
KORUMA VE RESTORASYON (CONSERVATION AND RESTORATION) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI – TEZLİ – TÜRKÇE – 57? 
 
 

Referans 
Kodu 

Ders Kodu Dersin Adı (D,L,T)K Zorunlu/Seçmeli 

7?5R0 KORS500 Yüksek Lisans Tezi Master Thesis (0,0,0)0 Zorunlu 

7?5RS KORS598 Seminer Seminar (0,0,0)0 Zorunlu 

7?5R1 KORS501 Koruma ve Restorasyon Stüdyosu I Conservation and Restoration Studio I (4,4,0)6 Zorunlu 

7?5R2 KORS502 Koruma ve Restorasyon Stüdyosu II Conservation and Restoration Studio II (4,4,0)6 Zorunlu 

7?5R3 KORS503 Koruma Kuramı ve Tarihi Theory and History of Conservation (3,0,0)3 Zorunlu 

7?5R4 KORS504 Koruma Teknik ve Yöntemleri 
Methods and Techniques in 
Conservation 

(2,2,0)3 Zorunlu 

7?5R5 KORS505 
Yapılarda Malzeme Bozulması Analizi 
ve Korunması 

Analysis and Conservation of Material 
Decay in Historic Structures 

(2,2,0)3 Zorunlu 

7?5R6 KORS506 
Yapıların Strüktürel Analiz ve 
Korunması 

Analysis and Treatment of Historic 
Structures 

(2,2,0)3 Zorunlu 

7?5R7 REQ1 Seçmeli Ders Elective Course  (3,0,0)3 Seçmeli 

 
KORUMA VE RESTORASYON (CONSERVATION AND RESTORATION) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI – TEZSİZ – TÜRKÇE – 57? 

 
 

Referans 
Kodu 

Ders Kodu Dersin Adı (D,L,T)K Zorunlu/Seçmeli 

7?5TP KORS599 Dönem Projesi Term Project (0,0,0)0 Zorunlu 

7?5T1 KORS501 Koruma ve Restorasyon Stüdyosu I Conservation and Restoration Studio I (4,4,0)6 Zorunlu 

7?5T2 KORS502 Koruma ve Restorasyon Stüdyosu II Conservation and Restoration Studio II (4,4,0)6 Zorunlu 

7?5T3 KORS503 Koruma Kuramı ve Tarihi Theory and History of Conservation (3,0,0)3 Zorunlu 

7?5T4 KORS504 Koruma Teknik ve Yöntemleri 
Methods and Techniques in 
Conservation 

(2,2,0)3 Zorunlu 

7?5T5 KORS505 
Yapılarda Malzeme Bozulması Analizi 
ve Korunması 

Analysis and Conservation of Material 
Decay in Historic Structures 

(2,2,0)3 Zorunlu 

7?5T6 KORS506 
Yapıların Strüktürel Analiz ve 
Korunması 

Analysis and Treatment of Historic 
Structures 

(2,2,0)3 Zorunlu 

7?5T7 REQ1 Seçmeli Ders Elective Course (3,0,0)3 Seçmeli 

7?5T8 REQ2 Seçmeli Ders Elective Course  (3,0,0)3 Seçmeli 

7?5T9 REQ3 Seçmeli Ders Elective Course  (3,0,0)3 Seçmeli 

7?5TA REQ4 Seçmeli Ders Elective Course  (3,0,0)3 Seçmeli 



 

Seçmeli Ders Listesi 

KORS511 Korumanın Manevi Boyutları 

KORS512 Mimari Korumada Çağdaş Tasarım Yaklaşımları 

KORS513 Arkeolojik ve Tarihi Yapı Sistemleri 

KORS514 Yapı Malzemeleri ile İlgili Laboratuvar Araştırma Teknikleri 

KORS515 Arkeolojik ve Tarihi Yapıları İleri Belgeleme Teknikleri 

KORS516 Yapılarda Strüktürel Değerlendirme ve Müdahale Yöntemleri 

KORS517 Kıbrıs’ta Mimarlık Tarihi 

KORS518 Kentsel ve Çevresel Korumada Yasal Yönetsel Mevzuat 

KORS519 Restorasyon Projesi Yönetimi 

KORS520 Tarihi Alanda Yeni Yapılar 

KORS521 Tarihi Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Yöntemleri 

KORS522 Kerpiç Yapıların Korunması  

KORS523 Arkeolojik-Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesi 

KORS524 Kıbrıs’ta Kırsal Mimari  

KORS525 Tarihi Yapılı Çevrelerin Belgelenme ve Değerlendirilmesi 

KORS526 Tarihi Çevrenin Yeniden Canlandırılması 

KORS527 Koruma, Turizm ve Sürdürülebilir Planlama 

KORS528 Kültürel Miras Alan Yönetimi ve Sürdürülebilirliği 



KORS529 Coğrafi Bilgi Sistemleri 

KORS530 Müzecilik ve Uygulamaları 
 

DERS TANIMLARI  

ZORUNLU DERSLER 

KORS501 Koruma ve Restorasyon Stüdyosu I (4, 0, 4) 6 

Mimari restorasyon projesinin temel ilkeleri. Arkeolojik veya tarihi bir konut yapısının belgelenmesine yönelik arazi 
çalışmaları. Strüktür ve malzeme sorunlarının analizi. Bina ile ilgili tarihi belgelerin incelenmesi. Restitüsyon çalışmaları ve 
restorasyon projesinin oluşturulması. Çizimler ve yazılı anlatımla çalışmaların sunulması.  

KORS501 Conservation and Restoration Studio I (4, 0, 4) 6 

Fundamentals of architectural conservation project. Field studies for measured drawings through survey of archeological 
site/ historical residential building. Analysis of the building to determine its structural and material problems. Examination of 
historical documents related with the building. Restitutional studies and architectural conservation project scheme at the 
end. Presentation with both drawings and report. 

KORS502 Koruma ve Restorasyon Stüdyosu II (4, 0, 4) 6 

Anıtsal/Arkeolojik/Endüstriyel/Tarihi bir yapının restorasyon projesinin hazırlanmasına yönelik arazi çalışmaları, yapının 
sorunları ve olanaklarının analizi ve değerlendirilmesi. Restitüsyon çalışmasına yön verecek tarihi araştırmanın yapılması; 
kuramsal, işlevsel ve yapısal gereklilikleri dikkate alarak mimari restorasyon projesinin hazırlanması. 

KORS502 Conservation and Restoration Studio II (4, 0, 4) 6 

Architectural restoration project of a monumental historical building. Documentation through field studies. Analysis of the 
building to consider its potentials and problems. Historical research to provide basis for restitution study. Architectural 
restoration project with the integration of theoretical considerations, functional and structural necessities. 

KORS503 Koruma Kuramı ve Tarihi (3, 0, 0) 3 

Dersin amacı arkeolojik, tarihsel, endüstriyel mimari konservasyon ve restorasyon bilincinin kavramsal temellerini öğrenciye 
aktarmaktır. Bu kapsamda kültürel miras, çevre bilincinin oluşmasının sağlanması, restorasyonun önemi ve uygulanması 
hakkında kuramsal altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda koruma kavramı, boyutlarının ve korunması 
gereken değerlerin tanımlanması ve sınıflandırılması, korunması gereken kültür varlıklarının koruma sorunlarının yasal 



çerçevede anlatılması konservasyon-restorasyon kavramının tarihsel süreç içerisinde irdelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca 
proje taslağı hazırlanacak ve örnekleri incelenecektir. 

KORS503 Theory and History of Conservation (3, 0, 0) 3 

Review of the historical background of restoration and conservation. Presentation of the documentary sources of historical 
buildings. Discussion of preservation concepts related with historic buildings and environments. Examples of preservation 
approaches. 

KORS504 Koruma Teknik ve Yöntemleri (2, 0, 2) 3 

Restorasyon uygulamaları uluslararası tüzükler, KKTC ve Türkiye’de geçerli olan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. Venedik Tüzüğü’nün ilgili maddelerinin yanı sıra, ICOMOS’un tarihi strüktürlerle, ahşap yapılarla ilgili 
tüzükleri temel ilkeleri koyan belgelerdir. Anıtları incelemek ve hasarlarını saptayabilmek için kullanılan yeni teknolojiler; 
sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, yeniden yapma, temizleme, taşıma yöntemleri yurdumuzdan ve dünyadan seçilen 
örneklerle irdelenmektedir. Arkeolojik mirasının korunması da özel bir alan olarak ele alınmakta; dünyadan ve ülkemizden 
seçilen örneklerle arkeolojik restorasyonlarda kullanılan teknikler, yaklaşımlar irdelenmektedir. Ders kapsamında 
öğrencilerden bir uygulamayı ayrıntılı olarak incelemeleri ve çağdaş koruma ilkelerine göre değerlendirmeleri istenmektedir. 

KORS504 Methods and Techniques in Conservation (3, 0, 0) 3 

This course introduces methods and tehcniques based on international commitments, laws and regulations valid in Turkey, 
Turkish Republic of Northern Cyprus. Tools and Instruments upon new technologies being investigated to be used for 
elaborating monumental, historical, archeological artifacts. Students are expected to explore implementations based on 
contemporary conservation principles. 

KORS505 Yapılarda Malzeme Bozulması Analizi ve Korunması (2, 0, 2) 3 

Arkeolojik, tarihi veya endüstriyel bir yapının çalışma konusu olarak seçilmesi. Bu yapının, Mimari Koruma ve Restorasyon 
Yüksek Lisans Programı kapsamındaki KORS501 Mimari Koruma Stüdyosu dersinde ele alınacak yapı ile aynı olması; 
dönem boyunca söz konusu bu iki dersin iç içe yürütülmesi; böylece korumanın disiplinler arası karakterinin öğrencilere 
aktarılması gereklidir. Seçilen yapı üzerinde arazi çalışmaları ile malzeme belgelemesi ve laboratuvar çalışması için örnek 
alımı. Yapıdaki strüktürel sorunların ve malzeme bozulmalarının görsel tespiti. Laboratuvar çalışmaları ile yapının farklı 
dönemlerinde kullanılan özgün malzemelerin fiziksel, mineralojik, kimyasal özelliklerinin ve bozulma nedenlerinin 
belirlenmesi. Bu çalışmalar ışığında; malzeme koruma ilkelerinin belirlenmesi. Koruma  müdahalelerinde kullanılacak 
malzeme özelliklerinin tanımlanması. 

KORS505 Analysis and Conservation of Material Decay in Historic Structures (2, 0, 2) 3 



Properties of historical building materials and the causes of their deterioration processes. Philosophy of material 
conservation on historical buildings. Modern analysis and remedial techniques of conservation interventions. Discussion 
of examples related with material conservation. 

KORS506 Yapıların Strüktürel Analiz ve Korunması (2, 0, 2) 3                 

Arkeolojik, Endüstriyel veya Tarihi niteliği olan bir yapının çalışma konusu olarak seçilmesi. Bu yapısının, Mimari Koruma 
ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı kapsamındaki KORES Restorasyon ve Koruma Stüdyosu-II dersinde ele alınacak 
yapı ile aynı olması; dönem boyunca söz konusu bu iki dersin iç içe yürütülmesi; böylece korumanın disiplinler arası 
karakterinin öğrencilere aktarılması gereklidir. Yapısal sorunların görsel incelemesi. Zemin araştırması için gerekli 
çalışmaların planlanması. Taşıyıcı sistemle ilgili sorunların zararsız test yöntemleri ile saptanması. Koruma ilkeleri 
çerçevesinde gerekli müdahaleleri içeren bir proje ve rapor hazırlanması. 

KORS506 Analysis and Treatment of Historic Structures (2, 0, 2) 3 

This course introduces methods for the structural analysis of Archeologic, Industrial and historical monuments, including 
masonry, timber, iron, steel, and concrete structures. Selection of a monumental building for the study. Documentation of 
the structural system by the field investigation. Visual observation of the structural problems. Determination of the necessary 
investigations to understand the conditions of the soil. Detection of the structural problems by nondestructive test 
techniques. 

SEÇMELİ DERSLER: 

KORS511 Korumanın Manevi Boyutları 

Bu ders kültürel kaynakların, kültür sistemlerinin hem fiziksel hem manevi yansımaları olarak algılanması üzerine bilincin 
geliştirilmesini amaçlamaktadır. Günümüzde korumanın teknik sorunları için pek çok yöntem geliştirilmiş olmasına rağmen, 
dokunulmaz niteliklerini koruma problemleri hala tartışmalıdır. Ders, arkeolojik ve tarihi yapıların ve çevrelerin “ruhu”nun 
korunmasının önemini vurgular ve konuyla ilgili örnekler üzerinden teorik tartışma ve öneriler sunar.  

KORS511 Intangible Aspects of Conservation 

This course aims to grow consciousness on cultural resources as tangible and intangible aspects of cultural systems. 
Although today the technical aspects of conservation are mostly experienced and successfully practiced, the intangibles 
are still on debate. Thus, the course aims to emphasize the importance of preserving the “soul” of historic buildings and 
environments. 

KORS512 Mimari Korumada Çağdaş Tasarım Yaklaşımları 



Çeşitli ülkelerdeki tarihi yapılarda gerçekleştirilmiş olan mimari tasarımların seçilmiş bazı temalar özelinde incelenmesi; 
yaklaşım biçimlerinin koruma felsefesi çerçevesinde tartışılması. 

KORS512 Contemporary Design Approaches in Architectural Conservation 

Selected themes concerning architectural design trends in historical buildings of different cases in various countries are 
examined and discussed within the context of conservation philosophy. 

KORS513 Arkeolojik ve Tarihi Yapı Sistemleri 

Yapılan Arkeolojik kazılar sonucunda açığa çıkartılan mimari yapılar ve geçmişten belirli ölçülerde günümüze ulaşabilen 
tarihi veya endüstriyel yapılarda kullanılan taşıyıcı malzemelerin temel özellikleri; yığma yapı türleri, bunları oluşturan temel, 
duvar, kolon, kemer, tonoz ve kubbe gibi bileşenleri; ahşap yapılar ve yapı sistemleri ve fonksiyonları bağlamında 
irdelenmesi. 

KORS513 Historic /Archeologic Structural Systems 

Basic properties of historic structural materials; masonry types and their structural components such as foundations, walls, 
columns, arches, vaults and domes; timber structures; properties of soils in relation to behavior of foundation. 

KORS514 Yapı Malzemeleri ile İlgili Laboratuvar Araştırma Teknikleri 

Kültürel miras içerisinde yer alan arkeolojik, endüstriyel ve tarihi yapı malzemelerinin incelenmesinde laboratuvar araştırma 
tekniklerinin tanıtılması. Malzeme bozulmasının saptanması, iyileştirilmesi ve korunması teknikleri. Restorasyon projesine 
konu olan yapının malzemeleri üzerinde laboratuvar araştırmaları.  

KORS514 Laboratory Research Techniques of Historical Building Materials 

Presentation of laboratory research techniques in the analysis of the historical building materials. Diagnosis of material 
deterioration, treatment and conservation techniques. Laboratory research related with the materials of the building studied 
in the restoration project. 

KORS 515 Arkeolojik ve Tarihi Yapıları İleri Belgeleme Teknikleri 

Mimari ve kentsel ölçeklerdeki koruma çalışmalarına veri oluşturacak, arkeolojik kazılar sırasında veya tarihi yapıların 
dokümantasyonunda ileri belgeleme teknik ve gereçlerinin tanıtılması; elektronik aletler ve ilgili yazılımlarla, arazide ve 
laboratuvar ortamında deneyim kazanılması, alıştırmalar yapılması. Koruma projelerinin analizi, değerlendirme ve öneri 
aşamalarında kullanılacak sunum tekniklerinin araştırılması; poster, 3 boyutlu model ve internet gösterisi hazırlama 
çalışmaları. Koruma veri tabanlarının oluşturulması, dijital arşivleme çalışmaları. 



KORS515 Documentation and Interpretation of Archeological and Historic Built Environments 

The aim of this course is to enable students to develop proficiency in the methods to document and interpret the cultural 
and architectural traditions of a variety of built contexts. The course covers examination of the methods to document 
buildings, districts and cultural landscapes combined with the methods to interpret their historical and architectural 
significance according to professional standards.  Course focuses on the historic built environments of the Northern Cyprus 
and includes a semester-long service-learning project that applies the documentation and interpretation methodologies 
introduced in this course. 

KORS516 Yapılarda Strüktürel Değerlendirme ve Müdahale Yöntemleri 

Arkeolojik kazılar sonucunda açığa çıkartılan mimari yapı kalıntıları, endüstriyel ve tarihi yapılarda zemin özellikleri, taşıyıcı 
sistemler, bunları oluşturan elemanların strüktürel davranışları ve malzeme özellikleri, hasar türleri, hasar tespit yöntemleri 
ve müdahale teknikleri. 

KORS516 Structural Assessment and Intervention Techniques for Historic   Buildings 

The properties of soil types, structural systems used in historic buildings, their structural behaviors and mechanical 
properties of materials, damage types, diagnosis and intervention techniques. 

KORS517 Kıbrıs’ta Mimarlık Tarihi 

Kıbrıs'ta ki tarih öncesi ve tarihi dönemlerin, arkeolojik ve tarihsel kültürel, mimari değerlerin, miraslarının incelenmesi.  
Kuzey Kıbrıs örneklerinin ayrıntıda değerlendirilmesi. 

KORS517 History of Architecture in Cyprus 

Analysis of the cultural remains of various civilizations in Cyprus. Special emphasize will be given to Northern Cyprus 
examples. 

KORS518 Kentsel ve Çevresel Koruma da Yasal Yönetsel Mevzuat 

Kentler meydana getirdikleri tarihi çevresel dokuları ve içlerinde yaşayanların sosyo-kültürel ve ekonomik yapılarının bir 
aynasıdır. Bu özellikleri ile kentler barındırdıkları toplumun tarihinin bir parçası olarak bir yandan geçmişe yönelik bilgi verir 
öte yandan o toplumun kimliğini meydana getirirler. Günümüz kentlerinde kimi zaman hızlı kentleşme sonucu kimi zaman 
ise tarihsel sürecin yol açtığı aşınmadan dolayı kentsel altyapı yetersiz hale gelmiştir. Bunlardan dolayı kentlerimizin gelişimi 
ile ilgili kararlar alırken birbirinden tamamen farklı bakış açıları ile bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bu dersin 
amacı, özellikle kentin ve arkeolojik, tarihi çevresel alanının korunmasını gerektiren durumlarda uluslararası anlaşmalar ile 
belirlenmiş ICOMOS kriterleri başta olmak üzere Kıbrıs ve Türkiye yasal mevzuatlarını tartışarak, yenileme, iyileştirme ve 
restorasyon kararları alınırken göz önünde bulundurulması gereken kriterleri öğrenciye aktarmaktır.  



KORS518 Legal and Administrative Aspects of Conservation 

Review of legal and administrative aspects in conservation. Examination of international regulations, charters, declarations 
and conventions. Governmental and nongovernmental organizations.  

KORS519 Restorasyon Projesi Yönetimi 

Restorasyonun projelendirme ve uygulama süreçlerinin idaresi. Disiplinler arası bir iş programı ve bütçe geliştirilmesi. Sorun 
tanımından başlayarak uygulama sürecini yönlendirecek etken bir yönetmeliğin hazırlanmasına kadar tüm süreçleri 
kapsayacak bir örgütlenmenin oluşturulması.  

KORS519 Management in Restoration Project 

Managing of both project and implementation phases in restoration. Execution of an interdisciplinary work program and 
budget. Establishment of a comprehensive organization covering all the phases starting with the definition of the problem 
and ending with an effective guideline for carrying out the implementation phase. 

KORS520 Tarihi Alanda Yeni Yapılar 

Tarihi çevrelerin özgün mimarisini yaratan ve onları korunmaya değer yapan yapı grupları ve tek yapıların, farklı örnekler 
üzerinde sokak/ada/parsel bazındaki tipolojik dökümlerinin irdelenmesi; bu özellikler ışığında yoğun tarihi çevrelerdeki 
boş/yıkılmış/sıhhileştirilmesi gerekli alanlara yeni yapı yaparken, ya da eski yapıya yeni ek getirirken göz önüne alınması 
gerekli temel ilke ve veriler, konuya yönelik uluslararası kararlar; farklı tarihi yapı gruplarının yeniden işlevlendirilmesi 
konusunda güncel yaklaşımlar; dünyadan arkeolojik, endüstriyel ve tarihi çevre koruma ve de tasarım örnekleri üzerinde 
tartışma; seçilen eski dokuya yeni yapı ve eski yapıya yeni ek uygulamalarının incelenmesi. 

KORS520 New Buildings in Historic Settings 

Designing infill and new additions to historic buildings and precincts are the common practice of architecture over all time 
in all cultures. It is critical that all heritage conservation practitioners, irrespective of their disciplinary background and 
expertise develop skills of assessment of the impact of new on the heritage significance of existing contexts, visual and 
spatial literacy in the design of new fabric in historic settings. 

KORS521 Tarihi Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Yöntemleri 

Tarihi çevrelerin korunması için gerekli yöntem ve tekniklerin tanıtılması. Seçilen tarihi alan için belgeleme yöntemlerinin 
araştırılması. Restorasyon projesine konu olan tarihi konut yapısının bulunduğu tarihi çevrenin incelenmesi. Alanın mimari, 
doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik özelliklerinin analizi. Olanaklar ve sorunların değerlendirilmesi. Koruma kararlarına yön 
verecek olası öneri ve tasarım ölçütlerinin tartışılması. 



KORS521 Preservation and Development Methods of Historic Environment 

Presentation of methods and techniques for preservation of historic sites. Investigation of documentation methods 
appropriate for the chosen historic area. Examination of the historic environment in which the historic residential building 
subjected to study in the restoration project is to be preferred. Analysis of architectural, natural, cultural and socio-economic 
characteristics of the study area. Evaluation of the potentials and problems. Discussion of possible recommendation and 
design guidelines for succeeding preservation decisions. 

KORS522 Kerpiç Yapıların Korunması  

Kerpiç yapı malzemesinin yapımı, özellikleri, bakımı, koruma teknikleri, yenilenmesi üzerine örnek yapı incelenerek bilgi 
verilmesi. Arkeolojik veya tarihi kerpiç yapılardan öğrenilen verilerin günümüz, yakın zamana ait kerpiç yapı uygulamaları 
ile karşılaştırılması. 

KORS522 Conservation of Historic Adobe Structures  

This course describes the problems encountered in the conservation of heritage property built with adobe. It  presents a 
contemporary approach to the assessment, maintenance, preservation and restoration of earthen buildings based on time-
tested techniques. The course covers architectural styles and materials; tools and equipment; materials and supplies; 
emergency shoring; moisture testing in adobe walls; material selection, mixing and testing; making adobe bricks; repairing 
and rebuilding adobe walls; repairing cracks in adobe walls; mud and lime plastering; earthen and lime finishes. 

KORS523 Arkeolojik-Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesi 

Dünyadaki mimari mirasın yeniden kullanımı ve canlandırılması örneklerinin incelenmesi; benzer sorunlara çözümler 
bulmak amacıyla Türkiye’deki mimari miras ile diğer ülkeler arasındaki benzerliklerin araştırılması; arkeolo jik, endüstriyel ve 
tarihi mimari mirasın yeniden işlevlendirilmesi için ulusal ve uluslararası ilkeler belirlenmesi ve yöntem geliştirilmesi. 

KORS523 Adaptive Reuse of Archeological & Historic Buildings 

This course is designed to introduce students to the theory and current issues of contemporary preservation practice 
underpinning innovations in adaptive reuse of historic buildings. As adaptive reuse is the conversion of a building for a use 
other than that for which it was originally intended, such conversions often require compatible adaptations to the interior 
which accommodate the needs of the building's adaptive use. Regarding the compatibility, the course offers theories of 
what, how, and why we preserve, while the focus will be on the basics and on providing as large and varied a framework 
for understanding current preservation practice through the analysis of case buildings. 

KORS524 Kıbrıs’ta Kırsal Mimari 



Bu ders yöresel mimarinin ana hatlarını verecektir. Farklılaşan kırsal konut mimarisine arkeolo jik, tarihi, mimari perspektif 
içinde genel bir bakış sağlayacaktır. Ders; yapılar, toplu ve dağınık yerleşmeleri içeren örneklerle yöresel biçimleri anlamaya 
odaklanacaktır. 

KORS524 Vernacular Architecture in Cyprus 

This course uses a survey of various traditions of vernacular building as a means to understand theoretical frameworks 
dealing with the nature, diffusion and transformation of architectural type; the formal, functional and aesthetic content of 
vernacular building; the relationship between craft, the building process and the making of places; and the continuities 
between the vernacular and the professional world of architects. 

KORS525 Tarihi Yapılı Çevrelerin Belgelenme ve Değerlendirilmesi 

İleri araştırma teknikleri ve araçları kullanılarak tarihsel, kentsel ve mimari çevreyi belirleyen ögelerin alanda saptanarak 
elektronik araçlar ve yazılımlar kullanılarak labaratuvar ortamında çalışılması; Koruma projelerine yönelik sunum teknikleri 
ile analiz değerlendirme ve önerilerin geliştirilmesi, 3 boyutlu modelleme teknikleri ile birlikte, poster hazırlanması, bilgi 
bankası oluşturulması. 

KORS525 Advanced Documentation Techniques of Historical Settings 

Introduction of advanced surveying techniques and instruments for recording historic architectural and urban objects; 
exercises with electronic instruments and related soft-wares at the site and in the laboratory. Presentation techniques to 
facilitate analysis, evaluation and proposal phases of conservation projects; preparation of posters, 3D models and internet 
shows. Development of conservation databases; formation of digital archives. ipoloji çalışmaları. 

KORS526 Tarihi Çevrenin Yeniden Canlandırılması 

Doğal ve/veya yapay yıpranma, işlevsel ve ekonomik eskime, plansızlık veya planlama hataları gibi bozulmalar içeren 
tarihsel çevrelerde koruma sorunlarının tartışılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi. Kentsel koruma, planlama ve 
uygulaması. Tarihsel çevreyi koruma yöntemleri. Sağlıklaştırma, işlev değerlendirmesi. Alt yapı ve diğer kentsel donanım. 
Planlama ve uygulama aşamasında kullanıcı katılımı, eğitim, planlama sürecinde alınacak önlemler. 

KORS526 Revitalisation of Historic Environment 

Selected themes concerning architectural design trends in historical buildings of different cases in various countries are 
examined and discussed within the context of conservation philosophy. 

KORS527 Koruma, Turizm ve Sürdürülebilir Planlama 



Arkeolojik, tarihi çevre ve mimari koruma ile turizmin ilişkisinin irdelenmesi. Yapılaşmada yerel mimari özelliklerin 
korunmasına, arkeolojik kalıntı ve tarihsel yapıların özgün ortamla uyumunun bozulmamasına, yeni yapılanma yerine, var 
olan yapıların yeniden kullanımına yönelik çalışmalar ve yöresel ekonomik uğraşları korunup geliştirilerek turizme katılması.  

KORS527 Conservation, Tourism and Sustainable Development 

The symbiosis of both tourism and heritage places has become a major objective in the management and planning of 
historic areas today. The extraordinarily high level of tourism pressure at many heritage sites requires further planning and 
detailed management to avoid or reduce the adverse impacts as in the case of Cyprus. Therefore, this course examines 
the current conflicts among the ideas of conservation, heritage, and tourism and argues for a sustainable approach to the 
management and planning of heritage places based on a community and culture-led agenda. 

KORS528 Kültürel Miras Alan Yönetimi ve Sürdürülebilirliği 

Dersin amacı gerek uluslararası uygulamalarda, özelde ise Türkiye ve Kıbrıs’ta kültürel miras yönetimi  ve bununla ilgili 
kurumların işleyişi ile ilgili kuramsal, pratik bilgi ve bakış açısının öğrencilere kazandırılmasıdır. Ders içeriğinde toplumsal 
eğitim, koruma politikaları ve yaklaşımları, kültürel mirasın sürdürülebilirliği, ulusal ve uluslararası kül türel miras hukuku, 
uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar ile arkeolojik, endüstriyel ve tarihsel alanların, kırsal, kentsel dokusunun yönetimi  
ana konuları oluşturacaktır. Sit alanı yönetimi konusunda etik, özellikle şehirler içerisinde yer alan sit alanlarının farklı sosyal 
kesimler için farklı değerleri, değişim karşısında kültürel mirasın korunması gibi konular irdelenecek, kültürel mirasın 
korunması ve sürdürülebilirliği konusunda farklı ülkelerdeki yasalar ve uygulamalar ile UNESCO anlaşmaları incelenecektir. 

KORS528 Sustainable Management of Cultural Heritage Sites 

The aim of the course is to assess the management of cultural heritage internationally, and more specifically in Turkey and 
Cyprus within the framework of theory and practice.  Education of the masses, policies and approaches to conservation, 
the sustainability of cultural heritage, national and international laws concerning cultural heritage, international foundations 
and conventions, as well as the management of archaeological, industrial and historical sites and the architectural texture 
of cities will be among the topics discussed.  The ethics of site management, especially the fact that sites within a city may 
represent different values to different social classes and how cultural heritage can be conserved will be dealt with.  Laws 
and conventions guarding and managing the sustainability and conservation of cultural heritage in different countries, as 
well as UNESCO conventions will be studied. 

KORS529 Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Derste, arazi üzerindeki ve toprak altından çıkartılan buluntuların coğrafya içerisindeki verilerin derlenip değerlendirilmes i 
için kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel ilkeleri ve teknikleri, planlama ve uygulama pratiği ile ilişkili bir biçimde 
ele alınacaktır. Bu kapsamda CBS’nin temelleri, temel haritacılık kavramları, tematik haritalama, veri sınıflama, veri 
inceleme, görsellerin ve haritaların tasarlanması, veri tabanı işletim sistemleri ve mekânsal veri analiz yöntemlerinin 



arkeolojik kazı, mimari koruma, kültürel miras alan yönetiminde amaca uygun ve verimli bir şekilde nasıl kullanılabileceği 
örneklerle açıklanacaktır. 

KORS529 Geographic Information Systems 

This course will aim to introduce the student to the main principles and techniques, planning and practical application of 
Geographic Information Systems (GIS), which is used to categorise and evaluate data with a geographic component.  In 
this respect, the foundations of GIS, main concepts of mapping, technical mapping, classification and analysis of data, 
design of visuals and maps, database management systems and spatial data analysis methods will be taught to the student 
with a view towards utilizing such tools effectively for the presentation and analysis of archaeological excavations, 
architectural conservation and cultural heritage site management. 

KORS530 Müzecilik ve Uygulamaları 

Ders bağlamında Türkiye, Kıbrıs ve diğer ülkelerdeki müze yönetimi, kurumların işleyişi ile ilgili kuramsal ve pratik bilgi, 
bakış açısının öğrencilere kazandırılmasını amaçlanmaktadır. Müzecilik tarihi ve çağdaş müzecilik kuramları, kentsel ve 
yerel müzeler, toplumsal eğitim, koleksiyon yönetimi, uygun iklim koşullarında depolama ve sergileme, sergi tasarımı, 
koruma politikaları ve sürdürülebilirliği gibi konular dersin ana odaklarını oluşturmaktadır. 

KORS530 Museum Studies and its Practices 

The aim of this course is to introduce the student to the management of museums in Turkey, Cyprus and in other countries 
with both a theoretical and practical approach.  The history of museology and contemporary concepts of museology, urban 
and local museums, community education, management of collections, design of exhibits, conservation policies and their 
sustainability will be among the topics discussed 


