
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YATAĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU  

DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 

I. SINIF / I. DÖNEM 

DYT 1001 MESLEKİ MATEMATİK         AKTS : 3 

Sayılar, Rasyonel Sayılar, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Oran-Orantı, I. Derece Denklemler, Denklem Kurma Problemleri, 

Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Muhakeme Problemleri, Temel Geometri kavramlar 

DYT 1003 DOĞAL YAPI TAŞLARINDA  TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ  AKTS : 3 

Fiziksel büyüklükler ,Vektörler, Kuvvet ,Moment ,Denge, Kütle ve Ağırlık kavramları, Dinamik temel kavramlar, Düzgü 

doğrusal hareket, Sabit ivmeli hareket, Newton un hareket kanunları, Sürtünmeli yüzeyde hareket, İş-Güç-Enerji 

DYT 1005 JEOLOJİ ve KAYAÇ BİLGİSİ      AKTS : 4 

Yerkürenin yapısı ve bileşimi Mineraller , özellikleri ve sınıflandırılması , Jeolojik zamanlar, Magmatik Kayaçlar, Torul 

Kayaçlar , Metamorfik Kayaçlar, Tektonik deformasyonlar (Kıvrım ve kıvrımlanma), Tektonik deformasyonlar 

(Çatlaklar ve faylar), Tektonik deformasyonlar (Çatlaklar ve faylar), Levha tektoniği, Depremler 

DYT 1009 TOPOGRAFİK VE JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ    AKTS : 4 

Harita Nedir ve Çeşitleri ,Topografi harita tanımı, Eş Yükseltiler ve Çeşitleri, Topografik Haritanın Okunması, 

Haritalarda Eğimin ve Yüksekliğin Bulunması , Harita Üzerinde Uzunlukları ölçülmesi, birim çeviri işlemleri, Topografik 

haritalardan kesit alınması, Ölçmelerde kullanılan basit araç, gereçler ve arazide  yapılan işlemler, GPS okuma 

koordinat bulmak, koordinattan alan hesaplamak, Jeolojik Harita Tanımı ve Çeşitleri, Kayaçlarda bulunan yapılar, 

Jeolojik pusula nedir, nasıl kullanılır, ,Harita üzerinden kalınlık hesapları ,Jeolojik haritaların üzerinden doğrultu eğim 

bulunması, Jeolojik Harita üzerinden sondaj logu çıkartma  

DYT 1007 DOĞAL YAPI TAŞLARINA GİRİŞ      AKTS : 3 

Doğal yapı taşları teknikerliğinin tanıtılması, Doğal yapı taşlarının tanıtılması , Doğal yapı taşlarının özellikleri ve 

standartları, Doğal yapı taşlarının kullanım alanları, Dünya’da önemli doğal yapı taşları yatakları, Türkiye’de önemli 

doğal yapı taşları yatakları, Doğal yapı taşları ekonomisi, Doğal yapı taşları ocakçılığı hakkında genel bilgiler, Doğal 

yapı taşları ocakçılığında kullanılan makinalar  ve üretim yöntemleri, Doğal yapı taşları kesme işleme tesisleri 

hakkında genel bilgiler, Doğal yapı taşları kesme işleme tesislerinde kullanılan makinalar, Doğal yapı taşları atölye 

işletmeciliği hakkında genel bilgiler 

DYT 1501 TEKNİK RESİM        AKTS : 4 

Teknik Resimin önemi ve gereği, Teknik Resim çiziminde kullanılan gereçler, Yazı ve Rakamlar, Çizgi türleri ve 

kalınlıkları, Ölçek kavramı , Bir doğruya üzerindeki bir noktadan dikme inmek ve dışındaki bir noktadan dikme çıkmak, 

Açıların pergelle çizilmesi, çokgenlerin çizilmesi, Yay veya dairenin merkezini bulmak, Daire üzerindeki bir noktadan 

daireye teğet çizmek, yayların çizimi, Küçük çapı bilinen oval çizmek, İz düşümün tanımı ve çeşitleri, Görünüş çıkarma, 

görünüş çıkarmanın temel ilkeleri, Görünüş çıkarma yöntemi 
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DYT 1503 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM     AKTS : 4 

Bir çizim tasarım programının tanıtımı; donanım ihtiyacı, programın kurulumu ve çalıştırılması, Çizim programı 

çalışma ekranının tanıtımı; yeni çalışma dosyası oluşturulması, Çalışma sayfasında ön hazırlıkların yapılması; çizim 

yardımcılarının kullanımı, Çizim araç çubuğunun kullanımı ve görevlerinin anlaşılması, Düzenleme araç çubuğunun 

kullanımı ve görevlerinin anlaşılması, Nesne yakalama ve nesne özelliklerini düzenleme işlevlerinin anlaşılması, 

Ölçülendirme araçlarının kullanımı ve işlevlerinin anlaşılması, Sorgu araçlarının kullanımı ve işlevlerinin anlaşılması, 

Ekrandaki nesnelerin görünümlerini düzenleme; büyütme, küçültme, ekran kaydırma ve önceki görünüme ulaşma, 

Ekran görünümlerinin çizim kâğıtlarına aktarılması; çizici ayarları, Örnek çizimlerin yapılması, Ön – yan ve üst 

görünüşlerin yapılması, temel  geometrik çizimler, Mimari çizimler, mekanik çizimler  ve temel grafiksel çizimler. 

BİP 1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ     AKTS : 3 

Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri. 

 

 

I.SINIF / II. DÖNEM 

DYT 1002 OCAK JEOLOJİSİ       AKTS : 2 

Doğal Yapı Taşlarının Mineralojik, Petrografik, Ticari tanımları ve sınıflandırılması, Doğal Yapı Taşlarının jeolojik 

oluşumlarına göre sınıflandırılması, Kayaçlarda meydana gelen yapılar, Magmatik kayaçlardaki yapılar, Tortul 

Kayaçlardaki yapılar , Metamorfik kayaçlardaki yapılar , Kırık ve çatlak sistemlerinin tayini , Kırık ve çatlak 

sistemlerinin analizi, Türkiye doğal yapıtaşları yataklarının oluşumu ve değerlendirmesi, Türkiye doğal yapıtaşları 

envanterinin incelenmesi 

DYT 1004 DOĞAL YAPI TAŞLARI OCAK İŞLETMECİLİĞİ    AKTS : 3 

Doğal yapı taşlarının  oluşumları, Doğal yapı taşları ocak işletmesinin tanıtımı, Doğal yapı taşları yatağı işlenebilirliğine 

etki eden doğal parametreler, Doğal yapı taşları yatağı işlenebilirliğine etki eden jeolojik parametreler, Doğal yapı 

taşları yatağı işlenebilirliğine etki eden  yasal durum ve işletme parametreleri, Doğal yapı taşları yatağı 

işlenebilirliğine etki eden Pazar özellikleri ve finansman, Üretim öncesi hazırlıklar, Doğal yapı taşları ocaklarında 

kullanılan iş makinaları, Doğal yapı taşları ocaklarında kullanılan üretim makina ve ekipmanları, Doğal yapı taşları 

ocaklarında kullanılan araç gereçler ve sarf malzemeler, Yeraltı ocak işletme şekilleri ve işletme yöntemlerinin 

tanıtılması, Ocaklardan üretim sonucu ortaya çıkan ürünlerin tanıtımı. 

DYT 1006 DOĞAL YAPI TAŞLARI İŞLEME MAKİNE VE TEÇİZATI   AKTS : 3 

Doğal yapı taşları işleme tesisinin tanımı, Tesis  akım şeması, Kaldırma indirme makinaları, Blok kesme makinaları, 

Katrakların tanıtımı ve çeşitleri, Diskli blok kesiciler tanıtımı ve çeşitleri, Ebatlama makinaları, Yüzey işleme 

makinaları, Kenar işleme makinaları, Fayans hattı, Dolgu, tamirat hattı, Atık su tesisleri (arıtma sistemleri), 

Tesislerden  çıkan ürünlerin tanıtımı. 
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DYT 1008 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI      AKTS : 2 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramı ve ortaya çıkışı, İşçi sağlığı ve İş güvenliğinin önemi, İş kazaları ve meslek 

hastalıklarının nedenleri, İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramının hukuki kaynakları, Türkiye’ de iş güvenliği denetiminin 

uygulanışı, Maddi-  Manevi tazminat hakkı, Doğal Yapı Taşları Madenciliğinde  İş güvenliği tedbirleri , Doğal Yapı 

Taşları fabrikalarında  İş güvenliği tedbirleri 

DYT 1502 ATÖLYE MAKİNE VE MOZAİK ÜRETİM YÖNTEMLERİ   AKTS : 4 

Mermer atölyesinin tanımı, mermer atölyesinde binasında kurallar, Ölçme teknikleri ve ölçü kontrol, Klasik Kesme 

,Mini baş kesme makinesi parçaları, kesim hazırlığı, kullanımı  ve uygulamalar, Klasik Cila makinesi parçaları, silme 

işlemine hazırlık, yapılışı ve uygulamalar, Mermer torna makinesi parçaları, talaş kaldırma işlemine hazırlığı, kullanımı 

ve silim işlemleri  uygulamalar, Mozaik tasarımı, kullanılacak malzemenin hazırlanması, Mozaik sanatsal yapım 

teknikleri , mozaik malzeme kesimi, Sanayi tipi mozaik yapım teknikleri , mozaik malzeme kesimi, Mozaik kullanılacak 

malzemelerinin  hazırlanması ve uygulaması 

DYT 1504 ATÖLYE MAKİNE VE DOĞALTAŞ BİÇİMLENDİRME TEKNİKLERİ  AKTS : 4 

Mermer atölyesinin tanımı, mermer atölyesinde binasında kurallar, Ölçme teknikleri ve ölçü kontrol, Klasik kesme 

makinesi, Mini baş kesme makinesi parçaları, kesim hazırlığı, kullanımı  ve uygulamalar, Klasik Cila makinesi parçaları, 

silme işlemine hazırlık, yapılışı ve uygulamalar, Mermer torna makinesi parçaları, talaş kaldırma işlemine hazırlığı, 

kullanımı ve silim işlemleri  uygulamalar, Kesilmiş Ham doğal taş ürünlerinin cilalama işlemleri ve uygulamalar, Doğal 

taş biçimlendirme kullanılan teknikleri, tasarım aşaması , Malzeme ölçülendirme, Doğal taş biçimlendirme kullanılan 

gravür aletleri tanıtımı ve uygulamalar , Gravür aleti ile resim çalışması, Kimyasal biçimlendirme yöntemleri, desen ve 

resim tasarım 

DYT 1506 DOĞAL YAPI TAŞLARI MADENCİLİĞİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ  AKTS : 3 

Temel çevresel kavramlar , Madencilik gözüyle çevre kavramı , Çevre kirliliği, kirleticiler, Su, toprak ve gürültü kirliliği 

Çevre mevzuatı, Çevre kirliliğine alınabilecek önlemler , Global çevre sorunları , Madencilik faaliyetleri ve çevresel 

etkiler, Doğal yapı taşları madenciliği ve çevre , Doğal yapı taşları madenciliği ve fiziksel etkileri , ÇED uygulamaları , 

Madencilik sonrası çevre 

DYT 1508 MİMARİDE DOĞAL TAŞ       AKTS : 3  

Mimarlık tanımı ve temel kavramlar,  Tarihsel gelişimde doğal taşların mimaride kullanımları, Sanatsal Akımlara göre 

değişimleri, Anadolu Türk mimarisinde doğal taşların kullanımı, Günümüz mimarisinde doğal taşların önemi, 

Günümüz mimarisinde doğal taşların kullanıldığı yerler, Dış mekanda kullanılan doğal taşların bozuşmalar, Doğal 

taşların mimaride kullanımı sonucu ortaya çıkan sorunlar , Doğal taş yüzeylerinin korunması ve temizliği , Doğal taş 

yüzeylerinde oluşan lekeler ve silinmesi 

BİP 1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ     AKTS :3 

Sunu hazırlama, veri tabanları, bilgisayar ağları, internet, HTML dili ve web sayfası hazırlama, HTML editörü, veri 
iletişimi ve bilgi ağları kullanma. 
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II. SINIF  /  III. DÖNEM 

DYT 2001 MİNEROLOJİ VE PETROGRAFİ      AKTS : 3 

Mineralin tanımı, mineralojinin konusu, Kristal ve özellikleri , Kristallerde dış ve iç görünümler, Minerallerin özellikleri 

, Minerallerin sistematik sınıflandırması, Kayaç yapıcı mineraller , Mağmatizma , Magmatik kayaçların petrografisi, 

Sedimantasyon , Sedimenter kayaçlarının petrografisi, Metamorfizma tanımı ve çeşitleri, Metamorfik kayaçların 

petrografisi  , Kayaç döngüsü  

DYT 2003 DOĞAL YAPI TAŞI ÜRETİM YÖNTEMLERİ    AKTS : 5 

Antik çağ ve günümüzde doğal yapı taşları blok üretim yöntemleri , İlkel ve geleneksel yöntemle doğal yapı taşları 

blok üretimi, Patlayıcılar ile blok üretimi, Helezon tel kesme yöntemiyle blok üretimi, Termal şok yöntemi ile blok 

üretimi, Basınçlı su yöntemi ile blok üretimi, Kollu kesicilerle blok üretimi, Elmas tel kesme ile blok üretimi, Karma 

üretim yöntemleri, Doğal yapı taşları  ocaklarında basamak yüksekliği, genişliği ve şev eğim açısı, Doğal yapı taşları 

blok üretiminde Yeraltı işletmeciliği, Blokların ebatlanması ve ocak işletmesinden çıkan ürünler, Doğal yapı taşları 

ürünlerinin stoklanması. 

DYT 2005 DOĞAL YAPI TAŞLARI KESME VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ   AKTS : 5 

Doğal yapı taşları işleme tesisinin tanımı, Organizasyon ve akım şeması, Fabrikanın kuruluş yeri seçimine etki eden 

faktörler, Vinç sahası düzenleme ve stoklama işlemleri, Katrakların tanıtımı ve ayarlanması, Katraklarla kesim işlemi 

ve kontroller, Katraklarda kesime etki eden faktörler, ST lerin tanıtımı ve ayarlanması, ST lerde kesim işlemi ve 

kontroller, ST lerde kesime etki eden faktörler, Yüzey işleme teknikleri ve abrasivler, Dolgu, tamirat hattı ve 

ambalajlama, Atık su tesisleri (arıtma sistemleri) ve Fire hesaplamaları 

DYT 2007 DOĞAL YAPI TAŞI STANDARTLARI     AKTS : 2 

Standartlarla ilgili temel kavramlar, Doğal yapı taşlarında belirlenmesi gereken fiziksel, mekanik ve kimyasal 

özellikler, Sertliğin tanımı ve tayin yöntemleri, Birim hacim ağırlı tanımı ve tayin yöntemleri, Özgül ağırlığın tanımı ve 

tayin yöntemleri, Su emmenin tanımı ve tayin yöntemleri, Porozite ve kompozitenin tanımı ve tayin yöntemleri, Tek 

eksenli basınç dayanımının tanımı tayin yöntemleri, Eğilme direncinin tanımı ve tayin yöntemleri,  Sürtünmeyle 

aşınma kaybının tanımı ve tayin yöntemleri, Darbe dayanımının tanımı ve  tayin yöntemleri, Doğal Yapı taşlarında 

belirlenmesi gereken kimyasal özellikler ve tayin yöntemleri, Belirlenen Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özelliklerinin 

değerlendirilmesi , TSE ve Uluslararası standartların karşılaştırılması 

DYT 2009  TÜRKİYE VE DÜNYADA DOĞAL YAPI TAŞLARI YATAKLARI VE CİNSİ AKTS : 2 

Dünyada önemli doğal yapı taşları  yatakları (alp-himalaya kuşağı) , Avrupa kıtasının önemli doğal yapı taşları  

yatakları , Asya kıtasının önemli doğal yapı taşları yatakları , Afrika kıtasının önemli doğal yapı taşları  yatakları , 

Amerika kıtasının önemli doğal yapı taşları yatakları , Dünya doğal yapı taşları  ticaret hacmi , Türkiye’de önemli doğal 

yapı taşları yatakları, Ege ve Akdeniz  bölgesinin önemli doğal yapı taşları yatakları, Trakya ve karadeniz bölgesinin 

önemli doğal yapı taşları yatakları, Doğu Anadolu ve güney Anadolu bölgesinin önemli doğal yapı taşları yatakları, 

Marmara  ve iç Anadolu   bölgesinin önemli doğal yapı taşları  yatakları, Türkiye’nin dünya doğal yapı taşları  

sektöründeki yeri , Ülkemizin dünyaca tanınan traverten, mermer, kireçtaşı, granit, oniks vb. doğal yapı taşları 
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DYT 2010 İŞ VE MADEN KANUNU       AKTS : 2 

İş hukukunun tarihsel gelişimi, kavramları, Kaynakları, İş hukukunun uygulama alanı, Bireysel iş hukuku, Toplu iş 

hukuku, Madenler,  Maden Kanununa geçen tanımlar, Madencilik Faaliyetlerinde İzinler, Maden Hakları, Maden 

Gruplarına göre ilk müracaat ve ruhsatlandırma, Harç, teminat ve cezalar  Devlet Hakkı ve Özel İdare Payı, Gruplara 

göre maden ruhsat alan miktarları, Arama faaliyetleri ve faaliyet raporları, İşletme ruhsatı ve madenin işletilmesi, 

İşletme dönemi işlemleri, İhale, teknik nezaretçi, Ruhsatların düşmesi ve alınacak tedbirle 

 

DYT 2012 KAYA MEKANİĞİ       AKTS : 4 

Kaya mekaniğinde temel kavramlar, Kayaçların fiziksel özellikleri ve tayin yöntemleri , Gerilme analizi, Deformasyon 

çeşitleri, Kayaçlardaki deformasyon- gerilim, Elastik özellikler, Kaya sınıflamaları, Süreksizlik türleri, süreksizliklerin 

konumu, Süreksizliklerin aralığı ve sıklığı, Süreksizliklerin devamlılığı, pürüzlülüğü, süreksizlik açıklığı, Yenilme 

unsurları, Kayaçların yenilme çeşitleri, Kitle hareketleri,  Kitle hareketleri  ve önleme 

 

DYT 2501 DOĞAL YAPI TAŞLARI MOZAİK TASARIM VE UYGULAMALARI  AKTS : 4 

Mozaiğin tanımı ve tarihçesi, Sanatsal Mozaik tasarım aşaması ve hammadde seçimi  , Mozaik kesimi makineleri ve 

mozaik taşlarının  kesime hazırlanması , Mozaik taşlarının kesimi , Sanatsal mozaik yapım teknikleri , Sanatsal mozaik 

yapım uygulamaları , Mozaik tesviye ve cila işlemleri  , Sanayi tipi mozaik temel kavramları ,Çoklu kesim makineleri 

Eskitme makineleri, Kalıp dizim aşaması  

 

DYT 2503  DOĞAL TAŞ EL SANATLARI UYGULAMALARI    AKTS : 4 

Doğal taşlardan yapılacak olan el sanatı ürünlerin tanıtılması, Torna makinesi için doğal taş ürünün hazırlanması ve 

bağlanması , Torna uygulamaları , Doğal taştan yapılan el sanat ürünlerinin tasarlanması , Ürün için doğal taşın 

seçilmesi ve ebatlarının ayarlanması  , Ölçüsüne göre ürünün kesilmesi, Ürünlerin cila işlemleri   , Doğal taşların 

yapıştırılma işlemleri  , Doğal taşta kabartma ve oyma için taş üzerine desen aktarma çalışmaları  , Doğal taşta 

kabartma ve oyma için kullanılacak yöntem seçimi , Oyma işlemi yapmak , Kabartma işlemi yapmak 

DYT 2505 DOĞAL YAPI TAŞLARI YÜZEY İŞLEME TEKNOLOJİSİ    AKTS : 4 

Yapılarda kullanılan doğal yapı taşları , Abrasivler ve Cilalama ile yüzey işleme yöntemi , Honlama ile yüzey işleme 

yöntemi, Eskitme  fırçaları ile yüzey işleme yöntemi, Tamburlama ile yüzey işleme yöntemi, Basınçlı su yöntemi ile 

doğal yapı taşları  işleme, Alevle yakma ile yüzey işleme yöntemi , Asitleme ve Kumlama ile yüzey işleme yöntemi, 

Çekiçleme ile yüzey işleme yöntemi, Patlatma (kırma) ile yüzey işleme yöntemi, Renkli baskı boyama ile yüzey işleme 

yöntemi ve yeni teknolojiler, Doğal yapı taşlarında yüzey kalitesinin belirlenmesi, Yüzey tamirat, dolgu ve 

güçlendirme yöntemi 

DYT 2507 SONDAJ BİLGİSİ       AKTS : 3 

Sondajın tanımı, Sondajın amacı, Sondajın tarihçesi, Sondaj işlemleri, Sondaj türleri, Darbeli sondaj, Döner sondaj, 

Bileşik sondaj, Sondaj çamurlarının türleri, Döner ve darbeli sondajda takım dizisi, Havalı sondaj, Turbo sondaj, 

Sondaj gereçleri 
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DYT 2509 MALZEME BİLGİSİ       AKTS : 3 

Malzeme biliminin kapsamı ve önemi, Atomsal yapı ve  atomlar arası bağlar, Kristal yapı, kristal kusurları, moleküler 

yapı ve amorf yapı, Metaller, Seramikler, Polimerler, Kompozitler, Malzemelerin özellikleri, elektriksel, mekanik 

özellikler, Korozyon ve çeşitleri, korunma yöntemleri, oksidasyon, Plastik deformasyon ,viskozite, elastite modülü ve 

elastik deformasyon, Fiziksel özellikler, teknolojik özellikler, Daneli malzeme özellikleri, termal özellikler, Akustik 

özellikleri, boşluklu malzemelere ait özellikler                                                                                                                                                                   

 

DYT 2511 ENDÜSTRİYEL HAMMADELER      AKTS : 3 

Minerallerin tanımı (metalik hammaddeler , enerji  hammaddesi, endüstriyel hammaddeler, doğal yapı taşları ve 

kıymetli taşlar), Endüstriyel hammadde yatakları ve özellikleri, Endüstriyel hammaddeler ve özellikleri, Endüstriyel 

hammaddelerin ocak üretim yöntemleri, Endüstriyel hammaddeleri işleme tesisleri, Zenginleştirme Tesislerde 

kullanılan makina ve teçhizatlar, Endüstriyel hammaddelerin kullanım alanları, Türkiye’de ki önemli Endüstriyel 

hammadde yatakları, Dünyadaki önemli Endüstriyel hammadde yatakları, Endüstriyel hammaddelerin Türkiye 

ekonomisindeki yeri, Endüstriyel hammaddelerin Dünya ekonomisindeki yeri, Endüstriyel hammaddelerde  ARGE 

çalışmaları (nano teknoloji v.b.) 

 

DYT 2513 DOĞAL YAPI TAŞLARI PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET   AKTS : 3 

Pazarlamanın temel ilkeleri, kavramları, fonksiyonları , Makro düzeyde kurumsal yapısı. Mikro düzeyde pazarlama 

strateji ve politikaları, Maliyet ve verimlilik, Toplum, tüketici ve pazarlama yöneticisi bakış açıları, Kişisel satış kavramı 

ve kişisel satışın gelişimi, Satış süreci , Potansiyel alıcıların belirlenmesi, Yaklaşımı belirleme, , İtirazlar ve satış 

sürecinin tamamlanması, Satış sonrası müşteri ilişkileri , İhracat işlemleri uluslararası ticari teslim şekilleri, Akreditif 

türleri , Gümrükte hazırlanması gereken belgeler, İthalat işlemleri 

DYT 2515 MERMERİN SANATSAL TASARIMI     AKTS : 3 

Sanat’ın tanımı, Fonksiyonu, Sanat dalları, Sanatı meydana getiren unsurlar: konu, kompozisyon: 

çizgi,şekil,valör,tekstür-doku, renk, denge, malzeme ,teknik, armoni. Işık–gölge açık- koyu hakkında genel bilgi, Form 

- Biçim Çağrışımları ile ilgili tanımlar, Tasarım ilkeleri hakkında bilgi. Tasarımı meydana getiren tasar öğeleri: Çizgi, 

Yön, Biçim, Ölçü, Aralık, Doku, Renk, Değer, Hareket, Işık-gölge. Tasarımı  meydana getirmekte kullanılan ilkeler: 

Tekrar, Aralıklı tekrar, Uygunluk, Zıtlık, Koram, Egemenlik, Denge, Birlik. Tekrar ,  Sanatsal yapılarda kullanılan doğal 

taş elamanları, Sanatsal akımlarda doğal taşların etkilenme biçimleri, Dünyadaki önemli sanatsal yapılar, Türkiye deki 

önemli sanatsal yapılar 
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II. SINIF / IV. DÖNEM 

DYT 2002 YAPILARDA MERMER UYGULAMALARI     AKTS : 3 

Yapı nedir, yapı çeşitleri, Yapılarda kullanılan doğal taşlar, Taş duvarlar çeşitleri ve uygulamaları, İstinat duvarları 

çeşitleri ve uygulamaları , Metraj alma, Metre tül ve metre kare hesapları, Yapıda doğal taşların uygulama yerleri, 

Harç tanımı ve  hazırlama, Doğal yapı taşlarının harçlı montaj teknikleri (yer,denizlik,merdiven,basmak vb.), Mekanik 

montaja hazırlık ve uygulamalar 

 

DYT 2004 DOĞAL YAPI TAŞLARI EKONOMİSİ VE ARTIKLARI DEĞERLENDİRME AKTS : 2 

Temel iktisadi kavramlar, İşletmenin tanımı, amacı ve türleri, Doğal Yapı Taşlarında  sipariş ve teklif sunma , Maliyet 

hesapları , İthalat ve İhracat İşlemleri, Doğal Yapı Taşları  artıklarının oluşumu, Artıkların boyutuna göre 

sınıflandırılması, Artık oluşum miktarları , Mermer artıklarının değerlendirildiği yerler, Toz artıkların 

değerlendirilmesi, Parça artıkların değerlendirilmesi 

DYT 2008 BİTİRME PROJESİ       AKTS : 3 

Araştırma ve uygulama projeleri hakkında bilgilendirme , Bireysel veya gruplara araştırma / uygulama projelerinin 

verilmesi, Proje hazırlama konusunda bilgiler verilmesi, Araştırma projelerinin literatür çalışması, Uygulama  

projelerinin atölye çalışması, Araştırma ve uygulama atölye çalışması, Araştırma ve uygulama projelerinin kontrolu, 

sorunlu kısımlarının düzeltilmesi, Araştırma ve uygulama projelerinin sunulması, Araştırma ve uygulama projelerinin   

teslimi 

DYT 2008 DOĞAL YAPI TAŞLARI İŞLETMECİLİĞİ GENEL MAKİNE VE ELEKTRİK BİLGİSİ AKTS : 3 

Temel elektrik Kavramları, Elektrik Motorları, Çalışma Prensibi ve kumandası, Kontaktör, Röle ve sigortalar, 

Aydınlatma ve tesisat bilgisi, Topraklama, Makinenin tanımı, Bağlama elemanları, kavramalar, dişli ve dişli çarklar, 

Basit makineler, kaldırma makineleri, Motor bilgisi, benzinli ve dizel motorlar, Motorların bakım, Ekskavatörler, 

Yükleyiciler, Yardımcı Ekipmanları, Dozer, Greyder ,nakliye araçları kamyonlar 

SGP 2802 İLK YARDIM        AKTS : 3 

İlk yardımı tanımı ve önemi, İlk yardım için gerekli malzemeler , Basit pansumanlar ve sargılar yapmak , Kanamalarda 

ilk yardım uygulamaları , Kalp masajı ve suni solunum  uygulamaları , Burkulma, çıkık ve kırıklarda ilk yardım 

uygulamaları , Yanıklarda ilk yardım uygulamaları , Soğuk ve donmalarda ilk yardım uygulamaları , Yabancı cisim 

aspirasyonunda ilk yardım uygulamaları , Böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilk yardım uygulamaları , 

Zehirlenmelerde ilk yardım uygulamaları , Boğulmalarda ilk yardım uygulamaları , Nabız sayma, kan basıncı ölçme, 

vücut ısısını belirleme teknikleri 

DYT 2502 ATÖLYE EĞİTİMİ       AKTS : 9 

Mozaik tasarımı, kullanılacak malzemenin hazırlanması, Mozaik kullanılacak malzemelerinin  hazırlanması ve 

uygulaması, Mozaik uygulaması, Talaş kaldırma yöntemiyle Süs eşyası tasarım ve yapımı , Kesme aletleriyle Süs eşyası 

tasarım ve yapımı , Oyma ve kabartma yöntemiyle Süs eşyası tasarım ve yapımı, Denizlik,parapet malzemesinin 

tasarımı ve  uygulama, Banko malzemesinin tasarımı ve  uygulama, Basamak, rıht, limonluk tasarımı ve  uygulama, 

Şömine, Mezarlık tasarımı ve uygulama 
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DYT 2504 FABRİKA EĞİTİMİ       AKTS : 9 

Doğaltaş kesme işleme  tesisi için gerekli açık ve kapalı alan hesaplamaları , Entegre tesiste bulunması gereken 

makina parkı.Entegre tesisten çıkan ürün listesi ve uygulama alanları, Doğal yapı taşları ocaklarından gelen 

hammaddenin kodlanması ,takip formları, Katrak hesaplamaları ve Katraklarda oluşan kayıp hesaplamaları, ST 

hesaplamaları ve ST’lerde  oluşan kayıp hesaplamaları, Ebatlamalarda  oluşan kayıp hesaplamaları, cila ve kenar 

işlemede  oluşan kayıp hesaplamaları, Sipariş için gerekli hammadde ve blok verim hesaplamaları, Yüzey işleme 

teknikleri ve maliyeti , Dolgu,  tamirat hataları ve maliyetleri, ST, Katrak, fayans hattı, cila hattı üretim formları ve 

sipariş takip formlarının oluşturulması. Siparişe uygun  iş akış şemasının oluşturulması., Seleksiyon ve ambalajlama, 

Fabrikadaki kapasiteye uygun arıtma tesisi hesaplamaları, Fabrikadan çıkan ürünlerin satış şekilleri ve ihracat 

işlemleri 

DYT 2506 OCAK EĞİTİMİ        AKTS : 9 

Doğal taş ocağı arama teknikleri ve arama yaparken yanımızda bulundurmamız gereken araç gereçler, Arama 

işlemleri sonucunda harita çalışmaları ve yasal  işlemler hakkında genel bilgiler, Doğal yapı taşları ocağının açılmasına 

etki eden parametreler, Doğal yapı taşları ocakçılığı yapılan kayaçlar, Farklı Doğal yapı taşlarında  uygulanacak üretim 

yöntemlerinin belirlenmesi, Üretim yöntemlerine göre araç gereçlerin belirlenmesi, Ocaklarda personel ve ekip 

oluşumları , Üretim miktarına göre ekipman ve personel sayılarının hesaplama yöntemleri, Ocakların planlanması 

(üretim, pasa, stok, yol, şantiye, atölye v.b.), Ocaklarla ilgili fizibilite raporu oluşturulması , Ocaklarda, üretim, 

personel yevmiyeleri, sarf malzeme giderlerinin takip çizelgeleri oluşturularak kontrol altına alınması, Ocaktan çıkan 

ürünlerin sınıflandırılması, Ocaktan blok satış şekilleri ve ihracat işlemleri 

DYT 2508 DOĞAL YAPI TAŞLARINDA SELEKSİYON VE AMBALAJLAMA   AKTS : 3 

Doğal yapı taşları tesislerinden çıkan ürünler, Doğal yapı taşlarının yapılarda kullanım alanları, Yüzey işleme 

tekniklerine göre seleksiyon işlemleri, Seleksiyon yapılacak ürünlerin seçilme kriterlerinin belirlenmesi 

(renk,gözeneklilik v.b.), Farklı doğal yapı taşlarında seleksiyon işlemleri, Seleksiyon sorunlarının ocak ve fabrika 

tesinin işletilmesine etkisi, Seleksiyon işlemlerinden kaynaklanan satış sorunları, Ambalajlamada kullanılan 

malzemelerin özellikleri, Tesislerde kullanılan ambalaj sistemleri, İhracat ve İç piyasa ürünlerinde kullanılan 

ambalajlar, Ambalaj standartları, Ürüne uygun ambalaj seçimi, Ambalajlamanın ürünün satış olan etkisi 

DYT 2510 OCAK RUHSAT İŞLEMLERİ      AKTS : 3 

Maden grupları hakkında genel bilgi, Harita üzerinde koordinat belirleme ve alan hesaplama, Sorgulama yaptırma ve 

ilk müracaat, ruhsat teminatları, Arama ruhsatının alınması, İşletme ruhsatı alınması, İşletme ruhsatı alındıktan sonra 

yapılması gerken işlemler , Ruhsat alanlarının küçültülmesi ve bölünmesi, rödövans işlemleri, Terk işlemleri ve terk 

raporunun hazırlanması, Devir işlemleri, Teknik nezaretçi atanması ve Teknik nezaretçinin görev ve sorumlulukları, 

Daimi nezaretçinin görev ve sorumlulukları, İşletme faaliyetleri ve işletme izinleri, Ruhsat iptalini gerektiren nedenler 

DYT 2512 DOĞAL YAPI TAŞLARI TESİS PROJELENDİRME    AKTS : 3 

Entegre tesiste bulunması gereken makina parkı. Entegre tesisten çıkan ürün listesi, Tesis yeri seçimini etki faktörler, 

Tesis kurmak için yasal izinler , Tesis yapımında kullanılan yapı malzemeleri, Tesis projelendirmede finansmanın 

önemi, Tesis yerleşke planının çizilmesi, Doğal yapı taşları kesme işleme  tesisi için gerekli açık alan hesaplamaları  , 

Doğal yapı taşları kesme işleme  tesisi için gerekli kapalı alan hesaplamaları  , Tesis içinde ve dışında, çalışma akış 

şemalarının oluşturulması, Tesis içinde blok kesim ve ebatlama makinalarının yerleştirilmesi, Tesis içinde fayans 

hattının ve yüzey işleme makinalarının yerleştirilmesi, Belirlenen arazi üzerinde Doğal yapı taşları tesisinin projesinin 

çizilmesi, Türkiye’deki ve dünyadaki önemli Doğal yapı taşları tesislerinin plan üzerinden  incelenmesi 
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