
MİMARLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

Yüksek Lisans Hakkında 

Tezli ve Tezsiz olarak iki seçeneği bulunan Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programının 
amacı öğrencilerin mimarlık ve kentsel tasarım alanında der nleşm ş̧ mesleki araştırma yaparak bilgilere 
erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Program, mimarlık 
alanında uluslararası ve ulusal arayışlara yon verecek, bilgi üretimine katılacak, hem mimarlık disiplini 
dâhilinde hem de disiplinler arası mesleki tartışmalarda yer alacak mimarlar yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. Mimarlık Yüksek Lisans Programında verilen eğitim, dünya ve Türkiye’de 
gerçekleşen gelişmelere paralel olarak sürekli güncellenmektedir.  
 
Yüksek Lisansa Kabul Koşulları 
 
Gerek tezli gerek tezsiz yüksek lisans programı başvurusu için 
a. Ülkemizdeki üniversitelerin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen 

yurtdışındaki üniversitelerin lisans programlarından mezun olmak, 
b. Üniversitemiz tarafından yapılacak bilim sınavında başarılı olmak koşulları aranmaktadır. 
Bunlara ek olarak tezli yüksek lisans programı için 
a. ALES’den 55 üzerinde puan almak (Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES şartı 

aranmamaktadır.) 
b. Yabancı dil bilgisi için YDS’den en az 55  puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması koşulu aranacaktır.  
Ayrıca, başvuran adaylar ile ilgili Mülakat Komisyonu görüşme yapmakta ve bu görüşme ile 
öğrencinin beklentileri ve Programın sundukları görüşülmektedir. Öğrencinin mülakata portfolyosu 
ile birlikte katılması zorunludur. Mülakat Komisyonu portfolyoları da yakından incelemekte ve 
programa öğrenci alımına bu şekilde karar vermektedir. Öğrencilerin direkt kabul edilmesi veya 
Bilimsel Hazırlık derslerini alması, mülakat sonuçları ve aday öğrencinin mezuniyet alanına göre 
belirlenmektedir. 
 
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 diplomasının fotokopisi 
3. Transkript (Lisans mezuniyet ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.25 olması gerekmektedir) 
4. ALES Puanı  
5. İngilizce yeterlilik belgesi  
6. İki adet referans mektubu (referans formu doldurulmalıdır) 
7. Portfolyo 

 

Yüksek Lisans Programı 

Yüksek Lisans derecesi alabilmek için gerek ve yeter şartlar, Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı 
için toplam 24 krediden az olmamak koşulu ile en az 8 ders, seminer ve tez çalışmasından oluşur. 
Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 ders ve 1 Dönem 
Projesi çalışmasından oluşur. 
 
Yüksek Lisans Dersleri ve İçerikleri 



 
Ders Kodu-Ders Adı (Teori + Uygulama + Laboratuvar)Kredi, AKTS 
 
ARCH 501 Mimari Stüdyo / Atölye Çalışması I (Architectural Studio I), (2+2+0)3, 8  
Mimari Stüdyo I dersi, Mimarlık yüksek lisans programının temelini teşkil eder. Zorunlu olarak 
alınacak bu dersin amacı, tarihi kent dokusu içerisindeki yeni yapı ve tasarımların analizi için gerekli 
yöntemin sağlanmasıdır. Derste, İstanbul’daki modern-çağdaş yapıların analizi için gerekli kültürel 
donanımı edinme amacıyla, seçili teorik metinler çalışılmaktadır. Dersin öğrenme çıktıları; Batı ve 
Osmanlı tarihi kent bağlamını analiz edebilme, mimari tipleri analiz edebilme, seçilen yapıların mimari 
elemanlarının eskizini çizebilme, bilimsel okumalar yapabilme, makale özeti yazabilme ve makale 
sunumu yapabilme şeklinde sıralanır.  
 
ARCH 502 Mimari Stüdyo / Atölye Çalışması II (Architectural Studio II), (2+2+0)3, 8  
Mimarlık yüksek lisans programı dâhilinde zorunlu olarak alınan Mimari Stüdyo / Atölye Çalışması II 
dersi, teorik ve pratik araçlar sağlamak amacıyla, kentsel bir olgu temsil edebilmek için, kentte 
algılanabilen olguların okunması ve haritalandırma yöntemiyle sunulmasını amaçlar. Derste öncelikle 
İstanbul’daki sanat ve kültür merkezlerinin haritalanması üzerine odaklanılır ve bu konuyla ilgili 
verilerin toplanması üzerine çalışılır. Ardından, tespit edilen sanat ve kültür merkezlerinin biri üzerine 
yoğunlaşılarak bir rapor hazırlanır ve sunum yapılır.  
 
ARCH 503 Dönem Projesi (Term Project), (0+0+0)0, 16 
Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı dâhilinde açılan Dönem Projesi dersinin amacı, öğrenciye 
ileri derecede tasarım becerisi kazandırmaktır. Her dönem açılan bu ders, öğrencilerin mimarlık üretimi 
ve pratiği üzerinde uygulamalı olarak düşünmelerini hedefler. Nitelikli tasarım çıktılarının beklendiği 
bu ders, öğrenci ile karşılıklı diyalog halinde, interaktif yöntemle işlenir. Derste ileri tasarım 
tekniklerine odaklanıldığı kadar, pratiğin arkasındaki kuramsal bağlamlar da tartışılır.  
 
ARCH 504 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri (Research Methods in Architecture), (3+0+0)3, 8 
Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi, bilimsel araştırma yöntemlerinin başlıca kavramlarını ve 
adımlarını kapsar. Derste, öğrencinin, tanımlaması ve geliştirmesi istenen bir araştırma projesi 
gerçekleştirmesi zorunludur. Bu projenin amacı, öğrencinin, bilimsel araştırmanın farklı aşamalarını 
öğrenmesidir. Bu aşamalar, Araştırma Probleminin Tanımlanması, Literatür Taraması, Hipotez Ortaya 
Koyma, Araştırma Konusu Geliştirme ve Bulguları Tartışma şeklinde tanımlanabilir.   
 
ARCH 512 İleri Mimarlık Tarihi ve Teorileri (Advanced Architectural History and Theories) 
(3+0+0)3, 10 
İleri Mimarlık Tarihi ve Teorileri dersi, mimarlık tarihi ve teorilerini ileri düzeyde analiz etmeyi 
amaçlar. Derste tasarım felsefesi; yapı, sosyo-ekonomik ve politik bağlamlarda Ortaçağ mimarlığında 
Yunan, Roma, İslam ve Türk mimarlık yaklaşımları karşılaştırmalı olarak incelenir. Ana hedef, 
mimarlık uygulamasının uzun ve çoklu tarihi hakkında genel bir fikir oluşturmak ve Türk mimarisinin 
kökeni üzerine odaklanmaktır.  
 
ARCH 513 Modern Mimarlıkta Felsefe ve Trendler (Philosophies and Trends in Modern 
Architecture) (3+0+0)3, 7 
Modern Mimarlıkta Felsefe ve Trendler dersinin amacı, mimarlık tarihi ve teorisi dâhilinde, modern 
dünyada üretilen temel metinler üzerinden mimari akımları kavratmaktır. Ders içeriğinin başlangıç 
noktasını 18. Yüzyıl ortası itibariyle İngiltere’de başlayıp, sonrasında kıta Avrupa’sına yayılan Sanayi 
Devrimi teşkil eder. Akabinde tüm 19. yüzyıl boyunca var olan mimari eğilimler, düşünsel arka 



planlarıyla ve dönemlerinin spesifik felsefi eğilimleriyle birlikte öğrenciye aktarılır. Derste hedeflenen, 
öğrencinin, söz konusu temel metinler üzerinden, ilgili mimarlık akımlarını yorumlamasını ve 
içselleştirmesini sağlayabilmektir.  
 
ARCH 514 Mimari Temsil (Architectural Representation) (3+0+0)3, 7 
Bir dil olarak mimarlık, kendine özgü sözlüğü, araçları ve teknikleriyle bazı mesajlar aktarır. 
Algısal/kavramsal görüş ve somut dünya arasındaki iletişim, bir dizi temsili ilişkiler içerir. Bu dersin 
ana amacı tarih ve kültür boyunca bu süreci incelemektir.  
 
ARCH 516 Yaşlılar ve Engelliler İçin Tasarım (Design for Special Needs) (3+0+0)3, 7 
Türkiye de dâhil olmak üzere pek çok ülkede nüfusun %10’u engelli olup, pek çok ileri yaşta insan iç ve 
dış mekândaki fiziksel aktivitelerinde güçlük çekmektedir. Mimarlık bu güçlükleri ortadan 
kaldırabildiği gibi yaratabilir de. Bu nedenle, yapma çevreye ait birçok özellik, söz konusu insanların 
özel gereksinmelerini göz önünde bulundurarak ele alınmalıdır. Bundan dolayı, bu ders, özellikle 
yaşlılar ve engelliler tarafından kullanılan, çeşitli bina tiplerinin niteliklerini ve engelsiz tasarım 
prensiplerini analiz etmek, incelemek ve mimarları bilgilendirmek amacını taşımaktadır. 
 
ARCH 517 Mimarlıkta Dönüşüm (Transformation in Architecture) (3+0+0)3, 7 
Değişen koşullar her alanda tasarım sürecini doğrudan etkilemektedir. Bu ders, mimari tasarım ve 
planlama açısından “değişim ve büyüme” ile ilişkili olarak, mevcut ve gelecekteki esneklik, 
uyarlanabilirlik, eskime ve deformasyon gibi konuları inceler.  
 
ARCH 518 Mevcut Yapıların Dönüştürülmesi (Transformation of Existing Buildings) (3+0+0)3, 7 
Mevcut Yapıların Dönüştürülmesi dersinin amacı, öğrencilerin geri dönüştürülen mimarideki mevcut 
gelişmeleri, kentsel tasarımda yeni bir estetik dil ve bir araç olarak anlamasını sağlamak ve tasarımcının 
geniş ölçekteki (sürdürülebilirlik, kimlik, nitelik) görev ve rolünü yansıtmaktır. Ger  dönüştürülen 
mimari, çağdaş ̧tasarım pratiklerinde bütünleyici bir elemandır. Kentsel alanların ve eski yapıların çağın 
ihtiyaçlarına yönelik olarak değiştirilmesi, bu dönüşüm stratej ler  le lg li uygun bilginin edinilmesi ile 
mümkündür.  
 
ARCH 521 Mimarlık ve Psikoloji (Psychology for Architects) (3+0+0)3, 7  
Ders, Mimari ve çevresel psikoloji alanındaki gelişmelerin genel sunumu ile başlamaktadır. Bu 
bağlamda, insan-çevre ilişkisi ve insanların çeşitli mekânlara yükledikleri anlam vurgulanır. Dönemin 
ilk yarısı, mekânın sosyal kullanımı, yerin psikolojik etkileri, algı ve deneyim kavramlarına odaklanılır. 
İkinci yarısında ise, bu kavramlar geliştirilerek mekân-yer ve algı-deneyim farklarına odaklanılarak 
mimari psikoloji alanındaki eleştirel düşüncelere yer verilir ve deneyimsel tasarımlarda mimarın rolü 
sorgulanır.  
 
ARCH 541 Kentsel Dönüşüm (Urban Transformation) (3+0+0)3, 7 
Kentsel Dönüşüm dersinin amacı, II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ve Amerika’daki kentleşme 
dinamiklerinin öğretilmesidir. Derste çeşitli kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri (emlak eksenli, 
kültür ve turizm eksenli, mahalle eksenli) ve aktörleri çalışılır. Türkiye’deki kentleşme süreci, konut 
sunum ve dönüşüm ile ilgili yasa ve yönetmelikler tartışmaya açılır.  
 
ARCH 542 Küresel Çağda Post modern Kent (Post modern City in the Global World) (3+0+0)3, 7 
Küresel Çağda Post modern Kent dersinin amacı, sosyal bilimlerdeki çeşitli disiplinler tarafından ‘post 
modernizm’, ‘küreselleşme’, ‘esnek üretim’, ‘sanayi sonrası toplum’ gibi kodlarla tanımlanan sürecin 
temel özelliklerini tanıtmaktır. Bu bağlamda derste, modern/post modern kente ilişkin görüşlerin 



incelenmesinin ardından kurulu çevrenin üretimi, düzenlenmesi ve tüketimi gibi konular tartışılır. 
Dersin içeriği modernizm, post modernizm, küresel kentler, yeni kentsel ekonomiler ve kent merkezleri 
gibi konulara odaklanır.  
 
ARCH 543 İleri Düzeyde Kentsel Tasarım: Kavramlar ve Analizler (Advanced Urban Planing: 
Concepts and Analysis) (3+0+0)3, 7 
İleri Düzeyde Kentsel Tasarım: Kavramlar ve Analizler dersi, bir kentsel tasarım kılavuzu kapsamında, 
çevre imgesinin tanımlanması ve kalitesinin artırılmasını amaçlar. Tekil yapıların sadece bir çevre 
bağlamı dâhilinde anlamlı olduğu gözlemlenir, güçlü çevresel imgeye sahip mekânların sebepleri 
araştırılır. Dersin hedefi, kentsel tasarım kılavuzlarının ana ögelerinin anlaşılmasıdır.   
 
ARCH 553 Bilişim Destekli Yapım Süreçleri (The Computer Integrated Building Process) 
(3+0+0)3, 7 
Bilişim destekli yapım süreçleri ile ilgili modeller ve fikirler. İnşaat sektöründe otomasyon ve ilgili 
teknolojiler. Yalın tasarım ve üretim fikirleri. Endüstriyel üretime uygun inşaat teknolojileri, tasarım 
prensipleri ve yöntemleri. Entegrasyon, paylaşma ve iletişim kapsamındaki bütünleşmenin bilgi 
yönetimi bağlamında tartışılması. İş ve süreç modelleme yöntemleri araçları ve dilleri. Çeşitli proje, 
ürün ve süreç modellerinin bir dönem ödevi kapsamında araştırılması.  
 
ARCH 561 Yapı Performans Yönetimi (Building Performance Management) (3+0+0)3, 7 
Performans yönetimi yapıların çağdaş dinamiklerine koşut yeni gereksinmelerini karşılayacak sonuç 
ürünlerin geliştirilmesi olgusunun araştırılmasıdır. Karmaşık bir yapı ürününün geliştirilmesinin 
yönetimi, maliyet açısından değer mühendisliği yaklaşımı ile ele alınır. Performans beklentileri 
sistematik bir yaklaşım olan “Quality Function Development” (Kalite Fonksiyon Gelişimi) yönteminin 
“Failure Mode and Effect Analysis” (Hata Analizi ve Etkisi) tekniği uygulaması ile, kullanıcı 
beklentileri, performans kriterleri, ürün tasarımı ve üretim süreci koordinasyonu yapılması incelenir.  
 
ARCH 562 Doğal Afetler ve Barınak - Araştırma ve Tasarım (Disaster and Shelter – Research & 
Design)(3+0+0)3,7 
Türkiye gibi bir ülkede, mimarlık eğitiminde tasarım ve doğal afet ilişkisinin acil bir ilgi gerektirdiği 
açıktır. Dersin amacı; sel, yangın vs. gibi diğer afetler ve özellikle deprem sonrasındaki acil barınak 
tasarımının temel prensiplerini araştırmaktır.  
 
ARCH 566 Taşıyıcı Sistem Tasarımında İleri Düzey Kavramlar (Advanced Concepts in 
Structural Design) (3+0+0)3, 7 
Dersin amacı, mimarlıkta taşıyıcı sistem mühendisliğinin kompleks uygulamalarının üstesinden gelmek 
için gerekli araçları sağlamaktır. Ders, taşıyıcı sistem tasarımının ana kavramlarını, çerçeveleri, 
kemerler ve katlanmış plakları, kabukları ve kablolu sistemleri içermektedir.  
 
ARCH 573 Sürdürülebilirlik ve Ekoloji (Sustainability and Ecology) (3+0+0)3, 7 
Sürdürülebilirlik ve Ekoloji dersinin temel amacı, mimarlık ya da mekân tasarım disiplinini almış 
öğrencilere, tüm dünyada geçerliliği giderek artan ekoloji ve sürdürülebilirlik akımlarının mimari 
tasarım çalışmalarına bitkilerin kullanılması yönüyle nasıl yansıdığının aktarılmasıdır. Bu yaklaşımın 
mimar, iç mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancılarının ekolojik mekânsal tasarım aşamaları ve ilkeleri 
açısından birleştiği ortak noktalarda disipliner iletişimin sağlanabilmesi de hedeflenir. Ekoloji ve 
sürdürülebilirlik akımlarının tanımları yapılarak, özellikle bitkilerin mimari tasarımlardaki önemi ve 
tasarımdaki amaçları açıklanır, bu çerçevedeki ilgili tasarım bilgileri öğretilir. Bu bağlamda, bir binanın 



bitkilendirilmesindeki sistemler ve alansal standartlar üzerinde durulur, uygulamadan örnekler 
inceletilir.   
 
ARCH 590 Seminer (Seminar) (0+0+0)0, 2 
Her öğrenci bir seminer hazırlar ve sözlü bir sunum yapar.  
 
ARCH 591 Mimari Koruma Konseptleri (Architectural Conservation Concepts) (3+0+0)3, 7 
Yeni ve eski arasında var olan diyalektik ilişki sebebiyle eski bir bina üzerinde çalışmak mimarlar için 
karmaşık bir tasarım problemidir. Bu bağlamda Mimari Koruma Konseptleri dersinde tarihi binaların 
farklı koruma kavramları ve yeni bina ile entegrasyonu irdelenir. Derste koruma etiği, terminoloji, 
koruma tarihi, koruma teknikleri ve tarihi binaların korunması için mevcut olan ulusal ve uluslararası 
yasalar incelenir.  
 
ARCH 593 Yerel Mimari (Vernacular Architecture) (3+0+0)3, 7 
Yerel mimarinin tanımı, Tarihi potansiyeli açısından yerel mimarlık, Yerel mimarlığın taşıyıcı sistemi 
ve geleneksel işçilik, Mekân ve mahremiyet algıları, Yerel geleneklerle şekillenmiş boyut, tasarım, 
yerleşim ve dekorasyon, Yapı ustalarının ve yapı sahiplerinin sosyal konumu hakkında veriler, Yerel 
mimari ile çağdaş-küresel mimarlık arasındaki ilişkiler.  
 
ARCH 594 Osmanlı Mimarisi (Ottoman Architecture) (3+0+0)3, 7 
1299 da devlet kuran 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunun Mimari kimliğini belirleyen ögeler Anadolu 
öncesi Türk mimarisi ile ilişkileri çerçevesinde irdelenecektir. Erken Osmanlı Mimarisi 1299-1453, 
Klasik Dönem 1453-1600, Osmanlı Barok ve Ampir Etkisinde Osmanlı Mimarisi 1600-1800, Neo 
Klasik Osmanlı Mimarisi, Ulusal Mimarlık Akımları bu ders kapsamında irdelenecektir. 
 
ARCH 600 Tez Çalışması (Thesis) (0+0+0)0, 60 
Her öğrenci, bir danışman veya danışman ve ortak danışman yönetiminde yüksek lisans tezi 
hazırlayacak ve sözlü savunmasını yapacaktır. Tez çalışması kredisiz olup sözlü sınavdan sonra başarılı 
veya başarısız olarak değerlendirilir. 
  


