilkelerinin anlatılması,Ekoturizm kavramı, ekoturizm türleri ve ekoturizmin ilkelerinin
anlatılması,Turizm planlamaya ilişkin örnek çalışmaların anlatılması ve öğrenci çalışmalarının sunumu,Turizm
planlamaya ilişkin örnek çalışmaların anlatılması ve öğrenci çalışmalarının sunumu,Turizm planlamaya ilişkin örnek
çalışmaların anlatılması ve öğrenci çalışmalarının sunumu.
English Content

1524655

Maket Yapım Tekniği
Model Making Technique

(2-2) 3

6

Türkçe İçerik
Dersin amacı, kapsamı ve hedeflerinin anlatılması,Makete ilişkin temel kavramların anlatılması, maket malzemeleri
hakkında bilgi verilmesi,Arazi maketinin yapımı hakkında teknik bilgi verilmesi. Arazi maketi örneklerinin
gösterilmesi,Kot çözümleri hakkında bilgi verilmesi, arazi üzerine yapı, yol vb. birimlerin yerleştirilmesi,Ev bahçesi
projeleri hakkında bilgi verilmesi. Yapı maketinin yapımının anlatılması,Bitkisel materyalin yapımının anlatılması,Donatı
elemanlarının yapımının anlatılması,Ev bahçesi maketinin tamamlanması,Açık-yeşil alan maketlerinden örnekler
gösterilmesi,Mahalle parkı maketi yapımı için teknik bilgilerin verilmesi,Mahalle parkı maketinin yapım aşamalarının
anlatılması,Maket altlığının hazırlanması. Hazırlanan maket altlığı üzerine projenin yerleştirilmesinin
anlatılması,Projede yer alan yapı, yol ve köprü gibi kullanımların yapımının anlatılması,Maket altlığı üzerine hazırlanan
parçaların yerleştirilmesi ve maketin tamamlanması.
English Content
Aim of the course, scope and objectives,Explaining the basic concepts of the models, giving information about the
model materials,Providing technical information about the construction of the terrain model. Presentation of terrain
model case,Giving information about the elevation solutions, placing the units on terrain,Explaining the construction of
the building model,Explaining the construction of the plant material,Explaining the construction of equipment
elements,Completion of the home garden model,Examples of -green space model,Giving the technical information for
the construction of model of neighborhood park,Explaining the construction stages of neighborhood park
model,Preparation of model support,Explaining the construction of building, roads and bridges in the Project,The
completion of the model.
1524656

Çim ve Yer Örtücü Bitkiler
Lawn and Ground Cover Plants

4

Türkçe İçerik
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Dersin amacı, kapsamı ve hedeflerinin anlatılması,Çim ve yer örtücü bitkilerin tanımı, özellikleri, aranan nitelikleri,
seçimi, seçim kriterleri,Çim ve yer örtücü bitkilerin işlevleri ve kullanım alanları,Çim çeşitleri, çim bitkilerinde kalite
ölçütleri, çim karışımları ve çim karışımını belirleyen faktörler,Çim tohumu seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler,
çim alan tesisi ve bakımı,Rosaceae ve Compositae familyalarından yer örtücü bitkilerin anlatılması,Brassicaceae,
Labiatae ve Cruciferae familyalarından yer örtücü bitkilerin anlatılması,Caryophyllaceae, Ericaceae ve Campanulaceae
familyalarından yer örtücü bitkilerin anlatılması,Crassulaceae, Euphorbiaceae ve Araliaceae familyalarından yer örtücü
bitkilerin anlatılması,Liliaceae, Cupressaceae ve Aizoaceae familyalarından yer örtücü bitkilerin anlatılması,Lamiaceae,
Portulacaceae ve Ranunculaceae familyalarından yer örtücü bitkilerin anlatılması,Verbenaceae, Apocynaceae ve
Fabaceae familyalarından yer örtücü bitkilerin anlatılması,Çimden farklı yer örtücü bitkilerinde uygulama,Çimden farklı
yer örtücü bitkilerinde bakım işlemleri.
English Content
Aim of the course, scope and objectives,The definition, properties, ion criteria and required qualifications of lawn and
ground cover plants,The functions and use of lawn and ground cover plants,Lawn varieties, quality criteria and lawn
mixtures,The criteria to be considered in the ion of grass seed, lawn establishment and maintenance,Ground cover
plants: Rosaceae and Compositae,Ground cover plants: Brassicaceae, Labiatae and Cruciferae,Ground cover
plants:Caryophyllaceae,Ericaceae and Campanulaceae,Ground cover plants: Crassulaceae, Euphorbiaceae and
Araliaceae,Ground cover plants: Liliaceae, Cupressaceae and Aizoaceae,Ground cover plants: Lamiaceae,
Portulacaceae and Ranunculaceae,Ground cover plants: Verbenaceae, Apocynaceae and Fabaceae,Application of the
ground cover plants,Maintenance operations on the ground cover plants.
1524657

Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları
Diseases and Pests of Ornamental Plants

4

Türkçe İçerik
Böceklerde genel morfolojik yapı,Böceklerde anatomi ve fizyoloji üreme, gelişme ve başkalaşım,Zararlılara karşı savaş
yöntemleri,Süs bitkilerinde zararlı beyazsinekler (Aleyrodidae), kabuklubitler (Diaspididae) ve koşniller (Coccidae),Süs
bitkilerinde zararlı yaprakbitleri (Aphididae: Homoptera), unlubitler (Pseudococcidae) ve tripsler (Thysanoptera),Süs
bitkilerinde zararlı Lepidoptera türleri yaprak galeri sinekleri (Agromyzidae: Diptera) ve arı (Hymenoptera) türleri,Süs
bitkilerinde zararlı akarlar (Acarina) ve nematodlar (Nematoda),İç mekan süs bitkilerindeki fungal hastalıklar,Dış mekan
süs bitkilerindeki fungal hastalıklar,İç mekan süs bitkilerindeki viral hastalıklar,Dış Mekan süs bitkilerindeki viral
hastalıklar,İç mekan süs bitkilerindeki Bakteriyel Hastalıklar,Dış Mekan Süs Bitkilerindeki Bakteriyel Hastalıklar,Süs
bitkilerinde paraziter olmayan hastalıklar.
English Content
General morphology of insects,Insect anatomy and physiology reproduction, development and metamorphosis of
insects,Control methods of the pests of ornamental plant,Aleyrodids(Aleyrodidae), scale insects(Diaspididae), soft
scales(Coccidae) injurious to ornamental plants,Aphids (Aphididae) , mealybugs (Pseudococcidae) and thrips
(Thysanoptera) species, injurious to ornamental plants,Lepidopter species, leaf-miner flies (Agromyzidae: Diptera) and
hymenopters (Hymenoptera) injurious to ornamental plants,Mites (Acarina) and nematodes (Nematoda), injurious to
ornamental plants,Fungal diseases in indoor ornamental plants,Fungal diseases on outdoor ornamental plants,Viral
diseases in indoor ornamental plants,Viral diseases on outdoor ornamental plants,Bacterial diseases on indoor
ornamental plants,Bacterial diseases on outdoor ornamental plants,Non-parasitic diseases on ornemantal plants.
1524658

Süs Bitkileri Besleme ve Gübreleme
Ornamental Plant Nutrition and Fertilization

4

Türkçe İçerik
Süs Bitkilerinin gübrelenmesinde bitki besinlerinin önemi,Süs Bitkilerinin besin maddesi gereksinimleri,Süs Bitkilerinin
beslenmesinde kullanılan yöntemler,Süs Bitkilerinin beslenmesinde toprak,ortam,bitki faktörleri,İç mekan bitkilerinin
gübrelenmesi,Kesme çiçeklerin gübrelenmesi,Soğanlı süs bitkilerinin gübrelenmesi,Çim alanların gübrelenmesi,Ağaçsı
süs bitkilerinin gübrelenmesi,Süs bitkilerinin yetiştirilmesinde kullanılan ortamlar,Süs bitkilerinin yetiştirilmesinde
kullanılan ortamların hazırlanması(örnekler),Süs bitkilerde kullanılan büyüme düzenleyiciler,Gübre uygulama dozlarının
hesaplanması,Gübre uygulama dozlarının hesaplanması.
English Content
Süs Bitkilerinin gübrelenmesinde bitki besinlerinin önemi,Süs Bitkilerinin besin maddesi gereksinimleri,Süs Bitkilerinin
beslenmesinde kullanılan yöntemler,Süs Bitkilerinin beslenmesinde toprak,ortam,bitki faktörleri,İç mekan bitkilerinin
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gübrelenmesi,Kesme çiçeklerin gübrelenmesi,Soğanlı süs bitkilerinin gübrelenmesi,Çim alanların gübrelenmesi,Ağaçsı
süs bitkilerinin gübrelenmesi,Süs bitkilerinin yetiştirilmesinde kullanılan ortamlar,Süs bitkilerinin yetiştirilmesinde
kullanılan ortamların hazırlanması(örnekler),Süs bitkilerde kullanılan büyüme düzenleyiciler,Gübre uygulama dozlarının
hesaplanması,Gübre uygulama dozlarının hesaplanması.
1524659

Ölçme Bilgisi

4

Surveying

Türkçe İçerik
Ölçme Bilgisinin Konusu ve Tarihçesi, Ölçme bilgisinin tanımı ve kapsamı, bazı ölçme bilgisi terimleri,Ölçü birimleri,
Ölçmede yapılan hatalar, basit ölçme aletleriyle yatay ölçmeler, uzunluk ölçmelerinde hata sınırları,Basit Ölçme
Aletleriyle arazide dik açıların çakılması, Dik inme ve dik çıkma, Prizmalar,Basit Ölçme Aletleriyle arazide dik açıların
çakılması, Dik inme ve dik çıkma, Prizmalar devamı,Doğruların uzatılması, Araya girme, prizmalarla dik inme ve dik
çıkma işlemlerinin arazide uygulanmalı,Basit Ölçme Araçlarıyla Küçük Arazi Parçalarının Planlarının Çıkarılması,
Ölçekler, Planların Çizilmesi, Alan Hesapları,Geometrik şekillere bölme yöntemi ve dik koordinat yöntemi,Dik Koordinat
metodu ve düzgün geometrik şekillere ayırma metoduna göre arazinin ölçülmesi, planının çıkarılması ve alan
hesaplarının yapılması uygulaması,Planimetre,Planimetre ile alan hesabı,Yükseklik Ölçmeleri, yükseklik ölçme
yöntemleri ve nivolar,Yükseklik Ölçmeleri, yükseklik ölçme yöntemleri ve nivolar devamı,Yükseklik Ölçme Çeşitleri,
Profil Nivelmanı ve Nivelman karnesinin doldurulması,Profil nivelmanı yöntemiyle arazide güzergah tayini,Yüzey
Nivelmanı ve Tesviye Eğrili Planlar.
English Content
Topics of Surveying and History, definitions and scope of surveying, the terms of some surveying,The units of
measure, errors made in measurement, horizontal measurements with simple measuring instruments, error limits in
length measuring,Penetration of right angles in the field with Simple Measurement Instruments, vertical decrease and
vertical increase,Prisms,Penetration of right angles in the field with Simple Measurement Instruments, vertical
decrease and vertical increase, Prisms more,Extension of the right, interruption, of operations vertical decrease and
vertical increase with prisms is applicated in the field,Removing of the Plans of Small land Parts with Simple
Measurement , Scales, Drawing of plans, Area Calculations, geometric shapes splitting method and vertical coordinate
method,According to steep coordinat and seperation to smooth geometric shapes the method of land measurement,
removal of,plan and application of made of field accounts,Planimeter,Area calculation with planimeter,Height
measuraments, height measuring methods and levelling instruments,Height measuraments, height measuring
methods and levelling instruments more,Height Measurement Types, Profile Levelling and filling of Levelling
report,Route determination in the field with profile levelling method,Surface levelling and contour plans.

VII. YARIYIL

VII.SEMESTER

Ders kodu

Ders Adı

Kredisi
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Credits

ECTS

(T-P) K
1524751

Proje III
Project III

(4-4) 6

8

Türkçe İçerik
Proje konusunun açıklanması, konu ile ilgili genel bilgiler verilmesi, öğrencilerin konuya ilişkin araştırma yapma
açısından görevlendirilmesi,Proje stüdyosunun amacı, kapsamı, uygulama ve değerlendirme yöntemi hakkında
öğrencilere genel bilgiler verilmesi,Konu ile ilgili önceden yapılmış çalışmalardan örnekler gösterilmesi, öğrenci
araştırmalarının incelenmesi,Öğrenci uygulama gruplarının oluşturulması,Tasarım sürecinin başlangıcı olan çevre
analizi ve fikir projelerinin eskiz çalışmalarının hazırlanması ve birlikte tartışılması,Öğrenci eskiz çalışmalarında ilk
tasarım yaklaşımları hakkında birlikte görüş alışverişinde bulunulması,Ara sınavın genel değerlendirilmesi ve peyzaj
planlamaya yönelik örnek çalışmaların ele alınması,Envanter ve analiz çalışmaları uyarınca peyzaj gelişme
stratejilerinin ele alınması (pafta ve yazınsal kaynaklar bağlamında),Kabul edilen eskiz halindeki uygulama projelerinin
sunumu ve birlikte değerlendirilmesi,Öğrenci proje çalışmalarının sürdürülmesi ve değerlendirilmesi,Öğrenci proje
çalışmalarının sürdürülmesi ve değerlendirilmesi,Öğrenci proje çalışmalarının sürdürülmesi ve değerlendirilmesi.
English Content
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1524752

Staj I
Probation I

(0-4) 2

4

Türkçe İçerik
Peyzaj Mimarlığının özel sektörde çalışma hayatı hakkında bilgilendirme,Özel sektördeki peyzaj mimarlığı bürolarını ve
işleyişlerini tanıma,Özel sektördeki peyzaj mimarlığı bürolarını ve işleyişlerini tanıma,Özel sektördeki peyzaj mimarlığı
bürolarını ve işleyişlerini tanıma,Özel sektördeki peyzaj mimarlığı bürolarını ve işleyişlerini tanıma,Özel sektördeki
fidanlıkları ve işleyişlerini tanıma,Özel sektördeki fidanlıkları ve işleyişlerini tanıma,Özel sektördeki fidanlıkları ve
işleyişlerini tanıma,Kamuya ait fidanlıkları ve işleyişlerini tanıma,Kamuya ait fidanlıkları ve işleyişlerini tanıma,Kamuya
ait fidanlıkları ve işleyişlerini tanıma,Teknik gezi,Teknik gezi,Teknik gezi.
English Content
Introduction to the course and choosing topic of the thesis,subject, content and timing studies of thesis with
lecture,studies about content, literature and methods of thesis,Analysis and data collection,Analysis and data
collection,Writing process,Writing process.
1574753

Bitirme Tezi
Graduation Thesis

(0-4) 2

4

Türkçe İçerik
Dersin tanıtılması ve öğrencinin bitirme tezi konusunu seçmesi,Öğrencinin ilgili öğretim üye ve/veya yardımcısı ile tez
konusu hakkında bilgilenme, içerik ve zamanlama çalışmaları,Mezuniyet tez konusu hakkında içerik, kaynak kullanımı
ve yöntemle ilgili çalışmalar,Tez çalışmasına yönelik analiz ve bilgi toplama çalışmaları,Tez çalışmasına yönelik analiz
ve bilgi toplama çalışmaları,Mezuniyet tez konusunun yazım aşamaları giriş ve ana başlıklardaki konuların içeriğinin
sınırlanması ve sunum sırasının oluşturulması,Mezuniyet tez konusunun yazım aşamaları giriş ve ana başlıklar ve alt
başlıklardaki konu çerçevesi ve sunum teknikleri,Tezin geldiği nokta ve analiz çalışmaları,Tez konularına yönelik sunuş
ve tartışmalar,Kaynak, resim ve şekillerin seçimi, sunum yöntemleri üzerinde çalışmalar,Genel Değerlendirme,Tez
Yazımı,Tez Yazımı,Tez Yazımı,Tezin teslimi.
English Content
Introduction to the course and choosing topic of the thesis,subject, content and timing studies of thesis with
lecture,studies about content, literature and methods of thesis,Analysis and data collection,Analysis and data
collection,Writing process:establishment of presentation order,Writing process:Introduction, titles and their presantation
techniques,Point what thesis comes to and analysis,Presentation for thesis topics and discussions,Literature, pictures
and diagrams ion , studies on methods of presentation,General evaluation,Writing Thesis,Writing Thesis,Writing
Thesis,Passing thesis to the supervisor.
1524754

Peyzaj Mimarlığında Sürdürülebilirlik
Sustainability in Landscape Architecture

(3-0) 3

3

Türkçe İçerik
Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, İşleyiş yöntemi ve gerekleri,Sürdürülebilir peyzaj planlama ve
tasarımı,Ekonomik büyüme ve çevre sorunları arasındaki ilişkiler, Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir tasarım
kavramları,Sürdürülebilir tasarım ilkeleri, yöntemleri ve araçları,Sürdürülebilir peyzaj yönetimi,Ekonomik Yaklaşımlar ve
Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma Kuramı, Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığının önemi,Çevresel Sürdürülebilirlikte Piyasa ve
Önemi, Talep ve Fayda, Maliyet ve Gelir,Çevresel maliyetlerin azaltılmasında standartlar ve Önlem İlkesi,Çevrenin
Ekonomik Değerinin Hesaplanması: Giriş ve Temel Kavramlar,Talebe Dayalı Olmayan Yaklaşımlar,Kirletme Vergisi,
Vergi Paylaşımı, Piyasada Dolaşabilen Permiler,Taşıma Kapasitesi(Tanımı, Peyzaj Mimarlığındaki önemi, çeşitleri,
hesaplama yöntemleri),Mikroklimatik verilerin etkin şekilde kullanımı,Ekolojik planlama modeli.
English Content
Course Introduction: Scope, rationale, importance, method and requirements,Sustainable landscape planning and
design,The Relationship between economic growth and environmental issues, Sustainability and sustainable design
concepts,Sustainable design principles, methods and tools,Sustainable landscape management,Economic approaches
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and environment, Sustainable Development Theory, The importance of Sustainable Landscape Architecture,The
market and its importance in environmental sustainability, Demand and Benefits, Costs and income,Standards for
environmental cost reduction and Prevention Policy,Calculation of Economic Value of the Environment:Introduction
and Basic Concepts,Non-demand based approaches,Pollution Tax, Tax Sharing, Permits pass in the market,Carrying
Capacity (Definition, importance in Landscape Architecture, types, calculation methods),The use of microclimatic data
in an effective way,Ecological planning model.
1524755

Doğa Koruma
Nature Conservation

(3-0) 3

3

Türkçe İçerik
Doğa korumanın tarihçesi, gerekçeleri, koruma kriterleri.Doğa korumanın tarihçesi, gerekçeleri, koruma kriterleri,Doğa
korumanın tarihçesi, gerekçeleri, koruma kriterleri.,Milli park, doğa koruma alanı, doğa parkı, doğa anıtı, özel çevre
koruma bölgeleri gibi korunan alanları saptanması, planlanması, yasal dayanaklar,Milli park, doğa koruma alanı, doğa
parkı, doğa anıtı, özel çevre koruma bölgeleri gibi korunan alanları saptanması, planlanması, yasal dayanaklar,Milli
park, doğa koruma alanı, doğa parkı, doğa anıtı, özel çevre koruma bölgeleri gibi korunan alanları saptanması,
planlanması, yasal dayanakla,Doğa koruma örgütleri,Doğa koruma örgütleri,Doğa koruma örgütleri,Türkiyedeki
korunan alanlar, sorunları,Türkiyedeki korunan alanlar, sorunları,Türkiyedeki korunan alanlar, sorunları,Türkiyedeki
korunan alanlar, sorunları.
English Content
History, reasons and conservation criteria,History, reasons and conservation criteria,History, reasons and conservation
criteria,determining and planning of national park, nature conservation area, nature park, natural monument, special
environment conservation area and legal basis,determining and planning of national park, nature conservation area,
nature park, natural monument, special environment conservation area and legal basis,determining and planning of
national park, nature conservation area, nature park, natural monument, special environment conservation area and
legal basis,Nature conservation organizations,Nature conservation organizations,Nature conservation
organizations,Conserved areas and their problems in Turkey,Conserved areas and their problems in
Turkey,Conserved areas and their problems in Turkey,Conserved areas and their problems in Turkey,Conserved
areas and their problems in Turkey.
1524756

Maket Atölyesi
Model Workshop

5

Türkçe İçerik
Çeşitli ölçeklerde maket yapım teknikleri hakkında bilgiler verilmesi,Maket yapımında kullanılan malzeme ve araçlar
hakkında bilgi,Eşyükselti eğrileri, arazi kotları, kazı ve dolgu konularında bilgiler verilmesi,Tabakaların çizim ve kesim
tekniklerinin öğretilmesi,Tesviye plakalarının kesim işlemleri ve montajı,Binalar, yollar ve su yapılarının
oluşturulması,Donatıların yapılması,Maketin bina, donatı vb. birleştirilmesi,Çim materyalinin hazırlığı ve
yapımı,Ağaçlar, çalılar ve çiçeklerin oluşturulması,Çim materyalinin makete uygulanışı,Ağaçlar, çalılar ve çiçeklerin
montajı,Boyamalar ve rötuşlar,Lejant ve maket standının hazırlanması.
English Content
To provide information about model making techniques in various scales,To provide information about used materials
and tools in models making,To provide information about contour lines, land elevations, excavation and fill in the
fields,To teach layers of drawing and cutting techniques,The cutting and mounting of plates,The construction of
buildings, roads and water structures,The Landscape equipment Works,The merger of model,The lawn preparation
and making,The creation of trees, shrubs and flowers,Implementation of grass material,The installation of trees, shrubs
and flowers,The painting and retouching,The preparation of legend and model stand.
1524767

Çağdaş Peyzaj Tasarımı Yaklaşımları
Contemporary Lanscape Design Approaches

5

Türkçe İçerik
Çağdaşlık kavramı,çağdaş sanat ve kısa tarihi,çağdaş sanat ve kısa tarihi,çağdaş mimarlık kavramı,çağdaş peyzaj
mimarlığı,çağdaş peyzaj mimarlığında etkili olan akımlar,çağdaş peyzaj mimarlığında etkili olan akımlar,çağdaş peyzaj
mimarlığını etkileyen akımlar,çağdaş peyzaj mimarlığında dönemler ve peyzaj mimarları,çağdaş peyzaj mimarlığında
dönemler ve peyzaj mimarları,çağdaş peyzaj mimarlığında dönemler ve peyzaj mimarları,çağdaş peyzaj mimarlığında
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dönemler ve peyzaj mimarları,modernizm sonrası ve postmodern peyzaj dönemi,modernizm sonrası ve postmodern
peyzaj dönemi.
English Content
Modernity concept,Contemporary art and its short history,Contemporary art and its short history,contemporary
architecture concept,contemporary landscape architecture,trends which effects contemporary landscape
architecture,trends which effects contemporary landscape architecture,trends which effects contemporary landscape
architecture,terms that effects contemporary landscape architecture and landscape architects,terms that effects
contemporary landscape architecture and landscape architects,terms that effects contemporary landscape architecture
and landscape architects,terms that effects contemporary landscape architecture and landscape architects,after
modernism and postmodern landscape architecture,after modernism and postmodern landscape architecture.
1524758

Çevre Sorunları
Envıronmental Problems

5

Türkçe İçerik
Dersin amacı, kapsamı, dönem boyunca yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmenin yapılması,Çevreye yönelik
tanım, kavram ve kapsamlar, çalışma gruplarının oluşturulması,Ülkemizdeki çevre politikası, ulusal ve uluslararası
sözleşmeler, anlaşmalar, çevre konusuna yönelik ülkemizdeki yasal ve yönetsel durum,Çevre ve insan ilişkileri,Çevre
sorunların tarihsel gelişimi,Çevre Sorunlarına neden olan etmenlerin ve gelişmelerin tanımlanması,Uluslararası, ulusal
ve bölgesel ölçeklerde çevre sorunlarının ve etki düzeylerinin tanımlanması,Hava kirlenmesi ve kirletici kaynaklar Hava
kirliliğine karşı alınabilecek önlemler Hava kirliliğinin bitkiler ve insan sağlığı üzerine etkileri,Toprak kirlenmesi kirletici
madde ve faaliyetler Toprak kirliliği önleme çalışmaları ve toprak ıslahı,Su kaynakları. suyun kullanımı ve su kirliliği-su
kalitesi,Gürültü kirliliği, sebepleri ve etkileri,Discussion of the latest environmental problems,Okullarda çevre bilinci ve
eğitimi, okul dışı alanlarda çevre eğitimi yaklaşımı, çevre eğitimi ile ilgili kuruluşlar,Tüm konulara ilişkin
tartışma/değerlendirme.
English Content
The aim and content of lecture, give information about the studies, which is given during the term,General information
about definitions, concepts and scopes for the Environment,Environmental policy, national and ınternational
conventions, agreements, legal and administrative status in our country about environment,Relations between human
and environment,History of environmental problems,Identification of factors that cause environmental
problems,Identification of impact levels of Environmental Problems at international, national and regional scales,Air
pollution and pollutant sources, the precautions against air pollution, the impacts of air pollution on plants and human
health,Soil pollution, pollutants and activities Studies for preclusion of soil pollution and soil rehabilitation,Water
resources Water usage and water pollution-water quality,Noise pollution and their effects and causes,Discussion of the
latest environmental problems,Environmental consciousness and education in schools, environmental education
approach out of schools, association of environmental education,Discussion / evaluation related to all issues and
homework.
1524759

Mesleki Bilir Kişilik Eğitimi
Landscepe Architecture Legal Expert Course

5

Türkçe İçerik

English Content

1524760

Açık Yeşil Alanlarda Su Yönetimi
Water Management in Open-Green Areas

5

Türkçe İçerik
Dersin amacı, kapsamı ve hedeflerinin anlatılması,Su kaynaklarının durumu, suyun önemi,Su yönetimi,Açık-yeşil
alanlarda su kullanımı,Açık-yeşil alanlarda su tüketimi,Açık-yeşil alanlarda su yönetimi,Açık-yeşil alanlarda su
yönetimi,Alternatif su kaynakları,Su duyarlı kentsel tasarım,Su duyarlı peyzaj tasarımı,Yağmur suyu hasadı,Su etkin
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tasarım,Öğrenci sunumları,Öğrenci sunumları.
English Content
Aim of the course, scope and objectives,Water sources, importance of water,Water management,Water use in -green
areas,Water consumption in -green areas,Water management in -green areas,Water management in -green
areas,Alternative water resources,Water sensitive urban design,Water sensitive landscape design,Rainwater
harvesting,Water efficient design,Student presentations,Student presentations.
1524761

Bitkilendirme Tesisi ve Tekniği

5

Planting Woks and Technics

Türkçe İçerik
Dersin Amacı, Tanımı, Kapsamı,Bitkilendirme çalışmalarının aşamaları, bitkilendirmede kullanılan alet ve ekipmanlar, /
Toprak hazırlığı,Fidan çeşitleri, Fidan dikimi,Fidan seçimi, Budama / Aşı / Çelik Alma,İş programı hazırlığı
Bitkilendirmede olası sorunlar ve alınması gereken önlemler, Çim Alan Tesisi,Mevcut ağaçların korunması ve fidan
nakli- transplantasyon,Ekim yoluyla bitkilendirme, öğrenci sunumları,Dikim yoluyla bitkilendirme, gömü ve budama,
öğrenci sunumları,Dikim zamanı, genel dikim kuralları ve dikim şekilleri, öğrenci sunumları,Çıplak köklü ve topraklı
fidan dikim teknikleri, öğrenci sunumları,Ekim dikim sonrası bakım - koruma - herekleme, öğrenci sunumları,arazi
gezisi.
English Content
Introducing the aim, definition and context of the course,stages of planting works, tool snd equipment used for planting,
soil preparation,sapling types and sizes,sapling ion, trimming,vaccination cutting,site tour,worksheet preparation,
possible problems, l planting process, lawn establishing principles,Conservation of existing saplings and plant
transplantation,Planting through seeding, student presentations,planting, buried and cutting.Student
presentations,Planting time, general planting rules, planting types,student presentations,Planting principles of covered
and uncovered saplings,maintenance, conservation and propping works, student presentations,site tour.
1524762

Özel Amaçlı Tasarım

5

Special-Purpose Design

Türkçe İçerik
Dersin amacı, kapsamı ve hedeflerinin anlatılması,Özel tasarım kavramının açıklanması,Özel tasarım örneklerinin
görsel sunumu,Özel tasarım örneklerinin görsel sunumu,Tasarım yarışmaları,Kentsel tasarım yarışmaları,Peyzaj
tasarımı yarışmaları,Öğrenci tasarım yarışmaları,Tasarım yarışmaları mevzuatı,Özel tasarımı yapılacak ödev hakkında
açıklama,Özel tasarım üzerinde çalışma,Özel tasarım üzerinde çalışma,Tasarımların sunumu,Tasarımların sunumu.
English Content
Aim of the course, scope and objectives,Explaining custom design,The visual representation of custom design
examples,The visual representation of custom design examples,Design competitions,Urban design
competitions,Landscape design competitions,Student design competitions,Regulations of design competitions,Deion of
homework,Studying on custom design,Studying on custom design,Presentation of designs,Presentation of designs.

VIII. YARIYIL

VIII.SEMESTER

Ders kodu

Ders Adı

Kredisi

Course Code

Lessons Name

Credits

ECTS

(T-P) K
1524851

Proje IV
Project IV

(4-4) 6

8

Türkçe İçerik
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Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, İşleyiş yöntemi ve gerekleri, Alanın Tanımlanması, Amaç ve Hedeflerin
Belirlenmesi,Gereksinim İzlencesinin Hazırlanması ve Kavramsal Tasar Çalışmaları (Ölçek 1/1000),Kavramsal Tasar
Çalışmaları (Ölçek 1/1000),Ön Tasar Çalışmaları (Ölçek 1/500),Ön Tasar Çalışmaları-Biçimlendirme (Ölçek
1/500),Alan Düzeltim Çalışmaları (Ölçek 1/500),Bitkilendirme Ana Tasarı Çalışmaları (Ölçek 1/500),Altyapı
Çalışmaları-Akaçlama (Ölçek 1/500),Altyapı Çalışmaları-Sulama (Ölçek 1/500),Altyapı Çalışmaları-Aydınlatma (Ölçek
1/500),Ayrıntılı Tasar Çalışması (Ölçek 1/200),Kesitlerin Hazırlanması,Perspektiflerin hazırlanması,Proje raporunun
hazırlanması,Proje teslimi.
English Content

1524852

Staj II
Probation II

(0-4) 2

4

Türkçe İçerik
Peyzaj Mimarlığının kamu kurumlarındaki iş imkanları hakkında bilgilendirme,Peyzaj Mimarlığının kamu kurumlarındaki
çalışma hayatı hakkında bilgilendirme,Farklı kamu kurumlarındaki (yerel yönetimler) işleyişi tanıma,Farklı kamu
kurumlarındaki (yerel yönetimler) işleyişi tanıma,Farklı kamu kurumlarındaki (yerel yönetimler) işleyişi tanıma,Farklı
kamu kurumlarındaki (bakanlıklar) işleyişi tanıma,Farklı kamu kurumlarındaki (bakanlıklar) işleyişi tanıma,Farklı kamu
kurumlarındaki (bakanlıklar) işleyişi tanıma,Diğer kamu kurumlarındaki işleyişi tanıma,Teknik gezi,Teknik gezi,Teknik
gezi,Teknik gezi,Teknik gezi.
English Content

1524853

Seminer
Seminar

(0-4) 2

4

Türkçe İçerik
Araştırma konusu ile ilgili danışmanla görüşme,Araştırma konusu ile ilgili danışmanla görüşme,Araştırma konusu ile
ilgili danışmanla görüşme,Araştırma konusu ile ilgili danışmanla görüşme,Araştırma konusu ile ilgili danışmanla
görüşme,Araştırma konusu ile ilgili danışmanla görüşme,Araştırma konusu ile ilgili veriler kullanılarak rapor olarak
yazılması,Araştırma konusu ile ilgili veriler kullanılarak rapor olarak yazılması,Araştırma konusu ile ilgili veriler
kullanılarak rapor olarak yazılması,Araştırma konusunun öğrenci tarafından sunumu,Araştırma konusunun öğrenci
tarafından sunumu,Araştırma konusunun öğrenci tarafından sunumu,Araştırma konusunun öğrenci tarafından
sunumu,Araştırma konusunun öğrenci tarafından sunumu.
English Content

1524854

Doğal Bitki Örtüsü
Natural Vegetation

(3-0) 3

3

Türkçe İçerik
Türkiyenin doğal ve ekolojik yapısı, ormanları ve sorunları,Türkiyenin doğal ve ekolojik yapısı, ormanları ve
sorunları,Doğal bitki örtüsünün dağılışını etkileyen temel faktörler,Doğal bitki örtüsünün dağılışını etkileyen temel
faktörler,Türkiyenin Fitocoğrafik yapısı ve bölgeleri,Türkiyenin Fitocoğrafik yapısı ve bölgeleri,Doğal bitki bölgeleri,
dağılış alanları ve bu bölgelerdeki bitki örtüsünün incelenmesi,Doğal bitki bölgeleri, dağılış alanları ve bu bölgelerdeki
bitki örtüsünün incelenmesi,Doğal bitki bölgeleri, dağılış alanları ve bu bölgelerdeki bitki örtüsünün incelenmesi,Doğal
bitki bölgeleri, dağılış alanları ve bu bölgelerdeki bitki örtüsünün incelenmesi,Doğal bitki bölgeleri, dağılış alanları ve bu
bölgelerdeki bitki örtüsünün incelenmesi,Doğal bitki bölgeleri, dağılış alanları ve bu bölgelerdeki bitki örtüsünün
incelenmesi,Doğal bitki bölgeleri, dağılış alanları ve bu bölgelerdeki bitki örtüsünün incelenmesi.
English Content
Natural and ecological structure, forests of Turkey and their problems,Natural and ecological structure, forests of
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Turkey and their problems,Factors that affects the dispersal of natural vegetation,Factors that affects the dispersal of
natural vegetation,Fitogeographic sturucture and divisiond of Turkey,Fitogeographic sturucture and divisiond of
Turkey,Natural vegetation areas, dispersal areas and investigating the vegetation in these areas,Natural vegetation
areas, dispersal areas and investigating the vegetation in these areas,Natural vegetation areas, dispersal areas and
investigating the vegetation in these areas,Natural vegetation areas, dispersal areas and investigating the vegetation in
these areas,Natural vegetation areas, dispersal areas and investigating the vegetation in these areas,Natural
vegetation areas, dispersal areas and investigating the vegetation in these areas,Natural vegetation areas, dispersal
areas and investigating the vegetation in these areas,Natural vegetation areas, dispersal areas and investigating the
vegetation in these areas.
1524855

Mesleki Deontoloji
Professional Deotonlogy

(3-0) 3

3

Türkçe İçerik
Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler,Deontoloji tanım ve kavramı,Etik tanımı ve ilkeleri,Çeşitli ahlak öğretileri ve
İnsanın belirli ödevleri olduğunu varsayan ahlak öğretilerinin incelenmesi,Ahlak öğretilerden kaynaklanan görev ve
kuralların çeşitli mesleklerdeki somut izdüşümlerinin incelenmesi,Deontoloji Yönetmeliği,Deontoloji,Etik ve Kanun
arasındaki farklar,Peyzaj mimarlarının sorumluluklarının, görevlerinin anlatılması,Peyzaj mimarlığı mesleğini
uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralların anlatılması,Peyzaj mimarlığı mesleğinde karşılaşılabilecek
etik ve hukuki sorunlar ve çözüm yaklaşımları,Peyzaj mimarlığı mesleğinin mesleki ve akademik profilinin
öğrenilmesi,Mesleki uygulamalarda etik duyarlılık ve etik farkındalık,Örnek olaylar üzerinde genel tartışma.
English Content
Course deion and information about the content,Ethics definitions, concepts, and history, Ethics Regulation,Definition
and principles of ethics (autonomy principle, the principle of beneficence, no harm principle, the principle of
Justice),Examination of various moral teachings,Examination of moral teachings that assume people have certain
duties,Examination of duty and rules arising from moral teachings concrete projection in various professions,Ethical
sensitivity and awareness in professional practice,Explaining the responsibilities and duties of landscape
architects,Explanation of moral values and ethical principles while applying the landscape architecture
profession,Ethical and legal problems and solution approaches in landscape architecture profession,Recent
developments in the profession of Landscape Architecture and ethical issues arising from them, and solution
approaches,Preparation of homework and presentation,General discussion on case study,General discussion on case
study.
1524856

Kentsel Peyzaj Alanlarını Yönetimi
Urban Landscape Areas Management

5

Türkçe İçerik
Dersin tanımı ve içeriği anlatılması,Kentsel peyzaj alanlarında sürdürebilirlik ve uygulama örnekleri,Kentsel peyzaj
alanlarında bakım teknikleri (toprak, gübreleme ve sulama),Kentsel peyzaj alanlarında bakım teknikleri (ekim, dikim ve
budama),Kentsel peyzaj alanlarında bakım teknikleri (ekim, dikim ve budama),Kentsel peyzaj alanlarında bakım
teknikleri (yapısal ve bitkisel onarım),Kentsel peyzaj alanları işletmeleri ve yönetim için finans sağlama
teknikleri,Kentsel peyzaj alanlarında ziyaretçi izlenmesi, yönetimi ve denetimi,Kentsel peyzaj alanlarında toplumsal
destekli organizasyonlar,Kentsel peyzaj alanlarının dağılımı ve erişimi üzerine değerlendirmeler ve örnekler,Kentsel
peyzaj alanlarında güvenlik ve denetim çalışmaları,Kentsel peyzaj alanlarında istihdam ve kalifiye personel
nitelikleri,Kentsel peyzaj alanlarında koruma-kullanım dengesi ve taşıma kapasitesi,Yerel yönetimlerin örnek uygulama
modelleri.
English Content
Course Deion,Sustainability practices in the areas of urban landscape,soil, fertilization and irrigation,Sowing, planting
and pruning,Sowing, planting and pruning,Structural and vegetative repair,The techniques of providing finance for
businesses and management,Visitor tracking, managing, and monitoring in the areas of urban landscape,socialbacked organizations,The samples on urban landscape the distribution and Access,The safety and audit works in the
areas of urban landscape,The employment and qualified personnel qualifications,The conservation-use balance and
capacity,Examples of municipality.
1524857

Çevresel Etki Değerlendirmesi
Environmental Impact Assessment

5
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Türkçe İçerik
ÇED nedir?,ÇED Tarihçesi,Uluslar arası alanda ÇED,ÇED amacı ve içeriği,ÇED aşamaları,ÇED aşamaları,ÇED
kullanım alanları,ÇED yöntemleri,ÇED yöntemleri,ÇED ile ilgili örnek çalışma hazırlanması,ÇED ile ilgili örnek çalışma
hazırlanması,ÇED ile ilgili örnek çalışma hazırlanması.
English Content

1524858

Tıbbi ve Aromatik Süs Bitkileri
Medicinal and Aromatic Ornamental Plants

5

Türkçe İçerik
Dersin amacı, kapsamı ve hedeflerinin anlatılması,Tıbbi ve aromatik bitki tanımı ve özellikleri,Tıbbi ve aromatik
bitkilerin yararları,Tıbbi ve aromatik süs bitkilerinin diğer süs bitklerinden farkı ve avantajları,Süs bitkisi olarak kullanılan
tıbbi ve aromatik bitkilerin anlatımı,Süs bitkisi olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin anlatımı,Süs bitkisi olarak
kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin anlatımı,Süs bitkisi olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin anlatımı,Süs bitkisi
olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin anlatımı,Tıbbi ve aromatik bitkilerin bitkisel tasarımda kullanımı,Tıbbi ve
aromatik bitkilerin bitkisel tasarımda kullanımı,Türkiyedeki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçeleri,Dünyadaki Tıbbi ve
Aromatik Bitkiler Bahçeleri,Derse ilişkin genel değerlendirme.
English Content
Aim of the course, scope and objectives,The definition and properties of medicinal and aromatic plants,The benefits of
medicinal and aromatic plants,Different from other ornamental plants and advantages,Expression of medicinal and
aromatic plants used as an ornamental plants,Expression of medicinal and aromatic plants used as an ornamental
plants,Expression of medicinal and aromatic plants used as an ornamental plants,Expression of medicinal and
aromatic plants used as an ornamental plants,Expression of medicinal and aromatic plants used as an ornamental
plants,Use of medicinal and aromatic plants in planting design.,Use of medicinal and aromatic plants in planting
design,Medicinal and Aromatic Plants Gardens in Turkey,Medicinal and Aromatic Plants Gardens in the
World,Assessment of the course.
1524859

Kentsel Çevre ve Sanat
Urban Environment and Art

5

Türkçe İçerik
Sanat ve estetik kavramları,kentsel yaşam ve kamusal mekanlar,kentsel tasarım ve sanat ilişkisi,kentsel tasarım ve
sanat ilişkisi,kentsel yaşamda sanatın geçmişi,Kentsel yaşamda sanatın işlevi ve önemi,Kentsel çevrede heykel
sanatı,Kentsel çevrede heykel sanatı,görsel algı ve kentsel mekanda değerlendirilmesi,arazi sanatı,kentsel çevrede
çağdaş sanat uygulamaları,kentsel çevrede çağdaş sanat uygulamaları,kentsel çevrede çağdaş sanat
uygulamaları,kentsel çevrede çağdaş sanat uygulamaları.
English Content
Art and esthetic concepts,urban life and public spaces,urban design and art relationship,urban design and art
relationship,the history of art in urban life,The function and and importance of art in urban life,sculpture art in urban
environment,sculpture art in urban environment,visual perception and discussing of it in urban environment,land
art,contemporary art practices in urban environments,contemporary art practices in urban environments,contemporary
art practices in urban environments,contemporary art practices in urban environments.
1524861

Temel Şantiye ve Aplikasyon Bilgisi
Basic Site Management and Aplication

5

Türkçe İçerik
Dersin öğrencilere sunumu ve genel olarak şantiye yönetimine giriş,Yapı üretim sürecine genel bakış,Yapım
aşamasında rol alan paydaşlar iş sahibi / müşteri, tasarımcılar, ana yüklenici, alt yükleniciler, malzeme tedarikçileri,
ekipman tedarikçileri, çeşitli konulardaki danışmanlar ele alınarak her bir paydaşın süreçteki rolüne genel
bakış,Devam,Devam,şantiye hazırlığı ve kuruluşu, bu konuda dikkat edilmesi gereken konular, işin hukuksal boyutu,
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alınması gereken izinler, sigortalar,Şantiye yönetimi,Şantiye yönetimi,Şantiye yönetimi,Anlaşmazlıkların çözülmesi,
yapım sürecindeki yasal zorunluluklar, iş güvenliği,Konuların genel değerlendirmesi,Konuların genel değerlendirmesi.
English Content

1524862

Peyzaj Tasarımında Kuram ve Yöntemler
Theory and Methods in Landscape Architecture

5

Türkçe İçerik
Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, İşleyiş yöntemi ve gerekleri,Kavramsal yönden kuram ve yöntemlerin
açıklanması,Teorik konumlandırma,Temel teoriler ve yöntemsel teoriler,Amaç veya hedefe yönelik
konumlandırma,Disiplinlerarası konumlandırma,Stratejik konumlandırma,Uzamsal kavramlar,Ekolojik tasarım
kuramları,Karar kuramı,Davranışsal kuramlar,Mekana biçimsel yaklaşım ve değerlendirmeler getiren kuramlar,Mekana
biçimsel yaklaşım ve değerlendirmeler getiren kuramlar,Estetik kuramları.
English Content
Course deion and information about the content,Explanation of the theories and methods from conceptual
aspects,Theoretical positioning,Fundamental theories and methodological theories,Purpose or goal-oriented
positioning,Interdisciplinary positioning,Strategic positioning,Spatial concepts,Ecological design theories,Decision
theory,Behavioral theories,Theories that bring formal approach and evaluation to space,Theories that bring formal
approach and evaluation to space,Aesthetics theories.
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