
ZORUNLU DERSLER

Kodu Ders Adı
MİM117 MİMARİ TASARIM I* (4+4) 6

MİMARİ TASARIM I, iki dersten oluşmaktadır;
MİM123 Mimari İletişim & MİM125 Yapılı Çevre.
Bu dersler, MİM122 Mimari Tasarım II dersinin önkoşuludur. 

MİM127 Mimari İletişim* (2+2) 3

Çizim aletleri ve kâğıt boyutları tanıtımı; serbest el çizim; dikey, yatay, eğik ve eğrisel çizgi çizme; yazı; çeşitli geometrik

objelerin izdüşümsel çizimleri (plan, kesit, görünüş), ölçek kavramı, geometrik objelerin üç boyutlu çizimleri (aksonometrik

perspektif). 3 boyutlu ifade biçimleri (maket, kolaj, 3 boyutlu diyagramlar) Farklı medya kullanımları ile birlikte yeni ifade

biçimleri üretme, mimarlık bilgisinin aktarılması için kullanılabilecek iletişim araçlarının potansiyellerini araştırma

MİM129 Yapılı Çevre*  (2+2) 3
Tasarım sürecinde beden, eylem, taşıyıcı sistem mantığı ve malzeme bağlamında mekan analizleri yapılarak bir tür bilinç
oluşturulması. Öğrencinin belirli bir zaman ve mekan kavrayışının oluşması ve üç boyutlu olarak anlatabilmesi. Öğrencinin
zaman zaman bireysel ya da grup elemanı olarak gerçekleştirdiği atölye çalışmaları ve atölyede yapılan tüm projelerin

paylaşıma ve eleştiriye açık olması. Mimari konferanslara katılım, mimari metinlerin okunması ve yazılması, tasarım
bağlamında okuma ve yazma becerisinin geliştirilmesi.

MİM122 Mimari Tasarım II  (2+6) 5 
Mekânsal bağlamda tasarım. İnsan boyutu, aktiviteleri, yapım teknikleri ve mantığı göz önüne alınarak tasarım sürecine dair

metodoloji ve 3. boyutta zaman ve mekan kavramı öğretilmektedir. Bu ders kapsamında öğrencinin hem kişisel hem de grup

çalışması yapması hedeflenmektedir.
MİM221 Mimari Tasarım III  (2+6) 5 

Evde iş (üretim), iş yerinde yaşama, Durumları yeni bir mekan tanımlamaktadır. Öğrencilerin karışılacağı tasarım probleminin

amacı; ev ve iş yaşamının iç içe geçtiği durumların oluşturulduğu kurgunun tanımlanması ve tasarlanmasıdır.

MİM222 Mimari Tasarım IV  (2+6) 5 

Tasarım sürecinde yer, coğrafya, gündelik hayat bağlamında mekan analizleri yapılarak belirlenen bir çevrede mekanlar

bileşimi tasarımına yönelik bir tür bilinç oluşturulması. Kentte yer alan mimari bir probleme ait farklı türde bilgilerin araştırılması
ve sentezinin yapılması, belirlenen çevreye ait programın belirlenmesi ve mekânsal olarak düzenlenmesi, malzemenin

tanımlanıp taşıyıcı sistem tasarımının yapılması, tasarımda bilgisayar desteğinin kullanılması ve sunum yapılmasının
öğrenilmesi. Öğrencinin zaman zaman bireysel ya da grup elemanı olarak gerçekleştirdiği atölye çalışmaları ve atölyede
yapılan tüm projelerin paylaşıma ve eleştiriye açık olması. Mimari konferanslara katılım, mimari metinlerin okunması ve

yazılması, tasarım bağlamında okuma ve yazma becerisinin geliştirilmesi.

MİM321 Mimari Tasarım V  (2+6) 5 

Tasarım sürecinde yer, coğrafya, gündelik hayat bağlamında mekan analizleri yapılarak belirlenen bir çevrede mekanlar

bileşimi tasarımına yönelik bir tür bilinç oluşturulması. Kentte yer alan mimari bir probleme ait farklı türde bilgilerin araştırılması
ve sentezinin yapılması, belirlenen çevreye ait programın belirlenmesi ve mekânsal olarak düzenlenmesi, malzemenin

tanımlanıp taşıyıcı sistem tasarımının yapılması, tasarımda bilgisayar desteğinin kullanılması ve sunum yapılmasının
öğrenilmesi. Öğrencinin zaman zaman bireysel ya da grup elemanı olarak gerçekleştirdiği atölye çalışmaları ve atölyede
yapılan tüm projelerin paylaşıma ve eleştiriye açık olması. Mimari konferanslara katılım, mimari metinlerin okunması ve

yazılması, tasarım bağlamında okuma ve yazma becerisinin geliştirilmesi.

MİM324 Mimari Tasarım VI  (2+6) 5 
Nitelikli teknik girdi içeren basit ve karmaşık bina, bireysel ve grup olarak bütünsel bina sentezi, basit binaların tasarımı,
karmaşık binalar ve bina kompleksleri, yer analizi ve tasarımı.

MİM421 Mimari Tasarım VII  (2+6) 5 
Kent dokusu, karmaşık binalar ile ilgili sistemlerin (ulaşım, iletişim, mimarlığın ve planlamanın toplumsal etkileri) ve teknik

bilginin bütünleştirilmesi.  
MİM422 Diploma Project (2+8) 6

Diploma Projesi, iki dersten oluşmaktadır;
MİM424 Mimari Tasarım VIII & MİM426 Bitirme Tezi

MİM424
MİM426

Mimari Tasarım VIII   (2+6) 5
Bitirme Tezi   (0+2) 1

Karmaşık bina tasarımı, planlama ve kent tasarımı: bilgi birikimi, çözümleme, programlama, planlama, bina tasarımı, taşıyıcı
sistemler, bina sistemleri, peyzaj tasarımı ve ilgili diğer bilgiler.

MAT115 Temel Matematik (2+2) 3

Bu ders, matematiksel sorunlara analitik bir yaklaşım geliştirme ve geometrik uygulamaları kavrama becerisi vermeyi

amaçlamaktadır. Dersin konu başlıkları vektörler, trigonometri, analitik geometri, diferansiyel hesapların geometrik

uygulamaları, matrisler olarak belirlenmiştir.
MİM115 Temel Tasarım (2+2) 3

Temel Tasarım elemanları (nokta, çizgi, ölçü, doku, şekil, renk, yön, aralık, hareket ve ışık-gölge), temel tasarım ilkeleri (tekrar,

uygunluk, zıtlık, kademelenme, denge ve birlik) ve görsel algılama aracı kavramlar (yakınlık, benzerlik, bağıntı, simetri ve

saydamlık), şekil/biçim ve çalışma alanı ilişkisi ile iki ve üç boyutlu çalışma alanlarını konu almaktadır.

MİM217 Mimarlıkta Bilgisayar Uygulamaları (1+2) 2
Bilgisayar yardımıyla mimari tasarımın kurumsal temelleri. Mimarlıkta bilgisayar kullanılan alanlar. Bilgisayar destekli mimari

tasarım süreci, tasarım yaklaşımları. Mimarlıkta kullanılan veri tabanı türleri, yapıları ve organizasyonları. Bilgisayar destekli

mimari tasarımda model türleri, kavramsal ve biçimsel modellerde tanım teknikleri. Mekan planlaması modeller ve biçim
gramerleri. Bilgisayar destekli mimari tasarımda değerlendirme. Analitik modeller ve benzetim modelleri. Uzman sistemler.

Uygulama örnekleri.
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ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2
Kurtuluş Savaşı / Doğu ve Batı Cepheleri / Mudanya Anlaşması ve Saltanatın Sona Ermesi / Lozan Barış Konferansı ve

Cumhuriyet’in Kuruluşu / Yeni Cumhuriyet / Muhalefet / Eğitim ve Kültürde Yenilikler / Musul Sorunu / Çok Partili Sistem

Denemeleri

TRD101 Turkish I (2+0) 2

Yazım Kuralları / Ses Bilgisi/ Biçimbilim / Söz Dizimi / Dil
MİM131 Kentsel Topoğrafya (2+0) 2

Bu ders, öğrencilere tasarım sürecinin analiz aşamasını tanıtmayı ve sistematik analiz tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin ana hedefi, doğal ve yapılaşmış çevreyle ilgili bütüncül bir yaklaşımı öğrencilere kazandırmaktır.

MİM118 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş (3+0) 3
Bu dersin amacı sanat ve mimarlık tarihi ile ilgili temel teori ve kavramları analiz ederek bu alandaki başlıca bakış açılarını
incelemektir. Bu derste öğrenciler, sanat ve mimarlık tarihçilerinin bu disiplinlerdeki başlıca argümanları nasıl ortaya koyduğunu
öğreneceklerdir. 

MİM116 Yapı Bilgisi ve Malzemesi I (2+2) 3

Temel bilgiler, yapı ile ilgili kavram ve terimler, mimarlık ve yapı mevzuatı,sınıflandırma ve kodlama sistemleri, bina-çevre-
kullanıcı ilişkileri, yapıdan beklenen performans özellikleri. Yapı sistemi ve tesisat sistemleri (sıhhi tesisat-aydınlatma-
haberleşme-ısıtma- havalandırma v.b.) Yapı sistemi analizi, yapıyı oluşturan alt sistemler (taşıyıcı strüktür, duvarlar,

döşemeler, çatı, merdivenler) ve bunları oluşturan işlevsel elemanlar (pencere, kapı, baca, parapet v.b.).

ATA102 History of Turkish Revolution II (2+0) 2

Kurtuluş Savaşı / Doğu ve Batı Cepheleri / Mudanya Anlaşması ve Saltanatın Sona Ermesi / Lozan Barış Konferansı ve

Cumhuriyet’in Kuruluşu / Yeni Cumhuriyet / Muhalefet / Eğitim ve Kültürde Yenilikler / Musul Sorunu / Çok Partili Sistem

Denemeleri

TRD102 Turkish II (2+0) 2

Dil Aileleri / Ağız ve Diyalektler / Sözlü ve Yazılı Anlatım
MİM214 Bilgisayar Destekli Tasarım (3+0) 3

Mimari tasarımda kullanılan bilgisayar programlarının tanıtılması ve uygulanması.
MİM203 Mimarlık Tarihi I (3+0) 3

Tarih öncesi dönemden Gotik döneme kadar mekansal mimari, mimarinin temelleri, çevre etmenleri, mimari elemanlar ve

geçmişteki örnekleri,, strüktürel sistemler, sosyal ve sanatsal olayların mimari ile ilişkisi.
MİM211 Mimaride Çelik Yapılar (3+0) 3

Dersin kapsamında ele alınacak konular; yapısal çelik malzeme davranışı, yapısal çelik malzemenin avantajları/ dezavantajları,
çelik bağlantı yaklaşımları ve tasarımı, basınç, çekme, eğilme kuvvetleri göz önüne alınarak tasarım yapılması, çelik çatı
makasları ve tasarım prensipleri, çok katlı çelik bina tasarım prensipleri.

MİM208 Sürdürülebilir Tasarım (3+0) 3
Bu derste öğrenciler, aydınlatma, ısıtma, doğal ve yapay havalandırma, elektrik tesisatı, soğuk ve sıcak su tesisatı, atık su

sistemleri ve bileşenleri, yağmur suyunun uzaklaştırılması, drenaj sistemleri, ıslak hacimlerin organizasyonu gibi başlıkları
içeren binalardaki tesisat sistemleri ve uygulamaları hakkında bilgi kazanacaklardır. 

MİM114 Mimarlıkta Statik ve Mukavemet (2+2) 3
Giriş, kuvvet kavramı, bir noktada kesişen kuvvetler, paralel kuvvetler, kuvvet çifti ve moment, düzlem kuvvetlerin genel hali,

ağırlık merkezi, mesnetler, yükler, sürtünme, kafes sistemler, kablolar, atalet momenti, iç kuvvetler, gerilmeler, şekil
değiştirmeler, normal kuvvet etkisi, kesme kuvveti etkisi, burulma momenti etkisi, eğilme momenti etkisi, elastik eğri, kesmeli

eğilme etkisi, bileşik eğilme, çubukların burkulması. 
MİM204 Mimarlık Tarihi II (3+0) 3

İslam’da mekan olgusu, mekanı oluşturan işlevsel ve yapısal öğeler, çok kullanılan mekan tipleri, tarihsel ve kültürel kökenleri
ve yapı içindeki işlevsel ve mekansal etkileri, Anadolu’daki erken İslam yapılarında ve diğer kamusal yapılarda mekan, Osmanlı
Klasik Dönem, Rönesans ve Barok’da mekan, Osmanlı Klasik Dönem, Rönesans ve Barok dönemlerinde mimarlık ve sanatta

gelişimin toplumsal ve kültürel kökenleri; Barok sanatın bir uzantısı olarak Rokoko, 16. yüzyılda İstanbul ve Roma’da kentsel

mekan, İstanbul ve Roma’nın 16. yüzyılda içinde bulundukları sosyal ve kültürel koşullar, bu koşulların kente yansımaları.

MİM207 Yapı Bilgisi ve Malzemesi II (2+2) 3
Yapı alt sistemi içinde yer alan işlevsel yapı elemanları, temel sistemleri, dış duvar sistemleri, İç duvar sistemleri, döşeme
sistemleri, çatı sistemleri, düşey sirkülasyon sistemleri. 

MİM305 Mimarlık Tarihi III (3+0) 3

19. yüzyılda endüstrileşme’nin mimarlığa etkileri, 19. yüzyılda Batı’da mimari akımlar, 19. yüzyılda Türkiye’de batılılaşma, yeni

sosyal ve mekansal ihtiyaçların mimarlığa yansımaları, dünyada ve Türkiye’de erken modernizm, erken modernistler (Walter

Gropius, Adolf Loos, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Alvar Aalto), Türkiye’de erken cumhuriyet mimarları
ve yapıları, uluslararası stil, ekspresyonist mimarlık, New York Beşlisi: Peter Eisenman, Michael Graves, Charles Gwathmey,

John Hejduk ve Richard Meier, modernizmden dekonstrüktivizme (Aldo Rossi, Robert Venturi, Theodor W. Adorno, Georges

Bataille, Walter Benjamin, Georg Simmel, Gaston Bachelard, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer) kadar olan süreçte
mekanın oluşma koşulları, mimarlık alanına ait ilkeler, mimari üretimin sanat ve toplumsal olaylarla ilişkileri.

MİM311 Betonarme Yapılar (3+0) 3

Giriş, betonarmenin malzeme olarak tanıtılması, hesaplamada kullanılan hipotez ve yönetmelikler, taşıma gücü yönteminin
özellikleri, taşıma gücüne göre bileşik eğilme, basit eğilme (dikdörtgen ve tablalı kesitler), kolonlar, karşılıklı etki diyagramı,
kesme kuvveti ve burulma etkisindeki betonarme kesitler, döşemeler, alt yapı sorunları ve temeller, betonarme taşıyıcı
sistemlerin tanıtılması ve oluşturulması kuralları, betonarme iskelet yapılar, özellikleri olan betonarme yapılar, yüksek yapılar,
büyük açıklıkların örtülmesi, betonarme bir yapının taşıyıcı sistemi üzerinde çözümlerin geliştirilmesi.
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MİM315 Fiziksel Çevre Kontrolü  (3+0) 3

Yapıda temiz su, sıcak su sağlama sistemleri ve öğeleri, atım donatımı sistemi ve öğelerinin tanıtılması, bu sistemlerle ilgili

fonksiyon alanlarının düzenlenmesi, yüksek yapılarda sıhhi tesisat. Yangın kontrolünde rol oynayan yapma çevreye ilişkin
tasarım değişkenleri (yerleşme sıklığı, hacimlerin organizasyonu, yangın merdivenleri, vb.), yangından korunmada yapma

çevrenin pasif ve aktif sistemler olarak tasarlanması. Isıtma, havalandırma sistemleri, iklimlendirme sistemleri ve öğeleri,
mimari çözümler ile entegrasyonu. Türkiye’de geçerli olan çevresel standartlar ve yönetmeliklerin tanıtılması (yangın
yönetmeliği vb.) Elektrik tesisatını oluşturan öğeler. (Aydınlatma sistemi, elektrik enerjisi ile çalışan diğer sistemler.); aydınlatma
hesap yöntemleri; aydınlatma sisteminin kuruluşu ve tesisatı; trafolar, panolar, güç dağıtım sistemleri; elektrik tesisatının
projelendirilmesi- Mimari proje ve diğer alt sistemlerle entegrasyonu. 

MİM405 Kentsel Tasarım (3+0) 3
Kent planlamanın temel kriterleri, kentsel tasarım kavramları, yerleşik ve gelişme alanlarında alt bölge ölçeğinde plan ve

tasarım kararı üretme süreçlerinin uygulamalı olarak verilmesi.
MİM316 Yapı Elemanı Tasarımı (3+0) 3

Tasıyıcı sistemin tanımı ve tarihsel gelisimi, yapıya etkiyen yükler; stabilitenin sağlanması, yığma, ahsap, betonarme, beton

prefabrike, depreme dayanıklı yapı tasarımı. Çelik ve betonarme taşıyıcı sistem ve bileşenleri kavramları ve detaylandırma.

MİM317 Koruma ve Restorasyon (3+0) 3

Tarihi yapı korumanın kuramsal temeli, çağdaş koruma kuramının 19. yüzyıldan günümüze dek gelişimi, restorasyon öncesinde
yapılan araştırmalar, koruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı, restorasyon teknikleri (sağlamlaştırma, bütünleme,
yenileme vb.) yapılmış restorasyonlardan örnekler. Korunacak alanların seçimi, çözümleme yöntemleri, sokak, mahalle ve kent

ölçeğinde koruma örnekleri. Türkiye'de korumanın yasal ve örgütsel yönleri, koruma eğitimi. 

MİM310 Tarihi Yapıların Analizi (3+0) 3

Rölöve tarihi, rölöve türleri, belgesel-mimari fotoğraf çekimi, geçmisten günümüze yapıların islevleri, elemanları, yapım
teknikleri ve malzeme kullanımları, geleneksel ve gelismis teknolojiler yoluyla rölöve alma yöntemleri anlatılmaktadır. Yapının
mevcut durumunun rölöve ifade teknikleri ile çizilerek belgelenmesi ve yapım sistemi, malzeme, katmanlasma, bozulmaların
yapı üzerinde okunarak analitik rölövelerinin hazırlanması, alan ve atölye ortamında uygulamalı yaptırılmaktadır.

MİM409 Proje ve Yapım Yönetimi (3+0) 3

Temel kavramlar. Yapı üretiminde rol alanlar. Yapı üretim sürecinde yönetimsel ve ekonomik kararlar ve düzeyleri (sektör,
firma, proje, işlem). Sistem olarak inşaat sektörü; kuruluşlar, işlevler, çevre elemanları. Tasarım ve yapım firmaları: işlevleri,
örgütlenme biçimleri. İnşaat yatırımlarının değerlendirilmesi; fizibilite çalışmaları. İş usulleri, örgütlenme biçimleri ve

sözleşmeler. Maliyet yönetimi; maliyet tahmini, planlaması ve denetimi, bina yapımında maliyeti etkileyen faktörler. Süre ve

kaynak yönetimi; süre ve kaynak tahmini, planlaması ve denetimi. Şantiye yönetimi; şantiye planlaması, iş ilerlemesi denetimi.

Risk yönetimi; risk planlaması, denetimi. Kalite yönetimi; kalite planlaması, denetimi, şartnameler. Enformasyon yönetimi;
yapım yönetiminde enformasyon sistemleri. Yapı üretiminde üretkenlik; Mimarın yapı üretim sürecinin çeşitli evrelerindeki

rolleri. Yapı üretiminde mevzuat. Mimarın mesleki sorumlulukları. Bina maliyeti hesabı, proje planlaması ve programlaması, ve

fizibilite çalışmaları üzerine uygulamalar. 

MİM322 Kentsel Tasarım ve İmar Hukuku (3+0) 3
Kent, kentleşme, planlama kavramları; günümüzün kent planlama konuları; planlamanın hukuki yanı.

SEÇMELİ DERSLER
Kodu Ders Adı
MİM498 Kentsel Açık Mekân ve Tasarım (3+0) 3

Şehirsel fonksiyonlar ve ilişkilerinin düzenlenmesi. Dış mekân tasarımında mikroklimatik faktörler, psikolojik çevre faktörleri,
peyzaj düzenlemeleri. Uygulama örnekleri ve değerlendirilmeleri.

MİM387 Mimari Mekan ve Peyzaj (3+0) 3

Bu ders peyzaj öğelerinin algı, estetik, konfor ve kalite kapsamında değerlendirilmesini, çevresel kaliteyi ve yumuşak ve sert

zemin gibi temel peyzaj kavramlarını içermektedir. Bu çerçevede, öğrenciler tasarım sürecinde yaşamsal kaliteyi, ikamet

edenlerin ihtiyaçlarını, tasarımsal alanın yerleşimden sonraki değerlendirmesini analiz etmeyi öğreneceklerdir. Ortaya çıkan
bulgular sonucunda da bina yakın çevresindeki açık alanlarda modern hayata uygun tasarımlar ortaya koyacaklardır.

MİM378 Türkiye'de Modern Mimarlık: Erken 20. Yy (3+0) 3
Bu ders 20. yüzyıl başlarında Türkiye’deki modern avan-gard hareketleri ve buna bağlı olan mimari yansımaları inceleyecektir.

Öğrenciler bu dönemdeki mimari gelişmeleri ve dönemin sosyo-kültürel yapısını okumalar, eğitim gezileri ve kısa alıştırmalar
kapsamında öğreneceklerdir.

MİM493 Kentsel Proje (3+0) 3

Bu kentsel tasarım ve planlama dersi, kentsel yaşamı yorumlayarak lokal ölçekte öneriler üretmeyi hedeflemektedir. Dersin ana

amacı öğrencilere, kentsel planlama alanında eleştirel ve yaratıcı yaklaşım sergileyebilecekleri beceriler kazandırmaktır. Ders

İstanbul kapsamında belirlenecek bir alanda proje çalışması olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler bu alandaki tasarım önerilerini
geliştirmek üzere 3-4 kişilik gruplar halinde çalışacaklardır. 

MİM343 Kent ve Kentleşme

Bu ders kent kavramına zaman içinde bir araya gelen mimari bir toplu yapıt olarak incelemektedir. Kentsel form ve kentsel

süreç tarih içinde incelenecektir. Dersin amacı kent tasarımında öne çıkan temel kuramları ve ilkeleri incelemek, zaman içinde
oluşan kentlerdeki politik ve ekonomik dinamikleri anlamak ve bu bilgileri uygulayarak kentlere mimarlar, planlamacılar,
mühendisler ve yurttaşlar olarak müdahale etmek üzere eleştirel bir bakış açısı geliştirmektir. 

MİM458 Yeşil Binalar (3+0) 3
Bu ders, yapılı çevre içinde sürdürülebilirliğin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Sürdürülebilir bir yapı, yapının yaşam döngüsü
süresince, çevresel açıdan sorumluluk sahibi ve enerji-etkin bir strüktür ile kullanım süreci demektir: konumlandırmadan
tasarıma, inşaya, yönetime, bakıma, yenilemeye, ve yıkıma kadar. Tüm bunlar, üretkenlik ve de çevresel ve sosyal hassasiyet

ile kazanılmaktadır. Bu şekilde iç içe geçmiş ve bütünsel bir proje yönetimi, bu derste öğretilecek olan yeni bir düşünce sistemi

ve alışılmışın dışında metotlara ihtiyaç duymaktadır.
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MİM476 LEED AP Hazırlığı (3+0) 3
Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED) sertifika programı, bir yapının veya yapı alanının, insan ve çevre sağlığı açısından
anahtar konularda yüksek performans hedefleyen stratejiler izlenerek tasarlandığı ve inşa edildiğinin, bağımsız, üçüncü-
taraftan tasdiğidir. LEED puanlama sistemleri, Birleşik Amerika Yeşil Yapı Kurulu tarafından 2000 yılında oluşturulan LEED

komiteleri tarafından, açık, görüş birliğine dayanan bir süreçle geliştirilmiştir. Bu ders, öğrencilere LEED puanlama sistemleri

sınavlarına hazırlık imkânı sunmaktadır.
MİM463 İleri Bilgisayar Destekli Tasarım

Bu ders, tasarım ve mimarlık endüstrilerinin temel bir bileşeni olan bilgisayarla görselleme teknikleriyle ilgilidir. Bilgisayar

programlarıyla modelleme, çeşitli sistemlerin ve prototipin davranışını ve sonuçlarını temsil edebilen soyut bir model yaratma

sürecidir. Mimarlık için bilgisayarla modellemenin avantajı, birçok senaryoyu ve tasarımı oldukça hızlı bir şekilde
deneyebilmektir. Mevcut bir modelde değişiklikler yapılabilir; ve bu tasarımcının farklı seçenekleri keşfetmesini, yeni fikirler

deneyebilmesini sağlar.
MİM377 Mekan ve Aydınlatma Prensipleri

Bu ders, ışığın mekândaki bağlamı, mimarlıkta doğal ışığın uzamsal ve biçimsel oluşumu, aydınlatmanın fizyolojik ve psikolojik

etkileri ve mimari aydınlatma tasarımı üzerindedir. 
MİM492 Peyzaj Tasarımı ve İnsan Refahı

Bu ders, doğal çevrelerle etkileşimin sağlık açısından yararlarını göstermek hedefindedir. Doğal çevrelerle bağlantılı çevresel
psikoloji teorilerine genel bir bakış açısı, doğal peyzajları araştırma metotları, ve araştırmanın tasarımda kullanılmasını sunar.

Çevrenin, mahalle gibi farklı boyutlarına bakmayı, ve yaşlılar veya çocuklar gibi farklı topluluklara hitap etmeyi öğretir.
Öğrencilerden tasarım projeleri geliştirmeleri ve çağdaş kent formlarının sağlık açısından sonuçlarını incelemeleri

beklenmektedir. 

MİM484 Mimarlıkta Araştırma Başlıkları: Yaş-dostu Çevreler (3+0) 3

Bu ders, yaşlanan çevrelerin araştırılmasını ve tasarımını incelemektedir. Çevrenin sağlıklı yaşlanmanın farklı açılarına nasıl
bağlantılı olduğunu tartışır. Yaşlanmanın ekolojik teorileri ve yaşlı insanlara uygun araştırma metotları irdelenir. Amaç, bu

araçların yaş-dostu çevreler tasarımlarına nasıl bilgi aktarabileceğini anlamaktır. Özellikle mahalle ölçeğinde açık ve yeşil
alanlara, ve bunların yaşlı insanların sağlık ve yaşam kalitesini nasıl yükselteceğine önem verilecektir. Öğrenciler yaşlı
insanlara odaklı projeler tasarlayacak ve tasarımlarının onların sağlığını ve mutluluğunu nasıl etkilediğini tartışacaklardır.

MİM486 Kültür, Mimarlık ve Tasarım (3+0) 3
Bu ders, çevresel davranış bilimlerine ve bu bilimin bilgilerinin kültürel açıdan anlamlı çevrelere nasıl veri sağladığına
odaklanmaktadır. Kültürel değişkenlerin tasarımda özel bir rol oynadığı önermesindedir. Amos Rapoport’un ve bu bilimle alakalı 
diğer yazarların çalışmaları, ve kültürün tasarımdaki önemi tartışılacaktır. Öğrenciler kültürler-arası araştırmaları ve proje

örneklerini göreceklerdir. 
MİM382 Portfolyo Tasarımı

Bu ders, öğrencilerin yaratıcı çalışmalarını bir portfolyo halinde düzenlemelerini ve hazırlamalarını sağlar. Bu derste öğrenciler,
görsel kompozisyon ve organizasyon tekniklerini, belgelerin görselleştirilme yöntemlerini, iki boyutlu ve üç boyutlu imaj ve

çizimlerin sunum tekniklerini öğreneceklerdir. Ayrıca, derste, bilgisayar ortamında ve kâğıt üzerinde imaj düzenleme ile dijital ve

kâğıt üzerinde portfolyo hazırlama konuları işlenecektir. 
MİM480 Mekan ve Davranış

Bu ders, Georg Simmel, Michel Foucault, Henri Lefebvre, David Harvey, Manuel Castells, Edward Soja, Anthony Giddens,

Martina Löw, Pierre Bourdieu gibi teorisyenlerin irdelediği bir kavram olan mekânın sosyolojisi kavramına odaklanmaktadır.
Mekânsal sosyoloji, sosyal faktörlerin mekânsal çevreyi etkileme ve biçimlendirmesini konu alır. Bu ders aracılığıyla öğrenciler,
mekânsal sosyolojinin temel kavramları arasında yer alan arazi kullanımı, sosyal kontrol, kamusal mekân, kentleşme, göç,
endüstrileşme öncesi kent, endüstri kenti, endüstrileşme sonrası kent, kentsel dönüşüm, soylulaştırma, enformasyon kenti,

kapitalist mekânlar, küresel kentler gibi kavramları öğreneceklerdir.  

MİM369 Mekansal Algı

Algılama, özne ve uyaran arasındaki etkileşime işaret eder. Özne, algısal sürecin gerçekleşmesi aşamasında, uyaranı seçer,
zihninde organize eder ve son alarak da yorumlar. Bu derste, algılama teorileri (Gestalt, Gibson, Gregory), yöntemsel
yaklaşımlar (fenomenolojik, deneysel) ve algılamanın boyutları (görsel, işitsel derinlik) işlenecektir. 

MİM496 Çevre ve Davranış ilişkilerinde Araştırma metodları (3+0) 3

Bu derste, çevre-davranış ilişkilerini incelemekte kullanılan belirli yaklaşımlar ve kavramlar irdelenecektir. Öğrenciler dönem
boyunca belirlenen araştırma başlıkları dâhilinde çeşitli grup çalışmalarında bulunacaklardır. Temel kavramlar, mekânsal
okunabilirlik, kullanıcı memnuniyeti, kullanım sonrası değerlendirmeleri, kullanıcı kültürü, mahremiyet düzenleme, mekânsal
hiyerarşi, mekânsal algılama, yaklaştırıcı ve uzaklaştırıcı mekânlar, mekânın sosyal mantığı gibi başlıklardır. 

MİM499 Mimari Tasarım ve Analiz Yöntemleri (3+0) 3
Bu ders, hem mimari tasarımda, hem de mimari tasarım analizinde kullanılabilecek özel yöntemleri tanıtmak amacındadır. Bu

derste, mimari tasarımın ve mimari tasarımda analizin doğası tartışılacaktır. Öğrenciler, ilgili kavramları ve teknikleri

uygulayabilmek ve tartışabilmek için belirlenen mekânları ve binaları kullanacaklardır. 
MİM345 Evrensel Tasarıma Giriş

Gerçek dünyaya dair her türlü evrensel tasarım çözümü ve insan becerilerinin geniş kapsamı ders çerçevesinde tartışılacaktır.
Bunların yanı sıra engelliler ve her türlü insan ırkının çeşitliliğine vurgu yapılarak, evrensel tasarım yoluyla bu çeşitlilik ve farklı
çevreler için maksimum ulaşılabilirlik sağlamanın önemi ders boyunca vurgulanacaktır.
Bu dersin amacı evrensel tasarıma ilişkin kavram ve ilkeleri anlamaya çalışmaktır. Evrensel tasarım yaklaşımının toplumun

geneline, kapsayıcı ve dahil edici bir tavırla, ne şekilde fayda sağlayacağını bulmak ve engelliler için tasarım dersin bir diğer
amacını oluşturur.
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MİM 456 Mekan ve Psikoloji Konuları
Dönem boyunca hem çevre hem de mekân psikolojisine ilişkin unsurlardan bahsedilecektir. İnsanların mekânları tecrübe edişi
ve ortaya çıkan davranışları hem birey hem de toplum düzeyinde tartışılacaktır.
Temel amaç insan ve çevre etkileşiminde temel eleştirel konuları tanıtmaktır. Mekan ve çevre psikolojisi kapsamındaki farklı
araştırmalar fiziksel mekanın davranış üzerindeki etkisinin aynı mekanın sosyal boyutlarına nasıl bağlı olduğunu anlamak adına
dersin içeriği dahilinde incelenecektir. Ayrıca, kültürel, psikolojik ve işlevsel etkenlerin insan ve çevre ilişkisi üzerindeki etkisi

tasarım örnekleri ve tasarım çözümleri çerçevesinde incelenecektir.
MİM488 İstanbul (3+0) 3

En erken izlerden (tarihöncesi) başlayarak, Koloni-Kent Bizantion, Constantinus döneminde Roma İmparatorluğu Başkenti,
İustinianos döneminde Doğu Roma Başkenti, Ortaçağ Bizansı, Haçlı Seferleri ile Latin İstilası, Yeniden Bizans, Fatih Sultan

Mehmed döneminde Fetih, Erken Dönem Osmanlı, Kanuni ve Mimar Sinan döneminde Klasik Dönem Osmanlı ve Geç Klasik

Dönem Osmanlı’ya dek Kentin mekan ve yapılarıyla gelişimi.
MIM398 Dikey Bahçeler ve Yeşil Çatılar

Dersin amacı; ‘sürdürülebilirlik’ kavramı kapsamında, kırsal-kentsel alanlar ölçeğinde yapılı ve doğal çevrenin mevcut

durumunun incelenmesi ve buna bağlı olarak kentsel yerleşmelerin bina ölçeği ve açık alan tasarımı açısından günümüzün
sürdürülebilir tasarım yaklaşımları açısından yorumlanmasıdır. Bu doğrultuda, öncelikle sürdürülebilirlik kavramı ele alınarak
mimari ve peyzaj tasarımı disiplinleri ile olan ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Mimarlık alanında yürütülen sürdürülebilir tasarım
yaklaşımları peyzaj tasarımı çalışmaları ile birlikte incelenmektedir. Mimari tasarımın bir parçası olan açık (yeşil) alan

tasarımının da önemine odaklanılan ders kapsamında, kent yaşamının devamı için yitirilen doğal kaynakların geri kazanımı ve

kontrolü gerekmektedir. Bu amaçla alternatif bir çözüm yöntemi olarak geliştirilen ve dünyada hızlı bir şekilde benimsenen

sürdürülebilir peyzaj tasarımı yaklaşımları mimarlık disiplini ile ilişkili olarak ele alınmaktadır. 

MIM366 Kentsel Tasarım Uygulamaları
Bu dersin amacı, kentsel tasarımın temellerini ilgili olduğu ölçeklerde açıklamak ve öğrencilere kentsel tasarımın uygulamaları
ve çalışma alanları ile tanıtmaktır. Dersin içeriği; kentsel tasarımın farklı boyutlarının, kentsel tasarımın rolünün ve sürecinin
anlaşılmasını kapsamaktadır. Dersi alan öğrencilerin kentsel tasarım teknikleri, uygulamaları ve politikalarını anlaması ve bilgi

sahibi olması beklenmektedir.
MIM454 Bitkilerle Tasarım

Ders, mimari mekan konsepti içerisinde bitkilerle tasarımın aşamaları ve temel ilkeleri, bitkilerin mimari bir eleman olarak 
tanınması mekan yaratmak, bitkilerin botanik özellikleri, tasarıma yön veren görsel/işlevsel özellikleri, bitkilerle mekan yaratma 
ve bitkisel tasarım projesinin çizilmesi konularını kapsamaktadır.
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