
T.C.
Kırıkkale Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Ders İçerikleri
Ders İçerikleri

 1.SINIF BAHAR

 Ders Kodu : PYM1016  Ders Adı : Akademik Yazı Yazma Tekniği  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 2

Dersin İçeriği :
Ders , farklı düzeylerde ve farklı amaç ve işlevleri olan yazı türleri üzerine hem teorik hem de pratik bilgiler içermektedir. Ders sırasında üzerinde durulacak yazı 
türleri arasında, özgeçmiş oluşturma, etkili elektronik iletişim, akademik yazma amaçlı kaynak araştırma, kaynaklara atıfta bulunma, referans sayfası hazırlama, 
kaynaklara atıfta bulunarak makale hazırlama, ödev ve rapor formatları üzerine çalışmalar. 
Dersin İçeriği (İngilizce):
The course contains both theoretical and practical information on different levels and types of writing with different purposes and functions. Among the types of 
wiriting tasks to be emphasized during the course, cv creation, effective electronic communication, source research for academic writing purposes, reference to 
resources, reference page preparation, article preparation by referring to sources, studies on assignment and report formats can be listed. 
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı disiplinlerarası bir yaklaşım ile yüksek öğretim düzeyindeki öğrencilere yazılı iletişim becerileri kazandırmaktır. 
Dersin Amacı (İngilizce):
The purpose of this course is to equip students at higher education level with skills of written communication with an interdisciplinary approach. 
Ders Notları :
Derste ders sorumlusu öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılacaktır. Oshima, A., & Hogue, A. (2007). Introduction to academic writing (p. 
3). Pearson/Longman. Bradley, L., Noble, N., & Hendricks, B. (2020). The APA Publication Manual: Changes in the seventh edition. The Family Journal, 28(2), 
126-130.
Ders Notları (İngilizce): Course notes prepared by the lecturer will be used in the course. Oshima, A., & Hogue, A. (2007). Introduction to academic writing (p. 
3). Pearson/Longman. Bradley, L., Noble, N., & Hendricks, B. (2020). The APA Publication Manual: Changes in the seventh edition. The Family Journal, 28(2), 
126-130.

 Ders Kodu : PYM1002  Ders Adı : Stüdyo 1 (Temel Tasarım 2)  T+U : 4+4  Kredi : 6  Akts : 8

Dersin İçeriği :
Temel insan ihtiyaçları, Açık mekanlarda kullanıcı etkinlik türleri ve bunların donatıları, İnsan ve etkinliklerinin fiziksel ve psikolojik ölçümü, Mekan örgütlenmesinde 
ölçü ve biçim, Kavram-biçim ilişkileri, Anlatım ve sunumun üç boyutta gerçekleştirilmesi, Mekânsal örgütlenmenin biçim ve ölçüsünün kararında somut maket 
bileşenleri üzerinde çalışma
Dersin İçeriği (İngilizce):
Basic human needs, Types of user activity in open spaces and their equipment, Physical and psychological measurement of people and their activities, 
Measurement and form in space organization, Concept-format relations, Expression and presentation in three dimensions, Working on concrete model 
components in the decision of the form and measure of spatial organization
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı öğrencilere insan gereksinimlerinin türleri, açık mekanlardaki insan etkinlikleri ve etkinliklerin donatıları hakkında bilgi vermek, farklı insan 
etkinlikleri için alan plastiği tasarlamada bu bilgilerini kullanmalarında yardımcı olmaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to teach students about the types of human needs, human activities in open places and the equipment of activities, and to help them 
use this knowledge to design field plastic for different human activities
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM1008  Ders Adı : Toprak Bilgisi  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 4

Dersin İçeriği :
öğrencilere genel toprak terimleri, toprağı oluşturan ana materyaller, topraklara özellik kazandıran etmenler ve toprakların sınıflandırılmaları hakkında öğrencilerin 
bilgi edinmelerini sağlamak
Dersin İçeriği (İngilizce):
To provide students with information about the general soil terms, the main materials that make up the soil, the factors that give properties to the soils, and the 
classification of soils.
Dersin Amacı :
öğrencilere genel toprak terimleri, toprağı oluşturan ana materyaller, topraklara özellik kazandıran etmenler ve toprakların sınıflandırılmaları hakkında öğrencilerin 
bilgi edinmelerini sağlamak
Dersin Amacı (İngilizce):
To provide students with information about the general soil terms, the main materials that make up the soil, the factors that give properties to the soils, and the 
classification of soils.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 
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 Ders Kodu : PYM1014  Ders Adı : Doğal Yapılar ve Tasarım  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Peyzaj tasarım sürecinde ekolojik yaklaşımları ve kavramları tanıtmak, peyzajın işlevsel süreçleri ve yapılı çevre arasındaki ilişkileri irdelemek bu dersin amacıdır. 
Dersin İçeriği (İngilizce):
To introduce ecological approaches and concepts in the landscape design process, to examine the relationships between the functional processes of the 
landscape and the built environment.
Dersin Amacı :
Peyzaj tasarım sürecinde ekolojik yaklaşımları ve kavramları tanıtmak, peyzajın işlevsel süreçleri ve yapılı çevre arasındaki ilişkileri irdelemek bu dersin amacıdır. 
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to introduce ecological approaches and concepts in the landscape design process, to examine the relationships between the functional 
processes of the landscape and the built environment.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM1012  Ders Adı : Mimarlık Tarihi  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Anadolu Mimarlık Tarihi; Eski Çağ Uygarlıkları, Urartu, Frig, Lykia, Pers, Yunan, Roma Uygarlıkları, Ortaçağ Uygarlıkları, Bizans Dönemi, Selçuklu Dönemi, Beylikler 
Dönemi, Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi
Dersin İçeriği (İngilizce):
Anatolian Architecture History; Ancient Civilizations, Urartu, Phrygian, Lykia, Persian, Greek, Roman Civilizations, Medieval Civilizations, Byzantine Period, Seljuk 
Period, Principalities Period, Ottoman Period, Republic Period
Dersin Amacı :
Mimarlık ve yapı kültürünün tarihsel sürecini öğrenmek
Dersin Amacı (İngilizce):
To learn the historical process of architecture and building culture
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : OZD0102  Ders Adı : Türk Dili 2  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 2

Dersin İçeriği :
-Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, -Noktalama ve yazım yanlışları, anlatım bozuklukları, -Yazma ve anlatmaya bağlı edebi ürünler, -
Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri ile dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri. Tartışma ve çeşitleri ile diğer türlerin tanıtımından oluşmaktadır.
Dersin İçeriği (İngilizce):
-Turkish language sentence structure, sentence elements, sentence analysis, -Potting and spelling mistakes, expression errors, Literary works based on writing 
and narration, - Notice, minutes, report samples, petition, business letter and resume samples. It consists of discussion and introduction of its varieties and other 
genres.
Dersin Amacı :
Türk dilinin yapısı itibariyle özelliklerinin kavratılması, öğrencilerin Türkçeyi kurallarına uygun bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak, yazılı ve sözlü ifade gücüne 
ulaşabilmeleri ve bunu yapacakları uygulamayla ortaya koyabilmeleri, böylece kendilerine güvenebilmeleri, öğrenim hayatı dışında da dillerinin ifade gücüne 
inançlarının olması
Dersin Amacı (İngilizce):
Understanding the characteristics of the Turkish language in terms of its structure, enabling students to use Turkish in accordance with its rules, reaching written 
and verbal expression power and demonstrating this through practice, so that they can be confident in themselves, and have faith in the expression power of 
their language outside of their education life.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM1004  Ders Adı : Sunum Teknikleri-2 (Maket ve Dijital Medya)  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 5

Dersin İçeriği :
Farklı teknik ve malzemelerle maket yapım teknikleri, yapısal ve bitkisel peyzaj elemanlarının maket üzerindeki gösterimleri, dijital medya ve temel bilgisayar 
kavramları, AutoCad, Photoshop, InDesign, Illustrator, dijital plan, kesit, görünüş
Dersin İçeriği (İngilizce):
Modelling with different techniques and materials, representations of structural landscape elements and plants on the model, digital media and basic computer 
concepts, AutoCad, Photoshop, InDesign, Illustrator, digital plan, section, and perspective
Dersin Amacı :
Peyzaj Mimarlığında maket ve dijital medya kullanımının detaylı bir şekilde ele alındığı Sunum Teknikleri 2 dersinde ders planında belirtilen konuları geleneksel ve 
modern tekniklerle öğrencilere aktarabilmesidir.
Dersin Amacı (İngilizce):
Presentation Techniques 2, in which the use of model and digital media in Landscape Architecture is discussed in detail, can convey the subjects specified in the 
course plan to students with traditional and modern techniques.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : OZD0106  Ders Adı : Yabancı Dil 2 (İngilizce 2)  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 2
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Dersin İçeriği :
Gramer, konuşma, yazma, dinleme, okuma, kültür ve kelime
Dersin İçeriği (İngilizce):
Grammar, speaking, writing, listening, reading, culture and vocabulary
Dersin Amacı :
Öğrencilerin ileri öğrenmelerine yönelik etkili bir başlangıç sağlamak amacıyla, İngilizcenin temel kurallarını öğretmek
Dersin Amacı (İngilizce):
To teach students the basic rules of English to provide an effective start for their advanced learning
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : OZD0104  Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 1

Dersin İçeriği :
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, 
ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, 
Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Reforms in the political field, political parties and attempts to transition to multi-party political life, reforms in the field of law, regulation of social life, innovations 
in the economic sphere, Turkish foreign policy between 1923 and 1938, Turkish foreign policy after Atatürk, Principles of Turkish Revolution, Republicanism, 
Populism , Secularism, Revolutionism, Statism, Nationalism. Integrative Principles.
Dersin Amacı :
Atatürk İnkılapları ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türk gençliğini Atatürkçü Düşünce Sistemi 
doğrultusunda yetiştirmek.
Dersin Amacı (İngilizce):
Revolutions of Atatürk and the Kemalist Thought system to provide accurate information about the History of the Republic of Turkey, the Turkish youth to train in 
the direction of the Kemalist Thought System
Ders Notları :
1.Turan, Refik.Safran, Mustafa, 2011, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara 2.Özçelik, İsmail. Yavuz, Nuri, 2009, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 3. 
Aydın,Mesut, M.Korkut Aydın, 2011,Türk İnkılabı Tarihi, Ankara. 4-.YÖK Komisyonu , 1997, Atatürk İlkeleri ve İnkılabı Tarihi I, II, Ankara
Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM1006  Ders Adı : Bitki Bilgisi (Botanik)  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 3

Dersin İçeriği :
öğrencilere bitki bilimi ile ilgili genel kavramları öğretmek, bitkiler aleminde sınıflandırmanın önemini kavramak, temel olarak bir bitki hücre yapısını, organellerini, 
hücre bölünme safhalarını bilmek ve bir bütün olarak hücreyi tanımak, bitki dokuları ve hücre organizasyonlarını kavramak, bitkilerde morfolojik, fizyolojik, 
anatomic,ekolojik özelliklerini kavramasında katkı sağlar.
Dersin İçeriği (İngilizce):
To teach students the general concepts of plant science, to understand the importance of classification in the plant kingdom, to know basically a plant cell 
structure, organelles, cell division stages and to recognize the cell as a whole, to comprehend plant tissues and cell organizations, morphological, physiological, 
anatomical, ecological in plants It contributes to the comprehension of its properties.
Dersin Amacı :
öğrencilere bitki bilimi ile ilgili genel kavramları öğretmek, bitkiler aleminde sınıflandırmanın önemini kavramak, temel olarak bir bitki hücre yapısını, organellerini, 
hücre bölünme safhalarını bilmek ve bir bütün olarak hücreyi tanımak, bitki dokuları ve hücre organizasyonlarını kavramak, bitkilerde morfolojik, fizyolojik, 
anatomic,ekolojik özelliklerini kavramasında katkı sağlar.
Dersin Amacı (İngilizce):
To teach students the general concepts of plant science, to understand the importance of classification in the plant kingdom, to know basically a plant cell 
structure, organelles, cell division stages and to recognize the cell as a whole, to comprehend plant tissues and cell organizations, morphological, physiological, 
anatomical, ecological in plants It contributes to the comprehension of its properties.
Ders Notları :
Ünal AKKEMİK (2009)., “Genel Botanik Ders Notları”, İÜ Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı YALTIRIK, F. (1997) Orman ve Park Ağaçlarımız iğne 
Yapraklılar. YALTIRIK, R 1997 Orman ve Park Ağaçlarımız, Geniş Yapraklı Ağaçlar. YALTIRIK, F. 1997 Orman ve Park Ağaçlarımız. Süs Çalılan ve Sanlıcılar 
YALTIRIK, F. 1993 Dendroloji Ders Kitabı I. Açık Tohumlular. YALTIRIK, F. 1988 Dendroloji Ders Kitabı II, Kapalı Tohumlular PAMAY B. 1992 Bitki Materyali I Ağaç 
ve Ağaççıklar. PAMAY B. 1992 Bitki Materyali II 
Ders Notları (İngilizce): Ünal AKKEMİK (2009)., “Genel Botanik Ders Notları”, İÜ Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı YALTIRIK, F. (1997) Orman ve 
Park Ağaçlarımız iğne Yapraklılar. YALTIRIK, R 1997 Orman ve Park Ağaçlarımız, Geniş Yapraklı Ağaçlar. YALTIRIK, F. 1997 Orman ve Park Ağaçlarımız. Süs 
Çalılan ve Sanlıcılar YALTIRIK, F. 1993 Dendroloji Ders Kitabı I. Açık Tohumlular. YALTIRIK, F. 1988 Dendroloji Ders Kitabı II, Kapalı Tohumlular PAMAY B. 1992 
Bitki Materyali I Ağaç ve Ağaççıklar. PAMAY B. 1992 Bitki Materyali II 

 1.SINIF GÜZ

 Ders Kodu : PYM1007  Ders Adı : Kültür ve Sanat Tarihi  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Sanatsal ve kültürel terminolojiler, sanat akımları, sanat ve kültür tarihi
Dersin İçeriği (İngilizce):
Artistic and cultural terminologies, art movements, art and cultural history
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı, öğrencileri sanat ve kültür tarihi hakkında bilgilendirmek, sanatsal ve kültürel ürünlere ilişkin tarihi ve eleştirel bakış açısı kazandırmak, ilgili 
terminoloji ve sanat kurumları bilgisini kazandırmaktır. Sanat, resim, heykel, mimari, tasarım, Avangart ve Popüler Kültür, Modernizm, Postmodernizm hakkında 
tarihsel bir arka plan kazandırarak, fotoğraf, film ve televizyon, dijital medya ve multimedya gibi görsel bilincin gelişmesini amaçlamaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to inform students about the history of art and culture, to gain a historical and critical perspective on artistic and cultural products, to 
gain knowledge of the relevant terminology and art institutions. It aims to develop visual awareness such as photography, film and television, digital media and 
multimedia by providing a historical background on art, painting, sculpture, architecture, design, Avant-garde and Popular Culture, Modernism, Postmodernism.
Ders Notları :
Seçili kitaplardan ve okumalardan bölümler ve alıntılar
Ders Notları (İngilizce): Chapters and excerpts from selected books and readings

 Ders Kodu : PYM1009  Ders Adı : Peyzaj Mimarlığına Giriş  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 3
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Dersin İçeriği :
Ders kapsamında öğrencilere, Peyzaj Mimarlığı Mesleğinin Dünya’da ve Ülkemizde Gelişimi, Temel Terminolojik Kavramlar, Peyzaj Mimarlığı Mesleğine Yönelik 
Çalışma Alanları ile Ülkemizin Sahip Olduğu Varlık Değerleri Kapsamında Mesleğin Çalışma Potansiyeli, Peyzajların Tanımlanması, Sınıflandırılması ile Peyzaj 
Mimarlığı Çalışmalarında Projelendirme Teknikleri, Proje Aşamaları ve Proje Süreçleri, Peyzaj Tasarımı ve Peyzaj Planlama Çalışmaları ile Alan Envanter Çalışmaları 
konularında bilgi verilecektir. 
Dersin İçeriği (İngilizce):
Within the scope of the course, information will be given on the subjects of the development of the Landscape Architecture Profession in the World and in our 
Country, Basic Terminological Concepts, Working Areas of the Landscape Architecture Profession and the Working Potential of the Profession within the Scope of 
the Asset Values ??of Our Country, Definition and Classification of Landscapes and Projecting Techniques in Landscape Architecture Studies, Project Stages and 
Project Processes, Landscape Design and Landscape Planning Studies and Area Inventory Studies.
Dersin Amacı :
Öğrencinin peyzaj mimarlığı mesleği ile ilgili temel bilgileri kazanmalarına yönelik bilgilerini arttırmak
Dersin Amacı (İngilizce):
To increase the student's knowledge about the landscape architecture profession to gain basic knowledge
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : KKÜ1001  Ders Adı : Resim 1  T+U : 0+1  Kredi : 0  Akts : 1

Dersin İçeriği :
Renk etkileşimleri, kompozisyon ve resimsel düzenlemeler
Dersin İçeriği (İngilizce):
Color interactions, composition and pictorial arrangements
Dersin Amacı :
Bu ders renk etkileşimleri, kompozisyon ve resimsel düzenlemeler üzerinde durularak öğrencilerin resim becerilerini geliştirmelerine yardım etmek için 
düzenlenmiştir. Bu ders kapsamında öğrencilere resim tarihinden kaynaklar kullanarak ve gözlem yaparak resimsel uzamdaki renk etkilerini görmeleri ve iletmeleri, 
resimlere eleştirel bakma becerilerini geliştirmeleri öğretilir.
Dersin Amacı (İngilizce):
This course is designed to help students improve their painting skills with an emphasis on color interactions, composition and pictorial arrangements. Within the 
scope of this course, students are taught to see and communicate the effects of color in the pictorial space by using resources from the history of painting and by 
making observations, and to develop their skills of looking at paintings critically.
Ders Notları :
Çağlarca, Sadettin. Resim ve Gölge Çizimi Çağlarca, Sadettin. Perspektiv Resim.
Ders Notları (İngilizce): Çağlarca, Sadettin. Resim ve Gölge Çizimi Çağlarca, Sadettin. Perspektiv Resim.

 Ders Kodu : PYM1005  Ders Adı : Serbest El Çizim  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Çizim kavramı, prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; çizgi değeri, biçim, denge, ışık, oran-orantı, hacim ve kompozisyon çalışmaları ile serbest elle çizim yeteneği 
kazanabilme.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Learning drawing techniques, principles, drawing process and materials, drawing values, form, balance, light, proportion, space and composition studying with 
gainin to freehand drawing skills.
Dersin Amacı :
Serbest elle iki ve üç boyutlu çizim tekniğinin kavranması
Dersin Amacı (İngilizce):
Understanding of two and three dimensional freehand drawing techniques.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : KKÜ1003  Ders Adı : Müzik 1  T+U : 0+1  Kredi : 0  Akts : 1

Dersin İçeriği :
Parmak, baskı, koordinasyon geliştirici etüt ve egzersizler, bağlama performansını arttırmaya dönük çeşitli halk müziği örnekleri uygulamaları.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Finger, pressure, coordination studies and exercises, various folk music samples to increase the performance of baglama.
Dersin Amacı :
Bağlama'da basit tartımların yanında gelişimi destekleyici etüt ve egzersizleri seslendirebilmek, oyun havaları, halaylarla ilgili bilgi ve donanım sahibi olunmasını 
sağlamak.
Dersin Amacı (İngilizce):
In Baglama, besides simple weighing, to be able to perform studies and exercises that support development, to provide knowledge and equipment about the 
game weather, halay.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : OZD1101  Ders Adı : Yabancı Dil 1 (İngilizce 1)  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 2

Dersin İçeriği :
Gramer, konuşma, yazma, dinleme, okuma, kültür ve kelime
Dersin İçeriği (İngilizce):
Grammar, speaking, writing, listening, reading, culture and word
Dersin Amacı :
Öğrencilerin ileri öğrenmelerine yönelik etkili bir başlangıç sağlamak amacıyla, İngilizcenin temel kurallarını öğretme
Dersin Amacı (İngilizce):
Effective for students' advanced learning To get a start, your English teaching the basic rules
Ders Notları :
Azar, Betty Schrampfer. (2006). Basic English Grammar, Third Edition. New York, NY: Pearson Education.
Ders Notları (İngilizce): Azar, Betty Schrampfer. (2006). Basic English Grammar, Third Edition. New York, NY: Pearson Education.

 Ders Kodu : OZD0110  Ders Adı : Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı  T+U : 1+1  Kredi : 1,5
0

 Akts : 2
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Dersin İçeriği :
Temel bilgisayar ve çevre birimleri, kelime işlemci, veri tabanı, elektronik tablolama, sunu gibi bilgisayar uygulama yazılımlarına ilişkin yeterlilikler ve bilgi 
teknolojilerine olumlu tutum ve ilgili konuları araştırma ve okuma becerisi.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Competencies related to computer application software such as basic computers and peripherals, word processor, database, spreadsheet, presentation, positive 
attitude towards information technologies and ability to research and read related topics.
Dersin Amacı :
Temel bilgisayar ve çevre birimleri, kelime işlemci, veri tabanı, elektronik tablolama, sunu gibi bilgisayar uygulama yazılımlarına ilişkin yeterlilikler ve bilgi 
teknolojilerine olumlu tutum ve ilgili konuları araştırma ve okuma becerisi.
Dersin Amacı (İngilizce):
Competencies related to computer application software such as basic computers and peripherals, word processor, database, spreadsheet, presentation, positive 
attitude towards information technologies and ability to research and read related topics.
Ders Notları :
Ed. Ali GÜNEŞ, (2009) Bilgisayar I-II Temel Bilgisayar Becerileri. Ankara, Pegem Akademi Yayınları Teoman DİNÇEL, (2010) Bilgisayar Öğreniyorum 2010, 
İstanbul, KODLAB Yayın Dağıtım Yazılım,
Ders Notları (İngilizce): Ed. Ali GÜNEŞ, (2009) Bilgisayar I-II Temel Bilgisayar Becerileri. Ankara, Pegem Akademi Yayınları Teoman DİNÇEL, (2010) Bilgisayar 
Öğreniyorum 2010, İstanbul, KODLAB Yayın Dağıtım Yazılım,

 Ders Kodu : OZD0101  Ders Adı : Türk Dili 1  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 2

Dersin İçeriği :
Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, 
cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, 
karşılıklı konuşma ve tartışma
Dersin İçeriği (İngilizce):
Words in terms of word and its meaning, meanings, real, connotative and metaphorical meanings of words, idioms, duplications, terms, language mistakes, 
sentence structure of Turkish, sentence elements, sentence analysis, novel, article, essay, poetry types of written expression, presentation, report. and report 
samples, petition, business letter and CV writing, conversation and discussion
Dersin Amacı :
Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla öğrencilerin söz varlığını geliştirmek; öğrencilere 
yazım (imlâ) kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak; kitap okuma alışkanlığı kazandırmak; bilimsel, eleştirel, 
sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak.
Dersin Amacı (İngilizce):
To perceive the features and rules of the Turkish language, to show them with examples; improving students' vocabulary through written and spoken texts; to 
give students the habit of obeying spelling rules and using punctuation marks appropriately; to gain the habit of reading books; To gain the habit of scientific, 
critical, questioning, interpretive, creative and constructive thinking.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM1003  Ders Adı : Sunum Teknikleri-1 (Grafik Anlatım Tekniği)  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 5

Dersin İçeriği :
Çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması ve kullanılması. Grafik anlatımlar ve uygulamaları. Farklı ölçeklerde plan, kesit ve görünüşlere ait çizim teknikleri. Duvar, 
döşeme ve kaplaması, merdivenler, örtü elemanı, yol ve diğer dış mekân elemanlarının grafik anlatımları. Ağaç, çalı, yer örtücüler ve arazi topografyası anlatım 
şekilleri.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Introduction and use of drawing tools and materials Graphical expressions and applications. Drawing techniques for plans, sections and appearances of different 
scales. Graphic expressions of walls, floors, stairs, cover elements, roads and other outdoor elements. Plants, shrubs, ground coverings and land topography 
expressions. 
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı; öğrencilere stüdyo çalışmalarında yapacakları projelerde tasarım ilkeleri doğrultusunda düşüncelerinin kâğıda farklı çizim teknikleriyle nasıl 
aktarılabileceğini öğretmektir.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to teach students how to convey thoughts on drawing paper through different drawing techniques in accordance with the principles of 
design in the projects they will do as studio work.
Ders Notları :
1. Uçar, T. F. (2019) Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Yayınları 2. Dodson, B. (2019) Çizimin Temelleri, Bilge Yayıncılık. 3. Hutchison, E. (2019). Drawing 
for Landscape Architecture: Sketch to Screen to Site, Thames & Hudson; Illustrated Edition. 4. Lin, Mike W. (1993) Drawing and Designing with Confidence: A 
Step-by-Step Guide, Wiley 1st Edition. 5. Ching, F.D.K. (2007) Architecture: Form, Space and Order, Third Edition, John Wiley&Sons Inc. 6. Reid, G.W. (1987) 
Landscape Graphics, Whitney Library of Design, NY. 7. Bell, S. (2004) Elements of Visual Design in The Landscape, Spon Press., London. 8. Cantrell, B., Michaels, 
W. (2014) Digital Drawing for Landscape Architecture: Contemporary Techniques and Tools for Digital Representation in Site Design, Wiley, Second Edition. 
Ders Notları (İngilizce): 1. Uçar, T. F. (2019) Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Yayınları 2. Dodson, B. (2019) Çizimin Temelleri, Bilge Yayıncılık. 3. 
Hutchison, E. (2019). Drawing for Landscape Architecture: Sketch to Screen to Site, Thames & Hudson; Illustrated Edition. 4. Lin, Mike W. (1993) Drawing and 
Designing with Confidence: A Step-by-Step Guide, Wiley 1st Edition. 5. Ching, F.D.K. (2007) Architecture: Form, Space and Order, Third Edition, John Wiley&Sons 
Inc. 6. Reid, G.W. (1987) Landscape Graphics, Whitney Library of Design, NY. 7. Bell, S. (2004) Elements of Visual Design in The Landscape, Spon Press., 
London. 8. Cantrell, B., Michaels, W. (2014) Digital Drawing for Landscape Architecture: Contemporary Techniques and Tools for Digital Representation in Site 
Design, Wiley, Second Edition. 

 Ders Kodu : PYM1011  Ders Adı : Permakültür  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Mümkün olan en küçük alanı kullanarak kentler ve köyler için yaşamı destekleyen sürdürülebilir bir sistem oluşturmak için, arazinin ve yapıların karakteristiğini bitki 
ve hayvanların doğal özellikleriyle bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. 
Dersin İçeriği (İngilizce):
To bring together land, structure, plants and animals with their natural and characteristic features to create a sustainable system that supports life in cities and 
villages by using even the smallest areas. 
Dersin Amacı :
Mümkün olan en küçük alanı kullanarak kentler ve köyler için yaşamı destekleyen sürdürülebilir bir sistem oluşturmak için, arazinin ve yapıların karakteristiğini bitki 
ve hayvanların doğal özellikleriyle bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. 
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Dersin Amacı (İngilizce):
To bring together land, structure, plants and animals with their natural and characteristic features to create a sustainable system that supports life in cities and 
villages by using even the smallest areas. 
Ders Notları :
Selma Tatar, Nermin Olay, Agro-Turizm Kapsamında Permakültür’ ün Uygulanabilirliği ve Geliştirilmesi: Belentepe Permakültür Çiftliği Örneği., IJSES Uluslararası 
Sosyal ve Ekonomik Bilgiler Dergisi http://permacultureturkey.org/permakultur-yapmakla-ilgili-dusunmek/ 
https://www.havatopraksu.org/blog/2018/05/18/permakulturun-12-prensibi/ https://fongogo.com/Project/permakultur-ciftligi-ve-dogal-evler-yeni-bir-yasam-
modeli 
Ders Notları (İngilizce): Selma Tatar, Nermin Olay, Agro-Turizm Kapsamında Permakültür’ ün Uygulanabilirliği ve Geliştirilmesi: Belentepe Permakültür Çiftliği 
Örneği., IJSES Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilgiler Dergisi http://permacultureturkey.org/permakultur-yapmakla-ilgili-dusunmek/ 
https://www.havatopraksu.org/blog/2018/05/18/permakulturun-12-prensibi/ https://fongogo.com/Project/permakultur-ciftligi-ve-dogal-evler-yeni-bir-yasam-
modeli

 Ders Kodu : OZD0103  Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 1

Dersin İçeriği :
Osmanlı İmparatorluğunun Dağılışı; XIX Yüzyıl . Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros 
Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemalin Samsuna çıkışı ve Anadoludaki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin 
Açılışı, TBMM nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya ve Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve 
Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyetin İlanı.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Distribution of Ottoman Empire; XIX Century. Tanzimat and Islahat Edict, I. and II. Constitutional Monarchy, Tripoli and Balkan Wars, World War I, Mondros 
Armistice Treaty, Wilson Principles, Paris Conference, the outbreak of M. Kemal to Samsun and the Situation in Anatolia, Amasya Circular, National Congresses, 
The Opening of the Parliament, The Establishment of the Turkish Grand National Assembly Essential Law, Establishment of the Regular Army, I. İnönü, Kütahya 
and Eskişehir, Sakarya Battle and Great Attack, Treaties during the War of Independence, Abolition of Sultanate, Lausanne Peace Treaty, Declaration of the 
Republic.
Dersin Amacı :
İnkılap ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını hazırlayan sebepler, I. Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasını hazırla sebepler, 
Mondros Mütarekesi ve sonrasında Anadolunun işgali üzerine başlayan milli uyanış, Atatürkün kişiliği ve Samsuna çıkış, Milli Mücadele ye hazırlık dönemi; 
kongreler, TBMM nin açılışı ve savaşlar dönemi, Saltanatın kaldırılması. Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyetin ilanı anlatılır ve kavratılır
Dersin Amacı (İngilizce):
Revolution and similar concepts, reasons that prepared the fall of the Ottoman Empire, World War I, the reasons prepare for the establishment of the Republic of 
Turkey are the Armistice Armistice beginning on or after national awakening on the Occupation of Anatolia, Atatürk's personality and Samsun, the National 
Struggle to preparatory period; congresses, the inauguration of the TGNA and the period of wars, abolition of the Sultanate. The Lausanne Peace Treaty, the 
proclamation of the Republic
Ders Notları :
Turan, Refik.Safran, Mustafa, 2011, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara Cumhuriyet Arşivi Başbakanlık Osmanlı Arşivi TBMM Zabıt Cerideleri Tarihi Videolar 
Tarihi Haritalar Özçelik, İsmail. Yavuz, Nuri, 2009, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Aydın,Mesut, M.Korkut Aydın, 2011,Türk İnkılabı Tarihi, Ankara YÖK Komisyonu 
, 1997, Atatürk İlkeleri ve İnkılabı Tarihi , I, II, Ankara Nutuk
Ders Notları (İngilizce): Turan, Refik.Safran, Mustafa, 2011, Ataturk's Principles and History of Revolution, Ankara Republic Archive Prime Ministry Ottoman 
Archive Parliamentary Ceramics Historical Videos Historical Maps Ozcelik, Ismail. Yavuz, Nuri, 2009, Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution Aydın, 
Mesut, M.Korkut Aydın, 2011, History of Turkish Revolution, Ankara YÖK Commission, 1997, Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution, I, II, Ankara 
Speech
 Ders Kodu : PYM1001  Ders Adı : Temel Tasarım 1  T+U : 4+4  Kredi : 6  Akts : 8

Dersin İçeriği :
Temel Tasarım Elemanları; nokta, çizgi, yön, biçim, ölçü, değer, doku, renk. Temel Tasarım İlkeleri; tekrar, uyum, zıtlık, koram, birlik, egemenlik, denge. Görsel 
Algı; yakınlık, benzerlik, saydamlık, örtme, ölçü derecelenmesi, değer derecelenmesi, çizgisellik, etkili çevre
Dersin İçeriği (İngilizce):
Basic Design Elements; point, line, direction, form, size, value, texture, color. Basic Design principles; repetition, harmony, contrast, notion, unity, dominance, 
balance. Visual Perception;, similarity, transparency, covering, size, effective environment
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı; öğrencilere tasarıma ilişkin kavramların tanımı ve tasarım ilkeleri hakkında bilgi vermek, mekân kavramı ve mekân örgütlenmesine ilişkin ilkeleri 
öğretmek, onlara temel tasar elemanları ve ilkelerini, bunların tasarım süreci içinde nasıl kullanıldığını öğretmek ve kavramsal tasarım sürecinin öğrenciler 
tarafından yürütülen uygulamalarla çözümlenmesidir.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to inform students about the definition of concepts related to design and the principles of design, to teach them the principles of space 
concept and space organization, to teach them basic design elements and principles, how they are used in the design process, and to analyze the conceptual 
design process with the applications carried out by the students.
Ders Notları :
1)Gürer, L., Gürer, G. (2004) Temel Tasarım, Birsen Yayınevi, İstanbul. 2) Erdoğan, E., Çelik, F. (2015) Temel Tasarım, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 452. 3) 
Reid, G.W. (1987) Landscape Graphics, Whitney Library of Design, NY. 4)Bell, S. (2004) Elements of Visual Design in The Landscape, Spon Press., London. 
Ders Notları (İngilizce): 1)Gürer, L., Gürer, G. (2004) Temel Tasarım, Birsen Yayınevi, İstanbul. 2) Erdoğan, E., Çelik, F. (2015) Temel Tasarım, Ankara 
Üniversitesi Yayınları No: 452. 3) Reid, G.W. (1987) Landscape Graphics, Whitney Library of Design, NY. 4)Bell, S. (2004) Elements of Visual Design in The 
Landscape, Spon Press., London. 

 2.SINIF BAHAR

 Ders Kodu : PYM2012  Ders Adı : Peyzaj Yapıları  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 4
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Dersin İçeriği :
Yaşamsal eylemlerin sürdürülebilmesini sağlamak amacı ile mekanlar düzenleme ve fiziksel çevreyi tasarlama eylemi olarak mimarlık peyzajın temel bileşenlerinden 
biridir. Bu ders kapsamında; süreç içinde yapılanma ve mimarlığın gelişimi, yapı ve mimarlık ile ilgili terimler tartışılacaktır. Strüktürel sistemler, yapı bileşenleri 
olarak temeller, duvarlar, döşemeler, çatılar ile yapısal elemanlar malzeme, teknoloji ve tasarım kriterleri açısından irdelenecektir; uygulamada bu veriler 
doğrultusunda peyzaj tasarımı çalışmalarında karşılaşılabilecek küçük ölçekli yapı tasarımları ile yapı ve yakın çevrelerine ilişkin tasarım çalışmaları 
gerçekleştirilecektir.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Yaşamsal eylemlerin sürdürülebilmesini sağlamak amacı ile mekanlar düzenleme ve fiziksel çevreyi tasarlama eylemi olarak mimarlık peyzajın temel bileşenlerinden 
biridir. Bu ders kapsamında; süreç içinde yapılanma ve mimarlığın gelişimi, yapı ve mimarlık ile ilgili terimler tartışılacaktır. Strüktürel sistemler, yapı bileşenleri 
olarak temeller, duvarlar, döşemeler, çatılar ile yapısal elemanlar malzeme, teknoloji ve tasarım kriterleri açısından irdelenecektir; uygulamada bu veriler 
doğrultusunda peyzaj tasarımı çalışmalarında karşılaşılabilecek küçük ölçekli yapı tasarımları ile yapı ve yakın çevrelerine ilişkin tasarım çalışmaları 
gerçekleştirilecektir.
Dersin Amacı :
Yapı ve yerleşme kültürü kapsamında Anadolu mimarlık tarihi, mimarlık ve yapısal sistemler ile ilgili genel teknik ve tasarımsal bilgilerin verilerek mimari 
terminoloji, yapılanma tarihi, proje etap ve içerikleri ile küçük ölçekli yapı tasarımları hakkına yetkinlik kazandırılması.
Dersin Amacı (İngilizce):
Gaining competence in architectural terminology, construction history, project stages and contents and small-scale building designs by giving general technical 
and design information about Anatolian architectural history, architecture and structural systems within the scope of building and settlement culture.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM2016  Ders Adı : Peyzaj Onarım Tekniği  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 2

Dersin İçeriği :
Değişik biyolojik onarım yöntemleri. Onarım çalışmalarında kullanılan canlı ve cansız malzemeler, Peyzaj onarım çalışmalarının gerektiği alanlar: Su kıyıları, eğimli 
alanlar, çöp depo alanları, erozyon alanları, tarım alanları, malzeme ocakları gibi peyzaj onarımı gerektiren alanlarındaki uygulama örnekleri
Dersin İçeriği (İngilizce):
Different biological repair methods. Living and non-living materials used in restoration works, Areas where landscape repair works are required: Application 
examples in areas requiring landscape repair such as water shores, sloping areas, garbage storage areas, erosion areas, agricultural areas, material pits.
Dersin Amacı :
Bozulmuş peyzaj alanlarının doğaya kazandırılması veya farklı bir kullanım için uygunluğunun sağlanması.
Dersin Amacı (İngilizce):
Bringing degraded landscape areas to nature or ensuring their suitability for a different use
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM2018  Ders Adı : Kent Mobilyaları Tasarımı  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 2

Dersin İçeriği :
Kent mobilyalarının özellikleri, malzeme seçimleri, mobilya çizimleri 
Dersin İçeriği (İngilizce):
Urban furniture features, material choices, furniture drawings
Dersin Amacı :
Kent mobilyalarının özellikleri, iklim ve çevre koşullarına karşı malzeme seçimi 
Dersin Amacı (İngilizce):
Urban furniture features, material selection according to climate and environmental conditions
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM2008  Ders Adı : Bitkisel Tasarım 1  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 4

Dersin İçeriği :
Tasarım kriterleri ve bitki materyali bililerini entegre ederek çeşitli mekanlarda özgün bitkisel tasarım örnekleri ortaya koyabilme yetisi kazandırmak.
Dersin İçeriği (İngilizce):
To gain the ability to reveal original herbal design examples in various spaces by integrating design criteria and plant material knowledge.
Dersin Amacı :
Peyzaj tasarımı sürecinin aşamalarını kavramak. Ekolojik verileri peyzaj tasarımlarına nasıl yansıtabileceği konusundaki kuramsal bilgileri edinmek. Peyzaj 
tasarımında biçimlendirme kavram ve yöntemlerini kavramak. Gereksinimlere uygun ve ekolojik verilerle dengeli peyzaj tasarım fikirleri oluşturabilmek. Edindiği 
bilgileri verilen bir alanın tasarımında kullanabilmek.
Dersin Amacı (İngilizce):
Understanding the stages of the landscape design process. To obtain theoretical information about how to reflect ecological data to landscape designs. To 
comprehend the concepts and methods of forming in landscape design. To be able to create landscape design ideas that are appropriate for the requirements 
and balanced with ecological data. To be able to use the acquired knowledge in the design of a given area.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM2004  Ders Adı : Bilgisayar Destekli Tasarım 2  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 4
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Dersin İçeriği :
Sketchup ve Lumion programları
Dersin İçeriği (İngilizce):
Sketchup and Lumion programs
Dersin Amacı :
Peyzaj mimarlığı tasarım projelerinde, dijital ortamda üç boyutlu görselleştirme becerisinin kazanılması için en yaygın kullanılan Sketchup ve Lumion programlarının 
öğretilmesini amaçlar
Dersin Amacı (İngilizce):
It aims to teach the most widely used Sketchup and Lumion programs in landscape architecture design projects to acquire three-dimensional visualization skills in 
digital environment.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM2002  Ders Adı : Stüdyo 3  T+U : 4+4  Kredi : 6  Akts : 10

Dersin İçeriği :
Konu ile ilgili literatür çalışması, özgün senaryo kurgulama, kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaç listesi, fonksiyon şeması, ihtiyaç-alanın imkanları analizi, 
mekânsal örgütlenmelerin eskizlerinin ortaya koyulması ve eleştirilmesi, öneriler geliştirme ve eleştirme, plan, kesit, görünüş ve maket anlatımlarının teslim 
edilmesi. 
Dersin İçeriği (İngilizce):
Literature study on the subject, original scenario editing, determination of user needs, analysis of needs list, function scheme, needs-site possibility analysis, 
revealing and criticizing the sketches of spatial organizations, developing and criticizing suggestions, delivering plan, section, view and model expressions.
Dersin Amacı :
Dersin amacı birden fazla özel konutu içeren bir çalışma alanında, konut sahiplerinin konut yakın çevresindeki özel mekanlarına ve bütün konut kullanıcılarının 
ortak olarak kullanacakları ortak kullanım alanlarına yönelik oluşturulacak senaryolarla açık mekân etkinlikleri kurgulamak ve bu etkinlik alanlarına ilişkin mekân 
çözümlemeleri üretmektir
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of the course is to construct open space activities with scenarios to be created for the private spaces of the house owners in the close vicinity of the 
house and the common areas to be used jointly by all housing users in a work area that includes more than one private house, and to produce space solutions 
related to these activity areas.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM2014  Ders Adı : İklim Bilgisi  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 2

Dersin İçeriği :
Meteoroloji ve Klimatoloji ile ilgili kavramlar, atmosfer olayları, iklim çeşitleri, iklim değişikliği, iklim-insan etkileşimleri, iklimin peyzaj mimarlığında önemi
Dersin İçeriği (İngilizce):
Meteorology and Climatology concepts, atmospheric events, climate types, climate change, climate-human interactions, the importance of climate in landscape 
architecture
Dersin Amacı :
İklim ile ilgili temel kavramları öğretmek, iklim bilgisinin peyzaj planlama, tasarım ve bitki materyali üzerine önemini değerlendirmek
Dersin Amacı (İngilizce):
To teach the basic concepts of climate, to evaluate the importance of climate information on landscape planning, design and plant material.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM2006  Ders Adı : Bitki Materyali 2  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 4

Dersin İçeriği :
Definition, general characteristics (shape, size, color, texture, etc.) and ecological demands of coniferous plants, cultivation environments and natural distribution, 
to know the places of use in landscape areas.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Plant classification and naming, introduction of evergreen trees and shrubs used outdoors, ecological demands and areas of use.
Dersin Amacı :
İbreli bitkilerin, tanımı, genel özellikleri (şekil, ölçü, renk, doku vs.) ve ekolojik istekleri, Yetiştirme ortamları ve doğal yayılışı, Peyzaj alanlarında kullanım yerlerini 
bilmeyi sağlamaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
Definition, general characteristics (shape, size, color, texture, etc.) and ecological demands of coniferous plants, cultivation environments and natural distribution, 
to know the places of use in landscape areas.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 2.SINIF GÜZ

 Ders Kodu : PYM2009  Ders Adı : Peyzaj Ekolojisi  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Peyzaj ekolojisine giriş ve temel kavramlar, Ekoloji ve peyzaj, klimatik faktörler, toprak faktörü, biyotik faktörler, Peyzaj ekolojisinin temel uğraşı alanları, bitkilerin 
genel ekolojik istekleri, cansız çevrenin canlı çevre üzerindeki etkileri, peyzaj ekolojisinin peyzaj planlama ve tasarımdaki kullanımı; ekolojik etki değerlendirmesi, 
Peyzajın yapısını oluşturan biyotik ve abiyotik varlıkların sınıflandırılması, Peyzaj ekolojisinin Peyzaj Mimarlığına katkısı, Peyzaj ekolojisinin diğer bilim dalları ile olan 
ilişkileri, Peyzaj ekolojisinin kısa tarihi, Peyzaj yapısını oluşturan doğal ekolojik faktörler ve aralarındaki ilişkiler, Kirlilik ve çevreye olan etkileri, canlı ve cansız peyzaj 
bileşenlerinin birbirleriyle etkileşimleri; peyzaj ekolojisinin peyzaj planlama ve tasarımdaki kullanımı; ekolojik etki değerlendirmesini içermektedir
Dersin İçeriği (İngilizce):
Introduction to landscape ecology and basic concepts, Ecology and landscape, climatic factors, soil factor, biotic factors, basic occupational areas of landscape 
ecology, general ecological demands of plants, effects of inanimate environment on living environment, use of landscape ecology in landscape planning and 
design; Ecological impact assessment, Classification of biotic and abiotic assets that make up the structure of the landscape, Contribution of landscape ecology to 
Landscape Architecture, Relationships of landscape ecology with other branches of science, Short history of landscape ecology, Natural ecological factors forming 
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the landscape structure and their relationships, Pollution and its effects on the environment and the interactions of inanimate landscape components with each 
other; the use of landscape ecology in landscape planning and design; includes ecological impact assessment
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı, öğrencilere peyzaj, ekoloji ve ekosistem konularında temel kavramlar ile doğal süreçlerin ve ekolojik faktörlerin karakteristikleri hakkında bilgi 
vererek peyzajın doğal-kültürel yapısına olan etkilerini göstermek ve sorunlu alanlar için ekolojik çözüm önerileri üretmektir. 
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to teach students about the basic concepts of landscape, ecology and ecosystem, and the characteristics of natural processes and 
ecological factors, to show the effects of the landscape on the natural-cultural structure and to produce ecological solutions for problematic areas.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM2005  Ders Adı : Bitki Materyali 1  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 5

Dersin İçeriği :
Yapraklı bitkiler, morfolojik özellikleri, istekleri, Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında kullanımları.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Leafy plants, their morphological characteristics, desires, their use in Landscape Architecture studies.
Dersin Amacı :
Öğrencilerin bitki türlerini tanımasını, Peyzaj Mimarlığında Kullanım olanakları hakkında bilgi sahibi olmasını, kullanım amacına uygun doğru bitki seçimi 
yapabilmesini sağlamak.
Dersin Amacı (İngilizce):
To enable students to recognize plant species, to have information about their use in Landscape Architecture, to make the right plant selection for their intended 
use.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM2007  Ders Adı : Malzeme Bilgisi  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 5

Dersin İçeriği :
Bu ders içeriğinde peyzaj mimarlığı uygulamalarında kullanılan malzemeler; taş, kil, pişmiş toprak, ahşap, metal, cam, plastik, beton, agrega ve bağlayıcılar gibi 
temel malzemelerin özellikleri ve kullanım alanları incelenmektedir.
Dersin İçeriği (İngilizce):
The materials used in landscape architecture applications in this course content; The properties and usage areas of basic materials such as stone, clay, terracotta, 
wood, metal, glass, plastic, concrete, aggregate and binders are examined.
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı; öğrencilerin peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanılan yapısal malzemenin (taş, ahşap, metal, beton, betonarme, cam, plastik, bağlayıcılar ve 
koruyucular gibi) temel özellikleri ve kullanım alanları konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course; To provide students with information about the basic properties and usage areas of structural materials (such as stone, wood, metal, 
concrete, reinforced concrete, glass, plastic, binders and protectors) used in landscape architecture studies.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM2001  Ders Adı : Stüdyo 2  T+U : 4+4  Kredi : 6  Akts : 8

Dersin İçeriği :
Konu ile ilgili literatür çalışması, özgün senaryo kurgulama, kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaç listesi, fonksiyon şeması, ihtiyaç-alanın imkanları analizi, 
mekânsal örgütlenmelerin eskizlerinin ortaya koyulması ve eleştirilmesi, öneriler geliştirme ve eleştirme, plan, kesit, görünüş ve maket anlatımlarının teslim 
edilmesi. 
Dersin İçeriği (İngilizce):
Literature study on the subject, original scenario editing, determination of user needs, analysis of needs list, function scheme, needs-site possibility analysis, 
revealing and criticizing the sketches of spatial organizations, developing and criticizing suggestions, delivering plan, section, view and model expressions.
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı mekân örgütlenmesi ile oluşturulan senaryolar arasındaki ilişkileri öğretmek ve kullanıcıların (aile) açık mekân etkinliklerini düşünerek tek konut 
çevresinin tasarımında onları yönlendirmektir.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to teach the relationships between the spatial organization and the scenarios created and to guide the users (family) in the design of the 
single dwelling environment by thinking about their outdoor activities.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 
 Ders Kodu : PYM2003  Ders Adı : Bilgisayar Destekli Tasarım 1  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 5
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Dersin İçeriği :
Teknik çizim konusunda en temel çizim programı olan Autocad, proje paftalarının hazırlanmasında ve projelerin renklendirilmesinde kullanılan Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator ve Adobe InDesign programları.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Autocad, the most basic drawing program in technical drawing, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator and Adobe InDesign programs used in the preparation of 
project sheets and coloring projects.
Dersin Amacı :
Dijitalleşen çağımızda, peyzaj mimarlığı projelerinde kullanılan en temel programların kullanımının öğrencilere öğretilmesini amaçlamaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
In our digitalizing age, it aims to teach students the use of the most basic programs used in landscape architecture projects.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : KÜG1020  Ders Adı : İş Sağlığı ve Güvenliği 1  T+U : 1+0  Kredi : 1  Akts : 2

Dersin İçeriği :
İş sağlığı ve güvenliği kavramı ve kurallarının gelişimi, İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış – güvenlik kültürü, Temel hukuk iş hukuku, İşyeri sağlık - güvenlik 
birimleri ve ortak sağlık güvenlik birimleri, İş sağlığı ve güvenliği kurulları, İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, Risk yönetimi ve değerlendirmesi, Fiziksel risk 
etmenleri, Kimyasal risk etmenleri, Ergonomi, Yangın, Acil durum planları, Kişisel koruyucu donanımlar, İş kazaları
Dersin İçeriği (İngilizce):
Development of occupational health and safety concept and rules, Overview of occupational health and safety - safety culture, Basic law labor law, Workplace 
health - safety units and common health safety units, Occupational health and safety boards, Occupational health and safety management systems, Risk 
management and evaluation, Physical risk factors, Chemical risk factors, Ergonomics, Fire, Emergency plans, Personal protective equipment, Work accidents
Dersin Amacı :
İş ortamında var olan tehlikeleri bertaraf ederek risklerin minimize edilmesiyle çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından koruyan, Üretim güvenliğini temin 
ederek, zamanın ve kişisel performansında maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlayan, iş yerlerinde kullanılan her türlü araç,gereç ve makine ile bina 
güvenliğini risk altında tutabilecek diğer unsurların güvenlik denetimini yapabilecek, işçinin ve iş ortamının güvenliğinin yanısıra iş yeri çevresinin de güvenl alanlar 
olarak kalmasını sağlayabilecek meslek elemanları yetiştirmektir
Dersin Amacı (İngilizce):
It protects the employee from occupational accidents and occupational diseases by minimizing the risks by eliminating the dangers in the work environment, 
Ensuring the production safety, ensuring the use of time and personal performance at maximum efficiency, all kinds of tools, equipment and machinery used in 
the workplace and other elements that can keep the building security at risk. To train professionals who can perform security audits and ensure that the safety of 
the worker and the workplace as well as the workplace environment remain safe areas.
Ders Notları :
Tepegöz cihazı yardımıyla sınıfta anlatım.
Ders Notları (İngilizce): Lecturing in class with the help of an overhead projector.

 Ders Kodu : KKÜ0540  Ders Adı : İletişim Becerileri  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 2

Dersin İçeriği :
Genel olarak iletişim ve iletişimle ilgili kavramlar : kaynak, ileti, kanal, hedef,İletişimin toplumsal yaşamda gerekliliği, iletişim süreci, önemi ve etkili iletişim, Etkili 
iletişimin psikolojik ve toplumsal işlevleri,Sözlü ve sözsüz iletişim türleri, genel özellikleri,Geribildirim türleri, özellikleri ve nasıl kullanacağımıza dair genel 
bilgi,Örgütsel iletişim, özellikleri ve yaşamdaki önemi,İletişim engelleri ve etkili dinleme becerisi,Kendini tanıma, algılama ve farkındalık kazanma süreçleri ile 
başkalarını tanıma ve anlama,İletişimde sürtüşme ve çatışma,İletişim engellerini aşma ve etkili iletişim,Genel değerlendirme ve etkili iletişim becerisi geliştirme 
özellikleri,iletişim ve etik, iletişimin psikolojik ve toplumsal işlevlerini kapsamaktadır.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Generally communication and communication related concepts: source, message, channel, goal, the necessity of communication in social life, communication 
process, importance and effective communication, Psychological and social functions of effective communication, Types of verbal and non-verbal communication, 
general characteristics, Feedback types, features and General information about how to use it, Organizational communication, its features and importance in life, 
Communication barriers and effective listening skills, Recognition and understanding of others with the processes of self-knowledge, perception and awareness, 
Friction and conflict in communication, Overcoming communication barriers and effective communication, General evaluation Effective communication skills 
development features include communication and ethics, psychological and social functions of communication.
Dersin Amacı :
Sağlıklı ve etkili iletişim kurabilme bilgi ve becerisi kazandırma
Dersin Amacı (İngilizce):
To gain the knowledge and skills of healthy and effective communication
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 3.SINIF BAHAR

 Ders Kodu : PYM3002  Ders Adı : Stüdyo 5  T+U : 4+4  Kredi : 6  Akts : 10
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Dersin İçeriği :
Konu ile ilgili literatür çalışması, özgün senaryo kurgulama, kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaç listesi, fonksiyon şeması, ihtiyaç-alanın imkanları analizi, 
mekânsal örgütlenmelerin eskizlerinin ortaya koyulması ve eleştirilmesi, öneriler geliştirme ve eleştirme, plan, kesit, görünüş ve maket anlatımlarının teslim 
edilmesi. 
Dersin İçeriği (İngilizce):
Literature study on the subject, original scenario editing, determination of user needs, analysis of needs list, function scheme, needs-site possibility analysis, 
revealing and criticizing the sketches of spatial organizations, developing and criticizing suggestions, delivering plan, section, view and model expressions.
Dersin Amacı :
Dersin amacı öğrencilere rekreasyonel ve turistik amaçlı kentsel-alanlara ilişkin çözümler; kentsel avlular, alış-veriş merkezleri, tatil köylerinin çevrelerinin 
tasarlanması ve planlanmasına ilişkin konular ve ilkeler hakkında bilgi vermek ve bunları tasarım sürecinde kullanmalarını sağlamaktır. . 
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of the course is to provide students with solutions for recreational and touristic urban areas; to inform urban courtyards, shopping centers, holiday 
villages and to provide information about the issues and principles of designing and planning their surroundings and to use them in the design process
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 
 Ders Kodu : PYM3022  Ders Adı : Yer Örtücü Bitkiler  T+U : 3+0  Kredi : 3  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Dış mekan bitkilerinden tek ve çok yıllık yer örtücü ve çim bitkiler, özellikleri, peyzaj mimarlığında kullanım alanları.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Single and perennial ground cover and grass plants from outdoor plants, their features, their usage areas in landscape architecture.
Dersin Amacı :
Tek ve çok yıllık yer örtücü ve çim bitkilerinin tanınması, özellikleri, peyzaj mimarlığında kullanım alanları, bitkilerin tanınması.
Dersin Amacı (İngilizce):
Recognition of single and perennial ground cover and turf plants, their properties, usage areas in landscape architecture, recognition of plants.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM3004  Ders Adı : Kentsel Tasarım  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 4

Dersin İçeriği :
Ders çerçevesinde tasarımın insan sağlığına etkileri, katılımcı tasarım yöntemleri, sürdürülebilirlik, herkes için tasarım gibi genel modüller yer almakta ve çevresel 
analiz tekniklerinin değişik iç ve dış mekanlardaki uygulamalarından oluşmaktadır.
Dersin İçeriği (İngilizce):
The course includes general modules such as the effects of design on human health, participatory design methods, sustainability, and design for everyone, and 
consists of applications of environmental analysis techniques in different indoor and outdoor spaces.
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı, İnsan - çevre davranış sistemleri ile tasarımın disiplinlerarası boyutuyla (ekolojik, estetik, sosyal ve ekonomik) insan davranışına etkilerini çevresel 
analiz yolu ile irdelenmesini sağlamaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to examine the interdisciplinary dimensions of human-environmental behavior systems and design (ecological, aesthetic, social and 
economic) on human behavior through environmental analysis.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM3016  Ders Adı : Milli Park Yönetimi  T+U : 3+0  Kredi : 3  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Milli Park Tanımı ve İlgili kavramlar Tarihsel Gelişimi Dünya'da Milli Park Planlama Tarihi Türkiye'de Milli Park Alanları Türkiye'de Milli Park Planlama Çalışmaları 
Tarihi Ülkemizde Milli Park Uzun Devreli Gelişme Planları Ülkemizde Örnek Milli Park Alanlarında Uygulama Çalışması, Korunan Alan Yönetimi ve Planlaması Milli 
Park Yönetimi ve Planlanmasında Yeni Yönetim Modeli Milli parklarda Ziyaretçi Yönetim Modelleri Ülkemizde Örnek Milli Parklarda Yeni Yönetim Planının 
Uygulanması Ülkemizde milli park yönetiminde mevcut sorunlar
Dersin İçeriği (İngilizce):
National Parks Definition and concepts, History of the World National Parks, National Park Planning in Turkey, National Park Planning Studies, National Park Long 
Term Development Plans, Practice in Example National Park Area, Protected Areas Management and Planning National New Management Model in Park 
Management and Planning Visitor Management Models in National Parks Exemplary Implementation of New Management Plan in National Parks, Current 
problems in national park management in Turkey. 
Dersin Amacı :
Ülkemizde korunan alan statülerinden bir olan milli parklar ile ilgili temel bilgileri vererek milli park planlaması ve yönetimi ile ilgili bilgi alt yapısını kazandırmaya 
yönelik olarak planlama metodolojisi ile uygulama adımlarını öğretmektir.
Dersin Amacı (İngilizce):
Ülkemizde korunan alan statülerinden bir olan milli parklar ile ilgili temel bilgileri vererek milli park planlaması ve yönetimi ile ilgili bilgi alt yapısını kazandırmaya 
yönelik olarak planlama metodolojisi ile uygulama adımlarını öğretmektir.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM3014  Ders Adı : Rölöve ve Ölçme Bilgisi  T+U : 3+0  Kredi : 3  Akts : 3

Evrak Tarih ve Sayısı: 11.08.2021-E.39109



Dersin İçeriği :
Bu ders kapsamında; mevcut kültürel çevre ile geleneksel bahçe ve açık yeşil alanların belgelenmesi ve saptanmasında temel oluşturan rölöve çıkarma teknikleri 
verilecektir. Rölöve tarihçesi, amacı, kapsamı, çeşitleri, rölöve alan çalışmaları, eskiz hazırlanması, ölçü alama teknik ve yöntemleri konusunda teorik bilgi 
verilecektir, yapısal ve bitkisel çevreye ilişkin uygulamalı rölöve çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra, ölçme bilgisi tanımı, kapsamı, tarihçesi, ölçme 
bilgisine kullanılan birimler, alanların ölçülmesi anlatılacaktır.
Dersin İçeriği (İngilizce):
In this course; Surveying techniques that form the basis for the documentation and determination of the existing cultural environment, traditional gardens and 
open green areas will be given. Theoretical information will be given about the history of the survey, its purpose, scope, types, survey field studies, preparation of 
sketches, measurement techniques and methods, applied survey studies related to the structural and vegetative environment will be carried out. In addition, the 
definition, scope, history of measurement information, units used in measurement information, measurement of areas will be explained.
Dersin Amacı :
Ders kapsamında farklı ölçeklerde; alan ve mekanlarda rölöve çalışmaları gerçeklecek; gerek tarihleri gerek kültürel niteliği olan herhangi bir çevrede 
gerçekleştirilecek tasarım çalışmalarında yetkinlik, rölöve çıkarabilme yetenekleri geliştirilcektir.
Dersin Amacı (İngilizce):
Within the scope of the course, at different scales; survey work will be carried out in the fields and spaces; Competence in design works to be carried out in any 
environment with both historical and cultural characteristics will be developed.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM3008  Ders Adı : Korunan Alanlar ve Milli Park Planlaması  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 4

Dersin İçeriği :
Dünya Yaşam Dokusu Boyutları, Doğa Korumanın Tanımı ve İlgili Kavramlar, Doğa Korumanın Önemi-Tür ve Habitat Korunmasının Önemi, Ülkemizdeki Biyolojik 
Çeşitlilik ve Doğa Korumanın Tarihsel Gelişimi, Türkiye'de Doğa Koruma ve Milli Park Alanları, Doğa Koruma Gerekçeleri-Korunan Alanların Sınıflandırılması, 
Korunan Alanları Sınıflandırma Kriterleri, Korunan Alanlar ve Planlama İlkeleri, Korunan Alanların Yönetimi ve Planlanmasında Yeni Yönetim Modeli, Ülkemizde 
Ulusal Parklar ve Uygulama Diğer Korunan Alanlar/Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında İlan Edilen Alanlar Doğa Koruma Örgütleri-Koruma Alanları İle İlgili 
Sorunlar
Dersin İçeriği (İngilizce):
World Life Texture Size, the Nature Definitions and Concepts Protection, The Importance of Nature Conservation Importance-Species and Habitats Conservation, 
in our country, Biodiversity and Nature Conservation of Historical Development, Nature Protection and National Parks Areas in Turkey, Nature Protection 
Rationale-protected classification of the area, protected Classification Criteria of Areas, Protected Areas and Planning Principles, New Management Model in 
Management and Planning of Protected Areas, National Parks and Implementation in Our Country Other Protected Areas / Areas declared Under International 
Conventions Nature Conservation Organizations-Problems Related to Protected Areas
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı, doğa koruma ile ilgili temel kavramları vermek ve öğrencilerin korumanın önemi konusunda bilinçlenmelerini öncelikle sağlamaktır. Diğer yandan 
Türkiye'de korunan alanların gelişimini inceleyerek doğal ve kültürel çevre ile olan etkileşimini ortaya koymak ve koruma politikası konularında onları bilgilendirmek 
hedeflenmektedir. Bütün bunların yanında diğer bir amaç ise korunan alanların planlanması kapsamında metodolojik yaklaşımlar verilerek koruma önlemleri 
konusunda yapılması gerekenler anlatılacaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to give the basic concepts of nature conservation and to make students aware of the importance of conservation. On the other hand by 
examining the development of protected areas in Turkey and reveals the interaction with the natural and cultural environment protection policy it is aimed to 
inform them of the issues. In addition to all these, another purpose is to explain what should be done about protection measures by giving methodological 
approaches within the scope of planning protected areas.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 
 Ders Kodu : PYM3018  Ders Adı : Peyzaj Uygulama Tekniği  T+U : 3+0  Kredi : 3  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Dersle ilgili genel bilgi, peyzaj tasarım ve planlama projelerinin uygulama aşamalarının değerlendirilmesine yönelik çizim ve uygulama çalışmalarından 
oluşmaktadır.
Dersin İçeriği (İngilizce):
General information about the course consists of drawing and application studies aimed at evaluating the implementation stages of landscape design and 
planning projects.
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı, peyzaj planlarının ve tasarım çalışmalarının araziye uygulanmasına temel oluşturacak olan ilkeleri öğrencilere aktarmak, öğrencileri arazi 
çalışmalarında şantiye şartlarına hazırlamak, uygulamalara yönelik pratik bilgiler öğrenmelerini sağlamaktır. 
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to convey the principles that will form the basis of the application of landscape plans and design studies to the students, to prepare the 
students for the construction site conditions in field studies and to provide them with practical information for the applications.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM3006  Ders Adı : Coğrafi Bilgi Sistemleri 1  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 4

Dersin İçeriği :
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel kavramı, genel prensipleri, bileşenleri, temel fonksiyonları. Veri-bilgi, veri tabanı işletim sistemi, konumsal veri, vektör ve 
raster veri modelleri, veri kalitesi gibi temel kavramlar. Haritaların sayısallaştırması, topoloji oluşturma, konumsal sorgulama, konumsal analiz ve sayısal harita 
hazırlama (bezeme). Arc/Info CBS yazılımın tanıtımı ve örnek uygulamalar
Dersin İçeriği (İngilizce):
Basic concept, general principles, components and basic functions of Geographic Information Systems (GIS). Basic concepts such as data-information, database 
operating system, spatial data, vector and raster data models, data quality. Digitization of maps, topology creation, spatial query, spatial analysis and digital map 
preparation (decoration). Introduction of Arc / Info GIS software and sample applications
Dersin Amacı :
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) tanımı ve bileşenleri itibarıyla temel prensiplerinin kavranması ve fonksiyonlarının ormancılık sektöründe kullanımına yönelik pratik 
uygulama becerilerinin Arc/Info CBS yazılımı ile kazandırılması
Dersin Amacı (İngilizce):
Understanding the definition and basic principles of Geographic Information Systems (GIS) in terms of its components and gaining practical application skills for 
the use of their functions in the forestry sector with Arc / Info GIS software.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM3012  Ders Adı : Peyzaj Mimarlığı Sanat Tarihi  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 2
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Dersin İçeriği :
İlk çağlardan başlayarak ortaçağ, Rönesans ve günümüze kadar uzanan süreçte bahçe ve peyzaj kavramları ile bahçe tasarım dönemleri tarihi bir perspektifte 
verilerek günümüzde bahçe ve peyzaj sanatı anlayışı örneklerle açıklanacaktır.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Garden and landscape concepts and garden design periods will be given in a historical perspective from the ancient times to the Middle Ages, Renaissance and up 
to the present, and today the understanding of garden and landscape art will be explained with examples.
Dersin Amacı :
İlk çağ uygarlıklarından başlayarak günümüze kadar gelen peyzaj mimarlığı sanatını etkilemiş peyzaj ve bahçe sanatına dair örneklerin tanımlanmasıdır. 
Dersin Amacı (İngilizce):
It is the definition of the examples of landscape and garden art that have influenced the art of landscape architecture starting from the ancient civilizations to the 
present day.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 3.SINIF GÜZ

 Ders Kodu : PYM3015  Ders Adı : İç Mekân Bitkileri ve Tasarımı  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 3

Dersin İçeriği :
İç mekan bitkilerinin tanınması, değerlendirilmesi, üretimi, yetiştirme koşulları ve bakım istekleri gibi konuların öğretilmesini içermektedir.
Dersin İçeriği (İngilizce):
It includes teaching topics such as identification, evaluation, production, growing conditions and maintenance requests of indoor plants.
Dersin Amacı :
İç mekan bitkilerinin tanınması amaçlanmıştır. 
Dersin Amacı (İngilizce):
It is aimed to recognize indoor plants.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM3017  Ders Adı : Tarihi Çevre Koruma  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Tarihi koruma düşüncesinin gelişimi, korumanın yasal ve yönetsel boyutu, korunan alanlar ve tanıtımı, tarihi koruma yöntemleri ve teknikleri (Restorasyon, 
Restitüsyon, vb.), Koruma konularında uluslararası ve ulusal ölçekte sivil toplum kuruluşları (NGO’s), korunan alan sorunları ve etik değerler ile koruma eğitimi 
konuları bu ders kapsamında işlenecektir
Dersin İçeriği (İngilizce):
Development of historical conservation thought, legal and administrative dimension of conservation, protected areas and their introduction, methods and 
techniques of historical preservation (Restoration, Restitution, etc.), NGO's on protection issues, problems of protected areas and ethical values. Conservation 
education topics will be covered in this course.
Dersin Amacı :
Dersin amacı, tarihi çevre korumanın esasını oluşturan verilerin tanımlanması ve Türkiye'de gerçekleştirilen tarihi çevre koruma uygulamalarından belirli örneklerin 
tartışılması, ayrıca yabancı ülkelerdeki başarılı tarihi çevre koruma örnekleri üzerinde durularak, konuyla ilgili farklı yaklaşımların incelenip, değerlendirilmesidir.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of the course, historical identification of data constitute the basis of environmental protection and realized historical discussion of specific instances of the 
practice of environmental protection in Turkey, as well as emphasis on the successful history of environmental protection examples in foreign countries, examined 
the different approaches to the subject, it is evaluated.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM3001  Ders Adı : Stüdyo 4  T+U : 4+4  Kredi : 6  Akts : 10

Dersin İçeriği :
Konu ile ilgili literatür çalışması, özgün senaryo kurgulama, kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaç listesi, fonksiyon şeması, ihtiyaç-alanın imkanları analizi, 
mekânsal örgütlenmelerin eskizlerinin ortaya koyulması ve eleştirilmesi, öneriler geliştirme ve eleştirme, plan, kesit, görünüş ve maket anlatımlarının teslim 
edilmesi. 
Dersin İçeriği (İngilizce):
Literature study on the subject, original scenario editing, determination of user needs, analysis of needs list, function scheme, needs-site possibility analysis, 
revealing and criticizing the sketches of spatial organizations, developing and criticizing suggestions, delivering plan, section, view and model expressions.
Dersin Amacı :
Dersin amacı öğrencilere kentsel açık mekanlar hakkında bilgi vermek ve kent parkları, kıyı parkları gibi kentsel rekreasyonel alanların tasarımında onları 
yönlendirmektir. Öğrencilerden kent ölçeğinde çok farklı kullanıcı gruplarına ortak kullanım mekanları tasarlamak ve aynı zamanda kent içinde çevresi ile uyumlu, 
ekolojik döngüleri destekleyici fonksiyonel ve estetik tasarım çözümleri geliştirmeleri beklenmektedir.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of the course is to teach students about urban open spaces and to guide them in the design of urban recreational areas such as urban parks and coastal 
parks. Students are expected to design common use spaces for many different user groups at the urban scale and at the same time to develop functional and 
aesthetic design solutions in the city that are compatible with their surroundings and support ecological cycles.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 
 Ders Kodu : PYM3007  Ders Adı : Bitkisel Tasarım 2  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 4
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Dersin İçeriği :
Peyzaj Mimarlığı uygulamalarında bitkilerin; tasarım elemanı olarak kullanılması, tek bitkiye ait veya grup bitkilendirmelerde mimari ve estetik potansiyellerin 
ortaya konulması, bitkilerin mekan tasarımında ve fiziksel çevre kontrolündeki kullanımları.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Plants in Landscape Architecture applications; the use of plants as a design element, revealing the architectural and aesthetic potentials in single plant or group 
plantings, the use of plants in spatial design and physical environment control.
Dersin Amacı :
Bitki materyalinin estetik, işlevsel ve ekolojik amaçlar doğrultusunda peyzaj planlama ve tasarım derslerinde kullanılması bilgilerinin kazandırılması.
Dersin Amacı (İngilizce):
To gain the knowledge of using plant material in landscape planning and design lessons in line with aesthetic, functional and ecological purposes.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM3005  Ders Adı : Peyzaj Mimarlığında Mühendislik  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 4

Dersin İçeriği :
Dersle ilgili genel bilgi, alan plastiği çalışmaları, Tesviye teknikleri, kriterler, süreçler ve kavramlar, Kazı ve dolgu hesapları Sirkülasyon; Yaya sirkülasyonu, Motorlu 
araç ve bisiklet sirkülasyonu Engelliler için sirkülasyon öğeleri tasarımı ve kent donatı elemanları, Yol tasarım elemanları, Otopark tasarımı, Drenaj tasarımı, 
kapsamı, teknikleri, donanım ve hesaplamalar, Dış mekan aydınlatması, Zemin döşeme malzemeleri, Sulama bilgisi.
Dersin İçeriği (İngilizce):
General information about the course, field plastic studies, Leveling techniques, criteria, processes and concepts, Excavation and filling calculations Circulation; 
Pedestrian circulation, Motor vehicle and bicycle circulation Circulation elements design and urban equipment elements for the disabled, Road design elements, 
Parking lot design, Drainage design, scope, techniques, equipment and calculations, Outdoor lighting, Flooring materials, Irrigation information.
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı, öğrencilere, mühendislik temel bilgileri verilerek peyzaj mimarlığı uygulama çalışmalarında karşı karşıya kalacakları mühendislik problemleriyle 
nasıl başa çıkacaklarını öğretmektir.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to teach students how to deal with the engineering problems they will face in landscape architecture application studies by giving them 
the fundamentals of engineering.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM3003  Ders Adı : Bilgisayar Destekli Tasarım 3  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 4

Dersin İçeriği :
3Ds Max kullanımı
Dersin İçeriği (İngilizce):
usage of 3Ds Max 
Dersin Amacı :
3Ds Max üç boyutlu görselleştirme programının peyzaj mimarlığı projelerinin görselleştirmesi amacıyla kullanımının öğretilmesini amaçlar
Dersin Amacı (İngilizce):
It aims to teach the use of 3Ds Max three-dimensional visualization program for the visualization of landscape architecture projects.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM3013  Ders Adı : Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Sürdürülebilirlik kavramı, tarihi ve gelişimi. Sürdürülebilir tasarım kavramı ve ilkeleri. Sürdürülebilir tasarım araçları ve yöntemleri. Sürdürülebilir peyzaj tasarımı, 
önemi ve sürdürülebilir peyzaj tasarım ilkeleri. Son yıllarda dünyadaki gelişmeler ve örnek çalışmalar.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Sustainability concept, its history and development. Sustainable design concept and principles. Sustainable design tools and methods. Sustainable landscape 
design, its importance and principles of sustainable landscape design. Recent developments and case studies in the world.
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı; sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir tasarım kavramları ile ilgili temel bilgiler verilerek peyzaj mimarlığı çalışmalarında sürdürülebilirlik yaklaşımının 
benimsenmesini sağlamaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is; Providing basic information about sustainability and sustainable design concepts and ensuring that the sustainability approach is 
adopted in landscape architecture studies.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM3011  Ders Adı : Çocuk Oyun Alanları  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Çocuk psikolojisi, çocuk-mekan ve çocuk-kent ilişkisi, güvenlik, oyun elemanları, tasarım elemanları, oyun alanlarında bitkisel ve yapısal malzemelerin kullanımında 
dikkat edilecek hususlar
Dersin İçeriği (İngilizce):
Child psychology, child-space and child-city relationship, safety, playing elements, design elements, considerations in the use of vegetal and structural materials in 
playgrounds
Dersin Amacı :
Peyzaj mimarlığı projelerinde çocukların sosyal, bilişsel, dil, duyusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen, oyun oynama ve diğer ihtiyaçlarına hizmet eden mekanlar 
oluşturmak için çocuk-mekan ilişkisi, çocuk oyun alanlarında kullanılan tasarım elemanları vb. konular hakkında öğrencileri çeşitli örnekler ve çalışmalardan 
yararlanarak bilgilendirmeyi amaçlar
Dersin Amacı (İngilizce):
In landscape architecture projects, children-space relationship, design elements used in children's playgrounds, etc., to create spaces that support children's 
social, cognitive, language, sensory and physical development and serve their play and other needs. It aims to inform students about the subjects by using 
various examples and studies.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM3009  Ders Adı : Staj (Şantiye-Fidanlık)  T+U : 0+2  Kredi : 0  Akts : 2
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Dersin İçeriği :
30 iş günü boyunca Şantiyede / Fidanlıkta uygulamalı çalışma
Dersin İçeriği (İngilizce):
Practical work in the construction site / nursery for 30 working days
Dersin Amacı :
Şantiye ve/veya Fidanlıkta yapılan staj uygulaması, öğrencinin akademik ortamda edindiği bilgileri uygulamalı olarak yerinde görerek, mesleki deneyim elde 
etmesini amaçlamaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The internship practice in the construction site and / or nursery aims to have the student gain professional experience by practicing the knowledge gained in the 
academic environment.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 4.SINIF BAHAR

 Ders Kodu : PYM4006  Ders Adı : Mesleki Deneyim  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 2

Dersin İçeriği :
Peyzaj planlama ve tasarım sürecinde iş ve hizmet tanımlaması, iş programı hazırlanması ve kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini işyerinde 
uygulanmasıdır.
Dersin İçeriği (İngilizce):
It is the definition of work and service in the landscape planning and design process, the preparation of a work program, and the implementation of production 
and service processes in public or private organizations in the workplace.
Dersin Amacı :
Peyzaj planlama ve tasarım sürecinde iş ve hizmet tanımlaması, iş programına yönelik teorik ve pratik bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Amacı (İngilizce):
In the landscape planning and design process, it is aimed to define a job and service, to give theoretical and practical information about the work program.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM4012  Ders Adı : Araştırma Yöntemleri 2 (Tez)  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 2

Dersin İçeriği :
Araştırma prensipleri, metotları, araştırma desenleri, veri toplama, analiz ve rapor yazma, bilgiyi toplamak ve paylaşmada araştırmanın rolü, hipotez geliştirme 
metotları, araştırma deseni geliştirme, gözlem ve ölçme, veri analizi ve araştırma raporu yazma ve sunma 
Dersin İçeriği (İngilizce):
Research principles, methods, research patterns, data collection, analysis and report writing, the role of research in collecting and sharing information, methods of 
hypothesis development, research design development, observation and measurement, data analysis and writing and presenting research reports 
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı araştırma sistematiği ve bilimsel yaklaşım kazandırarak, bilimsel tutum geliştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi kazandırarak, 
araştırmada kullanma, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmaktır. 
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to gain research systematics and scientific approach, to develop scientific attitude, to gain knowledge about research methods and 
techniques, and to gain the ability to use, apply and interpret in research. 
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : KÜG1010  Ders Adı : Gönüllülük Çalışmaları  T+U : 1+2  Kredi : 2  Akts : 4

Dersin İçeriği :
Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.); Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım; Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, 
Geleneksel Değerler ve İlkeler; Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları ve 
Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Management and Organization Concepts; Concept of Volunteering and Volunteer Management; Basic Volunteering Areas (Disaster and Emergency, Environment, 
Education and Culture, Sports, Health and Social Services etc.); Project Development Related to Volunteer Studies and Participation in Volunteer Studies in the 
Field; Ethical, Moral, Religious, Traditional Values and Principles in Volunteer Studies; Participation in Voluntary Work in Public Institutions, Local Administrations 
and Non-Governmental Organizations (NGOs); Risk Groups and Volunteering in Society; Immigrants and Volunteering.
Dersin Amacı :
Dersin temel amacı, öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirilmek; 
insani, sosyal, ekonomik vb. problemlerle toplumda göç ve afetler, engelliler, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık 
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kazanmalarını sağlamak; katılacakları ve gerçekleştirecekleri bazı gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini 
sağlamak olup bu amaç doğrultusunda toplumda engelli yaşamı, göç ve afet gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü ve farkındalığı 
artırmak; böylece öğrencilerin seçecekleri bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak bir plan dâhilinde bir dönem boyunca gönüllü çalışmalarda görev 
almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The main aim of the course is to strengthen the ties between the university and the society by using the knowledge, skills and knowledge that students have 
acquired throughout their education life; humanitarian, social, economic etc. to raise awareness about various issues and problems in the society, especially 
migration and disasters, disabled people and disadvantaged groups; To ensure the development of humanitarian, social, cultural, moral values and skills through 
some volunteering activities they will participate and perform, and to increase the visibility and awareness in the society on socially sensitive issues such as life of 
the disabled, migration and disasters; In this way, it is aimed to ensure that students take part in volunteer work for a semester within a plan to be prepared in 
advance in a field of volunteering they will choose and share their results.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM4002  Ders Adı : Bitirme Projesi  T+U : 0+6  Kredi : 4  Akts : 12

Dersin İçeriği :
Problem tanımı: çalışma alanının ve çevresinin koşulların, kısıtlılıkların, olanakların ve ihtiyaçlarının analizi ve incelenmesi. Tasarım kavramlarına ilişkin bilginin 
tasarım kararlarına dönüştürülmesi. Tasarım konseptinin geliştirilmesi. Tasarım kriterlerinin ve önceliklerinin ortaya koyulması. Analiz sonuçlarının mekânsal 
ilişkilere dönüştürülmesi. Tasarım eğitimi süresince elde edilen tasarım bilgisi ve deneyimi ile bir senteze ulaşma. Çözüm alternatifleri geliştirme ve bir sonuç 
çözüme ulaşma.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Problem definition: analysis and examination of the conditions, constraints, possibilities and needs of the study area and its environment. Transformation of 
information about design concepts into design decisions. Development of the design concept. Setting design criteria and priorities. Transformation of analysis 
results into spatial relationships. Attaining a synthesis with the design knowledge and experience gained during design education. Developing solution alternatives 
and reaching a final solution.
Dersin Amacı :
Bitirme Projesi, öğrencilerin Stüdyo 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 derslerinde öğrendikleri farklı ölçeklerdeki mekân tasarımı yaklaşımlarında öğrendikleri bilgi ve becerileri 
kullanarak seçilen proje alanında bir profesyonel gibi uygun ve yenilikçi tasarım çözümlerini geliştirebilmesini amaçlamaktadır. 
Dersin Amacı (İngilizce):
The Graduation Project aims to enable students to develop appropriate and innovative design solutions in the chosen project area, using the knowledge and skills 
they have learned in different scales of space design approaches they learned in Studio 1, 2, 3, 4, 5 and 6
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 
 Ders Kodu : PYM4014  Ders Adı : Peyzaj Tasarımında Ekolojik Yaklaşımlar  T+U : 3+0  Kredi : 3  Akts : 2

Dersin İçeriği :
Kavramsal bilgilendirme, Ekolojik dengenin korunması, Ekolojik arazi kullanım planlaması, Enerji etkin kullanımlar, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, 
Kentsel Ekosistemler, Sürdürülebilirlik
Dersin İçeriği (İngilizce):
Conceptual framework, Protection of ecological balance, Ecological land use planning, Energy efficient uses, use of renewable energy resources, Urban 
Ecosystems, Sustainability
Dersin Amacı :
Bu ders peyzaj tasarımında ekolojinin fiziksel çevre tasarımına ilişkin içeriğini kavratmayı, ekolojiye duyarlı tasarımın temel ilkelerini tanımlamayı, ekoloji üzerinde 
etkili olan peyzaj tasarım eyleminin hangi ilkesel çerçevede faaliyet göstermesi gerektiğini açıklamayı ve sorgulamayı amaçlamaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
Kavramsal bilgilendirme, Ekolojik dengenin korunması, Ekolojik arazi kullanım planlaması, Enerji etkin kullanımlar, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, 
Kentsel Ekosistemler, Sürdürülebilirlik
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM4004  Ders Adı : Mesleki Uygulama Bilgisi  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Meslek uygulama çalışmaları; projelendirme çalışmaları, proje dosyası, kentsel mekan düzenleme çalışmaları. İmar mevzuatı. İnşaat faaliyetlerinin denetimi. 
Yüklenici ve işveren kuruluşların yönetsel ve teknik örgütlenmesi. İş yöntemleri. İhale biçimleri. Projenin gerçekleştirilmesi. Şantiye çalışmaları.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Profession application studies; Project design studies, project file, urban space arrangement studies. Zoning legislation. Supervision of construction activities. 
Managerial and technical organization of contractor and employer organizations. Work methods. Tender forms. Realization of the project. Site work.
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı, Mesleki uygulama çalışmaları, proje çalışmaları ve proje ihale dosyaları ile birlikte metraj ve keşif cetvellerinin hazırlanmasının öğretilmesi ile ilgili 
uygulamalara yönelik pratik bilgiler öğrenmelerini sağlamaktır. 
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to provide students with practical information about the practice of teaching professional application studies, project studies, and the 
preparation of project tender files, quantities and estimation charts.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM4016  Ders Adı : Çevre Sorunları ve Planlama Politikası  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Doğa/çevre koruma konularında küresel çevre sorunları öncelikle irdelenerek çevre/doğa koruma politikalarının gelişimi ile uluslararası gelişmeler ve ulusal 
gelişmeler, çevre ve doğa koruma yasa ve yönetmelikleri, enerji, madencilik, sanayi ve teknoloji, tarım, altyapı, ulaşım ve haberleşme, kırsal ve kentsel yerleşim 
politikaları, doğal kaynaklı ve beşeri afetler, nüfus-kentleşme ve çevre ilişkileri, silahlanma ve savaşın çevreye etkileri, hava kirliliği, küresel ısınma, iklim değişikliği, 
flora ve faunada tür azalması, radyoaktif kirlilik, gürültü kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, korunan doğal ve kültürel alanlar ile ilgili mevcut durum ve politikalar, 
günümüzde izlenen çevre politikaları ve bu politikaların eleştirisi ders kapsamında ele alınacaktır.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Global environmental problems in nature / environmental protection issues are primarily examined, development of environmental / nature protection policies and 
international developments and national developments, environmental and nature protection laws and regulations, energy, mining, industry and technology, 
agriculture, infrastructure, transportation and communication, rural and urban settlement policies, natural and human disasters, population-urbanization and 
environmental relations, the effects of armament and war on the environment, air pollution, global warming, climate change, species reduction in flora and fauna, 
radioactive pollution, noise pollution, water pollution, soil pollution, protected Current situation and policies related to natural and cultural areas, environmental 
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policies followed today and criticism of these policies will be covered in the course.
Dersin Amacı :
Dersin amacı, küresel çevresel sorunların kaynaklarını öğrenerek ülkesel ölçekte yasal ve yönetsel açıdan çevre ve doğa koruma konularında yapılması 
gerekenlerin neler olduklarını tanımlayarak mevcut sorunları önlemede planlamanın rolünü ortaya koymak suretiyle konuyla ilgili farklı yaklaşımların incelenip, 
değerlendirilmesi boyutunu öğrencilere kazandırmaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of the course is to learn the sources of global environmental problems and to define the legal and administrative aspects of environmental and nature 
conservation issues on a national scale and to introduce the role of planning in preventing existing problems, and to provide students with the dimension of 
examining and evaluating different approaches on the subject.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : KÜG1040  Ders Adı : Girişimcilik 1  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Girişimcilik Hakkında Temel Kavramlar, Girişimcilik Kültürü, Girişimci ve Girişimciliğin Özellikleri, Türkiye'de Girişimcilik ve KOBİ'ler, İş Fikri ve İş Fikri Geliştirme 
Yolları, Pazar Araştırması ve Pazarlama Planı, Yönetim Planı, Üretim Planı, Finansman Planı, Yapılabilirlik Araştırması
Dersin İçeriği (İngilizce):
Basic Concepts of Entrepreneurship, Entrepreneurial Culture, Entrepreneur and Entrepreneurship Characteristics, Entrepreneurship and SMEs in Turkey, Business 
Idea and Business Idea Development Road, Market Research and Marketing Plan, Management Plan, Production Plan, Financing Plan, Feasibility Study
Dersin Amacı :
Dersin amacı; Girişimcilik ve yenilikçilik, Ar-Ge, Üniversite-Sanayi-Kamu işbirlikleri, Fikri haklar, Ar-Ge fonları proje yönetimi, şirket bilgisi gibi konularda temel 
bilgiler vermektir. Böylece, akademik olarak üretilen bilgilerin sanayiye ve üretime aktarılması konusunda yöntemler sunulacaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of the course; Providing basic information on entrepreneurship and innovation, R&D, University-Industry-Public collaborations, Intellectual property 
rights, R&D funds project management, company information. Thus, methods for transferring the academically produced information to industry and production 
will be presented.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM4008  Ders Adı : Peyzaj Planlama Yöntemleri  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 2

Dersin İçeriği :
Dersle ilgili temel kavramlar, Planlama Teorileri, Tarihi Gelişimi ve Dünya’da yapılmış Peyzaj Planları, Ülke Mekansal Planlama Sistemi, Üst Ölçekli Planlar ve Yasal 
Durum, Peyzaj Planlamanın hedefi ve kapsamı, Peyzaj Planlama Yöntemleri, Peyzaj hassasiyetleri ve fonksiyon analizleri, ekolojik planlama, kentsel ve kırsal 
peyzaj planlama, Peyzaj karakter tipi ve alanlarının sınıflandırılması, Peyzaj Atlasları ve uygulama örneklerinden oluşmaktadır
Dersin İçeriği (İngilizce):
Basic concepts related to the course, Planning Theories, Historical Development and Landscape Plans made in the World, Country Spatial Planning System, Upper 
Scale Plans and Legal Status, Aim and scope of Landscape Planning, Landscape Planning Methods, Landscape sensitivities and function analysis, ecological 
planning, urban and rural landscape planning, Landscape character type and classification of areas, Landscape Atlases and application examples.
Dersin Amacı :
Öğrencinin Peyzaj Planlama üst başlığı altında bilgilerini arttırmaya yönelik olarak, peyzaj planlama ile ilgili temel kavramları, Peyzaj Planlamanın üst ölçekli ekolojik 
temelli plan sistematiği içinde peyzaj planlama ile ilgili yöntemler ve planlama tekniği öğretilecektir. 
Dersin Amacı (İngilizce):
In order to increase the student's knowledge under the heading of Landscape Planning, basic concepts of landscape planning, methods and planning technique 
related to landscape planning within the upper scale ecological based plan systematic of Landscape Planning will be taught.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 4.SINIF GÜZ

 Ders Kodu : PYM4005  Ders Adı : Coğrafi Bilgi Sistemleri 2  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 4

Dersin İçeriği :
Mekan ve mekansal veri/bilgi altyapısı kavramı, Coğrafi Bilgi Sistemi nedir? Metaveri kullanımı, paylaşımı ve yönetimi, Coğrafi Konumlandırma, Mekansal veri 
tabanı yönetimi sistemi, Mekansal ve Öznitelik Verilerinin Bütünleşik Analizi ve Sorgulamaları ile Mekansal verinin uzaktan algılanması konularında bilgi verilecektir. 
Dersin İçeriği (İngilizce):
What is the concept of spatial and spatial data / information infrastructure, Geographic Information System? Information will be given on metadata usage, 
sharing and management, Geographical Positioning, Spatial database management system, Integrated Analysis and Queries of Spatial and Attribute Data and 
remote sensing of spatial data.
Dersin Amacı :
Öğrencileri arazide veri toplama, internet portalda uygulama ve karar-verme süreçleri aşamalarında mekansal birlikte işlerliği, entegrasyonu ve mekansal bilginin 
en uygun kullanımını sağlayan mekansal bilginin e-döngüsü konularında yetkinlik kazandırmaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
To provide students with competence in spatial interoperability, integration and the e-cycle of spatial information that provides the most appropriate use of spatial 
information at the stages of data collection in the field, application on the internet portal and decision-making processes.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM4009  Ders Adı : Staj (Ofis)  T+U : 0+2  Kredi : 0  Akts : 2
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Dersin İçeriği :
30 iş günü boyunca ofiste uygulamalı çalışma
Dersin İçeriği (İngilizce):
practical work in the office for 30 working days
Dersin Amacı :
Peyzaj Mimarlığı Ofislerinde yapılan staj uygulaması, öğrencinin akademik ortamda edindiği bilgileri uygulamalı olarak yerinde görerek, mesleki deneyim elde 
etmesini amaçlamaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The internship practice in Landscape Architecture Offices aims to have the student gain professional experience by practicing the knowledge gained in the 
academic environment.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM4001  Ders Adı : Stüdyo 6  T+U : 4+4  Kredi : 6  Akts : 10

Dersin İçeriği :
Konu ile ilgili literatür çalışması, özgün senaryo kurgulama, kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaç listesi, fonksiyon şeması, ihtiyaç-alanın imkanları analizi, 
mekânsal örgütlenmelerin eskizlerinin ortaya koyulması ve eleştirilmesi, öneriler geliştirme ve eleştirme, plan, kesit, görünüş ve maket anlatımlarının teslim 
edilmesi
Dersin İçeriği (İngilizce):
Literature study on the subject, original scenario editing, determination of user needs, analysis of needs list, function scheme, needs-site possibility analysis, 
revealing and criticizing the sketches of spatial organizations, developing and criticizing suggestions, delivering plan, section, view and model expressions.
Dersin Amacı :
Dersin amacı öğrencilere kentsel peyzaj-kırsal peyzaj, proje konusuna bağlı olarak kent ormanı, milli parklar ve orman içi kamp ve rekreasyon alanlarının 
değerlendirilmesi hakkında bilgi vermek, büyük ölçekli kentsel-kırsal alanların problemlerinin nasıl çözümlenebileceğini öğretmek, ve proje alanına bağlı olarak bir 
çevreyi tasarlamalarında yardımcı olmaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of the course is to provide students with information about urban landscape-rural landscape, urban forest, national parks and evaluation of in-forest 
camps and recreation areas depending on the subject of the project, to teach how to solve the problems of large-scale urban-rural areas and to help them design 
an environment depending on the project area. 
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 
 Ders Kodu : PYM4003  Ders Adı : Detay Tasarımı  T+U : 2+2  Kredi : 3  Akts : 4

Dersin İçeriği :
Peyzaj mimarlığında kullanılabilecek, yapı elemanlarının uygulama ve detay projelerinin hazırlanması, zemin döşemeleri, oturma elemanları, duvar, örtü elemanları, 
aydınlatma elemanı, oyun elemanları vb. konu başlıklarının 1/10, 1/20, 1/50 ölçekli detaylandırması
Dersin İçeriği (İngilizce):
Preparation of application and detail projects of building elements that can be used in landscape architecture, floor coverings, seating elements, walls, cover 
elements, lighting elements, game elements, etc. 1/10, 1/20, 1/50 scale detailing of the subject titles.
Dersin Amacı :
Yapı malzemesi ve bileşenleri ile çevre tasarım proje uygulamalarında uygun kombinasyonları detaylandırabilmeyi sağlamak.
Dersin Amacı (İngilizce):
To be able to elaborate appropriate combinations in building materials and components and environmental design project applications.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM4011  Ders Adı : Bitki Yetiştirme ve Plantasyon Tekniği  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 2

Dersin İçeriği :
Süs bitkilerinin tanımı ve sınıflandırılması, Kesme çiçekler, Saksı bitkileri , Süs çalıları, Süs ağaçları, Yer örtücüler , Mevsimlik bahçe çiçekleri, Önemli süs bitkilerinin 
tanımı ve çoğaltma yöntemleri, Çoğaltma tesisleri ve çoğaltma ortamları
Dersin İçeriği (İngilizce):
Definition and classification of ornamental plants, Cut flowers, Potted plants, Ornamental shrubs, Ornamental trees, Ground covers, Seasonal garden flowers, 
Identification and propagation methods of important ornamental plants, Reproduction facilities and reproduction environments
Dersin Amacı :
Bazı kesme, saksılı, iç ve dış mekan süs bitkilerinin yetiştirilmesi ve çoğaltılmasını öğretmek.
Dersin Amacı (İngilizce):
Teaching the cultivation and propagation of some cut, potted, indoor and outdoor ornamental plants.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM4007  Ders Adı : Şehir ve Bölge Planlama  T+U : 2+0  Kredi : 2  Akts : 2

Dersin İçeriği :
Kentsel alanlar, yapısal özellikleri, kent bütünü içindeki rolleri ve ilişkileri, kentte yer alan çeşitli kullanım alanları (merkez/alt merkez, konut, yeşil alanlar, sanayi, 
ulaşım sistemleri, sosyal donatılar), Türkiye’de mekânsal planlama süreci ve plan kademesi, imar uygulama araçları
Dersin İçeriği (İngilizce):
Urban areas, structural characteristics, roles and relationships within the city as a whole, several areas in the city (center / sub-centers, housing, green areas, 
industry, transport systems, social facilities), spatial planning process and plan stage in Turkey, zoning application tools
Dersin Amacı :
Kentsel gelişmeyi etkileyen faktörlerin, planlama ve kentsel planlama kavramlarının, ülkemizdeki planlama sürecinin, imar planı hazırlıklarının öğretilerek; İmar 
yasasının ilgili maddeleri ve kent planlamada güncel tartışmalar ve kavramlar hakkında tartışma ve yorum yapabilme yeterliliğinin kazandırılmasıdır. 
Dersin Amacı (İngilizce):
By teaching the factors affecting urban development, planning and urban planning concepts, the planning process in our country, and development plan 
preparations; To gain the ability to discuss and comment on the relevant articles of the zoning law and current debates and concepts in urban planning.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM4013  Ders Adı : Araştırma Yöntemleri 1 (Tez)  T+U : 3+0  Kredi : 3  Akts : 3
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Dersin İçeriği :
Bilgi, bilgi türleri ve bilimsel bilgi, Bilimsel Yöntem, Araştırma ve Araştırma modelleri, Araştırma süreci ve aşamaları, Evren Örneklem, Veri ve Veri Türleri, Veri 
Çözümleme Yöntemleri, Rapor yazma, Sunma 
Dersin İçeriği (İngilizce):
Knowledge, types of knowledge and scientific knowledge, Scientific Method, Research and Research models, Research process and stages, Sampling, Data and 
Data Types, Data Analysis Methods, Report Writing, Presentation 
Dersin Amacı :
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 
Dersin Amacı (İngilizce):
It is aimed to gain the competencies of doing research.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM4015  Ders Adı : Doğal Kaynak Yönetimi  T+U : 3+0  Kredi : 3  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Doğal Kaynak nedir? Doğal Kaynak Alanlarının Sınıflandırılması, Doğal Kaynakların Yönetimi 
Dersin İçeriği (İngilizce):
What is Natural Resource? Classification of Natural Resources Areas, Management of Natural Resources 
Dersin Amacı :
Tabiatın, doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin değerini öğrencilere kavratmak insan/doğa diyalektiğinde doğal kaynakların peyzaj planlama ve tasarım süreçlerinde 
daha iyi korunmasının yollarını ve mekanizmalarını kurumsal bir bakış açısıyla ortaya koymaktır. 
Dersin Amacı (İngilizce):
To teach students the value of nature, natural resources and biodiversity, to reveal the ways and mechanisms of better protection of natural resources in 
landscape planning and design processes in the human / nature dialectic from an institutional perspective. 
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 

 Ders Kodu : PYM4017  Ders Adı : Turizm ve Rekreasyon Planlama  T+U : 3+0  Kredi : 3  Akts : 3

Dersin İçeriği :
Türkiye’de turizm ve turizm planlamasının gelişimi, Turizm bölgeleri, Doğu Karadeniz Turizm Gelişme Planlaması örneğinde yumuşak (soft) turizmi ve bunun 
ekolojik ve sosyal etkileri, Turizmde kıyı kullanımı ve planlaması. Eko-turizm ve turizmin çeşitlendirilmesi, Koruma alanlarında tabiat turizmi ve uygulamaları, 
rekreasyon ve turizm, Serbest Zaman Olgusu, Rekreasyon Planlama İlkeleri, Kentsel ve Kırsal Rekreasyon Planlama Teknikleri, Rekreasyon Planlama Teori ve 
İlkelerinin Rekreasyonel Gelişme Alanlarına ve Özel Rekreasyon Alanlarına Uygulanması, Planlama Örnek ve Uygulamaları
Dersin İçeriği (İngilizce):
The development of tourism and tourism planning in Turkey, tourism regions, such as Eastern Black Sea Tourism Development Planning in soft (soft) and its 
ecological and social impacts of tourism, tourism and coastal use planning. Diversification of eco-tourism and tourism, Nature tourism and its applications in 
conservation areas, recreation and tourism, Leisure Time, Recreation Planning Principles, Urban and Rural Recreation Planning Techniques, Application of 
Recreational Planning Theories and Principles to Recreational Development Areas and Special Recreation Areas, Planning Example and Applications
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı, turizm ve rekreasyon kavramları ve kuramları ile önem ve kapsamları konularında bilgi verilerek turizm ve rekreasyon planlama teknikleri ve 
yöntemleri anlatılacaktır. 
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to explain tourism and recreation planning techniques and methods by giving information about the concepts and theories of tourism 
and recreation and their importance and scope.
Ders Notları :

Ders Notları (İngilizce): 
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