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Dersin İçeriği 
 
 

(CourseDescription) 

Yapıda ısı, su – nem, mekanik, fiziko - kimyasal etkileri ve yapı fiziği sorunlarıile 
çözümleri, gürültü denetimi ve hacim akustiği,mimari akustik,ısı ve ses yalıtımı, aydınlatma 
ve mimari aydınlatma teknikleri 

Architectural acoustics, heat and sound insulation, lighting and architectural lighting 
techniques, heat and moisture, mechanical, physico - chemical effects and solutions to 
structural physics problems, noise control and volume acoustics 

 
Dersin Amacı 
 
 

(Course Objectives) 

1. Fiziksel çevrenin mimarlıkta konfor tasarımındaki önemi konusunda bilgi sahibi olma. 
2. Fiziksel çevre öğelerini listeleyebilme, tanımlayabilme, yapı fiziğine etkisini 

değerlendirebilme. 
3. Fiziksel çevre öğelerinin yapı fiziğine etkisini değerlendirebilme. 
4. Tasarlanan yapıya uygun fiziksel çevre kontrolü ve analizi yapabilme. 
5. Isısal ve işitsel konfora (ağırlıklı olarak gürültü denetimi) yönelik çözüm önerileri 

geliştirebilme yeteneğine sahip olur. 

1. Having knowledge about the importance of comfort in the design of the physical environment 
in architecture. 
2. List, identify, evaluate the effect of physical environment elements on building physics. 
3. Evaluate the effect of physical environment elements on the structure physics. 
4. To be able to make appropriate physical environment control and analysis for the designed 
structure. 
5. Has the ability to develop a solution proposal for thermal and auditory comfort (predominantly 
noise control). 

 



 
Dersin Öğrenme 
Çıktıları 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Course Learning 
Outcomes) 

Fiziksel çevre ve fiziki ortam, fiziksel komfor kavramlarını tanır. 
Yapı fiziği alanına giren konuları ve yapı fiziği sorunları hakkında bilgi edinir 
Yapı fiziği öğelerini öğrenir. Güneş düzenlemenin amacını, ısının yayılma yollarını, yapı 
kabuğunun ısı alışverişi ile ilgili önlemleri öğrenir. 
Yapı malzemelerinin ısı-nem geçirgenliği. Yapıda ısı, su – nem, yoğuşma, mekanik, 
fiziko-kimyasal etkiler, yapı fiziği sorunları ve çözümleri, gürültü denetimi, hacim 
akustiğini, mimari akustik, ısı ve ses yalıtımı, aydınlatma ve mimari aydınlatma teknikleri 
Günışığı, mimari akustik, yapı akustiği ve hacim akustiği: açık hava ve kapalı mekanda 
ses, ses ve gürültü, sesin yayılması, yutulması ve geçmesi, gürültü denetim ilkelerini 
kavrar 
Doğal ve yapay havalandırma, doğal ve yapay ışık kaynakları, aydınlık düzenleri ile 
mimarinin ilişkisi gibi konular hakkında yetkinlik kazanarak, planlamaya yansıtmanın 
gerekliiliğini kavrar 

The physical environment and the physical environment recognize physical comfort 
concepts. 
Learn about the subjects that are in the field of building physics and the problems of 
building physics 
Learns building physics. Learn the purpose of the solar array, the propagation paths of 
heat, precautions about the heat exchange of the building shell. 
Heat-moisture permeability of building materials. Architectural acoustics, heat and sound 
insulation, lighting and architectural lighting techniques, heat, water - humidity, choke, 
mechanical, physico - chemical effects, building physics problems and solutions, noise 
control, volume acoustics 
Daylight, architectural acoustics, building acoustics and volume acoustics: sound, sound 
and noise in open air and indoor space, sound propagation, ingestion and passage, noise 
control principles 
It is necessary to reflect on planning, by acquiring competence on natural and artificial 
ventilation, natural and artificial light sources, lighting schemes and the relationship of the 
architects. 

 
Ders Kitabı 
(Textbook) 

- 

Diğer Kaynaklar 
(Other References) 

Murat Eriç, (1994) Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayıncılık 

Ödevler ve Projeler 
(Homework & Projects 

 

 
Laboratuar Uygulamaları 
(Laboratory Work) 

 

 

Bilgisayar Kullanımı 
(Computer Use) 

 
 

Diğer Uygulamalar 
(Other Activities) 

Research in the field; in several building typs 
 

Başarı Değerlendirme 
Sistemi 

(AssessmentCriteria) 

Faaliyetler 
(Activities) 

Sayısı 
(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 
(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 
(MidtermExams) 

1 % 30 

Kısa Sınavlar 
(Quizzes) 

  

Ödevler 
(Homework) 

1 % 10 

Projeler 
(Projects) 

  

Dönem Ödevi/Projesi 
(Term Paper/Project) 

  

LaboratuarUygulaması 
(LaboratoryWork) 

  

Diğer Uygulamalar 
(Other Activities) 

  

Final Sınavı 
(Final Exam) 

1 % 60 

Ders Planı 



 
 

Hafta 
 

Konular 
Dersin 

Çıktıları 
1 İklim terminolojisi, Atmosfer basıncı, nisbi nem, buharlaşma, sıcaklık, rüzgar,yağış, iklim ve iklim 

elemanları 
1,2,3 

2 Yeryüzündeki başlıca iklim çeşitleri, iklim ve bina, yapıyla çevreye ilişkin tasarım parametreleri, 
biyoklimatik grafik 

1,2,3 

3 Binaların konutların iklime adaptasyonu, bina konut tasarımlarının iklimle dengelenmesi, iklimle 
uyumlu bina tasarımı, iklim bölgelerinin özelliklerine göre tasarlanması gereken konut alanlarındaki 
yerleşme yoğunluğunun belirlenmesi 

1,2,3 

4 İklim bölgelerinin özellikleri, iklim bölgelerindeki yerleşimlerde ki ilkeler, binalarda enerji 
konumunu sağlayan yönelik ölçütler, yapılı çevreye ilişkin tasarım ölçütleri 

1,2,3 

5 Binaların enerji kazancını arttırmaya yönelik ölçütler (pasif yöntem, aktif yöntem, karma yöntem), 
yoğuşma, iklime yönelik mekan yerleşimleri 

2,3,4 

6 Gürültü, binada oluşabilecek dış kaynaklı gürültü sorunları, ses nedir, gürültü nedir, gürültü 
sorunları ve yönetmelik, çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği, sorunları 
çözerken kullanılan hukuki dayanaklar, gürültünün etkileri, işitsel konfor, gürültü seviyeleri 

2,3,4 

7 Gürültü (sanayileşme, kentleşme, denetimsizlik), yapı dışı-kent gürültüleri, yapı içi gürültüleri, 
gürültü denetimi (kaynakta, alıcıda, çevrede), yapılarda gürültü denetimi 

2,3,4 

8 Vize  

9 Ses, sesin tanımı ve yardımcı kavramlar, sesle ilgili fiziksel olaylar, hacim akustiği, hacim 
akustiğine bağlı kusurlar, 

2,3,4 

10 İç mekanda kullanılan yapı malzemelerinin akustik açıdan değerlendirilmesi ve sınıflandırılması, ses 
ve malzeme ilişkisi, ses yutucu malzemeler, ses yansıtıcı malzemeler, 

3,4,5 

11 Konser salonları, opera salonları, tiyatro salonları, konferans salonları, restaurant ve bar, kapalı spor 
salonları, hastahane, büro yapıları, eğitim yapıları, akustik açıdan değerlendirilmesi 

3,4,5 

12 Aydınlatma nedir, aydınlatma türleri, ışığın aydınlatılan yere göre sınıflandırılması, aydınlatmanın 
karakteri, ışık ve terminleri, görme olayı, aydınlatma tekniğinin temel büyüklükleri, 

2,3,4 

13 Işığın yansıması-yutulması-geçmesi, ışığın rengi, renk, aydınlığın niceliği ve niteliği, ışık akısının 
doğrultusal yapısı, gölge, aydınlık dağılımı, aydınlatma şekilleri, renklerin psikolojik etkileri ve 
aydınlatma rolü, mekan ve eylem özelliklerine göre önerilen renkler ve etkileri, aydınlatmada temel 
kurallar 

2,3,4 

14 Ampuller ve armatürler ve özellikleri, doğal aydınlatma sistemleri, gölgeleme etkisine sahip 
sistemler, ve örnekler üzerinden incelenmesi 

3,4,5 

 
Course Plan 

 
 

Weeks 
 

Topics 
Course 

Outcomes 
1 Climate terminology, atmospheric pressure, relative humidity, evaporation, temperature, wind, 

precipitation, climate and climate elements 
1,2,3 

2 Major climate types in the world, climate and building, design parameters related to the 
environment, bioclimatic graph 

1,2,3 

3 Adaptation of the buildings to the climate of the houses, balancing of the building housing 
designs with climate, building design compatible with the climate, determination of the 
settlement density in the residential areas that should be designed according to the 
characteristics of the climate zones 

1,2,3 

4 Characteristics of climate zones, principles in settlements in climate zones, criteria for 
providing energy position in buildings, design criteria for built environment 

1,2,3 

5 Measures to increase the energy gain of buildings (passive method, active method, mixed 
method), condensation, placements for climate 

2,3,4 



6 Noise, external noise problems that may occur in the building, what is the noise, what is 
the noise, noise problems and regulation, the regulation of the assessment and 
management of environmental noise, the legal bases used in solving the problems, the 
effects of noise, auditory comfort, noise levels 

2,3,4 

7 Noise (industrialization, urbanization, lack of supervision), out-of-city noise, in-building noise, 
noise control (source, receiver, environment), noise control in buildings 

2,3,4 

8 Visa  

9 Definition of sound, sound and auxiliary concepts, physical events related to sound, volume 
acoustics, defects related to volume acoustics, 

2,3,4 

10 Acoustic evaluation and classification of building materials used in interior space, sound and 
material relations, sound absorbing materials, sound reflective materials, 

3,4,5 

11 Concert halls, opera houses, theater halls, conference halls, restaurant and bar, indoor sports 
halls, hospital, office buildings, educational buildings, acoustical evaluation 

3,4,5 

12 What is lighting, types of lighting, classification of light according to illuminated location, 
character of lighting, light and terminology, vision event, basic magnitudes of lighting 
technique, 

2,3,4 

13 Reflection of light-swallowing-passing, color of light, color, quantity and quality of light, 
directional structure of light flux, shade, light distribution, lighting shapes, psychological 
effects of colors and lighting role, suggested colors and effects according to space and action 
characteristics, basic in lighting rules 

2,3,4 

14 Light bulbs and luminaires and their properties, natural lighting systems, systems with shading 
effects, and examples 

3,4,5 

 

 
Dersi Veren Öğretim Üyesi (Lecturer) 
Öğr.Gör.Burak Kaan Yılmazsoy. 
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