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ARCH312 Urban Design 
This is an undergraduate course which aims to develop an understanding on the general 
concepts, theories, principles and practices of urban design including the development of an 
urban design proposal from surveying and analysis to design and representation. The 
courses deal with urban design as an operative field at the intersection of planning and 
design from political, economic and social planning and development to spatial interventions 
in urban scale to produce a generative urban space for the public.  
 
ARCH312 Kentsel Tasarım 
Bu lisans dersi, -arazi çalışmaları ve analizlerden başlayarak bir kentsel tasarım önerisinin 
hazırlanarak sunulması da dahil- kentsel tasarımın genel kavramları, kuramları, ilkeleri ve 
uygulamaları hakkında bir anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders kentsel tasarımı, politik, 
ekonomik ve sosyal planlama ve gelişme ile, toplum için kentsel mekân yaratmayı hedefleyen 
kentsel ölçekteki mekânsal müdahalelerin kesişme noktasında bir uygulama alanı olarak ele 
almaktadır. 
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ARCH402 Architectural Design Studio VI 
This course is the last studio in the chain of design studios. The term is divided into stages, 
each one comprising a different phase of the project. The development of the project is 
monitored through critics by teams of two instructors. Students have to present their work at 
the studio in order to get a grade for each stage. The method and the process used in the 
formation of the project are considered to be more important than the project presented to 
the final jury. Therefore, students are expected to be present at the studio, present their 
work to the instructors and participate to discussions during studio hours. Class hours are 
essentially used for criticizing the work achieved by the students at home and not for 
drawing projects.  
 
ARCH402 Mimari Tasarım Stüdyosu VI 
Bu ders tasarım stüdyoları zinciri içinde son halkadır. Dönem, herbiri projenin farklı evrelerini 
içeren aşamalara bölünmüştür. Projenin gelişimi, ikişer kişilik öğretim elemanı takımlarının 
kritikleri aracılığıyla yönlendirilmektedir. Öğrenciler, her aşamadan not alabilmek için 
çalışmalarını stüdyoda sunmak zorundadırlar. Projenin oluşturulmasında kullanılan yöntem ve 
süreç, final jüriye sunulan projeden daha önemli sayılmaktadır. Öğrencilerin stüdyoda 
bulunmaları, çalışmalarını öğretim elemanlarına sunmaları ve stüdyo saatlerinde tartışmalara 
katılmaları beklenmektedir. Stüdyo saatleri, ilke olarak, öğrencilerin çizim yapmaları için değil, 
evde hazırladıkları çalışmaların eleştirilmesi için kullanılacaktır. 
 
 
 
ARCH408 Architectural Design Project Report 
Architectural Design Project Report is a complementary course to ARCH 402 Architectural 
Design Studio VI. Therefore, the development of the report is monitored by the instructors, 
parallel to the development of students’ projects. Students submit two “interim reports” 
during the semester and a “Final Report” during the final project jury. 
 
ARCH408 Mimari Tasarım Projesi Raporu 
Mimari Tasarım Projesi Raporu dersi, ARCH 402 Mimari Tasarım Projesi dersinin 
tamamlayıcısıdır. Raporun gelişimi öğretim elemanları tarafından öğrencinin projesinin 
gelişimine paralel olarak yönlendirilmektedir. Öğrenciler dönem içinde iki “Ara Rapor” ve 
dönem sonunda da bir “Final Rapor” teslim edeceklerdir. 
 
 


