
MİMARLIK ÇALIŞMALARI DOKTORA PROGRAMI 
 
Doktora Hakkında 
 
Mimarlık Çalışmaları doktora programı, toplum ve içinde yaşanan yapılı çevre arasındaki ilişkiyi; 
mimari teori, pratik ve çevresel psikoloji üzerinden araştırmayı ve tartışmaya açmayı hedefler. Program 
öğrenciyi, modern toplumda yaşam alanı kentsel artifaktlar tarafından tanımlanan bireyin mimarlıkla 
kurduğu ilişkiyi incelemeye ve kavramsallaştırmaya yönlendirir. 
 
Çevresel psikoloji bağlamında ortaya konan mimari tasarım unsurları, modern insanın toplum 
içerisindeki hareket alanlarını belirler. Söz konusu alanlarla kurulan pozitif psikolojik ilişki, 
sürdürülebilirlik bağlamında hayati önem taşır. Mimarlık Çalışmaları doktora programı, öğrenciyi, bu 
ilişkiye yönelik farkındalık geliştirerek, mimarlık teorisi ve pratiğine alternatif toplumsal bir bakış 
geliştirmeye yöneltir. 
 
Birbiriyle ilişkili ve birbirlerini tamamlayıcı bilim dalları dâhilinde çok disiplinli olarak tasarlanan 
program, mimari tasarım pratiğinin bileşenlerini oluşturan kuram, toplumsal arka plan ve çevresel 
psikoloji alanlarını, sürdürebilirlik ilişkisi içerisinde birlikte okuma ve araştırma imkânı sunar. 
 
Programın dili İngilizcedir.  
 
Doktoraya Kabul Koşulları 
 

 Ülkemizdeki üniversitelerin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen 
yurtdışındaki üniversitelerin Mimarlık Lisans programlarından ve Mimarlık Yüksek Lisans 
(Tezli) programlarından mezun olmak veya İç Mimarlık Lisans programlarından mezun olup 
Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olmak koşulu aranmaktadır.  

 Adayın ALES skoru en az 55 ya da GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 149 olmalıdır. 

 YDS veya YÖKDİL skoru en az 55 olmalıdır veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası    yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması koşulu aranacaktır.  

 Adayların, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavında ve/veya başvurdukları 
programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir. 

 Programın mülakatında, başvuran adaylar ile ilgili Mülakat Komisyonu görüşme yapmakta ve 
bu görüşmeye öğrencinin mimari portfolyo, cv, niyet mektubu, 2 adet referans mektubu 
belgeleri ile birlikte gelmesi beklenmektedir.  

 
Ayrıca, yüksek lisans eğitimi süresince adayın aldığı dersler,  ders içerikleri ve not ortalaması, 
yüksek lisans derecesine ek olarak meslek pratiği deneyimi olan adayların ise çalışma alanı ve 
konuları da kabul için göz önünde tutulacaktır.  

 
Başvurular doğrudan Fen Bilimleri Enstitüsü’ne enstitü tarafında belirlenen tarihler içinde yapılmalıdır. 
Başvuru sırasında istenen eğitim geçmişiyle ilgili belgeler şunlardır: 

1. Başvuru formu 
2. Lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopisi 
3. Transkript  
4. ALES Puanı  
5. İngilizce yeterlilik belgesi  



6. İki adet referans mektubu (referans formu doldurulmalıdır) 
7. Portfolyo 

 
Doktora Programı 
 
Mimarlık Çalışmaları Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 
toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 
sekiz ders (3 zorunlu, 5 seçmeli), seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 
240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS 
kredisinden oluşur.   
 
Doktora Dersleri ve İçerikleri 
 
Ders Kodu-Ders Adı (Teori + Uygulama + Laboratuvar)Kredi, AKTS 
 
ARCH 601 Mimarlık Çalışmaları I (Architectural Studies I), (3+0+0)3, 10  
Multidisipliner olarak tasarlanan Mimarlık Çalışmaları Doktora Programı’nın zorunlu derslerinden biri 
olan Mimarlık Çalışmaları-I, programın temel bağlamına bir giriş niteliğindedir. Ders, tüm bu disiplinler 
üzerine verilen seminer derslerinden ve kavramsal okumalardan oluşur. Farklı bölümlerden öğretim 
görevlilerinin ders kapsamında kendi uzmanlık alanları üzerine odaklanacakları bu ders, iki dönem 
sürecek şekilde tasarlanmış olan seminerler serisinin ilk bölümünü oluşturur. Öğrencinin farklı 
disiplinlerle farklı bağlamlarda ilişki kurmasını sağlayacak olan bu ders, aynı zamanda söz konusu bilim 
dalları arasında muhtelif sentezlere ulaşma yeteneğini geliştirir.  
 
ARCH 602 Mimarlık Çalışmaları II (Architectural Studies II), (3+0+0)3, 10 
Mimarlık Çalışmaları Doktora Programı’nın ikinci zorunlu dersi olan Mimarlık Çalışmaları-II, güz 
döneminde birinci bölümü işlenen Mimarlık Çalışmaları-I’in devamı niteliğindedir. Adı geçen 
disiplinlerin tamamı konusunda verilecek seminerler şeklinde işlenen ders, öğrencinin güz döneminde 
tanıştığı multidisipliner kavram ve bağlamları tamamlar niteliktedir. 
 
ARCH 603 İleri Mimari Araştırma Yöntemleri (Advanced Architectural Research Methods), 
(3+0+0)3, 10 
İleri Mimari Araştırma Yöntemleri dersi, Mimarlık Yüksek Lisans Programı kapsamında yer alan 
Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersinin devamı niteliğindedir. Ders, bilimsel araştırma yöntemlerinin 
ileri tekniklerini ve temel kavramlarını kapsar. İleri Araştırma Yöntemleri ders dâhilinde mimarlık 
bağlamında tartışmaya açılır. Öğrencinin araştırma yöntemlerindeki farkındalığını ve yetkinliğini artıran 
bu ders, Mimarlık Çalışmaları Doktora Programı’nın temel taşlarından birini oluşturur.   
 
ARCH 611 İleri Mimarlık Kuramları ve Felsefesi (Advanced Architectural Theories and 
Philosophy), (3+0+0)3, 7 
İleri Mimarlık Kuramı ve Felsefesi dersinin amacı, mimarlık pratiğinin kavramsal arka planlarını 
okuyabilme, mimarlık ürünlerini soyutlayarak, bağlamsal ilişkilerini kurabilme yetisi kazandırmaktır. 
Derste kuramsal içerikler, antik dönemden günümüze gelen mimarlık üzerine eser vermiş düşünürlerin 
metinleri ile desteklenir, dönemsel felsefi eğilimlere atıflar yapılır. Mimarlık pratiğinde birbirinden ayrı 
düşünülemeyecek olan kavram ve felsefe ilişkisi, karşılıklı referanslarla irdelenir. Dersin amacı 
öğrencinin, mimarlık ürünü üzerinden kavramsal ve felsefi eğilimleri sentezleyebilmesidir.  
 



ARCH 612 İleri Kavramsal Okumalar (Advanced Conceptual Readings), (3+0+0)3, 7 
Mimarlık Çalışmaları Doktora Programı dâhilinde tasarlanan İleri Okumalar dersi, programın 
multidisipliner yapısına vurgu yapacak şekilde geliştirilir. Tüm disiplinlerde, çoğunlukla modernite 
sonrasına tarihlenen kavramsal okumalara yer veren olan bu ders, aynı zamanda, programın diğer tüm 
bileşenlerine bir altlık oluşturacak şekilde düşünülür. Disiplinlerin literatürleri dâhilindeki kavramsal 
metinleri temel alan bu derste, öğrencinin, söz konusu metinleri içselleştirmesi ve kavramlar arası 
bağlamları kurgulayarak sentezlemesi beklenir.  
 
ARCH 621 İleri Mimarlık Tarihi (Advanced Architectural History), (3+0+0)3, 7 
İleri Mimarlık Tarihi dersi, öğrenciyi mimarlık tarihi bağlamında mikro ölçekte uzmanlaştırmayı 
hedefler. Çoğunlukla arşiv çalışmaları üzerinden kurgulanan ders, öğrencinin seçtiği konu ve belgeler 
üzerinden tarihsel yöntemlerle bir çalışma ortaya koymasını amaçlar. Çıktısının tarihsel bir metin 
şeklinde istendiği bu derste öğrencinin belge çalışmalarında elde ettiği nesnel bilgileri, öznel bakış açısı 
ve bağlamlarla yorumlaması beklenir. Uygulamalı bir mimarlık tarihi yazımı ortaya koyacak olan ders, 
aynı zamanda yazılan metinlerle, mimarlık tarihi literatürüne katkı sağlamayı mümkün kılar.  
 
ARCH 622 Güncel Mimari Yaklaşımlar (Contemporary Architectural Approaches), (3+0+0)3, 7 
Güncel Mimari Yaklaşımlar dersinin amacı, sanayi devrimi sonrasında eşzamanlı ya da birbiri ardına 
gelen mimarlık akımları ve bu akımların düşünsel bağlamlarına odaklanır. Modernite sonrası mimarlık 
pratiğini, neoklasik dönemden günümüz üretimlerine kadar inceleyen ders, bu anlatıları kavramsal 
metinlerle destekler. Derste öğrencilerin, dönemsel mimarlık üretimlerinin, yine dönemsel 
manifestolarla kurduğu ilişkilere odaklanmaları ve bu girift organik ilişkileri yorumlamaları beklenir. 
Ders dâhilinde çoğunlukla Peter Eisenman, Bernard Tschumi, Daniel Liebeskind ve benzeri kuramcı-
mimarlara odaklanılacaktır.  
 
ARCH 631 Mimarlık, Toplum ve Kültür (Architecture, Society and Culture), (3+0+0)3, 7 
Mimarlık, toplumsal bağlamlarından ayrı düşünülemeyecek bir pratiktir. Bu görüş esas alınarak 
kurgulanan Mimarlık, Toplum ve Kültür dersinde öğrencinin, mimari ürünlerle, içlerinde yer aldıkları 
kamusal alanların girdiği etkileşimi, kültürel arka planlarıyla irdelelemesi beklenir. Toplumsal alan 
dâhilinde sürdürülebilirlik esas alınarak ortaya konan mimarlık pratiğinin, o toplumun kültürüyle girdiği 
ilişki sorgulanır. Büyük ölçüde, kritik örnekler üzerinden ilerleyen derste, mimarlık, toplum ve kültür 
ilişkisi, kavramsal tartışmalarla desteklenir.  
 
ARCH 641 İleri Kentsel Kuram ve Politikalar (Advanced Urban Theory and Policies), (3+0+0)3, 7 
Dersin amacı tarihi süreç içinde oluşmuş olan kentsel kuramlarını inceleyerek günümüz kentlerinin 
gelişim süreçlerini bu kuramlar ışığında değerlendirebilme becerisini kazanmaktır. Bu bağlamda, 
kentleşme politikaları, mekânsal gelişme, modernizm, postmodernizm, küresel kentler, kentsel politik 
ekoloji, derin ekoloji, kentsel büyüme motoru ve rejim teorileri gibi kavramlar incelenerek, kentlerin 
son iki yüzyılda geçirdikleri gelişimin çözümlemesinin yapılması hedeflenmektedir.  Konu 
çerçevesinde, David Harvey, Manuel Castells, Soja, Lefebvre gibi kuramcıların eserlerine 
değinilecektir.  
 
ARCH 651 Mimarlığın Psikolojik Bağlamları(Psychological Contexts of Architecture),(3+0+0)3, 7  
Mimarlığın Psikolojik Bağlamları dersinin amacı; öğrencileri ileri mimari psikoloji ve eleştirileri 
kuramı ve yöntemleri ile tanıştırmaktır. Yapılı çevre ve insan ilişkisi üzerine kavramsal bağlamda 
odaklanılan derste, öğrencilerin mimari psikoloji alanında üretim veren eleştirel teorisyenlerle 
tanışmaları ve söz konusu alanları muhtelif okumalarla zenginleştirmeleri sağlanacaktır. 
 



ARCH  690 Doktora Semineri (PhD  Seminar), (0+0+0) 0, 2 
Her öğrenci bir seminer hazırlar ve sözlü bir sunum yapar.  
 
ARCH  691 Yeterlik Sınavı için Bağımsız Çalışma (Independent Study for Qualifying Exam), 
(0+0+0) 0, 30 
Bu derste öğrenci doktora yeterlik sınavına hazırlanmak için bağımsız bir çalışma yürütür.  Dersin 
sonunda uygulanan yazılı ve sözlü yeterlik sınavında öğrenci kendi alanındaki temel konular hakkında 
yeterli bilgiye sahip olduğunu ve doktora tezine yönelik bir bilimsel araştırmayı yürütebileceğini 
göstermelidir. 
 
ARCH 700 Doktora Tezi (PhD Dissertation),  (0+0+0) 0, 150 
Her öğrenci, bir danışman veya danışman ve ortak danışman yönetiminde doktora tezi hazırlayacak ve 
sözlü savunmasını yapacaktır. Tez çalışması kredisiz olup sözlü sınavdan sonra başarılı veya başarısız 
olarak değerlendirilir.



 

 


