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T.C. 

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ | LİSANS EĞİTİMİ 

DERS İÇERİKLERİ1

1. YIL | 1. YARIYIL [ESKİ MÜFREDAT] 

MIS 101  Stüdyo 1 (ÖD)  

(teori-uygulama-kredi) (4-4-6)  AKTS: 9 

Temel Tasarım elemanları, araçları, ilkeleri, Gestalt Kuramı ve ilkelerinin tanıtılması, 

haftalık tematik uygulamalar yaptırılarak pekiştirilmesi, düzlemden (iki boyutlu) hacime 

(üç boyutlu) geçişi sağlayan tasarım uygulamaları ile öğrencilere üç boyutlu düşünebilme 

ve algılayabilme yetisinin kazandırılması, bir tasarım meselesi ekseninde açık, yarı-açık, 

kapalı mekanlar yaratarak ve aralarında ilişki kurarak mekan organizasyonu 

yapabilecekleri bir final projesi verilmesi    

MIS 103  Maket 1 (ÖD)  

(teori-uygulama-kredi) (1-1-2)  AKTS: 3 
Maket araç ve gereçlerinin tanıtılması, maket yapım tekniklerinin açıklanması, çizilmiş 

projelerin üç boyutlu düşünülerek maket haline getirme becerisinin kazandırılması, 

geometrik formlarda maket yapımı için örnek çalışma verilmesi 

MIS 105  Tasarım Projelerinde Bilgisayar Kullanımı-1 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3) AKTS: 3 

Temel bilgisayar teknolojilerine giriş yapılarak, donanım ve yazılım konularında temel 

bilgilerin öğretilmesi; temel bilgisayar donanımlarının tanıtılması ve Office yazılımları, 

yazılı görsel sunu hazırlama teknikleri, Visio yazılımı, İnternet aracılığı ile araştırma 

teknikleri gibi temel bilgisayar yazılımları ile ilgili pratikler kazandırılması  

MIS 107 Teknik Çizim ve Sunum Teknikleri-1 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (1-1-2)  AKTS: 3 

Giriş ve temel kavramlar verildikten sonra, öğrencinin mimari yazım ve çizim çeşitleri, 

mimari taramalar, cisimlerinin görünüşlerinin çıkarılması, perspektif görünüş çizimi, kesit 

çıkarma ve çizme gibi teknik çizim ile ilgili temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin 

sağlanması 

1 ÖSYM tarafından 2015 yılında yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarına göre Amasya 

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümüne yerleştirilen 2015 girişli olan ilk 

bölüm öğrencilerinden bir eğitim öğretim yılı Zorunlu İngilizce Hazırlık Programına devam ederek muafiyet 

sınavında başarılı olmuş olan öğrenciler; sadece ilk iki yarıyıl (2016-2017 Güz ve Bahar Yarıyılları) 

Bölümümüzün Eski Müfredatına göre ders almışlardır. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren 

tüm Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri Yeni Müfredata göre eğitim-öğretimine devam 

etmektedir. İncelenmek istenirse Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders İntibak Tablosu Ek’tedir. 
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MIS 109  Mimarlık Bilgisi 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2)  AKTS: 3 

Mimarlık mesleği ile ilgili temel bilgilerin verilmesi ve peyzaj mimarlığı mesleği ile 

ilişkisinin kurulmasının sağlanması için; mimarlığın gelişimi, yapı ve mimarlık ile ilgili 

temel terimlerin tanıtılması, düşey ve yatay yapı elemanlarının strüktürel ve konstrüktif 

incelenmesi, yapı bileşenleri olarak temeller, döşemeler, duvarlar, kaplamalar, çatılar gibi 

yapısal elemanlar ile malzeme ve teknolojinin tanıtılması 

 

GSD  Genel Seçmeli Ders-1 (ÖD)  

GSD 111  Herkes İçin Tasarım (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (1-1-2)  AKTS: 2 

Evrensel Tasarım olgusunun temel prensipleri üzerinde durularak Herkes İçin Tasarım 

kavramının anlatılması, farklı tasarım örneklerinin bu prensiplere uygunluğunun 

değerlendirilmesi, Herkes İçin Tasarım kapsamında farklı yaş grupları, farklı yetenekler ve 

insani özellikler, engellilik, mekan ve obje tasarımı gibi başlıklar altında tasarıma farklı 

bakış açıları kazandıracak konuların işlenerek, toplumdaki farklı kesimlerin ihtiyaç ve 

beklentilerine yönelik olarak tasarım yapılması gereğinin teorik ve pratik temelli bir 

içerikle öğrenciye öğretilmesi 

 

MI 101  Mesleki İngilizce-1 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 2 

İki Yarıyıl boyunca Hazırlık Programı okumuş olan öğrencilerin İngilizce anlama, 

konuşma, okuma, okuduğunu anlama ve yazma becerilerini B1 düzeyinde (European 

Language Protfolio Global Scale’e göre) geliştirmek, bu becerilerin kalıcılığını sağlamak ve 

devamında mesleki derslerinde gerekli olan İngilizce eğitimlerine hazırlamak amacıyla;  

öğrencilerin Intermediate düzeyde İngilizce dilbilgisi bilgilerini kullanmaları için mesleki 

bilimsel yazından kısa metinlerin çözümlenmesi aracılığı ile mesleki terminolojinin 

tanıtılması   

 

MAT 101  Genel Matematik-1 

(teori-uygulama-kredi) (3-0-3) AKTS: 3 

Öğrencilerin fonksiyon, limit, türev, integral gibi temel kavramları ve matematiksel 

düşünmeyi öğrenmesini sağlamak için; reel sayılar ve reel sayı kümeleri, düzlemde 

kartezyen koordinatlar, fonksiyonlar ve grafikleri, trigonometrik fonksiyonlar, limit, 

süreklilik ve türev, belirsiz integral, üstel ve logaritmik fonksiyon, ters fonksiyonlar, türev 

uygulamalarının anlatılması 

 

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1  

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 0 

Öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkilaplarını kavraması ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin ilk 

yıllarını öğrenmesinin sağlanması 

 

TBD 101  Türk Dili-1 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 2 

Öğrencilere etkili yazma becerisi ve alışkanlığı kazandırılması, anadil bilinci aşılanması için 

dil, dil kültür ilişkisi, imla kuralları, yazılı anlatım, kompozisyon kuralları, yazı türleri, 

formal yazı türleri, makale yazımı özelliklerinin anlatılması 
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1. YIL | 2. YARIYIL [ESKİ MÜFREDAT] 

MIS 102  Stüdyo-2 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (4-4-6) AKTS: 9 

Öğrencilerin Kent İmgesi kavramı üzerinden kenti çözümlemeleri için, verilen kuramsal 

okumalar ve tematik uygulamalar aracılığıyla çeşitli algısal deneyimler ile kenti olgusunu 

anlamalarını; tanımlanan kentsel meselelere dayanarak verilen kentsel alan üzerinde 

kurgusal, spekülatif, yaratıcı tasarım çözümleri üretmelerini; geliştirecekleri projelerde 

işlevi, mekanı (açık, yarı-açık, kapalı), hareketi organize ederken MIS 101 Stüdyo 1 Dersi 

süresince öğrendikleri Temel Tasarım İlkeleri ve Gestalt Kurallarını baz alarak parça-

bütün ve şekil-zemin ilişkilerini kentsel çevrenin doğal ve kentsel örüntüsüne referansla 

kurmalarını sağlayarak, 1/5000, 1/1000 ve 1/200 ölçekte konsept projeler üretilmesi    

MIS 110 Maket-2 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (1-1-2) AKTS: 2 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünde yürütülen Stüdyo Derslerine destek 

olması için; arazi üzerinde konut tiplerinin yerleştirilmesini içeren arazi maketleri 

yaptırılması 

MIS 106  Tasarım Projelerinde Bilgisayar Kullanımı-2 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3) AKTS: 3 

Kent Bilgi Sistemi yazılımlarından biri olan NETCAD programı ile ilgili temel bilgilerin 

verilmesi, öğrencilerin bu program aracılığıyla proje yapabilecekleri uygulamaların 

yaptırılması 

MIS 108  Teknik Çizim ve Sunum Teknikleri-2 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (1-1-2) AKTS: 3 

Teknik Çizim ile ilgili temelin verildiği 1. Dersin devamı olan 2. Ders kapsamında bu temel 

bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması için çeşitli uygulamaların yaptırılması 

MIS 104  Tasarım Felsefesi 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 3 

Stüdyo Derslerinde pratiği yapılan tasarım eyleminin kuramsal ve kavramsal olarak 

anlaşılabilmesi için; öğrencilerin tasarımın felsefi temelleri üzerine düşünmesini 

sağlayarak farklı tasarım yöntem ve modellerinin algılanmasının sağlanması  

GSD Genel Seçmeli Ders-2 

GSD 112 Kent ve Planlamaya Giriş 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3) AKTS: 3 

Mesleki kavram ve olgulara giriş için altyapı sağlamak amacıyla; kent ve kentleşme 

olgusunun, kenti oluşturan temel bileşenlerin tanıtılması, kentleşmenin tarihsel 

sürecindeki önemli eşiklerin ve ardı sıra gelen dönemlerin başlıca ve ayırt edici kentsel 

kurumlarının öğretilmesi, görsel materyal aracılığı ile pekiştirilmesi    
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MAT 102  Genel Matematik-2 

(teori-uygulama-kredi) (3-0-3) AKTS: 3 

Öğrencilerin integral kavramı ve integral uygulamaları, diziler ve seriler hakkında temel 

bilgileri öğrenmesini sağlamak için; eğri çizimleri, Reimann integrali, belirli integraller, 

analizin temel teoremi, integral alma yöntemleri, belirli integralin uygulamaları, konikler, 

parametrik ve kutupsal eğriler konularının anlatılması 

MI 102  Mesleki İngilizce-2 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 2 

İki Yarıyıl boyunca Hazırlık Programı okumuş olan öğrencilerin İngilizce anlama, 

konuşma, okuma, okuduğunu anlama ve yazma becerilerini B2 düzeyinde (European 

Language Protfolio Global Scale’e göre) geliştirmek, bu becerilerin kalıcılığını sağlamak ve 

devamında mesleki derslerinde gerekli olan İngilizce eğitimlerine hazırlamak amacıyla;  

öğrencilerin Intermediate ve Upper Intermediate düzeyde İngilizce dilbilgisi bilgilerini 

kullanmaları için mesleki bilimsel yazından kısa metinlerin çözümlenmesi aracılığı ile 

mesleki terminolojinin pekiştirilmesi  

AIT 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 0 

Öğrencilerin Türk Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkilapları, Atatürkçü Düşünce, Türkiye 

Cumhuriyeti tarihi hakkında bilgi edinmesinin sağlanması 

TBD 102  Türk Dili-2 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 2 

Öğrencilere dil kullanım becerisi ve gündelik hayatta karşılaşacağı iletişim problemlerinde 

dil, kültür ve edebiyat bilgisini kullanabilme yetisi kazandırılmasının sağlanması 

1. YIL | 1. YARIYIL [YENİ MÜFREDAT] 

MIS 101  Stüdyo 1 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (4-4-6)  AKTS: 2 

Temel Tasarım elemanları, araçları, ilkeleri, Gestalt Kuramı ve ilkelerinin tanıtılması, 

haftalık tematik uygulamalar yaptırılarak pekiştirilmesi, düzlemden (iki boyutlu) hacime 

(üç boyutlu) geçişi sağlayan tasarım uygulamaları ile öğrencilere üç boyutlu düşünebilme 

ve algılayabilme yetisinin kazandırılması, bir tasarım meselesi ekseninde açık, yarı-açık, 

kapalı mekanlar yaratarak ve aralarında ilişki kurarak mekan organizasyonu 

yapabilecekleri bir final projesi verilmesi 

MIS 103  Maket 1 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (1-1-2)  AKTS: 3 
Maket araç ve gereçlerinin tanıtılması, maket yapım tekniklerinin açıklanması, çizilmiş 

projelerin üç boyutlu düşünülerek maket haline getirme becerisinin kazandırılması, 

geometrik formlarda maket yapımı için örnek çalışma verilmesi 
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MIS 105  Tasarım Projelerinde Bilgisayar Kullanımı-1 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3) AKTS: 3 

Temel bilgisayar teknolojilerine giriş yapılarak, donanım ve yazılım konularında temel 

bilgilerin öğretilmesi; temel bilgisayar donanımlarının tanıtılması ve Office yazılımları, 

yazılı görsel sunu hazırlama teknikleri, Visio yazılımı, İnternet aracılığı ile araştırma 

teknikleri gibi temel bilgisayar yazılımları ile ilgili pratikler kazandırılması  

MIS 107 Teknik Çizim ve Sunum Teknikleri (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-2-3) AKTS: 4 

Giriş ve temel kavramlar verildikten sonra, öğrencinin mimari yazım ve çizim çeşitleri, 

mimari taramalar, cisimlerinin görünüşlerinin çıkarılması, perspektif görünüş çizimi, kesit 

çıkarma ve çizme gibi teknik çizim ile ilgili temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin 

sağlanması 

KPM 109  Kentsel-Çevresel Konu ve Kavramlara Giriş 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 3 

Mesleki kavram ve olgulara giriş için altyapı sağlamak amacıyla; kent ve kentleşme 

olgusunun, kenti oluşturan temel bileşenlerin tanıtılması, kentleşmenin tarihsel 

sürecindeki önemli eşiklerin ve ardı sıra gelen dönemlerin başlıca ve ayırt edici kentsel 

kurumlarının öğretilmesi, görsel materyal aracılığı ile pekiştirilmesi, kent planlama, 

kentsel mimari, kentsel tasarım meslek uzmanlıklarının tanıtılması, çevre olgusu, doğal ve 

kentsel çevre kavramı, kent ve çevre ilişkisi ile ilgili temel bilgilerin verilmesi    

SDG  Genel Seçmeli Ders-1 

SDG 101  Tasarım Felsefesi 

(teori-uygulama-kredi) (3-0-3) AKTS: 4 

Stüdyo Derslerinde pratiği yapılan tasarım eyleminin kuramsal ve kavramsal olarak 

anlaşılabilmesi için; öğrencilerin tasarımın felsefi temelleri üzerine düşünmesini 

sağlayarak farklı tasarım yöntem ve modellerini algılanmasının sağlanması  

MAT 101  Genel Matematik-1 

(teori-uygulama-kredi) (3-0-3) AKTS: 3 

Öğrencilerin fonksiyon, limit, türev, integral gibi temel kavramları ve matematiksel 

düşünmeyi öğrenmesini sağlamak için; reel sayılar ve reel sayı kümeleri, düzlemde 

kartezyen koordinatlar, fonksiyonlar ve grafikleri, trigonometrik fonksiyonlar, limit, 

süreklilik ve türev, belirsiz integral, üstel ve logaritmik fonksiyon, ters fonksiyonlar, türev 

uygulamalarının anlatılması 

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1  

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 2 

Öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkilaplarını kavraması ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin ilk 

yıllarını öğrenmesinin sağlanması 

TBD 101  Türk Dili-1 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 2 

Öğrencilere etkili yazma becerisi ve alışkanlığı kazandırılması, anadil bilinci aşılanması için 

dil, dil kültür ilişkisi, imla kuralları, yazılı anlatım, kompozisyon kuralları, yazı türleri, 

formal yazı türleri, makale yazımı özelliklerinin anlatılması 
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YDE 101 Yabancı Dil-1  

(teori-uygulama-kredi) (3-0-3) AKTS: 3 

Öğrencilerin temel İngilizce bilgileri üzerine okuma, yazma, dinleme ve konuşma 

alanlarında dil yetilerini geliştirmek, yeterliklerini artırmak ve dilsel iletişim becerilerini 

güçlendirmek için alıştırmalar yaptırılması   

1. YIL | 2. YARIYIL [YENİ MÜFREDAT] 

MIS 102  Stüdyo-2 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (4-4-6) AKTS: 10 

Öğrencilerin Kent İmgesi kavramı üzerinden kenti çözümlemeleri için, verilen kuramsal 

okumalar ve tematik uygulamalar aracılığıyla çeşitli algısal deneyimler ile kenti olgusunu 

anlamalarını; tanımlanan kentsel meselelere dayanarak verilen kentsel alan üzerinde 

kurgusal, spekülatif, yaratıcı tasarım çözümleri üretmelerini; geliştirecekleri projelerde 

işlevi, mekanı (açık, yarı-açık, kapalı), hareketi organize ederken MIS 101 Stüdyo 1 Dersi 

süresince öğrendikleri Temel Tasarım İlkeleri ve Gestalt Kurallarını baz alarak parça-

bütün ve şekil-zemin ilişkilerini kentsel çevrenin doğal ve kentsel örüntüsüne referansla 

kurmalarını sağlayarak, 1/5000, 1/1000 ve 1/200 ölçekte konsept projeler üretilmesi    

MIS 104 Maket-2 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (1-1-2)  AKTS: 3 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünde yürütülen Stüdyo Derslerine destek 

olması için; arazi üzerinde konut tiplerinin yerleştirilmesini içeren arazi maketleri 

yaptırılması 

MIS 106  Tasarım Projelerinde Bilgisayar Kullanımı-2 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3)  AKTS: 3 

Öğrencilerin poster ve görsel sunum tekniklerini geliştirerek dijital ortamda tasarım yetisi 

kazanmaları için giriş niteliğinde olan derste; fotoğraf ve dijital verileri işleyebilme 

tekniklerinin anlatılması, Raster veri işleme yazılımlarının tanıtılması, popüler ve yaygın 

bir görüntü işleme yazılımı olan Adobe Photoshop programı ile ilgili temel bilgilerin 

öğretilmesi, uygulamalar aracılığıyla pekiştirilmesi 

KPM 108 Mimarlık Bilgisi 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2)  AKTS: 3 

Mimarlık mesleği ile ilgili temel bilgilerin verilmesi ve peyzaj mimarlığı mesleği ile 

ilişkisinin kurulmasının sağlanması için; mimarlığın gelişimi, yapı ve mimarlık ile ilgili 

temel terimlerin tanıtılması, düşey ve yatay yapı elemanlarının strüktürel ve konstrüktif 

incelenmesi, yapı bileşenleri olarak temeller, döşemeler, duvarlar, kaplamalar, çatılar gibi 

yapısal elemanlar ile malzeme ve teknolojinin tanıtılması 

KPM 110  Topoğrafya 

(teori-uygulama-kredi) (3-0-3)  AKTS: 3 

Meslek gereği dış mekanda yaşam çevreleri planlayacak ve tasarlayacak ve bu bağlamda 

geliştirecekleri projelerde mutlaka doğal ya da kentsel nitelikteki araziyi yeniden 

düzenleyecek olan peyzaj mimarı adayı öğrencilerin; yeryüzünü ve özelliklerini, arazi 

topografyası (yer betim) özelliklerini tanımaları, planlama ve tasarımda topografyanın 
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önemli bir girdi olduğunu anlamaları için gerekli temel bilgilerin (arazi özellikleri, harita 

tipleri, harita üretimi, harita çizimi, harita ölçeği, harita sembolleri, ölçme metodları, 

ölçme birimleri, arazi değerlendirme prensipleri, doğrudan mesafe ölçümü, yükseklik 

ölçümü, arazi aplikasyonu özellikleri ve uygulamaları) verilmesi  

SDG  Genel Seçmeli Ders-2 (ÖD) 

SDG 102  Herkes İçin Tasarım  

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3)  AKTS: 4 

Evrensel Tasarım olgusunun temel prensipleri üzerinde durularak Herkes İçin Tasarım 

kavramının anlatılması, farklı tasarım örneklerinin bu prensiplere uygunluğunun 

değerlendirilmesi, Herkes İçin Tasarım kapsamında farklı yaş grupları, farklı yetenekler ve 

insani özellikler, engellilik, mekan ve obje tasarımı gibi başlıklar altında tasarıma farklı 

bakış açıları kazandıracak konuların işlenerek, toplumdaki farklı kesimlerin ihtiyaç ve 

beklentilerine yönelik olarak tasarım yapılması gereğinin teorik ve pratik temelli bir 

içerikle öğrenciye öğretilmesi 

MAT 102  Genel Matematik-2 

(teori-uygulama-kredi) (3-0-3)  AKTS: 3 

Öğrencilerin integral kavramı ve integral uygulamaları, diziler ve seriler hakkında temel 

bilgileri öğrenmesini sağlamak için; eğri çizimleri, Reimann integrali, belirli integraller, 

analizin temel teoremi, integral alma yöntemleri, belirli integralin uygulamaları, konikler, 

parametrik ve kutupsal eğriler konularının anlatılması 

AIT 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2)  AKTS: 2 

Öğrencilerin Türk Kurtuluş Savaşı, Atatürk İlke ve İnkilapları, Atatürkçü Düşünce, Türkiye 

Cumhuriyeti tarihi hakkında bilgi edinmesinin sağlanması 

TBD 102  Türk Dili-2 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2)  AKTS: 2 

Öğrencilere dil kullanım becerisi ve gündelik hayatta karşılaşacağı iletişim problemlerinde 

dil, kültür ve edebiyat bilgisini kullanabilme yetisi kazandırılmasının sağlanması 

YDE 102 Yabancı Dil-2  

(teori-uygulama-kredi) (3-0-3)  AKTS: 3 

Öğrencilerin meslek alanlarıyla ilgili güncel bilgileri takip edebilmelerini sağlayacak ölçüde 

okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında İngilizce dil becerilerini geliştirecek 

alıştırmalar yaptırılması 

2. YIL | 3. YARIYIL [YENİ MÜFREDAT] 

KPM 201  Stüdyo-3 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (4-4-6) AKTS: 10 

Konut kavramının kuramsal metinler ve tematik uygulamalar ile irdelenmesi, özel olarak 

tahsis edilen bir kent parçasında özel olarak tanımlanan bir kullanıcı profiline yönelik 

ihtiyaç programı oluşturularak çeşitli metrekarelerde çağdaş konut birimleri tasarlanması, 

kentsel ve doğal çevre analizlerine referansla konut birimlerinin aralarında komşuluk 
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ilişkileri kurularak eğimli araziye oturtulması, özel ve ortak bahçe kullanımlarına, otopark 

alanlarına ilişkin çözümlemelerin yer aldığı kısmi vaziyet planlarının oluşturulması ve 

sosyal ve kültürel tesislerin, spor alanlarının, rekreasyon alanlarının yer aldığı bir 

komşuluk ünitesi tasarımına ilişkin vaziyet planlarının üretilmesi     

KPM 203  Kent ve Mimarlık Tarihi-1 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 3 

Kentlerin ortaya çıkışı, ilk insan yerleşmelerinden Endüstri Çağına (18. yy. sonu) kadar 

olan tarihsel süreçte farklı çağlar/dönemler boyunca (Tarih Öncesi Çağlar,  Tarihi Çağlar, 

Antik Çağ, Orta Çağ, Rönesans ve Barok Dönemleri,  Aydınlanma Çağı) kent kavramının 

zamandizinsel gelişimi, özellikleri, belli başlı kurumları, mimari yapılarının zengin görsel 

materyal aracılığı ile ortaya konulması, bu sayede öğrencilere kentin fiziksel ve sosyal 

açıdan evrilişinin kavratılması  

KPM 205  Tasarım ve Planlama İçin Bitki Bilgisi 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3) AKTS: 4 

Öğrencilere Bitkisel Tasarımda en çok kullanılan bitki türleri tanıma ve tasarım 

projelerinde kullanma becerisi kazandırılması için; dış mekan ve iç mekan bitkisel 

tasarımında en çok kullanılan açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitki türlerinin dendrolojik 

ve morfolojik özellikleri, ekolojik gereksinimleri ve işlevsel ve estetik kullanım alanları 

konularında temel bilgilerin zengin görsel materyal ve alan gezileri ile desteklenerek 

öğretilmesi  

KPM 207  Arazi Biçimlendirme 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 3 

Peyzaj Mimarlığı mesleğine yönelik temel arazi biçimlendirme bilgileri, kuralları ve 

yöntemlerinin tanıtılması, arazi biçimlendirme sürecine ilişkin ölçüm ve hesaplar, kazı-

dolgu hesapları, arazi tesviyesi çalışmaları, drenaj ve sulama sistemlerinin uygulama 

yöntemlerinin öğretilmesi 

KPM 209  Bilgisayar Destekli Tasarım-1 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3) AKTS: 3 

Öğrencilerin tasarım ve plan çizimlerini dijital ortamda yapabilecek nitelikleri edinmesi için 

sayısal işleme tekniklerini öğrenmesi amacıyla Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) 

yazılımlarından olan Autocad programı ile ilgili temel bilgilerin verilmesi, öğrencilerin bu 

program aracılığıyla proje yapabilecekleri uygulamaların yaptırılması 

SDT Teknik Seçmeli Ders-1 (ÖD) 

SDT 203 Kentsel Donatı Elemanları (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3) AKTS: 4 

Kentsel donatı elemanlarının; işlev, estetik, biçim, malzeme, renk, doku ve algılanabilirlik 

kriterleri yanısıra kentin fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel faktörleri 

kapsamında ele alınması, kentsel mekandaki yeri, kalitesi ve algılanırlığı ile ilgili bilgiler 

verilmesi, öğrencilerin tasarım sürecini, bir kentsel donatı elemanını tasarlayarak ve 

üreterek yaşamasını sağlamak için pratiğe dayalı bir çalışma yaptırılmasının sağlanması 
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SDT Teknik Seçmeli Ders-2 

SDT 201 Peyzaj Mimarlığı Kuramı 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 4 

Peyzaj kavramını, peyzajın değişen tanımını, peyzaj mimarlığı meslek disiplininin ortaya 

çıkışı ve gelişimini ve peyzaj mimarlığının günümüzdeki rolünü ve çalışma alanlarının 

tartışılarak öğrencilere peyzaj mimarlığı mesleği hakkında genel bir kuramsal çerçeve 

çizilmesinin sağlanması   

2. YIL | 4. YARIYIL [YENİ MÜFREDAT] 

KPM 202  Stüdyo-4 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (4-4-6) AKTS: 10 

Kentsel meydan, sokak, park gibi kamusal açık alan kavramlarına odaklanılarak, çağdaş 

açık alan düzenleme anlayışı ve yaklaşımlarının kuramsal metinler ve küresel projeler 

aracılığı ile irdelenmesi, tartışılması, seçilmiş bir örnek kent üzerinden yapılan çeşitli 

kentsel çözümlemelere referansla kentlinin meydan, sokak, park kullanımını belirleyen 

olanaklar ve kısıtlayıcıların saptanması, temel tasarım meselelerinin belirlenmesi, ve bu 

meselelerin çözümüne yönelik peyzaj mimarı adayı olarak bir söylem geliştirerek kent 

merkezinde yer alan bu kamusal alanlar için; yaya hareketini, farklı rekreasyonel 

işlevleri/kullanımları ve yeşil alanları bir sistem dahilinde çözen bağlayıcı bir peyzaj 

tasarım projesi üretilmesi için rekreasyonel bir program kurgulanması, tasarım ana 

kararlarının belirlenmesi, konsept proje (ölçeksiz), master plan (1/1000), ön proje 

(1/500) geliştirilmesi 

KPM 204  Kent ve Mimarlık Tarihi-2   

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 3 

Endüstri Çağından (18. yy. sonu) günümüze kadar olan tarihsel süreçte (Endüstri Çağı, 

Modern Dönem, Modern Sonrası  Dönem (Post-Modern Dönem), 21. Yüzyıl) kent 

kavramının zamandizinsel gelişimi, özellikleri, belli başlı kurumları, mimari yapılarının 

zengin görsel materyal aracılığı ile ortaya konulması, bu sayede öğrencilere kentin fiziksel 

ve sosyal açıdan evrilişinin kavratılması 

KPM 206  Bitkisel Tasarım (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3) AKTS: 3 

Öğrencilere dış mekan ve iç mekan bitki türleri ile bitkisel tasarım yapabilme kurallarının 

ve yöntemlerinin öğretilmesi, peyzaj tasarım sürecinde bitki türlerinin estetik ve işlevsel 

özelliklerini ve kullanım alanlarını dikkate alarak bitkisel tasarım geliştirebilecekleri çeşitli 

tematik pratiklerin yaptırılması  

KPM 208  Peyzaj Konstrüksiyonu-1 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 3 

Peyzaj Tasarım projelerinde yer alan yapısal peyzaj elemanlarının (döşemeler, 

basamaklar, bahçe duvarları, istinat duvarları,  yaya köprüleri, su yapıları ve diğer plastik 

elemanlar) tanıtılması, bu yapısal elemanlarda kullanılan malzemelerin özellikleri, ölçüleri, 

standartları, kullanım alanları, yapım teknikleri ve imalatına ilişkin temel bilgilerin detay 

çizimler yaptırılarak öğretilmesi, bu sayede peyzaj tasarım konseptinin peyzaj uygulama 
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projesine dönüşümü sırasında uygulamaya ilişkin çözümlerin nasıl yapılacağının 

kavratılması   

KPM 210  Bilgisayar Destekli Tasarım-2 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3) AKTS: 3 

Öğrencilerin proje çalışmalarını 3B çizim ve modelleme yaparak ifade edebilmeleri için 3B 

animasyon ve render motorlarını kullanabilme becerilerine sahip olması, 3 boyutlu çizim 

programlarını kullanabilmesi, Sketchup, Vray Render, Realistik görselleştirme tekniklerini 

öğrenebilmesinin sağlanması 

SDT Teknik Seçmeli Ders-3 (ÖD) 

SDT 202 Kentsel Tasarım Kuramı (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3) AKTS: 4 

Kentsel Tasarım kuramlarının irdelenmesi için; Mimarlık ve Kent Planlama kuramları ve 

uygulamaları ekseninde, Modernizmin eleştirisinden başlayan ve günümüze kadar uzanan 

dönemde öne çıkan ve kentlerin gelişimine etki eden alternatif düşünce ve akımların, bu 

yaklaşımlardaki öncü tasarımcı, mimar ve plancıların öğrencilere zengin görsel materyal 

ile desteklenerek tanıtılması 

SDT   Teknik Seçmeli Ders-4  

SDT 204  Çevresel Okur-Yazarlık 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2)  AKTS: 4 

Planlama ve Tasarım boyutunda çeşitli ölçeklerde yaşam çevreleri yaratma misyonu olan 

peyzaj mimarı adaylarına bir çevresel farkındalık kazandırabilmek için; çevre ve ekoloji 

konusunda (Çevre ve Ekoloji Çevre Sorunları, Çevre Bilinçlenmesi, Çevre Hareketi Çevre 

Konferansları, Deklarasyonları, Uluslararası Çevre Anlaşmaları, Sözleşmeleri, Protokolleri, 

Ulusal Çevre Politikaları, Sürdürülebilirlik Kavramı, Planlama ve Tasarım Disiplinlerinde 

Sürdürülebilirlik Olgusu, Güncel Çevre Sorunları ve Küresel Boyutta Çözüm Yaklaşımları, 

Güncel Ketsel Çevre Sorunları ve Ekoloji Odaklı Planlama ve Tasarım Yaklaşımları) temel 

bilgilerin verilmesi 

3. YIL | 5. YARIYIL [YENİ MÜFREDAT] 

KPM 301  Stüdyo-5 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (4-4-6)  AKTS: 10 

Bir önceki stüdyoda kentsel çevrenin karakterini 1/1000, 1/5000 ve daha üst ölçekte 

morfolojik, işlevsel, sosyo-ekonomik, semantik, imgesel vd. kentsel çözümlemeler ile 

algılayarak, seçilen kentsel bir bölge üzerinde ana plan ve tasarım kararları alarak kentsel 

peyzaj tasarımı projesi için master plan ve ön proje geliştirmiş öğrencilerin bu kez; 

kentsel açık alan düzenleme olgusuna odaklanarak, belirlenmiş kentsel bölgede kentliler 

için kentsel rekreasyon alanı planlaması ve tasarlamasına yönelik proje aşamalarını 

öğrenmesi, kesin proje, yapısal ve bitkisel uygulama projeleri ve donatılara yönelik detay 

tasarımları geliştirmesi, dijital sunum ve görselleştirme teknikleri kullanılarak sunması    
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KPM 303  Kentsel Tasarım Atölyesi-1 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3)  AKTS: 6 

Kentsel Tasarım Kuramlarını öğrenmiş olan öğrencilerin bu kez; Kentsel Tasarım ilke, 

yöntem ve tekniklerini kullanarak meseleleri tanımlanan kentsel alanlar ya da parçalar 

üzerinde gerekli analizleri yaparak tematik kentsel tasarım fikir projeleri geliştirmelerinin 

sağlanması, bu sayede kentsel tasarım sürecinin aşamalarının öğretilmesi, bu aşamalarda 

peyzaj mimarı rolünün öneminin kavratılması 

KPM 305  Peyzaj Konstrüksiyonu-2 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2)  AKTS: 3 

Peyzaj Konstrüksiyonu I dersinde öğrenilen temel bilgilerin üzerine bu kez; Peyzaj 

Tasarım projelerinde yer alan diğer yapısal peyzaj elemanların (oturma elemanları, 

gölgeleme elemanları, çevreleme elemanları, aydınlatma elemanları, çeşitli peyzaj donatı 

elemanları) tanıtılması, bu yapısal elemanlarda kullanılan malzemelerin özellikleri, 

ölçüleri, standartları, kullanım alanları, yapım teknikleri ve imalatına ilişkin temel bilgilerin 

detay çizimler yaptırılarak öğretilmesi; yapısal elemanların yanı sıra bitkisel elemanların 

dikim ve bakım teknikleri, sulama sistemlerinin tasarımı gibi uzmanlık alanlarına ilişkin 

temel bilgilerin verilmesi, bu sayede peyzaj tasarım konseptinin yapısal ve bitkisel 

uygulama projesine dönüşümü sırasında uygulamaya ilişkin çözümlerin yapılması 

gereğinin kavratılması   

KPM 307  Kent Morfolojisi 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2)  AKTS: 3 

Günümüzde şehir planlama, mimarlık, kentsel tasarım uzmanlık alanlarının ortak çalışma 

alanlarından biri haline gelen, temelde kentin fiziksel çevresine ilişkin binalar, yapı 

adaları, sokak dokuları, vb. kentsel elemanların mekansal oluşum, gelişim ve değişim 

süreçlerini inceleyen önemli bir kentsel araştırma alanı olan kent morfolojisinin (kent 

biçimbilimi) kuramsal olarak tanıtılması, evrimsel gelişimi, yöntem ve tekniklerine ilişkin 

temel bilgilerin verilmesi ve kentsel tasarım ve kentsel peyzaj planlama ve tasarımı, 

kentsel mekan organizasyonu konularında çeşitli içerik ve ölçeklerde projeler üretecek 

peyzaj mimarı adaylarına; kentsel müdahale yapacakları kent parçalarına yönelik kentsel 

stratejilerin üretilmesi, vizyon belirlenmesi, planlama ve tasarım ilkelerinin üretilmesi gibi 

kritik konularda kent biçimbiliminin araştırma alanlarının sağlayabileceği zengin katkıdan 

ne şekilde yararlanabileceklerinin kavratılması  

SDM Mesleki Seçmeli Ders-1 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3) AKTS: 4 

SDM Mesleki Seçmeli Ders-2 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 4 

3. YIL | 6. YARIYIL [YENİ MÜFREDAT] 

KPM 302  Stüdyo-6 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (4-4-6)  AKTS: 10 

Kentsel peyzaj planlama ve tasarımı kavramları üzerinde durularak, güncel yaklaşımlar, 

akımlar, modellere ilişkin kuramsal metinler ve küresel pratikler üzerinden yapılan 
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değerlendirmeler ile genel bir kavramsal çerçeve çizilmesi, seçilen bir örnek kentin  

kentsel (doğal ve kültürel) peyzaj bileşenlerinin, değerlerinin saptanması, temel peyzaj 

sorunlarının tartışılması, tanımlanması, tüm öğrenilenler doğrultusunda bir kentsel peyzaj 

söylemi geliştirilerek genel peyzaj planlama ve tasarım kararları alınması, örnek olay 

olarak çalışılan kentin seçilen sorunlu bir kentsel alan ya da bölgesi için belirlenen bir 

tema ekseninde doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin onarma-koruma-kullanma dengesi 

kurularak değerlendirilip bir kentsel peyzaj tasarım önerisi geliştirilmesi, ön proje, kesin 

proje ve belirlenen alanlar için yapısal ve bitkisel uygulama projeleri ve donatılara yönelik 

detay tasarımları geliştirmesi, dijital sunum ve görselleştirme teknikleri kullanılarak 

sunulması    

KPM 304  Kentsel Tasarım Atölyesi-2 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-2-3)  AKTS: 6 

Kentsel Tasarım Kuramlarını öğrenmiş ve basit kentsel meseleler üzerine tematik kentsel 

tasarım fikir projeleri geliştirmiş olan öğrencilerin bu kez; Kentsel Tasarım ilke, yöntem 

ve tekniklerini kullanarak daha karmaşık ve sorunlu kent parçaları üzerine çözüm 

önerileri getirecek fikir projeleri geliştirmelerinin sağlanması, bu sayede öğrencileri 

meseleleri verilen kentsel parçaların kent bütünü içindeki yeni işleyişinde peyzaj mimarı 

olarak üstlenmesi gereken kritik rol üzerinde düşünmeye, güncel kent analizleri, 

meseleleri ve çözümleri üzerine araştırmalar yapmaya sevk ederek meslek kimliğinin 

anlaşılmasına ve olgunlaşmasına katkıda bulunulması   

KPM 306  Şehircilik Bilgisi  

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2)  AKTS: 3 

Kentsel Tasarım alanında çeşitli ölçeklerde proje üretecek peyzaj mimarı adayı 

öğrencilere temel bir Şehircilik Bilgisinin verileceği ders kapsamında; Kent Planlama 

meslek disiplinin ortaya çıkışı, evrimsel gelişimi ve günümüzdeki rolüne ilişkin kısa bir 

tanıtım yapılması, şehircilik ve planlama kavramları, süreçleri, aşamaları, türleri, kentsel 

bölgeler, sektörler, nüfus yoğunluğu, kentsel ulaşım, kentsel projeksiyonlar, kentsel 

gelişim şemaları, kent planlama ilkeleri, kent planlama çalışma alanları, plan tipleri ve 

ölçekleri, günümüz kentleri için geliştirilen çağdaş şehir planlama yaklaşım ve yöntemleri 

vb. meslek disiplinine ilişkin temel konularda kuramsal ve teknik bilgilerin verilmesi, bu 

sayede öğrencilerin şehir planlama meslek disiplinin Peyzaj Mimarlığı mesleği ve Kentsel 

Tasarım uzmanlık alanı ile ilişkileri, kesişim alanları gibi kritik konularda bilinç 

kazanmasının sağlanması    

KPM 308  Kent Sosyolojisi 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3)  AKTS: 3 

Sosyoloji (Toplum Bilim) araştırma alanları, ilke ve yöntemlerinin kısaca tanıtılarak kent 

sosyolojisi üzerine özelleşmiş araştırma alanına ilişkin temel bilgilerin verilmesi, toplumsal 

kurumsallaşma ile ortaya çıkan kentleşme olgusunun evrimsel gelişim sürecinde farklı 

tarihsel dönemlerde farklı toplumların politik, ekonomik, kültürel faktörler ile değişiminin 

kentin fiziksel ve sosyal yapısına olan etkilerinin planlama ve tasarım alanlarına olan 

yansımalarının incelenmesi, tartışılması, bu sayede kentsel yaşam çevreleri planlayacak 

ve tasarlayacak olan peyzaj mimarı adayları öğrencilere güncel toplumsal sorunlar, 

konular ve gerçekleri göz önünde bulundurarak tasarım stratejileri ve ilkeleri geliştirme 

bilincinin kazandırılması     
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SDM Mesleki Seçmeli Ders-3 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3) AKTS: 4 

SDM Mesleki Seçmeli Ders-4 

(teori-uygulama-kredi) (3-0-3) AKTS: 4 

4. YIL | 7. YARIYIL [YENİ MÜFREDAT] 

KPM 401  Stüdyo-7 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (4-4-6)  AKTS: 10 

Karmaşık ekolojik, sosyal ve kentsel problemler içeren, özgün doğal, tarihi, kültürel, 

imgesel kentsel bir mirasa sahip ve işlevsel dönüşüme uğrayacak bir kentsel alanda; 

dönüşümün odağı olacak, yeniden canlandırılan kentsel bölgenin ekonomik, ekolojik, 

sosyal gelişimine katkıda bulunacak yani sürdürülebilir olacak, tüm kentliye ve hatta 

kentsel turiste hitap etmesi beklenen bir büyük ölçekli bir kentsel rekreasyon alanı, kent 

parkı ya da kentsel açık alan düzenlemesi için alanın tüm özgün kentsel değerlerinin 

korunmasını gözetecek bir master plan üretilmesi, ön proje, kesin proje ve projeyi ifade 

edebilecek alanlardan kısmi vaziyet ve detay projeleri geliştirilmesi, dijital sunum ve 

görselleştirme teknikleri kullanılarak sunulması beklenmektedir. Kentsel dönüşüm projesi 

kapsamında bir kentsel peyzaj tasarımı projesi yapılacağı için kentsel tasarım alanının 

gerektirdiği disiplinler arası bakış açısı ve çalışma ortamı için stüdyo yürütücülerinin 

peyzaj mimarı, şehir plancısı ve mimar öğretim üyelerinden oluşturulması 

öngörülmektedir.    

KPM 403  İmar ve Çevre Hukuku 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2)  AKTS: 3 

Kentsel yerleşimlerde planlama ve tasarım projeleri geliştirecek ve yaşam çevreleri 

düzenleyecek peyzaj mimarı adayı öğrencilere karar alma, planlama, tasarım, yönetim 

(uygulama sonrası bakım, izleme, denetim) süreçlerinde karşılarına çıkacak imar ve çevre 

ile ilgili yasal mevzuatın öğretilmesi  

KPM 405 Uygulama Projesi Hazırlama Tekniği (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3)  AKTS: 6 

Yapısal ve bitkisel peyzaj uygulama projelerinin proje alanına aplikasyonu için gerekli 

sürecin ve prosedürün tanıtılması, proje raporu ve ihale dosyası, metraj listesi, keşif 

raporu, sözleşmeler, teknik ve özel şartnameler hazırlanması ile ilgili yasal ve teknik 

bilgilerin verilmesi, uygulanmış çeşitli projeler üzerinden bu sürecin incelenmesi   

KPM 407  Peyzaj Planlama (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3)  AKTS: 3 

Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin önemli bir çalışma alanı olan Peyzaj Planlamanın 

tanıtılması; ortaya çıkışı, evrimsel gelişimi ve günümüzdeki konumunun, güncel kuram, 

yöntem, süreç ve yaklaşımlarının ortaya konması; peyzaj planlama alt konularının 

tanıtılması, örnek olaylar ile anlatılması; alınacak peyzaj planlama kararlarında 

kaynakların en akılcı biçimde kullanılması için peyzaj değerlerinin, peyzaj karakter 

kavramının, doğal ve kültürel kaynak analizlerinin öneminin kavratılması    
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SDM Mesleki Seçmeli Ders-5 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 4 

SDM Mesleki Seçmeli Ders-6 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 4 

4. YIL | 8. YARIYIL [YENİ MÜFREDAT] 

KPM 402  Stüdyo-8 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (4-4-6)  AKTS: 10 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Lisans Programından mezun olacak öğrencilerden; 

kentsel tasarım alanında bir peyzaj tasarım proje geliştirme sürecine, süreci oluşturan 

aşamalara, bu aşamalarda geliştirilecek proje tiplerine ve ölçeğin gerektirdiği çizim ve 

gösterim standartlarına, etkili sunum ve ifade tekniklerine, proje raporu yazma 

becerisine, kısacası kentsel bir çevrede geliştirilecek peyzaj projesinin gereklerini baştan 

sona yerine getirebilme konusunda yeterli mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğine ulaştığını 

bitirme projesi jurisine kanıtlayabilmesi beklenmektedir. Bireysel olarak geliştirilecek ve 

bitirme projesi kıvamında olacak olan proje sürecinin gelişme durumu; peyzaj mimarı, 

şehir plancısı ve mimar öğretim üyelerinden oluşturulacak değerlendirme jurisi tarafından 

belirli aralıklarda denetlenerek, kritikler aracılığıyla değerlendirilerek ve öneriler 

getirilerek öğrencilerin istenilen seviyeye gelmesinin sağlanması öngörülmektedir.  

KPM 404  Bitirme Projesi (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (1-1-2)  AKTS: 8 

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Lisans Programından mezun olacak öğrencilerin, bir 

danışman gözetiminde ve yöneticiliğinde, belirlenen bir mesleki uzmanlık konusu üzerine 

bir mesele çerçevesinde araştırma yapacağı ve özgün öneriler geliştireceği Lisans Bitirme 

Tezi niteliğinde bir bilimsel araştırma raporu hazırlaması ve sunması 

KPM 406  Kentsel Yenileme (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3)  AKTS: 4 

Güncel kent çalışmaları arasında önemli bir konu olan Kentsel Yenileme olgusunun 

tanıtılması, ortaya çıkış nedenlerinin, evrimsel gelişiminin, günümüzde geçerli olan alt 

çalışma alanlarının anlatılması, yasal ve yönetimsel konuların aktarılması, kullanılan 

yöntem ve ilkelerin örnek olaylar aracılığıyla ortaya konması, bu sayede Kentsel Yenileme 

çalışmalarının herhangi bir türünde çalışacak olan peyzaj mimarı adayı öğrencilere 

alacakları planlama ve tasarım kararları ve ilkeleri ve geliştirecekleri tasarım projeleri için 

altyapı sağlayacak gerekli kuramsal ve kavramsal bilgilerin öğretilerek bu kritik kentsel 

çalışma konusunun öneminin kavratılması    

SDM Mesleki Seçmeli Ders-7 (ÖD) 

(teori-uygulama-kredi) (2-1-3) AKTS: 4 

SDM Mesleki Seçmeli Ders-8 

(teori-uygulama-kredi) (2-0-2) AKTS: 4 
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