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ÖNSÖZ 

“Mimari tasarıma gir-İŞ-ler: Mimarlık birinci sınıf stüdyo belleği”, kitabı Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir 

Teknik Üniversitesi*, Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin mimarlık ve tasarım ile karşılaştıkları ilk or-

tam olan stüdyo süreçlerinin beş eğitim öğretim yılına ait dökümünü içermektedir.

Kitapta yer alan stüdyo çalışmaları, mimarlığın merkezinde olan tasarlama eyleminin düşünme-yapma 

deneyimini amaçlayan bir sürecin, kişiselleşmiş serüveninin belgelenmesidir. Kitabın birinci kısmı, stüdyo 

öğretim üyelerinin benimsediği teorik altyapıyı, ikinci kısım ise 2015-2020 yılları arasında on eğitim öğ-

retim yarıyılına ait öğrenci çalışmalarını içermektedir.

Stüdyonun içeriği ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmaları, yoğun programlı teorik bilgilere eşlik 

eden uygulama süreçlerini, farklı disiplinlerden katkı sağlayan seminer ve konuşmacıları, gezi ve sergi-

leri, eğitimin önemli bir parçası olarak jürileri ve derse katkı sağlayan öğretim üyelerinin deneyimlerini 

içermektedir.

Bu deneyimlere eklemlenen, geniş bir çalışma ekibinin üç yıllık özverili çalışmalarının ürünü olarak kitap; 

tartışılan, paylaşılan, sorgulanan, yazarken öğrenilen bir sürecin sonunda kayda geçen ESTÜ mimarlık 

bölümü birinci sınıf stüdyosu çalışmalarının zamandaki izi ve belleği olarak değer taşımaktadır.

Süreçte stüdyo hocalarının yanında olan, desteklerini esirgemeyen Bölüm Başkanları Prof. Dr. Nuray 

Özaslan’a, Prof. Dr. Osman Tutal’a, Prof. Dr. Hicran Hanım Halaç’a; 

derse katkı sağlayan değerli hocalar Doç. Dr. Figen Kıvılcım Çorakbaş’a, Araş. Gör. Dr. Hakan Keleş’e, 

Araş. Gör Pınar Demirel Etli’ye, Araş. Gör. Serkan Can Hatıpoğlu’na, Araş. Gör. Melih Kamaoğlu’na, Araş 

Gör. Tuna Torun’a, Araş. Gör. Yakut Çınar’a, Öğr. Gör. Alper Gülle’ye, Araş. Gör. Sezen Başak Özünur 

Şahin’e, Araş. Gör Elif Atıcı’ya, Y. Mimar Begüm Kayılıoğlu’na, Mimar Setenay Batmaz’a;

kitabın görsellerinin düzenlenmesine katkı sağlayan Seray Ulusoy, Doğukan Alkan, Merve Nur Erçetin, 

Nevinnur Yeşildere, Sefa Türkyılmaz, İlayda Güneş’e;

çalışmaları ile kitabın özünü oluşturan değerli öğrencilerimize 

teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Berna ÜSTÜN

* Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 14.11.2011 tarihinde, 2011/2471 sayılı 

Bakanlar Kurulu kararıyla Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinden ayrılarak, yeni 

kurulan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi içinde yer almıştır. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 

Anadolu Üniversitesi’nin bünyesinden ayrılarak, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30525 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile kurulan Eskişehir Teknik 

Üniversitesi’ne dâhil olmuştur.  

https://www.eskisehir.edu.tr/tr/Icerik/Detay/mimarlik-ve-tasarim-fakultesi

Bu sebeple kitap hem Anadolu Üniversitesi hem de Eskişehir Teknik Üniversitesi 

Mimarlık Bölümü Birinci Sınıf çalışmalarını içermektedir.
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Mimari Tasarım Stüdyosu: 
Tarihçesi ve Gelişim Süreci

Prof. Dr. Berna Üstün
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üy. Fatma Kolsal
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü



Mimari Tasarım Stüdyosu: Tarihçesi ve Gelişim Süreci

GİRİŞ

Mimarlık eğitiminin en önemli bileşenlerinden biri olan tasarım stüdyolarının tarihçesi söz konusu olduğunda, 

mimarlık eğitiminin tarihçesiyle paralel okumalar yapmak kaçınılmazdır. Stüdyonun ortaya çıkmasına neden 

olan bağlamsal ilişkiler, mimarlık eğitimi tarihinin nasıl geliştiğine bakarak anlaşılır hale gelebilir. Literatürde 

belirlendiği şekliyle mimarlık eğitiminin gelişim sürecine ilişkin mevcut tarihsel kanıtlar çoğunlukla iki ana faktörle 

ilgilidir; birincisi, yöntem ve ikinci olarak mimarlık öğretiminin içeriği.1 Bu eğitim sürecinin evrimi, sanat, zanaat, 

teknoloji, inşaat ve meslek gibi farklı boyutları dikkate alarak geniş çapta tartışılmış, kültürel unsurların da 

katılımıyla mimarın eğitiminin ele alınışı değişiklikler göstermiştir. 

Bu tarihsel akış içinde, stüdyolar mimarlık eğitiminde özgün bir tartışma başlığı olarak belirmiştir.  Eğitimin 

yöntem ve içeriğine dair bir paradigma değişimine de işaret eden stüdyonun doğuşuyla, zanaattan sanata, 

teknikten teknolojiye, konvansiyonel olandan farklı olana doğru bir aks değişimi yaşanmıştır. Tüm bu nedenlerle 

güncel mimarlık eğitiminin en belirleyici unsuru, tasarım becerilerinin ve yaratıcılığın edindirildiği, tarihsel bir 

birikimin yansıması olarak kabul edilebilecek stüdyo düzlemidir. Stüdyolar önemli bir araştırma alanı olmalarının 

yanı sıra, aynı zamanda mekân, pedagoji, kültür veya arayüz gibi çeşitli kavramlarla tanımlanabilmektedir.2 

Bu tanımların, mekânsal, pedagojik, kültürel ve arabulucu karşılıklarının pek çoğu tasarım eğitimi süreçlerinde 

stüdyolar aracılığıyla deneyimlenmektedir. Stüdyoların, tarihçesi ve gelişim süreci ele alındığında, başlangıcı 

modern zamanlarla ilişkili olmasına rağmen, kökenlerinin mimarın kurumsal olmayan eğitimi tarihine kadar 

indiği belirtilebilir. Bu bölüm kapsamında batıda ve Türkiye’de sürecin gelişimi aktarılacaktır.

003

1

1 Yasira Naeem Pasha, Shahla Adnan, ve Noman Ahmed. “Positioning historical 

evidences in architectural education: review of methods and contents.” Open 

House International (2020).

2 Geoffrey Broadbent. “Architectural Education-Educating Architects.” haz. 

Pearce, M., Toy, M., Academy (1995), 10-23. 

    Thomas A. Dutton, haz. Voices in architectural education: Cultural politics and 

pedagogy. Praeger, 1991.

    Constantin Spiridonidis ve Maria Voyatzaki, haz. Teaching and experimenting 

with architectural design: Advances in technology and changes in pedagogy. 

EAAE 35, (2007),105.

   Ashraf Salama. New trends in architectural education: Designing the design 

studio. Arti-arch, 1995.
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MİMARLIK EĞİTİMİ VE TASARIM STÜDYOSUNUN GELİŞİMİ

Stüdyonun mimarlık eğitiminde var olmaya ve belirginleşmeye başladığı dönem ele alındığında, 

başlangıç olarak mimarlık eğitiminin kurumsallaştığı 17. yüzyıl sonlarında dönemin mimarlık okulları 

olan Académie Royale (1671) ve 18. Yüzyıldaki karşılığı olan École des Beaux-Arts (1790)’la 

karşılaşılır. Sonrasında École Polytechnique (1797) , Londra Mimarlık Birliği-AA (1847), ETH Zurich 

gelir.3 Bauhaus (1919) ise 20. yüzyılın koşulları altında gelişmiş, stüdyo eğitiminin varlığını dönüşerek 

koruduğu yeni bir mimarlık eğitimi anlayışı getirmiştir. Buradan hareketle belirtilebilir ki, kurumsallaşan 

mimarlık eğitimi tüm dünyaya Avrupa’dan yayılmıştır. Amerika’da 19. yüzyıl sonlarındaki Cooper Union 

(1859) ve Harvard Üniversitesindeki Mimarlık Bölümü’nün kurulması (1893), benzer şekilde Avrupa 

kökenli eğitmenlerce olmuştur. Burada stüdyonun tarihçesi incelenirken, stüdyonun başlangıcının 

mimarlık eğitiminin kurumsallaşması ile ele alındığı görülmektedir. Bu tarihi bilgiler yanlış olmamakla 

birlikte, kimi kaynaklarda günümüzdeki içerik ve işleyişlere yakın bir tasarım eğitiminin, adına “stüdyo” 

denilmese de, Rönesans döneminde de rastlanıldığına dair bilgiler yer almaktadır. Floransa’daki 

Academia Platonica buna iyi bir örnektir.4 Kurumsal olmasa da, Academia Platonica’da, az sayıda 

öğrenciyle günümüz stüdyolarındaki üretken ortama benzeyen bir yapının varlığından söz edilebilir. 

Rönesans öncesi mimarlık eğitiminin belirli inşa ve yapım tekniklerinin ustadan çırağa aktarıldığı bir 

sürece dayandığı bilgisinden hareketle, bireysel yorumun ve yaratımın ön plana çıktığı böyle bir 

ortamın zamanının ötesinde olduğu belirtilebilir.

Daha genel bir ayrım yapılacak olursa, tüm dünyada etkili olan Avrupa çıkışlı mimarlık eğitiminin 

dört farklı tarihsel süreçte geliştiği görülmektedir. Endüstrileşme öncesi ve sonrası dönemde, eğitimin 

kurumsallaşmasına dayalı gelişen içerik ve yöntemler bu belirgin dört dönemin ortaya çıkmasında 

etkili olmuştur (Tablo 1.1). İngiltere’deki Kraliyet Okulu (RIBA) ve Londra Mimarlık Birliği (AA), bu 

dönemlerden birine denk gelir. Ecole De Beaux Arts bir diğer dönemi, Bauhaus yöntemleriyle ayrışmış 

bir sistemi ve son olarak günümüzdeki çeşitlenen içerikler ise son dönemi oluşturmaktadır.5
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1

3 Stan Allen. “The future that is now: Architecture education in North America 

over two decades of rapid social and technological change.” Places Journal 2 

(2012), 65-78.

  Allen Cunningham. “The genesis of architectural education.” Studies in Higher 

Education 4/2 (1979), 131-142.

 Tanja Golja, and Lynette Schaverien. “Distilling insights about educational 

designing from a history of architectural design education.” The International 

Journal of Architectonic, Spatial, and Environmental Design 9/2 (2015), 15-34.

  Spiro Kostof, haz. The architect: Chapters in the history of the profession. New 

York: Oxford University Press, 1986.

  Winifred E. Newman, ve Shahin Vassigh. “What would Vitruvius Do? Re-Thinking 

Architecture Education for the 21st Century University.” ARCC Conference 

Repository. 2014.

  Alexander Tzonis. “Architectural education: The core and the local.” Frontiers of 

Architectural Research 3/2 (2014), 224-226.

  Frank Weiner. “Five critical horizons for architectural educators in an age of 

distraction.” EAAE prize 2003–2005, Writings in Architectural Education (2005), 

21-46.

4 Mark Gelernter. Sources of architectural form: a critical history of Western design 

theory. Manchester University Press, 1995.

   Kostof, The architect: Chapters in the history of the profession.

5 Fevzi Özersay. A post-structural analysis of the architectural education-

technology relationship. Diss. University of Sheffield, 2004.
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6 Allen, “The future that is now: Architecture education in North America over two 

decades of rapid social and technological change”, 65-78.

  Cunningham, “The genesis of architectural education”, 131-142. 

 Golja ve Schaverien, “Distilling insights about educational designing from a 

history of architectural design education”, 15-34. 

  Kostof, The architect: Chapters in the history of the profession.

   Newman ve Vassigh, “What would Vitruvius Do? Re-Thinking Architecture Education 

for the 21st Century University”.

  Tzonis, “Architectural education: The core and the local”, 224-226. 

   Weiner, “Five critical horizons for architectural educators in an age of distraction”, 

21-46.

7 Kostof, The architect: Chapters in the history of the profession.

8 Gelernter, Sources of architectural form: a critical history of Western design 

theory.

Tablo 1.1. Mimarlık eğitim tarihinde stüdyo kültürüyle ilişkili önemli yapılar ve kurumlar (Tablo ilgili kaynaklar yorumlanarak

  geliştirilmiştir) 6

Rönesans öncesi loncalar ve usta-çırak ilişkisi mimarın eğitimini belirleyen en temel mekanizmalardı.  

Bu eğitimin içeriği bilginin aktarılmasına ve tekrarına dayalıydı. Teori ve pratiğin ayrışmadığı bu 

dönemlerde mimari çizimler, malzeme ve teknik bilgileri ustaların çıraklarına aktardıkları önemli ve 

hatta gizli bilgilerdi.7  Rönesans’a erişilen döneme kadar bu bilgi ve tekniğin aktarımı bir ayrıma 

uğradı. Teknik bilgi loncalarda, teorik bilgi ise üniversitelerde verilmeye başlandı, bu da mimarlık 

eğitiminin halen geçerli olan sorunsallarından biri olan “teoria” ve “praxis” çatışmasını doğurdu.8 

Bir diğer sorunsal ise hangisinin daha makbul olduğu ile ilgiliydi ve Rönesans’ta bireye ve bireyin 

aklına vurgu yapan yaklaşımlar yaratıcı sanatçıyı ortaya çıkardı. Floransa’daki Academia 

Platonica, Medici ailesinin finansmanıyla Marsilio Ficino tarafından 1470’de bu amaçla kurulmuş 

bir sanat okuluydu.9 İlk mezun olan öğrencileri ise Leonardo Da Vinci, Raphael ve Michalengelo idi. 

9 Broadbent, “Architectural education”, 10-23.
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10 Peter Collins. “The Eighteenth Century origins of our system of full-time 

architectural schooling.” Journal of Architectural Education 33/2 (1979): 2-6. 

     Cunningham, “The genesis of architectural education”, 131-142. 

    Golja ve Schaverien, “Distilling insights about educational designing from a 

history of architectural design education”, 15-34. 

     Kostof, The architect: Chapters in the history of the profession.

     Tzonis, “Architectural education: The core and the local”, 224-226. 

11 Broadbent, “Architectural education”, 10-23.

    Cunningham, “The genesis of architectural education”, 131-142. 

    Kostof, The architect: Chapters in the history of the profession.

    Tzonis, “Architectural education: The core and the local”, 224-226.

Bu sanat okulunu önceki uygulamalardan ayıran özellik, öğrencilerin ustalarıyla birlikte ürettiği, 

tartıştığı bir ortamın sağlanması ve üretim ile tartışma mekânlarının aynı yerde olmasıydı. Ayrıca eğitim 

belirli saatlere bağlanmamış, böylece öğrencilere özgürlük alanları tanınmıştı. Öğrencilerin eşsiz 

yetenekteki bireyler olmalarının yanında, onlara sağlanan bu ortamın dönemin mühendislik, sanat 

ve mimarlık alanlarında en başarılı ürünlerinin ortaya çıkmasını sağlamadaki katkısının altı çizilebilir. 

Bu nedenle, Academia Platonica mimarlık-sanat ve tasarım alanlarındaki eğitimde paradigmanın 

değişmesine neden olan ilk yaklaşımlardan birini sunmuştur. O zamana kadarki süreçteki eğitim 

ortamlarına bu nedenle stüdyo denilemeyebilir. Çünkü Rönesans’ta gelişen, bilginin aktarılma şekli 

ve öğrencinin (sanatçının) üründeki yaratıcı konumu, ortaya çıkan ve geçmişe oranla daha ağır 

basan tasarımcı kimlik burada belirleyici olmuştur. Bu noktada da sanatçı ve zanaatkâr ayrımı bir 

tartışma olarak eğitimde yerini almıştır.

Rönesans sonrası süreçte ise aydınlanma ve devamındaki endüstri devrimi ile dönüşen toplumlar 

ve ihtiyaçları, mimarlık eğitiminin kurumsallaşmasını lüzumlu kılmıştır. Artan nüfus, değişen mekansal 

programlar ve bunların birlikte hızlıca dönüşümü eğitimin kurumsallaşmasının önünü açmış ve bir 

gereklilik olarak belirmesini sağlamıştır. Bu konuda Fransa, monarşi düzenlerinin de yıkılması ardından 

öncü olmuştur ve ilk kurumsal mimarlık okullarının görüldüğü bölge olarak tarihte yerini almıştır.

Kartezyen bakış açısının getirdiği yaklaşımlar ilk modern mimarlık okulu kabul edilebilecek Académie 

Royale’in kurulmasına neden olmuştur.10 École des Beaux-Arts, mimari eğitim tarihinde sadece 

eğitimin metodolojik özellikleri için değil, aynı zamanda yeni kavramların eğitici terminolojiye katkısı 

için de dikkate değerdir. Usta-çırak sisteminin bir üniversite çatısı altına taşınmış hali olarak ifade 

edilse de, bu dönemde telaffuz edilmeye başlanan, “atölye” kavramı, “tasarım alıştırmaları”, “konkur”, 

“rekabetçi ruh” ve  “eskiz” kavramları, çağdaş stüdyonun oluşmasında etkili olmuş kavramlardır.11
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RIBA VE AA:

Fransa dışında da “stüdyo”nun günümüzdeki haline dönüşümünde özgün katkıları olan bir diğer 

ülke de İngiltere’dir. Mimarlık eğitiminde farklı ele alışlarla tarihte belirginleşen ve sürekli oluşumlardan 

önemli iki tanesi de İngiltere’de bulunmaktadır. Bunlardan biri 1834’te kurulan Birleşik Krallık 

Mimarlar Odası (RIBA) ve diğeri 1847’de Mimari Zanaatkârlar Derneğiyle birleşerek bağımsız tek 

mimarlık okulu olacak olan Mimarlık Birliği’dir (Architectural Ascociation–AA). AA kalıcılığını, verdiği 

diplomanın RIBA tarafından tanınmasıyla sağlamıştır. Stüdyo eğitimi ve Ecole De Beaux Art’te öne 

çıkan usta-çırak ilişkisi düşünüldüğüne, Mimarlık Birliği (AA)’ndeki en özgün özelliğin, öğrencilerin 

tasarım dersleriyle dönüşümlü dersler içerisinde birbirlerinin çalışmalarını inceleyerek ve birbirini 

eleştirerek öğrenmesi olduğu belirtilebilir. Ayrıca bu birliğe giriş için zorlu sınavların uygulanması ve 

katılımcıların gece kurslarına devam etmesi gibi bazı farklı uygulamalar, İngiltere’deki Birmingham, 

Leeds ve Nottingham gibi diğer okullarda da kabul görmüştür.12 Bu zorlayıcı tutum sayesinde 

mimarlık eğitimi ve mesleğindeki saygınlık artmış, kurumsal örgütlü bir yapılanmanın teori ve pratik 

arasındaki ilişkiyi olumlu yönde etkilemesine dair bir girişim geliştirilmiştir.

BAUHAUS:

Ancak, bugünün stüdyo kavramına en yakın oluşum Bauhaus ile belirmiştir. Bu tarihsel kritik konumun 

bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili olmasıyla birlikte, daha çok Bauhaus’un kurucularının felsefesiyle 

doğrudan ilgili olduğu söylenebilir. Walter Gropius içinde bulunulan dönem itibariyle modern bir 

bakış açısına sahipti ve geçmişle olan tüm bağları kopararak, sıfırdan bir mimarlık, sanat, üretim 

anlayışı geliştirmek istiyordu. Sanatla teknolojiyi bir araya getirme amacında öğrencileri tüm kültürel 

kodlarından arındırma üzerine bir bakış geliştirmişti.13 (Resim 1.1)
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12 Cunningham, “The genesis of architectural education”, 131-142. 

13 Ali Artun, ve Esra Aliçavuşoğlu, haz. Bauhaus: modernleşmenin tasarımı. İletişim, 

2009.

    Walter Gropius. Bauhaus Manifest/o. Goethe-Institut, Ankara: Pagan Yayınları, 

2019.

Resim 1.1. Solda:  Bauhaus sanat bakışında tasarlanmış Ida Kerkovius 

tarafından tasarlanmış dokuma duvar halısı, 1921 14; Sağda: Oscar 

Schlemmer’in tasarladığı bir kartpostal ,1922 15

14 Droste, Bauhaus, 1919-1933, 36.

15 Droste, Bauhaus, 1919-1933, 38.
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1919’da, Weimar’da kurulan Bauhaus’un zamanın rakip ‘izm’lerinin üzerinde çarpıcı bir şekilde 

yükseldiği ve yeni yüzyıla uygun modern bir tasarım ve eğitim vizyonu sunduğu görülmüştür.16 

Kendinden önceki sanat akademileri dışında modern ve ilerici bir model ortaya koyan Bauhaus 

atölyelerinde usta-çırak ilişkisinde gelişen eğitim modeli akademinin temel sorunu olarak görülen 

pratik ve teoriyi ayırmadı.17 (Resim 1.2) Tasarım ve uygulama kombinasyonu fikri, Bauhaus’un ana 

konusuydu. Gropius’a göre zanaatkârlar ile sanatçı arasında fark yoktu. Duygular doğrudan soyut 

form aracılığıyla ifade edilebilir, tasarım ve uygulama sürekli bir sürece sahip olabilir, özgürce 

yaratmak ve hissetmek ilham verici olabilirdi.18 

Bauhaus çatısı altında hem pozitivistler hem de ekspresyonistler vardı. Bu doğaldı, çünkü Gropius 

fikrini teknoloji ve sanatın ideal bir kombinasyonuna dayandırıyordu. Öğrencilerin yaratıcı güçlerinin 

özgürleştirilmesi amaçlanan atölyelerde stil olmadan, tasarım fikrine dayalı sadece mimari ve 

sanatsal sorunlar için geliştirilen çözümlere yer verilmişti.  Gropius’a göre, tasarımdaki bu yeni 

düşünme şekli öğrencilerin yaratıcı becerilerini ortaya çıkardı ve 20. yüzyılın yeni sorunlarına doğru 

çözümler getirdi. Bauhaus okulu, dönemin tasarım ideolojisini ifade eden bir araçtı. 20. yüzyılda, 

Gropius’un yeni eğitim önerisi, yeni Çağın Ruhu’nu oluşturdu. Bu nedenle, sonunda tüm dünyadaki 

mimarlık okullarının çoğu tarafından örnek alındı.19

VKHUTEMAS:

Yüzyılın bir diğer önemli okul, Bauhaus’tan 1 yıl sonra Lenin’in hükümeti tarafından 1920 yılında 

kurulan Vkhutemas sanat okuldur. Modern endüstri için yüksek nitelikli sanatçı-uygulayıcılar yetiştirmek 

için açılan okulda avangard sanat adeta kurumsallaşmıştır.21 Okulda sanat, mimari ve tasarımdaki 

radikal çalışmalar deneysel bir bakış açısıyla sistemli bir pedagojiye dönüştürülmüştür.  Vkhutemas’ta 

baskın sanat anlayışı Konstrüktivist bir yaklaşımdır. Tamamen teknik bir ustalık ve malzemelerin 

organizasyonunu içeren konstrüktivzimde temel üç unsur ortaya çıkmıştır: tektonik, faktura ve yapım. 
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17 Artun ve Aliçavuşoğlu, Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı.

Gropius, Bauhaus Manifest/o. 

18 Gropius, Bauhaus Manifest/o. 

19 Gelernter, Sources of architectural form: a critical history of Western design 

theory.

Resim 1.2. Bauhaus Okul binası, atölyeler bloğunun bulunduğu alanın dışarıdan 

görünüşü, Dessau, 1925-1926 20

20 Howard Dearstyne. Inside the Bauhaus. Elsevier, 2014, 30.

21 Anna Bokov. “Vkhutemas and the Bauhaus: On Common Origins and” Creation 

with Fire.” WEIZMAN, Ines. Dust & Data: Traces of the Bauhaus Across 100 (2019).

16 Gelernter, Sources of architectural form: a critical history of Western design 

theory.
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“Faktura” bir cismin sahip olduğu maddi özellikler, “tektonik” ise cismin mekânsal varlığını gösteren 

özelliklerdir.22 Bu tanımlamalar sayesinde Vkhutemas’taki eğitim, Bauhaus’taki gibi dönemsel bir 

problemin çözümü niteliğinde, sanatın seri üretimine yönelik uygulamaları içermiştir. Bu dönemi, 

Rusya’da ve Almanya’da şekillendiren Rus Konstrüktivist resim sanatı olmuştur denebilir. Hatta 

Süprematizm akımının öncüsü Malevich gerek döneminde Bauhaus’u, gerekse yıllar sonra postmodern 

mimarlığı etkileyen bir figür olmuştur. Vkhutemas Bauhaus’taki dönüştürücü eğitimle benzer bir eğitim 

sunmuş, mimarlık eğitimindeki paradigma değişimine dönemi içerisinde önemli bir kaynaklık etmiştir. 

Ancak buna rağmen tarihi olarak tanınırlığı Bauhaus kadar fazla olmamıştır. Bu iki kurumdaki sanat 

eğitimine bakış açılarındaki benzerliğe rağmen, tarihsel çerçevede Bauhaus’un daha baskın ve 

etkin bir konuma sahip olmasında, Bauhaus sürecinin tüm ürünleri ve çalışmalarının aynı zamanda 

bütüncül bir anlayış içerisinde basılı olarak kayıt altına alınması, çoğaltılması ve böylece bilginin 

yaygınlaşmaya elverişli hale gelmiş olması, gerekçe olarak belirtilebilir. Bauhaus’taki eğitim veren 

bireylerin daha sonra Amerika’ya göçüyle burada mimarlık eğitiminin temellerini atmaları da 

yaygınlığı katlayan bir etki oluşturmuştur. (Resim 1.3 ve 1.4)

Bauhaus’tan günümüze gelene kadar, mimari tasarım eğitiminin verilişiyle ilgili bir model değişikliği 

yaşanmamıştır. Stüdyoda işlenen konular, eğitim yöntemleri, temsil araçları ve iletişim türleri değişmiş 

olsa da, mimari tasarım stüdyoları eğitimin merkezinde kalmaya devam etmiştir. Stüdyonun içerik 

ve yöntem değişikliklerine tarihsel olarak bakıldığında bu bilgi net bir şekilde ortaya çıkacaktır. 

Bağlamından oldukça fazla etkilenen mimarlık eğitimi, içinde bulunduğu dönemin koşullarıyla ve 

imkânlarıyla şekillenmiştir. Örneğin 1950’lerdeki küresel kaygılar, iklimle ilgili tasarım problemleri ve 

sosyal mimarlık; 1960’larda tasarımın bilimselleşmesi çalışmaları; 1970’lerdeki kültür-kimlik- aidiyet-

bağlam tartışmaları; 1990’lardaki CAD teknolojilerinin temsil aracı mı tasarlama aracı mı oldukları 

sorunsalı; 2000’lerde dijital stüdyonun içeriklerini belirleyen unsurlar olarak sıralanabilir.26
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23 http://bilimveaydinlanma.org/bauhaus-ve-vkhutemas-iki-okul-cokca-hayal/

24 Fatma Kolsal kişisel arşiv.

25 http://bilimveaydinlanma.org/bauhaus-ve-vkhutemas-iki-okul-cokca-hayal/

Resim 1.3. Solda: Vkhutemas’ta Atölye ve Öğrenci Sergisi 1927 23; Sağda: 

ESTÜ Mimarlık Bölümü, öğrenci çalışmaları sergisi, 2014 24

26 Allen, “The Future That Is Now. Architecture education in North America over 

two decades of rapid social and technological change”, 65-78.

Resim 1.4. khutemas’ta Renk Dersinden bir Öğrenci Sergisi 1920’ler 25

22 C. Lodder. “The idea of constructivism: east and west”. Editorial Вoard, (2007), 

153.
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27 S. Tokay ve Ş. Yüksel. “Türkiye’de Mimarlık Eğitiminin Tarihsel Gelişim”, Mimarlık 

Eğitimi Forum 1: Nasıl Bir Gelecek?, 19-21 Nisan,  Bildiriler Kitabı, Taşkışla İstanbul, 

(1995), 62.

TÜRKİYE’DE MİMARLIK EĞİTİMİ VE MİMARİ TASARIM STÜDYOLARI GELİŞİMİ:

Türkiye’de mimari tasarım stüdyoları gelişiminin kavranması mimarlık eğitim tarihinin aktarılmasıyla 

mümkün olabilecektir. 1453’de Hassa Mimarlar Ocağı’nın açılmasıyla başlayan meslek insanının 

yetiştirilme süreci Batıdaki gelişmelere paralel bir gelişim izlemektedir. Osmanlı döneminden 

başlayarak, tarihsel akış içerisinde stüdyo kültürü sınırlı sayıdaki kaynaklardan edinilen bilgiler 

dahilinde kronolojik bir dizilim dahilinde aktarılacaktır.

19. Yüzyılda Osmanlı Mimarlık Eğitimi ve Batılılaşma Hareketlerinin Etkileri:

1453’de açılan Hassa Mimarlık Ocağı, 18. Yüzyıla kadar Osmanlı İmpratorluğu’nun resmi yapılarının 

yapılma süreçlerinde yer alacak olan teknik elemanların yetiştirilmesinden sorumlu idi. Usta-çırak 

ilişkisi içinde yetiştirilen öğrenciler, resmi yapıların uygulama aşamalarını izleyebiliyorlardı aynı 

zamanda öğrencilere teorik bilgiler de veriliyordu. 16. Yüzyılda Mimar Sinan’ın yaptıkları ile özünü 

bulan kuruluş, 1881 yılında Ebniye-i Hassa Müdürlüğü’nün kurulmasıyla kapatılmıştır. 18. Yüzyıl 

batılılaşma hareketlerinin etkileri ile teknik eğitim veren okulların sayıları artmıştır. 1734 yılında Askeri 

Humbarhane ve Hendesehane, 1771’de Mühendishane-i, Bahr-i Hümayun ikinci bir mühendislik 

okulu olarak açılmış ve bunu 1795’de kurulan  Mühendishane-i Berr-i Hümayun takip etmiştir.27

Eğitim programları batının en güncel askeri tekniklerinin öğretilmesi amacıyla şekillenmiş olan 

mühendislik okulları, aynı zamanda Hassa Mimarlarının yapmakla sorumlu oldukları tahkimatların, 

askeri kampların ve köprülerin yapımından sorumlu tutulmuşlardır. Fakat mimarlığın sınırlarını 

tanımlamaya yönelik bir çaba söz konusu olmadığı için, uygulamada mimarlık mesleği adına bir 

özerklik gerçekleşmemiştir ve Mühendishane-i Berri Hümayun 1833 yılına kadar mimarlık eğitimi 

vermeyi sürdürmüştür. 19. Yüzyılda yeni işleve sahip binaların (bakanlıklar, okullar, üniversiteler vb 

gibi)  yapımında görev alacak olan mimarlara verilen askeri eğitimin yeterli olmadığı anlaşılarak, 
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28 Gülsüm Baydar. Osmanlı-Türk mimarlarında meslekleşme. TMMOB Mimarlar 

Odası, 2012, 33-35.

1831 yılında, Vilayet ve Hassa Mimarları Dairesi yeniden bir örgütlendirme ile birleştirilerek Ebniye-i 

Hassa Müdürlüğü kurulmuştur.  Yeni bina projelerinde kalitenin sağlanması amacıyla yapılan 

bir dizi girişim ile mimarlık eğitiminde de değişikliklere gidilmesine gerekli olmuştur. 1847 yılında 

Mühendishane-i Berri Hümayun’da, “savaş” ve “mimarlık” bölümleri oluşturularak yeniden örgütlenmiş 

ve mimarlık bölümünde, çizim, gemi yapımı; yol, köprü ve kanal yapımı; topoğrafya, fizik, kimya, 

mekanik, Fransızca ve Batı uygarlığı dersleri verilmeye başlanmıştır. 28

1880’lerde uygulamaya konulan iki yeni mimarlık eğitimi programına yol gösteren ilke, askeri 

okullarda çok sınırlı etkisi olan Batı kaynaklı akademik klasisizm olmuştur. Bu programlardan birincisi, 

1883 yılında kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi diğeri ise, mühendislik eğitiminin askeri olmayan bir 

okulda devamı şeklinde örgütlenen yeni program önerisiydi. Bu kapsamda 1884 yılında Nafia 

Nezaretinde görev yapacak yeni bürokratik kadroların yetiştirilmesi amacıyla Hendese-i Mülkiye 

kurulmuştur. Hendese-i Mülkiye, kalifiye olmayan Osmanlı ve Avrupa okullarında eğitim görmüş 

gayrimüslimlerden oluşan bir kadroya sahiptir. 1909 yılında yönetimi Nafia Nezaretine verilen okulun 

ders programı mezunların,  mimarlığı bir uzmanlaşma alanı olarak seçmelerine olanak verecek 

kapsamdaydı. Bu programın hazırlanmasında Fransa’da 1775 yılında, devlet inşaat projelerini 

denetlemek üzere École des Ponts et Chausses’den etkilenilmişti ve tasarım ve tarzlarla ilgili 

derslerde mimarlık önemli bir ağırlığa sahipti. İnşaat mühendisliği Osmanlı vatandaşına yabancı 

bir meslek olduğu için çok fazla ilgi görmemiş, çoğunluğu askerden oluşan eğitim kadrosunun yerini 

zamanla kendi mezunları ve yabancı uzmanlar almıştır. Ülke imarında olduğu gibi farklı görevler 

alan yabancı uzmanlardan olan Alman A.Jachmund, 1890 yılından sonra mimarlık programının 

yürütülmesiyle görevlendirilmiştir. Jachmund’un öğrencisi Kemalettin Bey, Hendese-i Mülkiye’deki 

eğitim programındaki değişimi açıklamakta,  mimarlık bilgisinin temelinin geometri bilgisi ve şantiye 

deneyimi değil tasarım kapasitesi olduğuna dikkat çekmektedir. Bu bilgiler ışığında, 1920 li yıllarda 

askeri okullarda verilen bilgilerin daha teknik olduğu, sivil okullarda ise çizim ve tasarıma verilen önem
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30 Baydar, Osmanlı-Türk Mimarlarında Meslekleşme, 36-37.

sebebiyle, şantiye yerine çizim masasına odaklanıldığı kısacası stüdyoda yapılan üretime 

odaklanıldığı söylenebilir.29 

Bu dönem meslek okulları (1795-1884) ağırlıklı olarak mühendisliğe ağırlık vermesine rağmen 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde mimarlık mesleğinin gelişiminde de önemli adımlara sebep 

olmuşlardır. Baydar;  bu dönemde Batı dünyasının mimarlığa yaklaşımı doğrultusunda tüm bilgilerin 

kodlandığını, Hendese-i Mülkiyede, inşa süreçlerinden çok tasarım sürecine ağırlık verildiğini ve 

mimarlık mesleğinin mühendislik disiplini dışına taşınmasının ise ancak 1883 yılında kurulan Sanayi-i 

Nefise-i Şahane ile gerçekleştiğini belirtmektedir.30

Mimarlık mesleğinin bir uzmanlık alanı olarak ilk kez bu okulda varlık kazanması önem taşımaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun batılılaşma sürecinde özellikle Avrupa Devletlerinin etkisi altında 

olduğu yıllar olması sebebiyle, bu dönemde açılan okulların tümünde batı modelleri örnek alınmıştır. 

Eğitim programlarının yanı sıra, öğretim kadrosu da yabancı hocalardan oluşan Sanayi-i Nefise 

Mektebinde de Fransız modeli örnek alınmıştır.31 Kurulduğu ilk yıllarda, okulun mimarlık konusundaki 

tek hocasının Alexandre Vallaury olduğu, kayıt yaptıran yirmi öğrencinin çoğunluğunun saray 

zanaatkârlarının çocukları olan Ermeni öğrencilerden oluştuğu bilinmektedir.32

Batılılaşma süreci sebebiyle her alanda etkin olan yabancı uzmanların baskın olması,  yerli 

hocalarında öğretim sürecinde yer almalarına rağmen batılı biçem arayışları genel ortama hâkim 

olmuştur. Ancak dönemin sonuna doğru iktidarın da desteklemesiyle uygulamada 1. Ulusal Akımın 

yaygınlaşması kaçınılmaz olmuştur.33 Bu dönem mimarlık eğitiminin içeriği ve stüdyo süreçlerinin 

kavranması açısından 1911 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’nde uygulanan ders programlarına 

bakmak iyi olacaktır. Baydar’ın belirttiği gibi; mimarlık eğitimi süreci 1911 yılına ait ders programında, 

bir yıllık hazırlık eğitimini izleyen dört yıllık bir program çerçevesinde yapılandırılmıştır.

31 Tokay ve Yüksel, “Türkiye’de Mimarlık Eğitiminin Tarihsel Gelişim”, .62.

32 Baydar, Osmanlı-Türk Mimarlarında Meslekleşme, 43.

33 Hakan Sağlam, ve Zeynep Onur. “Cumhuriyet Dönemi Hükümetleri Eğitim 

Politikaları ve Mimarlık Eğitimi.” Mimarlık ve Eğitimi, Forum 1 (1995), 118.

29 Baydar, Osmanlı-Türk Mimarlarında Meslekleşme, 36-37.
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1925’li yıllarda ise Akademide iki atelye ve iki hoca bulunmaktaydı. Vedat Tek ve Guilio Mongeri, 

I. Ulusal Mimarlık Akımının öncüleriydi. Mongeri Avrupa-Latin seçmeciliğinin savunucusu iken, sonra I. 

Ulusal Mimarlık Akımını desteklemiştir. Atölye süreçlerinde, plan güzelliğine her zaman öncelik veren 

Mongeri  öğrencilerine ideal ve hayali projeler yaptırmış, Vedat Tek’in ise hayali projeler yerine 

öğrencilerin mezun olduktan sonra karşılaşacakları işleve sahip binalar tasarlama konusunda 

ısrarcı olmuş ve çoğu zaman çarpık arsalarda apartman gibi gerçekçi projeler tasarlatmıştır.35

Usta çırak ilişkileri üzerinde kurulu olan ve hocasının yaklaşımının temel belirleyici olduğu bu dönem 

öğrencilerinin çok özgür olmadıkları bir stüdyo ortamında eğitim gördükleri söylenebilir.

Mimarlık Eğitiminin 1930-1950 Yıllar Arasındaki Değişimi:

Mühendislik eğitimi kapsamında mimarlık eğitimi veren okulların değişimlerinden söz etmek 1930 ve 

40’lı yıllarda mimarlık eğitim süreçlerinin kavranmasına katkı sağlayacaktır. Hassa Mimarları Ocağı’nın 

ve 1840’da Meslek Localarının kapatılmasıyla 20.yüzyılın başında yeni bilgilerle donatılmış mimarlara 

“Hazırlık sınıfına başlayan öğrenci, klasik detaylar üzerinde çizim alıştırmalarıyla hemen 

Batı mimarisinin biçim dağarcığıyla tanışıyordu. İkinci sınıfta Grek, Grekoromen ve diğer 

klasik tarzlarda türlü bina plan ve projeleri hazırlanmakta idi, üçüncü sene Rönesans 

stilindeki bina projelerinde çalışılır ve suluboya ile renklendirilir, dördüncü sınıfta Türk 

mimarisi projeleri ve bazı eski kıymetli Türk mimari eserlerinin rölöveleri yaptırılırdı. Özetle 

okulun programında, her yıl üzerinde çalışılacak mimari tarzı açıkça belirliyor ve bu 

tarihsel biçimleri temel alan bir dağarcık yaratma çabasını gösteriyordu. Sunum 

tekniklerine ağırlık verilmekteydi, Ecole des Beaux-Art’ın ana karakteristiği, Osmanlı 

okulunda da öne çıkıyordu. Stüdyo çalışmaları, mimarlık tarihinden inşaata kadar geniş 

bir alana yayılan konulardaki derslerle eşzamanlı olarak yürütülmekteydi” 34

34 Baydar, Osmanlı-Türk Mimarlarında Meslekleşme, 44-45.

35 Sedad Hakkı Eldem, Leyla Baydar, ve Cemil Gerçek. Büyük konutlar. Ankara: 

Yaprak Kitabevi, 1982, 6-7.
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daha çok gereksinim duyulmuştur. 1908’de mühendislik okulu olan Hendese-i Mülkiye Mektebi 

1928 yılında, Mühendis Mektebi adını almıştır. Bu sistemde, mimarlığın ilk üç yıl sonunda seçilen bir 

uzmanlık alanı olması, 1930’lu yıllarda kökeni mühendislik eğitimi olan mimarlık okullarında başlayan 

değişimlerin ve yakın gelecekte açılacak olan mimarlık fakültelerinin ilk adımlarından olmuştur. I. 

Ulusal Mimarlık Akımının ilkelerine göre eğitimini sürdüren Sanayi-i Nefise Mektebi 1927’de Güzel 

Sanatlar Akademisi adını almıştır. Bu dönemde bilim ve teknolojiye dayandırılan mimarlık mesleği, II. 

Ulusal Mimarlık Akımının etkilerinden uzak kalamamıştır.36

Vedat Tek’in 1930 yılında istifa etmesinden sonra Alman modernist mimarlardan Hans Poelzig ve 

Avusturya ve İsviçre kökenli mimar Ernest Arnold Egli yeni bir ders programı hazırlamaları için davet 

edilmiştir. Egli Maarif Vekaleti Planlama Bölümü’nde resmi baş mimar olarak ve Güzel Sanatlar 

Akademisi’nin Mimarlık Fakültesi’nin yönetimi ve reformunda da görevlendirilmiştir.37

1930’lı yıllarda Sanayi-i Nefise Mektebi’nde Beaux Arts döneminden hiçbir iz kalmamıştır, Ernst 

Egli’nin görevlendirilmesinden sonra yapılan giriş sınavı ve içeriği, mimarlığın meslekleşmesindeki yeni 

bakışın değişimini göstermekteydi. Mimar adaylarının resim ve matematik becerilerindeki başarıları 

artık meslekteki başarının anahtarı olarak kabul görümüyor, öğrencinin mesleğe bağlığı ve çevreyi 

algılama düzeyi, tartışılan yeni ruhun iki temel ögesini oluşturuyordu. Yeni programla eğitim beş 

yıla çıkarılarak, tasarım için gerekli bütün kuramsal ve teknik bilgiler, ilk yıl verilen; matematik, fizik, 

kimya, geometri, perspektif, resim, yapı ve malzeme bilgisi, topoğrafya, mimarlık ve sanat tarihi 

derslerinde öğretiliyordu. İzleyen iki yılda ise stüdyo çalışmalarıyla birlikte, ileri aşamalarda dersler 

ve seminerler de veriliyordu ve son yıl öğrencilerin kendi başlarına hazırlayacakları mezuniyet 

projelerine ayrılmıştır. Baydar’ın belirttiği gibi; tasarımla ilgili tek eğitmen olan Egli, akademide 

işlevselci geleneği yerleştirirken herhangi bir tepkiyle karşılaşmamıştır.38 Franck’a göre;

36 Tokay ve Yüksel, “Türkiye’de Mimarlık Eğitiminin Tarihsel Gelişim”, .62.

37 O. Atalay Franck. “Politika ve Mimarlık: Ernst Egli ve Türkiye’de Modernliğin 

Arayışı (1927-1940).” Ankara, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları (2015), 33.

38 Baydar, Osmanlı-Türk Mimarlarında Meslekleşme, 48.
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O dönem akademide eğitim gören kişilerden edinilen bilgiler, Egli’nin vernaküler inşa eylemi ve 

gelenekselle modernizmin bir arada kavranmasına olan inancının öğrencilere aktarılamamış olmasının 

Egli tarafından mimarlığın zanaaat kısmını vermeye uğraşması sebebiyle olduğunu düşündürebilir. 

Ona göre bilginin temelleri iyi yerleştirilmeliydi ki, geleneksel Türk mimarisinin uygun sentezine dair 

karmaşık konular üzerine inşa edilebilsin. O zamana kadar bina cephelerinin tasarlanmasına 

verilen önem yerini hacimsel bölümlenmelerdeki ilişkilere yönelmiş ve işlev-yapı, onlar arasında da 

kütlelerin dengesi kavramı yer almıştır.40 Bozdoğana’a göre, Egli döneminde öğrenci projelerinin 

çizimlerindeki teknik karakter ve mimari stüdyolardan çekilmiş fotoğraflardan anlaşıldığı gibi, son 

derece profesyonel bir meslek ortamın varlığına dikkat çekilmektedir. Bauhaus’un ilk dönemlerindeki 

zanaat ağırlıklı esnek, ve deneysel stüdyolarının yerini modernizmin etkilerinin sezildiği, profesyonel 

bir kurumun aldığı gözlenmektedir.41

1936 yılında Alman Werkbund hareketinin öncü mimarlarından Bruno Taut’un gelişiyle, Akademi’deki 

modernlik projesi sürekliliğini korumuştur. Ancak 1938 yılında Taut’un ölümünden sonra tasarım derslerinde 

yerli eğitmenler ağırlık kazanmıştır. Öne çıkan kişi ise Egli’nin asistanı olan S.Hakkı Eldem idi.42 Sedad 

Hakkı Eldem’in etkileri Akademideki öğrenci çalışmalarına yansımıştır, 1930-40lı yıllarda yöreselcilik 

ve işlevselcilik baskın bir yaklaşım olduğu ve dönemin öğrenci çalışmaları geniş ölçüde modernist 

hareket ile geleneksel Türk mimarisinden alınan elemanların bir birleşiminden oluştuğu söylenebilir.43

“Akademideki mimari proje derslerinde öğrencilerini yerel iklim, topoğrafya ve sosyal 

koşulların yanı sıra örf ve adetleri de araştırıp bunları mimari tasarımlarına katmaya 

teşvik etmiş olması ve ulusal Türk mimarisi ve II. Ulusal mimarlık akımının gelişiminin zeminin 

hazırlayan Milli Mimarlık Semineri’nin başlatılmasındaki etkinliği önemlidir. Egli, Türk 

mimarlığının özelliklerinin de modern çalışmalara eklenmesi gerektiği görüşünü savunur; 

Milli Mimari semineri bu nedenle Akademi’de gerçekleştirilmiştir. Milli Mimari Egli’nin mimarlık 

sınıfında bir yüksek lisans dersi olup Sedad Hakkı Eldem asistanlığını yürütmekteydi”. 39

39 Franck Atalay, “Politika ve Mimarlık Ernst Egli ve Türkiye’de Modernliğin Arayışı 

(1927-1940)”, 126.

40 Franck Atalay, “Politika ve Mimarlık Ernst Egli ve Türkiye’de Modernliğin Arayışı 

(1927-1940)”, 129.

41 Sibel Bozdoğan. Modernizm ve ulusun inşası: erken cumhuriyet Türkiyesi’nde 

mimari kültür. Metis yayınları, 2008, 181.

43 Baydar, Osmanlı-Türk Mimarlarında Meslekleşme, 52.

42 Baydar, Osmanlı-Türk Mimarlarında Meslekleşme, 51.
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Modernleşme çabaları bir yandan da milli mimari hareketleri Türkiye mimarlık ortamında belirleyici 

bir tavrın oluşmasına katkı sağlamakla kalmayıp eğitim ve stüdyo ortamında da belirleyici bir 

faktör olmuştur. Türkiye’deki mimarlık eğitim okullarının çeşitlenmesi ancak 1940’lı yıllarda mühendislik 

kökeninden gelen ve Türkiye’nin köklü diğer mimarlık okullarından olan Yıldız Üniversitesi ve İstanbul 

Teknik Üniversiteleri Mimarlık Bölümlerinin kurulmaları ile gerçekleşmiştir.  1911’de Kondüktör Mekteb-i 

Âlîsi “Fen Memuru” (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

Paris’teki “École De Conducteur”ün müfredat programı esas alınarak kurulan ve 1936 yılında 

iki farklı tür eğitimle hem tekniker hem de mühendis yetiştirmeye başlayan Teknik Okulda 1942 

yılında, mimarlık bölümü kurulmuştur. Bu bölüm, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün çekirdeğini 

oluşturmuştur.44

Cumhuriyet Türkiye’sinin bayındırlık işleri için gerekli teknik elemanları yetiştiren Yüksek Mühendis 

Mektebi ise 1944 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüşmüş ve mimarlık alanındaki çalışmalar 

için uygun bir ortam yaratmıştır.45 1938’de Emin Onat’ın inisiyatifiyle Güzel Sanatlar Akademisindeki 

eğitim modeline benzeyen ancak daha sistematik ve resmi modernleşme yolunda yeniliklere 

gidildiği söylenebilir. Bu dönemde Emin Onat,  Clemenz Holzmeister ve Paul Bonatz’ı gibi yabancı 

mimarlar yeni bir programın oluşturulması için davet edilmiş olmaları bu fikri güçlendirmekteydi. 

Mimarlık eğitim yaklaşımları açısından değerlendirildiğinde, 1940’lı yılların sonunda Güzel Sanatlar 

Akademisi ile Teknik Üniversite’nin mimari programlarında büyük farklılıklar görmek mümkün değildir 

ve her ikisinde de modernist bir yaklaşım sergilenmektedir.46

Mimarlık Eğitiminin 1950-1980’li Yıllar Arasındaki Değişimi:

1950-1960 yılları arası, mimarlıkta yeni arayışlar dönemidir bu dönemde İstanbul dışında Anadolu’da 

mimarlık eğitimi veren okulların açılmaya başlaması önem taşımaktadır. 1956’da İngilizce eğitim 

yapan Orta Doğu İleri Teknoloji Enstitüsü adıyla kurulan okulda açılan ilk bölümlerden birisi olan

44 https://yildiz.edu.tr/universite/universitemiz/tarihce 

46 Baydar, Osmanlı-Türk Mimarlarında Meslekleşme, 54.

45 http://www.arsiv.itu.edu.tr/hakkimizda/itu-tarihi

    Tokay ve Yüksel, “Türkiye’de Mimarlık Eğitiminin Tarihsel Gelişim”, 62.
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Mimarlık Bölümü 1956-57 Öğretim yılında Amerikan modelini benimseyerek eğitime başlamıştır.  1960 

‘lı yıllar yüksek öğretime talebin artması sebebiyle hem devlete bağlı üniversitelerin bünyesinde yer 

alan mimarlık bölümlerinin çoğaldığı hem de 1965 yılında Özel Okullar Yasası’nın çıkarılmasıyla, 

44 özel yüksek okul arasında mimarlık okulları da yer almışlardır. Mimarlar Odasının girişimleri ile 

1971 yılında, Anayasa Mahkemesi kararı ile bu okullarla ilgili maddeler iptal edilmiştir. 1969 yılında 

da, 1184 sayılı yasa ile Devlet Mühendislik Mimarlık Akademilerine dönüştürülen yüksekokullara, 

devletleştirilen özel okullar bağlanmıştır. Yüksek öğretim kurumları sayısının artışı, 1975 yılında 12 

tane mimarlık eğitimi veren kurumun ortaya çıkışına neden olmuştur. Tokay ve Yüksel’in belirtiği 

gibi; 80li yıllarda Yüksek Öğretim Reformu, 1981’de 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Yasası’nın 

kabulü ile sonuçlanmıştır ve akademiler üniversite haline dönüştürülmüştür. 80li yılların başında 

sayıları 7’ye düşen mimarlık okulları, daha sonra yeni mimarlık fakültelerinin açılmasıyla1985’de12’ye 

yükselmiştir.47

Mimarlık Eğitiminde 1990’lı Yıllar ve Sonrası:

1990-91 öğretim yılı başında, mimarlık fakültelerinin sayısı 12 iken, 1994-95 öğretim yılında 16’ya 

çıkmıştır. Aynı dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan 4 mimarlık fakültesi de, mimarlık 

eğitimine katılmıştır.48 (Tablo 1.2)

2000’li yıllarda gerek eğitim politikaları, gerekse ekonomik süreçlere dayalı olarak yapılaşma 

hızının artması gibi nedenselliklerle, mimarlık okullarının sayıları, kalite ve nicelik arasındaki ilişki 

gözetilmeden artış göstermiştir. Her mimarlık okulunun farklı bir ele alışı ve müfredat geliştirdiği, 

mimarlık ortamına bir zenginlik katabileceği düşünülse bile, emek yoğun bir eğitime dayalı olan 

disiplinde, okul sayıları artarken, öğretim üyesi sayıları aynı oranda artamadığından, çok öğrencili, 

ancak yeteri kadar tartışılamayan ve zaman ayrılamayan çok projeli bir döneme girilmiştir. Öğretim 

48 Tokay ve Yüksel, “Türkiye’de Mimarlık Eğitiminin Tarihsel Gelişim”, .62.

47 Tokay ve Yüksel, “Türkiye’de Mimarlık Eğitiminin Tarihsel Gelişim”, .62.
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Bu noktada stüdyonun, mekan, pedagoji, kültür ve arayüz olarak tanımlanması yanında daha 

kapsayıcı bir tanım getirilebilir. Stüdyo verimli bir coğrafyadır, kendi iklimi, yüzey şekilleri, demografisi 

ve yönetim biçimi vardır. Bu eşsiz coğrafyada tartışmalar, tasarımlar, bilgi ve beceriler doğar, serpilir, 

hasat edilir. Burada Deluze ve Guattari’nin köksap (rizom) benzetmesi49, stüdyo coğrafyasının 

heterojen yapısını iyi tanımlar. Bir köksap gibi dallanıp budaklanmış bu yapı, geçmiş eğitim 

süreçlerinin bir parçası olurken, kendine has dinamiklerini de ait olduğu köke enjekte eder.

49 Gilles Deleuze ve Félix Guattari. A thousand plateaus: Capitalism and 

schizophrenia. Bloomsbury Publishing, 1988.

Tablo 1.2. Mimarlık eğitim tarihinde stüdyo kültürüyle ilişkili önemli yapılar ve kurumlar

üyesi başına düşen yüksek öğrenci sayılarına bağlı bu reel durum, mimarlık eğitimini son yüzyılda 

şekillendiren eleştirel bakış açısının gelişmesinde önemli bir engele dönüşürken, mevcut durumda 

değerlendirme kriterleri olarak mezun sayıları dikkate alınır olmuştur.
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“Stüdyo” kavramı bu nedenle modern özellikleri kucaklayan modern bir kavramdır. Adolf Loos’un 

açıklamasına göre modernite, geleneğin kırılmış özgül devamı ve süreksiz bir sürekliliktir.50 Stüdyo,  

çağın ruhu ile gelişen ilişkilerin yansımalarını bulduğu bu kırık sürekliliğin iyi bir örneğidir. Stüdyo 

öncelikle mevcut parçalanmış yapısını bu modern öze borçludur.

Deleuze ve Guattari’nin köksap önermesi karşıtıyla anlamlı hale gelebilir ve stüdyonun güncel 

yapısını anlamamızı sağlayabilir. Köksapın karşıtı ağaç tarafından temsil edilen ikili, dikey, doğrusal 

ve hiyerarşik bilgi modelini (hayat ağacı, bilgi ağacı), köksap ise “semiyotik zincirler, iktidar örgütleri 

ve sanat, bilim ve sosyal mücadelelere ilişkin koşullar arasında durmaksızın bağlantı kurmayı ifade 

eder.51

Bu benzetmeyi destekleyen Senagala (1999)52, rizomatik bir müfredat içerisindeki rizomatik 

stüdyonun sadece “eğitim”le değil, dünya, bilgi organları, insanlar ve diğer şeylerle yeni ve çoklu 

bağlantılar kurmaya dayalı olacağını belirtmiştir. 

Stüdyonun bu çok çeşitlenen, her kültürde ve coğrafyada farklı gelişen içerik ve yöntemleri mimarlık 

eğitimine zenginlik katmıştır. Kıtalar arasında, ülkeler arasında ve hatta aynı ülkede ele alınan farklı 

okullar arasında çeşitlenen ele alışlar ve yaklaşımlar söz konusudur. Eskişehir Teknik Üniversitesi 

Mimarlık Bölümü’nün stüdyolara yönelik eğitim hafızası da bu çeşitliliğin bir parçası olarak kendine 

ait özellikler sergiler.

52 M. Senagala. “Growing Rhizomes and Collapsing Walls: Postmodern Paradigms”, 

Association of Collegiate Schools of Architecture International Conference Rome 

(1999).

51 Deleuze ve Guattari, A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia, 7.

50 Hilde Heynen. Architecture and modernity: a critique. MIT press, 2000.
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Stüdyo Kültürü Bileşenleri

GİRİŞ

Mimarlıkta stüdyo kültürü, mimarlık eğitimine dair Ulusal Mimari Akreditasyon Kurulu’nun (National Architectural 

Accrediting Board / NAAB) 2000’li yılların başında gündeme getirdiği önemli kavramlardan biridir. NAAB ve 

Amerikan Mimarlık Öğrencileri Enstitüsü (The American Institute of Architecture Students-AIAS)  tarafından 

ortaklaşa hazırlanan bildirgede1 stüdyo kültürü yeniden betimlenmeye çalışılmıştır. Bunun nedeni, zaman 

içinde değişen ve dönüşen mimarlık pratiğidir. Yeni teknolojilerin mimari üretim ve yapı sektörlerinde getirdiği 

değişimler, mimarların tüm tasarım ve yapım süreçleri içinde rollerinin değişmesi; ancak stüdyo kültürünün 

büyük ölçüde bu değişime direnmesi bu kavramın da güncellenmesini gerektirmiştir.

Stüdyo kültürü, her kurumda, her bölümde ve stüdyoda farklılık gösterse de, bazı noktalarda ortaklaştığı 

görülmektedir. Bu ortaklaşma, mimarlık eğitiminin tarihsel gelişimine etki eden École des Beaux Arts ve Bauhaus 

gibi köklü kurumların ve getirdikleri yaklaşımların stüdyo kültürünü büyük ölçüde şekillendirmiş olmasından 

kaynaklıdır. Tarihsel kökenlerin yanı sıra, neredeyse her mimarlık öğrencisinde olan belli düşünce ve davranış 

kalıplarının da bu ortaklaşmada etkisi vardır. Stüdyo  kültürünün değişmesi için belki de ilk adım  bu düşünce 

ve davranış kalıplarını yıkmak olacaktır.2

Endüstri devriminden bu yana insanlığın temel motivasyonu haline gelen üretim, şüphesiz mimarlık pratiğinde 

de önemli bir yere sahiptir. Aydınlı’ya göre3 bilgi toplumunda egemen olan “üretim paradigması”, bilginin 

aktarılması yoluyla öğretme yerine, bilgiyi üretme yolları öğretme-öğrenme ilişkisinde aranmaktadır. Bu eksen 

kaymasında öğrencinin aktarılan bilgiyi ezberlemesi değil, kullanması ve yeni bilgi üretmesi, yani düşünmeyi 

öğrenmesi öncelik kazanmaktadır. Bu durumun karşılığı olarak mimarlık eğitiminde “stüdyo kültürü’, eleştirel 

düşünme, yaratıcı düşünme, bilimsel düşünme, ilişkisel düşünme, akıl yürütme gibi becerileri kazandırması 

açısından mimarlık eğitiminin omurgası olarak giderek önem kazanmaktadır.
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2 Aaron Koch vd, ‘ ‘ The Redesign of Studio Culture: A Report of the AIAS Studio 

Culture Task Force’’. IAS Studio Culture Task Force, American Institute of Architecture 

Students, 2002.

1 Semra Aydınlı, ‘ ‘Tasarım Eğitiminde Yapılandırıcı Paradigma: “Öğrenmeyi 

Öğrenme’’. Tasarım+ Kuram. 11/20 (2015), 1-18.

3 Aydınlı, ‘ ‘Tasarım Eğitiminde Yapılandırıcı Paradigma: “Öğrenmeyi Öğrenme’’, 

1-18.
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Mimari stüdyo kültürünü kendi inşa edilmiş çevresinde anlamak gereklidir. Kültürlerarası karşılaştırmalı çevre-

davranış ilişkilerini irdeleyen Rapoport’a göre, çevreyi oluşturan etmenlerden hepsi kültürden etkilenir.4 Bunlar 

en soyuttan en somuta aşağıdaki gibi sıralanır: 

 ο Mekan, zaman, anlam ve iletişimin örgütlenmesi,

 ο Bir ortamlar sistemi,

 ο Kültürel manzara,

 ο Sabit, yarı sabit ya da sabit olmayan elemanlardan oluşan bir şey olarak anlaşılabilir.

Yukarıda sunulan literatür ışığında çevreyi oluşturan etmenler stüdyo kültürünün bileşenlerini açıklamak için 

kullanılabilir. Stüdyo kültürü mekan, zaman, anlam ve iletişimin örgütlendiği bir çevrede barınır. Bu bağlamda 

mimari stüdyolar bir ortamlar sistemi olarak kavramsallaştırılabilir. Stüdyo kültürünü oluşturan bu sisteme dair 

bileşenler aşağıdaki gibi çeşitlendirilebilir: 

 ο Paydaşlar olarak aktörler 

 ο Toplumsal Etkenler 

 ο Yerel ve Global Mimari Kültür 

 ο Öğrenme Mekanı ve Ortamları

 ο Stüdyo Materyalleri ve Stüdyo Çalışmaları
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4 Amos Rapoport, Kültür Mimarlık Tasarım. İstanbul, YEM Yayınları, 2004.
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Paydaşlar Olarak Aktörler

Mimarlığın sanat dalları içerisinden ayrışarak apayrı ama diğer sanat dalları ile ilişkili ayrıca 

bir formasyona sahip olması 17.yüzyıla dayandırılır. Daha önceleri İtalya’da birkaç özel okul 

çerçevesinde mimar patronların özel atölyelerinde deneyimlenebilen mimarlık/çıraklık eğitimi ilk 

defa Fransa’da bir eğitim kurumu içerisinde güzel sanatların altında mimarlık eğitimi olarak Ecole 

des Beaux-Arts içerisinde gelişir. İçinde bulunduğu binaya verilen “Ecole des Beaux-Arts” ismi aynı 

zamanda mimarlık eğitimine ve pratiğine yön veren belirli bir “müfredatı ve pedagojiyi” temsil 

etmektedir. 

Beaux Arts okulu aslında dört farklı birbirini besleyen öğrenme çevresi sunmaktaydı. Geleneksel 

çalışmayı temsil eden klasik resim ve mimari çalışmalar etabı kazananın Roma’da okumak için 

tam burs alacağı Grand Prix de Rome yarışması ile sonuçlanırdı. Bir yandan küçük ve bağımsız 

atölyelerde ustanın altında öğrenen ve başarının tamamen ustaya aktarıldığı hiyerarşik bir yapı 

yer almaktaydı. Bu yapı içerisinde öğrenciler tüm zamanlarını atölyede geçirirken usta konumundaki 

öğretenler verilen tasarım problemi üzerine öğrencilerin geliştirdikleri çizim ve projeleri gün sonunda 

bir jüri şeklinde denetler ve kritik verirlerdi.5

Bununla beraber her yıl düzenlenen Paris salonu sergisinde bir jüri tarafından seçilen eserler halka 

sergilenmekteydi. Son olarak da Paris’te kafeler içerisinde atölye ve insanların tasarımı tartışmak 

için bir araya geldiği görülmekteydi ki bu da okulun gayri resmi bir uzantısı olarak eleştiri ortamı 

sunmaktaydı. Günümüzde mimarlık eğitimi ve pratiğinde karşımıza çıkan kavramlar olarak bir 

stüdyoda öğrenme, mimarlık yarışmaları, sergiler ve kamusal alanda eleştirel ortam buralardan 

temellenmektedir. 17.yüzyıldan günümüze evrilerek ilerleyen mimarlık eğitimi kültür ve ortamları bir 

diğer öncü okul Bauhaus’un kurulmasıyla güzel sanatlar ve uygulamalı sanatlar arasındaki ayrımı 

düzleştirmeye ve yaratıcılık ile üretimi yeniden birleştirmeye çalışan bir anlayışa kavuştu. Özellikle
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5 https://www.archdaily.com/785820/how-to-improve-architectural-education-

learning-and-unlearning-from-the-beaux-arts-method
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6 https://www.getty.edu/research/exhibitions_events/exhibitions/bauhaus/new_

artist/history/principles_curriculum/

7 https://www.anniversary-magazine.com/all/2019/6/11/100-years-of-bauhaus

Rönesans’tan beri güzel sanatlar içerisindeki bozulmayan hiyerarşik yapı mimarlık ve iç mimari, 

tekstil ve ahşap işleri lehine, resim ve heykel gibi eşit bir alana çekildi. Geleneksel Sanat ve 

Tasarım eğitiminin bir kenara bırakılan birçok pedagojik yöntemi yanında entelektüel ve teorik 

yaklaşımlar benimsendi. Belirli bilgi-becerinin rekabete dayalı olarak kazandırılmasının yerine sorun 

çözme üzerine bir tasarım eğitimi verilmesi benimsendi. Bauhaus’un öğretim yaklaşımını karakterize 

eden deney ve problem çözme üzerindeki vurgunun, çağdaş sanat eğitimi üzerinde son derece 

etkili olduğu gözlenmiştir. Bu, “güzel sanatlar”ın “görsel sanatlar” olarak yeniden düşünülmesine ve 

sanatsal sürecin edebiyat ya da tarih gibi bir beşeri bilimler alanından çok bir araştırma bilimine 

yakın olarak yeniden kavramsallaştırılmasına yol açmıştır. Tüm bu eksen kayması aslında temelde 

geleneksel usta/çırak ilişkisini bir atölyede beraber tartışarak deneyen öğrenen çok disiplinli 

ustalar ve çıraklar haline dönüştürmeye başlamıştır. Bauhaus’un getirdiği temel farklılıklardan iki 

tanesi temel tasarım eğitiminin yer aldığı birinci sınıf yani hazırlık eğitimi ve sonrasında çalıştaylar 

aracılığıyla zanaatların ustalardan öğrenilmesi olarak özetlenebilir. Bu çalıştaylarda öğrenciler, 

çırak olarak çalışır, belirli el sanatlarına yıllarını adarlardı. Hem zanaatkarlar hem de sanatçılar olan 

ustaların talimatlarını izleyerek ürünler tasarlayıp uygulayarak öğrendiler (Resim 2.1). Çalıştaylar, 

öğrencilerin Hazırlık Kursunda öğrendikleri ilkeleri uygulamalı tasarım sürecine adapte etme fırsatı 

buldukları bir uygulamalı eğitim biçimini temsil etti.6

Bauhaus okulunda tohumlanan bu deneyim ve yenilikler bir süre sonra Kuzey Amerika’daki mimarlık 

okullarını etkisi altına almış, sonrasında uluslararası akım ile bu yaklaşım farklı coğrafyalarda 

da benimsenerek yayılmıştır. Bu yayılma etkisiyle bir mimari stüdyo kültürü oluşmaya başlamıştır. 

Yakın geçmişte ise mimari stüdyo kültürü mimarlık stüdyo eğitimini Schön (1987) tarafından 

kavramsallaştırılan “yaparak öğrenme” ve “deneyimsel öğrenme” pedagojilerine hazırlamıştır.8

Mimarlık eğitimi içerisinde “stüdyo kültürü” temelde iki önemli aktör tanımlar. Tasarım ve sanat eğitiminin 

doğası gereği sanatkârı ya da ustayı izleyerek, yaptıklarını tekrar ve taklit ederek öğrenen/çırak/

8 Donald A. Schön, Educating the reflective practitioner: Toward a new design 

for teaching and learning in the professions. Jossey-Bass, 1987.

Resim 2.1. Walter Gropius ve Gropius’ un Bauhaus stüdyosu öğrencileri, 

Dessau, Germany7
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9 https://agorha.inha.fr/ark:/54721/7

öğrenci ve öğreten/usta/patron ilişkisi geleneksel öğrenme biçimini ortaya koyar. Tarih içerisinde 

Ecole Des Beaux Art okulunda bir patrona bağlı öğrencilerin patron/öğreten mimar tarafından 

verilen kritiklerle projelerini geliştirdikleri bilinmekte olup mimarlık eğitiminde öğretme ve öğrenme 

yöntemi olarak eleştirinin rolü de ortaya çıkmaktadır (Resim 2.2). Öğreten-öğrenen ya da usta-çırak 

olarak geleneksel bakış açısıyla tanımlanmış bu iki grup arasındaki ilişkiler öğrenme yaklaşımlarının 

değişmesiyle farklılaşmıştır. Bu değişim geleneksel yaklaşımların bilginin öğrenen tarafından 

yapılandırılmasını tanımlayan bir forma dönüşmesini ifade etmektedir. Bu değişim sonucunda, 

geleneksel yaklaşımda yer alan öğreten ve öğrenen olarak sınıflandırılan aktörler, yapılandırmacı 

yaklaşım ile ‘’birlikte öğrenen aktörlere’’ evrilir.

Yapılandırmacı yaklaşım, bilginin bir dış kaynaktan bireye doğrudan aktarılamayacağını, birey 

tarafından aktif bir şekilde yapılandırılması gerektiğini savunur ve temel olarak bilişsel ve sosyal 

faktörler üzerinden tanımlanır.10 Bahse konu yapılandırma mimari stüdyo ortamında, aktörler 

arasında kimi zaman karşılıklı iletişime dayalı grup çalışmalarıyla, kimi zaman tasarla-yap türü 

aktivitelerle,  kimi zaman da diğer sanat dallarıyla desteklenmiş yaratıcı çalışmalar yolu ile olur. 

Bu noktada cevaplanması gereken soru öğretim üyelerinin ve elemanlarının öğrencilerin stüdyo 

içindeki rollerini belirlemelerinde nasıl daha iyi yardımcı olabilecekleridir.

Stüdyo kültürünün oluşmasında bu anlamda aktörlerin görev ve rollerini belirleyen “stüdyo yönergesi” 

nin ya da deneysel stüdyo kültürünün kavramsal olarak nereye evrileceğinin belli başlı ilkeler 

rehberliğinde oluşturulması gereği de öne çıkmaktadır. Bu ihtiyaç aslında tüm bu yeni pedagojik 

yaklaşımlarının bilinmesi ve paylaşılmasına rağmen stüdyo kültürü Beaux Art’tan bu yana hâlihazırda 

uygulandığı şekliyle, tasarım bilgisinin nasıl üretildiğine dair modası geçmiş ve dar görüşlü bir 

anlayışı teşvik etmekte, “sentezden” ziyade “uzmanlığa” ve “süreç ve uygulamadan” ziyade “imaja” 

değer vermektedir.  Bu ikircikli durum stüdyonun işleyişini ve ayrıca en önemlisi öğrencilerin sağlığını 

ve zindeliğini de etkilemektedir.

10 Fitnat Köseoğlu ve Halil Tümay, Bilim eğitiminde yapılandırıcı paradigma. 

Ankara: Pegem Akademi, 2013.

Resim 2.2. 1903 yılında École des Beaux Arts’tan bir stüdyo9
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11 Aaron Koch vd, ‘‘ The Redesign of Studio Culture: A Report of the AIAS Studio 

Culture Task Force’’. IAS Studio Culture Task Force, American Institute of Architecture 

Students, 2002.

2002 yılında, Amerikan Mimarlık Öğrencileri Enstitüsü (The American Institute of Architecture 

Students-AIAS) ve Ulusal Mimari Akreditasyon Kurulu (National Architectural Accrediting Board / 

NAAB), akreditasyon için yeni bir gereklilik olarak tüm okulların stüdyo ve öğrenme kültürü hakkında 

yazılı bir politika aracılığıyla bu kesin endişeleri ele almalarını şart koştu.11 Temelde stüdyo aktörleri 

arasında bir anlaşma olarak aktarılabilecek stüdyo kültürü bileşenlerinin yansıması olarak stüdyo 

yönergeleri iki tarafı bağlayıcılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Günümüz mimarlık pratiği ve 

eğitimi incelendiğinde stüdyo kültürünün ve bu kültürün yazılı politikası olan stüdyo yönergesinin 

gelişiminde rehber ve dönüştürücü kavramlar:

 ο eylemlilik (agency), 

 ο denge (balance), 

 ο esneklik (flexibility), 

 ο çeşitlilik (diversity), 

 ο etkileşim (interactivity), 

 ο disiplinlerarasılık (multidisciplinarity) 

 ο sürdürülebilirlik (sustainability) 

olarak ifade edilmiştir.12

“Eylemlilik” öğrencinin müfredat ve işleyiş üzerindeki aktif ve gerçek etkisini anlatırken, çalışma ve 

dinlenme saatleri arasında sağlıklı bir denge olması gerekliliği “denge” kavramıyla açıklanmıştır. 

Çalışma saatlerinde neler yapılacağının açık olarak yazılması ya da konuşulması öğrencilerin 

diğer derslere ve dinlenmeye ayıracakları zamanı belirleyebilmesi açısından önemlidir. Aydınlı’ya 

göre13 stüdyo kültürü önceden tanımlanabilen, beklentilere göre kurgulanan bir ortam değildir; 

değişime açık, kendiliğinden ortaya çıkan dinamiklerle evrilen, kendi doğasına özgü bir “oluş”tur. 

Bu tanım önceden tanımlanmamış ancak süreçle birlikte gelişen bir “esneklik” kavramı barındırır.

12 Lori Brown ve Joseph Godlewski. 7 Ways to Transform Studio Culture and Bring 

It into the 21st Century.13 Haziran 2014.  https://www.archdaily.com/515146/7-

ways-to-transform-studio-culture-and-bring-it-into-the-21st-century

13 Aydınlı, ‘ ‘Tasarım Eğitiminde Yapılandırıcı Paradigma: “Öğrenmeyi Öğrenme’’, 

1-18.
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14 Bengi Yurtsever ve Çiğdem Polatoğlu, “Active Studio” Experiences in Architectural 

Design Education//Mimari Tasarım Eğitiminde “Aktif Stüdyo” Deneyimleri’’. Megaron, 

15/3 (2020), 412-429.

Esneklik kavramı stüdyo kültürünün yaşatılmasında ve kurumsal hafızanın oluşmasında etkili olan bir 

diğer kavram olan “sürdürülebilirlik” ilkesiyle örtüşür. Stüdyo kültürünü etkileyen bir diğer birliktelik 

ise farklı disiplinlerden gelen uzmanların birlikte öğrenme sürecine katıldığı disiplinlerarası durumu 

tarifler. Burada birlikte öğrenmeyi arayan diğer disiplinlerden (sanat, edebiyat, psikoloji, ontoloji, 

felsefe, ekoloji, sistem mühendisleri vs…) paydaşların katılımı ile tanımlanır. Disiplinler arası çalışmalar 

aynı zamanda stüdyo kültürünü etkileyen bir diğer kavram olan “çeşitlilik” ile örtüşür. Farklı disiplinlerin 

farklı yaklaşımlarının tartışıldığı stüdyo ortamları böylelikle zenginleşir.

Mimari stüdyonun yapılandırmacı yaklaşım bağlamındaki kurgusunda sıklıkla ifade edilen bir diğer 

kavram ‘aktif stüdyo’ kavramıdır. ‘Aktif öğrenme’, öğrenenlerin kendinden sorumlu olduğu, kendini 

tanıyan, keşfeden, merak eden, paylaşımcı, karar alabilen, zihinsel yeteneklerini bilinçli olarak bir 

araya getirebilen aktif bireyler olarak kabul edildiği öğrenme sürecini ifade eder.14 Bu öğrenme 

yaklaşımıyla tasarlanan stüdyo ortamındaki temel bileşenler ise ‘paylaşım’, ‘öneri geliştirme’, 

‘sorumluluk’, ‘gönüllülük’ ve ‘iletişim’ olarak tanımlanmıştır. Kişilerin kalıplarını kırdığı, kendini keşfettiği 

bu süreç sadece öğrenciler değil aynı zamanda öğretenler açısından da yenilikçi ve keşfedici bir 

deneyim olacaktır. Arslan, mimari proje stüdyosunun, yürütücünün eskiz kalemini evde unutmasıyla 

başladığını öne sürer. Öğreticinin bireysel deneyim ve fikirlerinin kapının ardında kalması gerektiğini 

düşünen bu anlayış ideal stüdyo ortamını şöyle tarifler:

“Stüdyo bir enerji ortamının bilgi, kültür, dil ve teknik ile hemhal olması durumudur. İyi 

bir stüdyo ortamı, yürütücünün giderek hayaletleştiği sözü stüdyonun esas aktörlerine, 

öğrencilere devrettiği bir ortamdır. Dolayısı ile stüdyo bir üretim işliğidir. Her düzeyde 

üretim! Öğretim üyesi hâkim veya ceza yargıcı değildir. Yargı üretmemelidir, görevi 

anlamak ve genç tasarımcının dolaştığı alanda gördüğü risklere dair izlenimlerini 

aktarmak ve bununla birlikte o duruma dair bilgi kanalları açmak, buradan da bazen 

sonuç beklememektir. Sonuç öğrencinin sentaktik başarısındadır.” 15

15 Deniz Arslan,  ‘‘Mimari Stüdyo Kültürü ve Pratik Üzerine’’. Ege Mimarlik Dergisi. 93 

(2016), 12-15.
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16 Ayşen Ciravoğlu, ‘‘Mimari Tasarım Eğitiminde Workshop–Stüdyo Paralelliği 

Üzerine’’. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

Bahsedilen kolektif deneyimin gerçekleşmesi şüphesiz sadece formel yollarla olmayacaktır. Yakın 

gelecekte eğitimde yeni kavramların yer alacağı ve kendi kendine öğrenme anlayışının, kişinin 

bilgi ve deneyimini enformel yani stüdyo dışı eğitimle pekiştirmesi düşüncesini destekleyeceği 

öngörülmektedir.16

Bilhassa Covid-19 pandemisinin hayatımıza girmesi, eğitim süreçlerinin kültürel kodlarını değiştirecek 

yeni deneyimlere yol açmıştır. Uzaktan eğitim olanaklarının keşfedilmesi, sanal stüdyo kavramının 

yaygınlaşması ve bunun beraberinde getirdiği enformel araçlar tasarım eğitimini dönüştürmeye 

devam etmektedir. Pandemi sonrası örgün eğitimin yarı örgün yarı uzaktan olarak tariflenebilecek 

bir melez-harmanlanmış stüdyo örgütlenmesine geçebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bu süreç sonunda paydaşların stüdyo kültüründeki roller ve yansımalarının nasıl değiştiğini 

görebileceğiz.

Toplumsal Etkenler

Bir toplumun hayatı nasıl algıladığı ve nasıl yaşadığı elbette ki o toplumun yüksek öğretim 

kurumlarında öğrenmenin nasıl kurgulandığını etkileyecektir. Eğitim disiplini toplumların tarih 

sürecinde evrilmesine paralel olarak somut ve somut olmayan biçimlerle toplumun bir parçası 

olarak değişir ve dönüşür. Stüdyo kültürünün tarihçesine bakıldığında, farklı mimarlık okullarında 

kurgulanan eğitim modellerinin toplumsal gelişmelerden ve bağlamından etkilendiği görülmüştür. 

Çağlar arasında yaşanan teknolojik, bilimsel, felsefi ve sanatsal değişiklerin yansımaları mimarlık 

eğitiminde karşılıklarını bulmuştur. Örneğin 1950’lerde başlayan konut ihtiyacı ile beraber mimarlık 

stüdyolarında verilen tasarım problemleri bu ihtiyaca karşılık değişmiş ve dönüşmüştür. İçerik ve 

bağlam olarak farklılaşan toplumsal problemlere odaklanmış bir müfredattan söz etmek mümkün 

olabileceği gibi toplumsal farkındalığın artması ile beraber yeşil enerji binalardan ya da evrensel 

tasarım ilkelerine göre yenilenmiş ya da tasarlanmış mimarlık stüdyo mekanlarından söz etmek
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18 Rapoport, Kültür Mimarlık Tasarım.

mümkün olabilmektedir. Bu anlamda mimari stüdyo kültürü, içinde bulunduğu toplumsal gelişmelere 

paralel olarak değişip dönüşebilmelidir.

Özetlemek gerekirse, hızla değişen çevre ve dünyamızda, küreselleşme, kentleşme, küresel ve yerel 

ekonominin yapılı çevre üzerindeki yansımaları, toplumsal hareketler ve katılım, göçler, sosyal direnç, 

gelişen ve dönüşen teknoloji ve ihtiyaçlar, yer ve bağlam gibi farklı paradigmalar mimari stüdyoyu 

etkilemektedir.17 Bunların mimari stüdyo kültürüne ve ortamına etkilerini ortaya koymak oldukça 

önemlidir.

Yerel ve Global Mimari Kültür

Rapoport’a göre tasarımın kültüre cevap vermesi gerekliliği, bir başka deyişle kültüre özgü olması 

esastır.18 Bu yönden bakıldığında tasarım aslında insanlarla çevrelerinin birbirlerini karşılıklı olarak 

nasıl etkilediklerinin bilgisine dayanır. Ancak, globalleşen dünyada mimari kültür farklı coğrafyalarda 

sınırlar ötesi ortak uygulamalar kazanmıştır. Bir dönem farklılaşan mimari eğitim küreselleşen dünya 

düzeninde ortak ifade ve uygulama alanları bulmuştur. Birçok mimari okulda benzeşen mimari eğitim 

programları uygulanması ve özellikle Bologna kriterleri gibi ortaklaşma çalışmaları sonrasında 

müfredat ortaklığına geçiş bu anlamda önemli bulunmaktadır. Yerel mimari kültür zaman zaman önemini 

kaybetse de mimari eğitim programlarının farklılaşması ve özgünleşmeleri açısından çok önemlidir.

Bu duruma örnek uygulamalardan biri, Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu (National Architectural 

Accrediting Board / NAAB) koşullarının bir parçası olan, her akredite mimarlık okulunun stüdyo ortamının 

kültürünü özetleyen yazılı bir politikası olması gerekliliğidir.19 Programın öğretim üyeleri, öğrenciler, 

yönetim ve personel arasında iyimserliği, saygıyı, paylaşımı, katılımı ve yeniliği teşvik eden olumlu ve 

saygılı bir ortamı nasıl teşvik ettiği ve sağladığını ifade eden bu yazılı yönerge, kurum kültürünün 

de birebir yansıması olacaktır. Aynı zamanda stüdyoda bulunan aktörler arasındaki iletişimi, iş

17 Hülya Turgut ve Nagehan Açımuz İşbakan, ‘‘Yeni yaşam biçimleri üzerine 

denemeler: Bir mimari tasarım stüdyosu deneyimi’’. Megaron 14 (2019), 70-82.

19 NAAB,‘‘Conditions for Accreditation’’. The National Architectural Accrediting 

Board, Inc, 2014.
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25 Gökçe Ketizmen, ‘‘Mimari Tasarım Stüdyosunun Biçimlenmesinde yöntemsel ve 

mekânsal etkilerin incelenmesi’’.  Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, 2002.

paylaşımını ve sorumlulukları belirleyici ve düzenleyici şekilde karşımıza çıkan yönergede yer alan 

kurallar stüdyo içerisinde “Mekan”,” zaman”, “anlam” ve “iletişimin örgütlenmesi” ‘nde etkili olmaktadır.

Mimarlık pratiğinin büyük bir dönüşüm geçirdiği savından yola çıkarak küreselleşen dünyada 

disiplinlerarası sınırların kalkması ve yeni teknolojilerin uygulamada yerini almasıyla kentsel ve mimari 

tasarımların tasarım yollarını etkilediği sonucu çıkmaktadır. Bu nedenlerle, stüdyo ve öğrenme kültürünün 

yerel ve global mimari kültür etkisinde değişiminin zorunlu olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Öğrenme Mekanı ve Ortamları

Stüdyo kültürünün oluşmasında esas unsurlardan biri de hem soyut hem de mekânsal olarak inşa 

edilen mimari stüdyodur. Ciravoğlu’na göre stüdyonun mimarlık eğitimindeki bugünkü karşılığı 

“formel mimari tasarım eğitiminin gerçekleştiği ortam”dır.20 Hem soyut hem somut anlamda mimari 

stüdyo, stüdyo kültürünün içinde geliştiği bir “ortak alan”dır. Temel olarak stüdyo kültürünün içinden 

çıkan kuralların geçerli olduğu bu iletişim alanı aynı zamanda tasarımcıların bilgiyi bulabildiği, 

tavsiyelerin verildiği, benzer zihinlerin bir araya gelip ortak değerleri paylaşabildiği bir üretim 

mekanıdır.21 Burada tam da Rapoport’un belirttiği gibi mekan, zaman, anlam ve iletişim örgütlenir.22

Stüdyo, dersliklerden farklı olarak bilginin aktarıldığı değil, üretildiği alandır. Bu üretim ders saatleri 

dışında da devam etmekte; stüdyo bir nevi öğrencinin evi haline gelmektedir. 23,24 Tüm stüdyo 

paydaşlarının verimli bir şekilde çalışmasına ve zihinsel yaratımına aracılık eden bu alanda, 

gerekli konfor koşullarının sağlanması önemlidir. İdeal stüdyo fiziksel ortamı, içinde bulunan herkesin 

rahatlıkla çalışabileceği yeterli mekansal organizasyona, ekipmana ve iç çevre kalitesine sahip 

alanlar olarak tanımlanabilir. Bu alanların mekansal olarak organize edilmesinde üç farklı değişken 

olduğu ifade edilmiştir.25

21 Armağan Seçil Melikoğlu Eke, ‘Yaratıcılığı Tetikleyen Çalışma Mekânları; 

“Paylaşımlı Ofisler”, Sanat ve Tasarım Dergisi 27/197 (2021), 201.

20 Ciravoğlu, ‘‘Mimari Tasarım Eğitiminde Workshop–Stüdyo Paralelliği Üzerine’’.

22 Rapoport, Kültür Mimarlık Tasarım.

23 Arslan, ‘‘Mimari Stüdyo Kültürü’’.

24 Emel Cantürk Akyıldız,  ‘‘Bir Öğrenme Ortamı Olarak Tasarım Stüdyosu: Maltepe 

Üniversitesi Tasarım Stüdyosu 1 Deneyimi’’. The Turkish Online Journal of Design Art 

and Communication 10/4 (2020), 389-407.
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26 Melikoğlu Eke, ‘’Yaratıcılığı Tetikleyen’’, 201.

Resim 5.3 ve 5.4. Çalışma, sergileme, tartışma, sosyalleşme ve dinlenme mekanı 

olarak stüdyo (The Why Factory/ Delft University of Technology)28

27 Daniel Fallman,  ‘‘Supporting studio culture in design research’’. (Proceedings 

of International Association of Societies of Design Research, the Hong Kong 

Polytechnic University School of Design, Kasım 12-15, 2007)

29 James Corazzo,  ‘‘Materialising the Studio. A systematic review of the role of 

the material space of the studio in Art, Design and Architecture Education’’. The 

Design Journal, 22/1 (2019), 1249-1265.

Bu değişkenler Teknik Değişkenler, Fonksiyonel Değişkenler ve Davranışa Ait Değişkenler olarak 

sıralanmaktadır. Teknik değişkenler, aydınlatma, havalandırma, akustik, ısısal konfor, yangın dayanımı 

gibi teknik özellikler olup mekansal organizasyonu yakından ilgilendirir. Fonksiyonel kullanışlılık için 

çalışma, ortak çalışma, tartışma ve proje sunumlarına olanak verecek, aynı zamanda sirkülasyonu 

da kolaylıkla sağlayacak alanların tasarlanması gerekmektedir. Davranışa ait değişkenler ise 

kullanıcının kim olduğu, çalışma stilleri ve stüdyoda gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilişkilidir ki bunlar 

da mekanın nasıl örgütlenmesi gerektiğini söyler. Stüdyo mekanınının organizasyonunda aslında 

temel tartışmalar  davranışsal değişkenler üzerinde dönmektedir. Modern mimarlık eğitiminde 

değişen davranışın, mekansal yansımaları da çeşitlenmektedir.

Tasarım stüdyoları gece-gündüz yaşayan, sürekli değişen, esnek, iletişime, etkileşime dolayısıyla 

sürekli ve enformel öğrenmeye imkan verebilen çalışma ve üretim ortamları olarak ifade edilebilir.26 

Bu anlamda aynı çatı altındaki paydaşlar arası ilişkileri düzenleyici etkisiyle de, mahrem ve ortak 

alanların bir arada bulunmasını zorunlu kılar. Fallman27, stüdyo içindeki bu alanları ‘kişisel alan’, 

‘yaratıcı alan’, ‘paylaşılan alan’ ve ‘kamusal alan’ olarak ayırmıştır. Bu alanların ayrımının fiziksel 

sınırlılıklarla mı yoksa davranışsal sınırlılıklarla mı gerçekleşeceği stüdyonun doğasını belirleyecektir 

(Resim 5.3 ve 5.4).

Mimarlık stüdyosunun öğrenciye yaşattığı mekansal deneyim de mimarlık eğitiminin bir parçası 

olarak düşünülebilir. Öğrencilerin hem birbirleriyle hem de eğiticilerle olan iletişimini ve 

etkileşimini örgütleyen stüdyoda, aslında mesleki kimlikler şekillenir. Dolayısıyla davranışın mekan 

organizasyonuna etkisi olduğu kadar, mekanın da davranışa etkisi vardır. Corazzo’ya29 göre 

stüdyo mekanı üretir, köprü kurar, anlamlandırır, etkinleştirir, arka plan oluşturur ve disipline 

eder. Üretim, dönem boyunca devam eder ve çalışma alanındaki araçlar, malzemeler ve 

tasarım çıktılarıyla stüdyoyu adeta sanatsal bir teşhir alanına dönüştürür. Stüdyo, öğrenciler 

ve profesyoneller arasında bir köprü görevi görerek öğrencinin kendini ifade edebileceği, 

28 https://www.mvrdv.nl/projects/64/the-why-factory-tribune
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32 Hakan Tong ve Gülen Çağdaş. ‘‘Global bir Tasarım Stüdyosuna Doğru’’. 

STÜDYO:Tasarım Kuram Eleştri Dergisi. İstanbul Teknik Üniversitesi süreli yayını, 3/ 

Bahar 2004-2005.

tartışabileceği ve kendini profesyonel hayatta konumlandırabileceği bir zemin hazırlar. Stüdyo 

mekanı aynı uygulamanın her öğrencide farklı anlam ve çıkarımlar yaratmasını sağlar. Bunun yanında 

belli etkinlikleri, deneyimleri ve etkileşimleri teşvik eder; etkinleştirir. Temel öğretme ve öğrenme 

etkinliklerine arka plan oluşturur ve öğrenciye sanatçı ve tasarımcı olmayı öğreterek disipline eder. 

Stüdyo kültürünün yaşam bulduğu diğer ortamlar alan gezileri, kent gezileri, tarihi alan ve bina 

gezileri, çağdaş mimarlık eserleri gezileri, tasarım ve sanat bienalleri ve atölyeleri, müze ve sergi 

ziyaretleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler olarak yardımcı ama vazgeçilmez etkenler olarak görülür. 

Mimari stüdyo kültürünün beslendiği enformel ortamlar kendi kendine ve diğerleriyle öğrenme 

yaklaşımlarının kavramsallaştığı ve somutlaştığı ortamlardır. Ciravoğlu’na30  göre mimari tasarım 

deneyimi bağlamındaki enformel ortamlar, “workshop”larla da sağlanabilir. “Workshop”larda 

oluşturulan bağımsız, özgüvenli, yoğun çalışma ortamları stüdyolar için örnek oluşturmaktadır. Bütün 

bu tamamlayıcı ortamlar stüdyo kültürünün içinde nişler oluşturarak hem üretim zamanının hem de 

üretim imkanlarının artmasına ve dolayısıyla bir yaşam kültürü olarak mimarlık öğrencisinin hayatına 

nüfuz etmesine sebep olmaktadır.

Formel ve enformel tüm fiziksel stüdyo ortamlarının yanında sanal stüdyo ortamları günümüz  tasarım 

eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. İnsan-bilgisayar ilişkisinin yoğunlaşması ve bu sayede gelişen 

dijital iletişim ve tasarım zemininde, stüdyonun da sanallaşması ile ‘çevrimiçi stüdyo’ kavramı 90’lı 

yılların sonunda ortaya çıkmıştır. 1992’de ‘Distanced Collaboration’ adı altında gerçekleşen ilk 

çevrimiçi tasarım stüdyosuna katılan British Columbia, Canada (UBC) ve Harvard (Cambridge, 

ABD) gibi üniversitelerin öğrencileri ve akademisyenleri küçük prefabrik bir ambar tasarlamak için 

bir araya gelmiştir.31 O günden bu yana çevrimiçi stüdyo kavramı pek çok açıdan tartışılırken, 

Covid-19 pandemisi ile birlikte tüm dünyada geleneksel stüdyodan çevrimiçi stüdyoya geçiş 

birnevi zorunlu hale gelmiş, sanal öğrenme mekanı, mimarlık eğitiminin odağına yerleşmiştir. Sanal 

stüdyonun getirdiği avantajlar şu şekilde tanımlanmıştır:32

31 Sibel Duru, ‘‘Sanal Mimari Tasarım Stüdyosunda Pedagojik Yaklaşımlar’’. Doktora 

Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

30 Ciravoğlu, ‘‘Mimari Tasarım Eğitiminde Workshop–Stüdyo Paralelliği Üzerine’’’.
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33 Yekta Özgüven, A. Kumsal Şen Bayram ve Emel Cantürk .‘‘ Mimari tasarım 

stüdyosunda bir tamir deneyimi: COVID-19 ve uzaktan eğitim süreci’’. Ege Mimarlık 

4/108 (2020) 64-69.

 ο Fikirlerin paylaşılması; 

 ο Farklı zaman dilimlerinin kullanılmasıyla zamanın çoğaltılması;

 ο Tasarım sürecinin her aşamasında geliştirilen önerilerin tümüne her zaman erişilerek 

izlenebilmesi ve geri dönüşlerle sürecin değerlendirilmesi;

 ο Öğrencilerin farklı bir öğrenme ortamı deneyimini yaşamaları;

 ο Grup tabanlı öğrenmenin sağlandığı bir ortamda, öğrencilerin tasarım önerilerini dijital 

ortamda deneyimleyerek geliştirme olanağına sahip olmaları.

Tüm bu avantajlar yapılandırmacı yaklaşımın ‘kendi kendine öğrenme’ ve ‘deneyimleyerek öğrenme’  

ilkesi ile yakından ilişkilidir. Dezavantaj olarak ise stüdyo paydaşları arasındaki iletişim ve işbirliği 

açısından yaşanan problemler sayılabilir. Yürütücü ya da öğrencilerin kamera kullanmadığı 

durumlarda, mimik ve ifadelerin okunamaması kaynaklı yanlış anlaşılmalar ve sesli iletişimin görsel 

iletişime baskın hale gelmesi olumsuz olarak ifade edilmiştir.33

Sanal stüdyolar geleneksel stüdyonun yerine geçmese dahi destekleyici bir yöntem olarak da 

tasarım eğitimine entegre edilebilir. Dünyanın farklı yerlerinden bir araya gelen yürütücü ve 

ekiplerin çalıştığı workshop ortamları, normal şartlar altında bir araya gelmesi zor kişi ve grupların 

sanal ortamda kolaylıkla çalışmasını sağlar. İlerleyen yıllarda sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, 

simülasyon gibi teknolojilerin stüdyo ortamına adapte edilmesiyle deneyimin zenginleştirileceği 

öngörülmektedir.

Stüdyo Materyalleri ve Çalışmaları

Stüdyo materyal ve çalışmaları mimari stüdyo kültürünün oluşmasında teknik, işlevsel ve davranışsal 

öneme sahiptir. Stüdyo kültürünü, stüdyonun verimli bir üretim ortamı haline gelmesini sağlayan tüm 

bileşenlerin toplamından oluşan bir hal, bir oluşum olarak ele alan bakış açısında ortamın etkili bir
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38 Ayşe Şahin, ‘‘Mimarlık Eğitiminde Bir Stüdyo Yöntemi: Tasarla-Yap Stüdyosu’’ 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

iletişim aracına dönüşmesi önemlidir.34,35 Stüdyo, yalnızca bir arada duran öğrencilerden ve 

öğretim üyelerinden oluşmaz; aynı zamanda onların etkileşimini destekleyen materyaller ve 

yöntemler geliştirir. Dolayısıyla “Stüdyo kültürü” kavramı bileşenlerinin toplamından daha fazlasını 

ifade edebilen bir kavram olarak belirtilebilir. Burada bu bileşenlerden stüdyo materyali 

olarak konvansiyonel bilgi aktarımını içeren seminerler, eleştirel bakışın deneyimlendiği paneller, 

tartışmalar, yaratıcılığın tasarım problemleri üzerinden geliştirilmeye çalışıldığı stüdyo içinde ve 

dışında yapılan gerek formel, gerekse enformel uygulamalardan bahsedilebilir.36 Ayrıca tüm bu 

aktarımların ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için stüdyonun tasarım ve yöntemine bağlı olarak 

tercih edilen materyaller de vardır. İşleme konulan her materyal, problem ve çözüm açısından 

geliştirilen senaryonun bir parçası ve dolayısıyla stüdyonun bir enstrümanı haline gelmektedir. 

Stüdyo tasarım problemi açısından simüle edilmiş bir ortam olarak ele alınırsa, tasarım ve temsil 

araçları da bu simülasyonun bir parçası olmaktadır. Çizim, maket ve sunum teknikleri, mimari fikirlerin 

aktarılmasındaki birincil temsil araçları olarak belirmektedir. Stüdyo sürecinde oluşturulan yaratıcılık 

odaklı çalışma ortamı, bireyler arası iletişime ve tartışma ortamına bağlıdır. Bu kapsamda öğrenciler 

ve öğretim elemanları arasındaki iletişimi zenginleştirmek amacıyla video ve fotoğraf gibi görsel 

iletişim materyalleri de sıklıkla kullanılmaktadır.37

Stüdyo kurgusunda, 1/1 ölçek uygulamalar, tasarla-yap (design-build ve live-projects) yöntemini 

içeren reel bir inşa etme ve tasarlama deneyimini sunan, simülasyon olmanın ötesine geçen 

uygulamalar önemli eğitim materyallerindendir.38 Tasarım ve yapım aktivitelerinin eşzamanlı 

yürütüldüğü stüdyoda malzeme, sosyal sürdürülebilirlik, disiplinler arası iletişim ve çalışma gibi pek 

çok farklı kavram da öğrenci tarafından deneyimlenebilmektedir. 

Deneysel araçlar bağlamında özellikle ilk yıl stüdyolarında kullanılan bir yöntemlerden biri, 

oyun tabanlı öğretimdir. Tasarım eğitimine adaptasyonun oyunla sağlanması hem bireylerin 

kendini keşfetmesi hem de grup içinde çeşitli roller edinerek sosyal iletişim becerilerinin

37 Nurbin Paker Kahvecioğlu, ‘‘Architectural design studio organization and 

creativity’’. A|Z ITU 4 (2007), 6-26.

36 Ciravoğlu, ‘‘Mimari Tasarım Eğitiminde Workshop–Stüdyo Paralelliği Üzerine’’.

35 Sanem Ersine Masatlıoğlu ve Sarper Takkeci, ‘‘Self-Constructıve Learning in 

Preliminary Design Studio’’. Journal of Teaching Education 5/2 (2016), 95–106.

34 Aydınlı, ‘‘Tasarım Eğitiminde Yapılandırıcı Paradigma: “Öğrenmeyi Öğrenme’’.
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42 Deniz Ayşe Yazicioglu,  ‘‘The integration of interior architecture education with 

digital design approaches’’. US-China Education Review, 8/5 (2011), 637-658.

güçlenmesi açısından oldukça faydalıdır. Farklı oyun kurguları içinde farklı tasarım problemlerinin 

duyumsanması ve çözümü tüm katılımcılar açısından yenilikçi ve çok yönlü bir deneyim olacaktır.39

Stüdyo çalışmalarında disiplinlerarasılık ve farklı sanat dallarının entegrasyonu da, şüphesiz eğitim 

ortamını besleyen diğer kavramlardır. Bir ekip işi olan mimari tasarım sürecine, farklı disiplinler 

perspektifinde bakabilmek ve bu disiplinlerle iletişim geliştirmek, öğrenci açısından oldukça önemlidir. 

Tasarımın içiçe olduğu pek çok farklı sanat dalı da bu disiplinler arası durumun bir parçasıdır. 

Mimarlığın sinemayla, müzikle, dansla, yerleştirmeyle ya da dijital sanatlarla olan ilişkilenebilirliği, 

stüdyo kurgusunun oluşturulmasında yaratıcı fikirlere zemin sağlamaktadır.40 Disiplinlerarası stüdyo 

ortamına örnek olarak Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde açılan 

‘Biçim, Malzeme ve İşlev’ dersi verilebilir. Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Moda 

ve Tekstil Tasarımı olmak üzere dört farklı disiplinden öğrenci ve akademisyenlerin bir araya 

geldiği bu deneysel üretim ortamı ‘Tersine Mühendislik’ ve ‘Do It Yourself /DIY’ gibi kavramlardan 

beslenmektedir. Fab Lab kültüründen yola çıkarak kurgulanan ders kapsamında öğrenciler kolektif 

bir bilinçle, tasarım ve üretim aşamalarını deneyimlemişlerdir.41

Teknolojideki gelişmelerin stüdyo materyal ve çalışmalarına yansıması ise dijitalleşen tasarım 

yaklaşımları aracılığı ile olmaktadır. Bunlardan parametrik tasarım, nesnelerin bütünsel kontrolünü 

ve yönetimini sağlayan bir teknik iken, algoritmik tasarım, karmaşık şekiller ve yapılar elde etmek için 

basit bileşenlerin kullanıldığı bir yöntemdir.42 Algoritmik ve parametrik tasarımları mümkün kılan 3 

boyutlu modelleme yöntemleri arasında Yapı Bilgi Modelleme (YBM) için ayrı bir parantez açmak 

gerekir. Tüm tasarım ve yapım süreçlerini yeniden tanımlayan YBM teknolojisi, mimarlık stüdyosuna 

da yeni bir perspektif getirme potansiyeli taşımaktadır. YBM’nin stüdyo pratiklerine adaptasyonu 

konusunda henüz az sayıda çalışma olsa da, tasarıma dair yapısal parametrelerin ve üç boyutun 

daha derinlikli ve gerçekçi olarak anlaşılması, öğrencilere mimari sistemlerin bağlamı, işlevi ve

40 Kararmaz ve Ciravoğlu, ‘‘Integration of the Experience-Based Approaches 

with the Early Phase Architectural Design Studios//Erken Dönem Mimari Tasarım 

Stüdyolarına Deneyim Tabanlı Yaklaşımların Bütünleştirilmesi Üzerine Bir Araştırma’’. 

39 Ömür Kararmaz ve  Ayşen Ciravoğlu, ‘‘Integration of the Experience-Based 

Approaches with the Early Phase Architectural Design Studios//Erken Dönem 

Mimari Tasarım Stüdyolarına Deneyim Tabanlı Yaklaşımların Bütünleştirilmesi Üzerine 

Bir Araştırma’’. Megaron 12/3 (2017), s.409-419.

41 Mehmet Ali Altın vd., “Ayrı Ama Birlikte” Üreterek Öğrenme: Uzaktan Eğitim için 

Kolektif Bir Uygulamalı Ders Pratiği’’. Covid-19 Küresel Salgın Dönemi: Eskişehir 

Teknik Üniversitesi Deneyimi Yenilikçi Uygulamalar. 2021, 189-204.
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46 Aydınlı, ‘‘Tasarım Eğitiminde Yapılandırıcı Paradigma: “Öğrenmeyi Öğrenme’’.

davranışları ile ilgili yeni bilgiler sağlamanın yansıra, bu ilişkilerin geneline ait bir üst kavrayış 

edinmede yardımcı olmaktadır.43

Tüm bu uygulamalar, bir eğitim ve değerlendirme metodu olan eleştiri mekanizmasıyla tartışmaya 

açılmaktadır. Stüdyo tasarım eğitiminin merkezinde ise, eleştirinin de stüdyonun merkezinde olduğu 

belirtilebilir. “Eleştiri, problem türleriyle, bilginin yeniden yapılandırma süreçleri ile, etkileşim biçimleriyle, 

iletişim ortamıyla, geri bildirim işleviyle, danışan-danışman rollerinin lineer olmayan yapısıyla 

farklılaşan tasarım eğitimini, konvansiyonel öğrenme ortamlarından en belirgin şekilde ayıran etken 

bir bileşendir”.44 Tasarım sürecinin başlangıç, gelişme gibi farklı zamanlarındaki gereklilikler, öğrenci 

grubunun yapısı, farklı sınıf düzeylerinin gelişimsel özellikleri, tasarım konusu özelindeki bileşenler gibi 

pek çok değişken, öğrenci tasarımcı, stüdyo yürütücüsü, diğer öğrenci tasarımcılar, yürütücüler 

arasındaki etkileşimin ve eleştiri türünün oluşumunu da etkiler. Jüriler ve türleri için eleştirinin formel 

halleri denilebilir. Panel kritiği, masa kritiği, açık ve kapalı jüriler, akran değerlendirmesi gibi tartışma 

ve değerlendirme yöntemleri, öğrenenlere stüdyoda eleştirme, sorgulama ve tartışma kültürünün 

farklı boyutlarının aşılandığı etkin eğitim, değerlendirme ve iletişim araçlarıdır.45,46

Sonuç

Mimarlıkta stüdyo kültürü, özgün ve özgür bir bakış açısıyla stüdyodaki kurguyu belirler, Bu kurgu 

düşünsel ve fiziksel boyutlarıyla mimarlık eğitiminde kilit görevi görmektedir. Bu kurgu içinde yer alan 

aktörlerin rollerini tanımlamak, öğrenme-öğretme dinamiklerini belirlemek ve  kurgunun mekansal 

altyapısını geliştirmek stüdyo kültürüne dair önemli kazanımlardır. Tarihsel süreçte usta-çırak ilişkisi 

bağlamında gelişen mimari stüdyo, günümüzde tüm aktörlerin birlikte öğrendiği; deneysel, özgür 

ve aktif ve bir forma evrilmiştir. Stüdyo kültürüne dair bu değişim aynı zamanda fiziksel mekanda da 

gerçekleşmiştir. Yenilikçi stüdyo yaklaşımlarının gerektirdiği mekansal zenginlikler, bireysel üretimden 

çok kollektif üretime dayalı disiplinlerarası çalışma pratiklerinin yaygınlaşması gibi sebeplerle stüdyo

44 Ammar Tok ve Ayla Ayyıldız Potur. ‘‘Tasarım Stüdyolarında Eleştiri: Aktörler, Ortam, 

Kanallar Üzerine’’. Megaron, 11/3(2016), 412-422.

43 Emrah Türkyılmaz,  ‘‘YBM’nin Mimarlık Eğitim Programı ile Bütünleşmesi Üzerine Bir 

Çalışma’’. Megaron, 11/1 (2016), 78-88.

45 Tok ve Ayyıldız Potur. ‘‘Tasarım Stüdyolarında Eleştiri: Aktörler, Ortam, Kanallar 

Üzerine’’.
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mekanı çok yönlü, esnek ve paylaşılan bir ortak alan haline gelmiştir. Değişimin bir diğer önemli 

unsuru olan sanal stüdyoların mimarlık eğitim pratiğine adaptasyonu ise başlı başına bir araştırma 

konusudur. Her ne kadar Covid-19 pandemisi ile beraber yaygın biçimde gündeme gelmiş olsa da 

sanal stüdyolar, dijital, ulaşılabilir ve dinamik bir öğrenme mekanı tariflemekteydi. Tüm bu yönleriyle 

sanal stüdyonun pandemi sonrası süreçte stüdyo kültürü içinde nasıl konumlanacağı zaman içinde 

daha iyi anlaşılacaktır.

Stüdyo kültürü, çok katmanlı ve bileşenli yapısıyla değişen, dönüşen ve daimi arayış içinde olan 

bir olgudur. Uzaktan ve hibrid eğitimin getirdiği fırsatlar, problemler, bu problemler için geliştirilen 

çözümler aslında çoktandır aynı zeminde gerçekleşen tartışmaların zenginleşmesini sağlamış, 

stüdyo kültürüne dair potansiyellerin farklı açılardan değerlendirilmesine yol açmıştır. Stüdyonun 

temel bileşenleri olan ‘paydaşlar’, ‘toplum’, ‘kültür’, ‘mekan’ ve ‘materyal’ benzer şekilde her geçen 

gün dünyadaki eski sınırlarının dışında, yeni kavramsallıklarıyla var olmaktadır. Bu yüzden stüdyo 

kültürünü bu değişen dünyanın dinamikleri ile algılamak, irdelemek ve kurgulamak tasarı deneyiminin 

gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.
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Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık

GİRİŞ

Bilginin doğasının sorgulanması ve nasıl öğrenildiğine dair yeni bakış açılarının ortaya konulması öğrenme 

teorisinin köklü bir değişim geçirmesine neden olmuştur. Chomsky, Simon ve Miller gibi psikologların çalışmaları 

ile 1950’lerin sonlarından itibaren öğrenme psikolojisinde, bilimsel bir devrim veya paradigma kayması olarak 

ifade edilen bir durum gerçekleşmiş ve söz konusu paradigma kaymasında, bilişsel bilimlerin öğrenme teorileri 

ve modelleri, yerini aldığı davranışsal açıklamalardan daha yaygın olarak, özellikle üst düzey düşünme 

gerektiren öğrenme süreçlerini açıklamak için kullanılmaya başlamıştır.1 Davranışçı teorilere dayanan 

öğrenme ve öğretmeye yönelik geleneksel yaklaşımların çoğu, nesnelcilikte temel olan felsefi varsayımları 

paylaşmaktadır.2 Bu varsayımlara göre, dış dünya öğrenenin tamamen dışında bir gerçeklik içermektedir ve 

bilgi edinme, öğrenenin söz konusu dışsal gerçekliği en iyi şekilde anlayabilme süreci olarak kabul edilmektedir. 

Oysa, bilginin sadece duyular yoluyla alınabilir olması ve öğrenmenin, “davranışlardaki gözlemlenebilen 

değişim” olarak uyarıcı-tepki davranışlarıyla açıklanması, zihnin öğrenme süreçlerinden dışlanması anlamına 

gelmekteydi. Bu dışlanma durumu, öğrenme psikolojisindeki paradigma kaymasının birincil teorik nedeniydi.3 

Davranışçı teorilerin temelini oluşturan nesnelciliğin öğrenme konusunda zihinsel süreçleri göz ardı eden 

görüşüne karşılık, yapılandırmacılık öğrenenin zihinsel süreçlerinin önemine dikkat çekmektedir ve bilginin 

bu süreçlerde nasıl yapılandırıldığını açıklamaya çalışmaktadır. Yapılandırmacı öğrenme teorisi, insanların, 

deneyimlerinden bilgi ve anlam inşa ettiğini öne sürmektedir ve bu teoride öğrenenler pasif dinleyici olmak 

yerine öğrenme sürecinin her aşamasına aktif olarak katılmaktadır3. Yapılandırmacılık üzerine çok sayıda 

bakış açısı olmasına rağmen, bu bakış açılarında öğrenmeyle ilgili temel varsayım, bilginin öğrenen tarafından 

aktif olarak yapılandırılmasıdır.4

“Bilginin öğrenen tarafından aktif olarak yapılandırılması” mimari tasarım eğitiminin de merkezinde yer 

almaktadır. Çünkü mimari tasarım eğitiminin temelleri “yaparak ve yaşayarak öğrenme” düşüncesi üzerine 

kuruludur.  Mimari tasarım eğitiminin odağında yer alan tasarım stüdyoları ise, doğası gereği, eşsiz bir 

öğrenme deneyimini temel alarak mimari tasarım süreçlerinde yaratıcılığın ve özgünlüğün keşfedilmesine yönelik 
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1 David H. Jonassen, “Objectivism versus constructivism: Do we need a new 

philosophical paradigm?”, Educational Technology and Research and 

Development, 39/3, 1991b, 5-14.

2 Charalambos Vrasidas, “Constructivism Versus Objectivism: Implications for 

Interaction, Course Design, and Evaluation in Distance Education”, International 

Journal of Educational Telecommunications, 6/4, 2000, 339-362.

3 Andrew Bodmas Eigbeonan, “Effective Constructivism for the Arch-Design 

Studio”, International Journal of Architecture and Urban Development, 3/4, 2013, 

5-12.

4 Sofie M. M Loyens ve David Gijbels, “Understanding effects of constructivist 

learning environments: Introducing a multidirectional approach”, Instructional 

Science, 36(5/6), 2008, 351-357.



arayışların gerçekleştiği ortamlardır. Stüdyo ortamı, içerik, yöntemler ve aktörlerin etkileşimleri bağlamında, 

öğrenenlere geçmiş eğitim deneyimlerinden tamamen farklı, geleneksel olmayan bir ortam sunmaktadır. Bu 

ortamlar öğreneni ve öğrenenin deneyimlerini merkeze alan ve bilginin, her bir yeni deneyim ile aktif olarak 

yeniden yapılandırılmasını gerektiren ortamlardır. Öğrenenlerin ve öğretmenlerin her çalışmada yeni bir bilgi, 

deneyim ve farkındalık alanı geliştirdikleri bu ortamda öğrenenlerin mevcut bilgi ve deneyimlerine dayalı 

olarak yeni kavramları, fikirleri ve bilgileri yapılandırması, içselleştirmesi ve daha sonraki öğrenmelerine bu 

edimlerini taşımaları gereklidir. Yani öğrenme aktif bir şekilde gerçekleşmeli ve bilgi öğrenen tarafından inşa 

edilmelidir. Bilginin yapılandırılışına ilişkin bu bakış açısı mimari tasarım stüdyosundaki öğrenme deneyimini 

özgün ve eşsiz kılmaya yönelik önemli bir unsurdur.

Temelde, mimari tasarım stüdyosu özelindeki eğitim ortamlarının çok katmanlı yapısı içinde yer alan tüm 

süreçlerde, yapılandırmacı öğrenme teorisine ilişkin ilkelerin varlığını görmek mümkündür. Ancak mimari tasarım 

eğitiminin, tüm boyutlarıyla birlikte, içinde bulunulan zamanın ve koşulların gereksinimlerine uygun bir şekilde 

tasarlanması söz konusu olduğunda, öğrenmenin ve bilginin ele alınışı, öğrenenin ve öğretmenin rolü, müfredat 

içeriği ve yapısı ve değerlendirme yöntemleri gibi çok sayıda konunun pedagojik olarak nasıl ele alınması 

gerektiği önemli bir konu haline gelmektedir. Bu bağlamda yapılandırmacı öğrenme teorisi, mimari tasarım 

stüdyolarındaki özgün ve eşsiz öğrenme deneyimleri için oldukça etkili ve belirleyici bir yaklaşım olarak ön 

plana çıkmaktadır. 
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YAPILANDIRMACILIK TEORİSİ

Yapılandırmacılık,  bilginin doğasını ve öğrenme konularını temel alarak,  bilginin nasıl öğrenildiğini 

açıklamaya çalışan bir teori olarak ortaya çıkmıştır.  Yapılandırmacılık teorisi, öğrenenlerin, aktif 

olarak kendi bilgilerini yapılandırmaları sonucunda öğrendiklerini varsayan bir öğrenme teorisidir. 

Yapılandırmacı teoriye göre, insanlar, bir şeyleri deneyimleyerek ve bu deneyimler üzerinde 

düşünerek kendi dünya anlayışlarını ve bilgilerini inşa etmektedirler.5

Yapılandırmacılık teorisinin temelleri, 20. yüzyılın en etkili gelişim psikologları olarak kabul edilen 

Jean Piaget ve Lev Semionovich Vygotsky’nin bilişsel gelişim üzerine yaptıkları çalışmalara 

dayanmaktadır. Bilişsel gelişim Piaget (1970)’e göre, gözlemler ve deneyimler yoluyla sağlanır ve 

zihnin bir ürünüdür.6  Buna karşılık Vygotsky (1978), bilişsel gelişimi, aynı kültür ve sosyal çevre içindeki 

diğer üyelerle etkileşimler yoluyla elde edilen sosyal bir süreç olarak tanımlamaktadır.7 Bu nedenle 

Piaget teorisini “Bilişsel Yapılandırmacılık” olarak tanımlarken Vygotsky “Sosyal Yapılandırmacılık” 

olarak tanımlamaktadır.

Piaget’in “Bilişsel Yapılandırmacılık” teorisi, bireye ilişkin düşünme ve öğrenme konularına 

odaklanmaktadır. Piaget (1970)’e göre, insanlar kendilerine verilen bilgileri otomatik olarak 

anlayamaz ve kullanamazlar, çünkü zihinsel imgeler yaratabilmeleri için kendi bilgilerini, önceki 

kişisel deneyimler yoluyla “yapılandırmaları” gerekmektedir.8 Vygotsky’nin  “Sosyal Yapılandırmacılık” 

teorisi ise bilginin nasıl yaratıldığı ve insanların nasıl öğrendiği konusunda Piaget’in ortaya koyduğu 

görüşlere oldukça benzer olmakla birlikte,  sosyal bağlama ilişkin daha fazla vurgu içermektedir.  

Vygotsky (1978), sosyal yapılandırmacılık temelinde, toplumun anlam oluşturma sürecindeki rolünü 

merkeze almakta ve biliş gelişiminde sosyal etkileşimin önemine dikkat çekmektedir.9 Bu iki teori 

bağlamında, Loyens ve Gijbels (2008), yapılandırmacılığın farklı bakış açılarının ya bireysel bilişsel 

süreçleri ya da bilginin toplumsal inşasını vurguladığını belirtmektedir.10 Yapılandırmacı öğrenmeMimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3

8 Piaget, Genetic epistemology.

9 Vygotsky, Mind in society.

10 Loyens ve Gijbels, “Understanding effects of constructivist learning 

environments: Introducing a multidirectional approach”.

7 Lev Semenovich Vygotsky, Mind in society: Development of higher psychological 

processes, Cambridge: MA: MIT Press, 1978.

5 Carl Bereiter, “Constructivism, socioculturalism, and Popper’s World 3”, 

Educational Researcher, 23/7, 1994, 21-23.

6 Jean Piaget, Genetic epistemology, New York: Columbia University Press, 1970.
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ilişkin farklı bakış açılarına sahip olan Piaget ve Vygotsky arasındaki en büyük fark bilginin 

yapılandırılma biçimi ile ilgilidir. Piaget (1970)’e göre bilgi, deneyimleri ve bilişsel yapıları yeniden 

düzenleyerek öğrenenin zihninde yapılandırılmaktadır.11 Vygotsky (1978)’ye göre ise bilgi, belirli 

bir bağlamda ve bireyler arasındaki sosyal etkileşim yoluyla, öğrenen tarafından aktif bir şekilde 

yapılandırılmaktadır.12 Cohen vd. (2004)’ne göre her iki yaklaşımda da bilginin yapılandırılışına 

ilişkin ortak özellikler söz konusudur ve her iki yaklaşımda da bilgi aşağıda açıklanan bakış açısı 

ile yapılandırılmaktadır:13

 о Bilgi, öğrenenin bilişsel yapıları ve bilgiyi işlemesi yoluyla yapılandırılır.

 о Bilgi, aktif ve katılımcı öğrenme yoluyla yapılandırılır.

 о Bilgi, öğrenmenin sabit ve durağan olmadığı, sürekli olarak geliştiği kabul edilerek 

yapılandırılır.

Bilginin içsel süreçlerle ve bireysel olarak yapılandırıldığını varsayan yapılandırmacılık tüm bu 

özellikleriyle, nesnelci davranış epistemolojisinin karşısında yer alan bir duruş sergilemektedir. 

Jonassen tarafından, nesnelcilik ve yapılandırmacılık, bu teorilerin varsayımlarının birbirleri ile olan 

zıtlıklarını ortaya koyabilmek için bir süreklilik üzerindeki kutupsal uçlar olarak tanımlanmıştır.14 Söz 

konusu kutupsal uçlar olarak nesnelcilik ve yapılandırmacılık arasındaki ilişki, Vrasidas tarafından 

Şekil 3.1. deki gibi gösterilmiştir.

Yapılandırmacılığın ve nesnelciliğin temel varsayımlarını belirlemeye çalışan Jonassen (1991a), 

“gerçeklik”, “zihin”, “düşünce”, “anlam” ve “semboller” gibi kavramların yapılandırmacı ve nesnelci 

yaklaşımlarda nasıl anlamlandırıldığını açıklayarak söz konusu yaklaşımlar arasındaki farklılıkları 

ortaya koymaya çalışmıştır. Tablo 3.1.’de Jonassen tarafından yapılandırmacı ve nesnelci görüş 

arasındaki farklılıklar açıklanmaktadır.
Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3

11 Piaget, Genetic epistemology.

12 Vygotsky, Mind in society.

13 Louis Cohen vd., A Guide to Teaching Practice, London and Newyork: 

Roudledgefalmer, 2004.

14 David H. Jonassen, “Evaluating Constructivist Learning”, Educational 

Technology, 31/9, 1991a, 28-33.

Şekil 3.1. Yapılandırmacılık ve nesnelcilik arasındaki ilişki 15

15 Vrasidas, “Constructivism Versus Objectivism”, 339-362.
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Tablo 3.1. Nesnelcilik ve yapılandırmacılığın doğasında var olan varsayımlar 16

17 Jonassen, “Objectivism versus constructivism”, 5-14.

Jonassen (1991a)’e göre nesnelcilik, bilenin tamamen dışında ve tecrübeye gerek olmadan var 

olan bir dünya görüşü olarak tanımlanmaktadır. Bu görüşe göre, gerçek dünya kendiliğinden 

vardır ve bilenin bilgiyi edinme süreci bu gerçekliği anlaması ile gerçekleşmektedir. Jonassen, 

nesnelciliğin aksine yapılandırmacılıkta, gerçekliğin, insanın bir düşünsel ürünü ya da yorumu 

olduğunu, dolayısıyla insanın dışında var olamayacağını savunmaktadır.17

16 Jonassen, “Objectivism versus constructivism”, 5-14.
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Vrasidas’a  göre nesnelcilik, bilimin nesnel yöntemlerini izleyerek öğrenilebilecek “bir doğru” ve 

“doğru gerçeklik” olduğunu temel almaktadır. Davranışçı (behavioristic) ve bilişsel (cognitive) 

kuramları temel alan geleneksel öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının çoğu, bu şekilde anlam ve 

bilgiyi nesnel bir temele oturtmaktadırlar. Nesnelciliğin başlıca varsayımları, Vrasidas tarafından 

şöyle açıklanmıştır:18

 о Özelliklerine ve ilişkilerine göre yapılandırılmış varlıklardan oluşan gerçek bir dünya vardır. 

Bu varlıkların sınıflandırılması özelliklerine dayanmaktadır.

 о Gerçek dünya tam ve doğru bir şekilde yapılandırılmıştır, böylece modellenebilir niteliktedir.

 о Semboller gerçekliğin temsilleridir ve sadece gerçeğe karşılık geldikleri ölçüde anlamlı 

olabilirler.

 о İnsan zihni soyut sembolleri bilgisayar benzeri bir şekilde işler, böylece doğayı yansıtır.

 о İnsan düşüncesi sembol manipülasyonudur ve insan organizmasından bağımsızdır.

 о Dünyanın anlamı, insan zihninden bağımsız, nesnel olarak var olur ve bilenin dışındadır.

Kurt (2011)’a göre yapılandırmacılık, nesnelcilik gibi, deneyimlediğimiz gerçek bir dünya olduğunu 

iddia eder. Ancak yapılandırmacılıkta, anlamın bizden bağımsız olarak dünyada var olması yerine, 

bizim tarafımızdan dünyaya anlam yüklenmesi temel argümandır. Dünyayı yapılandırmanın birçok yolu 

vardır ve herhangi bir olay veya kavram için birçok anlam veya perspektif bulunmaktadır.  Dolayısıyla 

elde etmek için çabaladığımız doğru bir anlam yoktur.19 Bu bağlamda  yapılandırmacılığın başlıca 

felsefi ve epistemolojik varsayımları, Vrasidas (2000) tarafından aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:20

 о Yaşadığımız şeyin sınırlarını belirleyen gerçek bir dünya vardır. Bununla birlikte, gerçeklik 

yereldir ve birden fazla gerçeklik vardır.

 о Dünyanın yapısı, dünya ile etkileşim yoluyla zihinde yaratılır ve yoruma dayanır. Semboller 

kültürün ürünleridir ve gerçekliği inşa etmek için kullanılırlar.Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3

18 Vrasidas, “Constructivism Versus Objectivism”, 339-362.

20 Vrasidas, “Constructivism Versus Objectivism”, 339-362.

19 Sevinc Kurt, “Use of Constructivist Approach in Architectural Education”, 

Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2011, 3980–3988.
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 о Zihin, dünyayı algılayıp yorumlayarak semboller oluşturur. 

 о İnsan düşüncesi yaratıcıdır ve algı, duyusal deneyimler ve sosyal etkileşimden gelişir.

 о Anlam, yorumlayıcı bir sürecin sonucudur ve bilenlerin deneyimlerine ve anlayışlarına bağlıdır.

Loyens ve Gijbels (2008) yapılandırmacı teorilerin temel ilgi alanının insanların durumları nasıl 

anlamlandırmaya çalıştıklarına veya başka bir deyişle, nasıl anlam yarattıklarına ilişkin olduğunu 

belirtmektedir.21 Yapılandırmacılık savunucularına göre, yapılandırmacılık bir yaşam görüşüdür ve 

insanların dünyamızı nasıl algıladıklarını görmenin bir yoludur. Yapılandırmacı teori insanların, kendi 

deneyimlerinden bilgi ve anlam inşa ettiklerini öne sürmektedir.22 Bu nedenle anlam, anlamaya 

bağlıdır ve anlayandan etkilenir. İnsanların dünyaya ilişkin gerçeklikleri farklı algıladıklarını açıklayan 

Jonassen (1991a)’e göre yapılandırmacılık yaklaşımında gerçeklik, zihinsel aktivite temelinde, bilen 

tarafından oluşturulmaktadır. İnsanlar bu zihinsel aktivitelere katılarak kendi gerçekliklerini inşa 

eden algılayıcılar ve yorumlayıcılardır. Düşünmenin, yalnızca zihin tarafından kavranabilen fiziksel 

ve sosyal deneyimlerin algılanmasına dayandığını belirten Jonassen, zihnin ürettiği şeylerin, bilenin 

algıladığı şeyleri açıklayan zihinsel modeller olduğunu belirtmektedir.  Bu nedenle dünya ile olan 

eşsiz deneyimler ve bu deneyimler hakkındaki inançlar, dış gerçekliğin farklı algılanmasına neden 

olmaktadır.23  

Gijbels ve Loyens (2009), yapılandırmacılığı, “nasıl öğrendiğimize dair, felsefeye dayalı bir teori” 

olarak tanımlamakta ve bu genel açıklamayla birlikte yapılandırmacılığı üç bakış açısı çerçevesinde 

detaylandırmaktadır:24

1. İlk bakış açısı yapılandırmacılığın bir “öğrenme teorisi” olduğu yönündedir. Buna göre 

yapılandırmacılık “geleneksel sınıfa” veya daha geniş anlamda bilişselciliğe bir tepki olarak 

tanımlandığında, “öğrenciler bilgiyi nasıl edinir?” sorusu temel odak olduğu için bir öğrenme 

teorisi olarak görülmektedir.Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3

21 Loyens ve Gijbels, “Understanding effects of constructivist learning 

environments”, 351-357.

22 Eigbeonan, “Effective Constructivism for the Arch-Design Studio”.

23 Jonassen, “Objectivism versus constructivism”, 5-14.

24 D. Gijbels ve S Loyens, “Constructivist learning (environments) and how to 

avoid another tower of Babel: reply to Renkl”. Instructional Science, 37, 2009, 

499–502.
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2. İkinci bakış açısı epistemolojiye dayanan ve bilginin gerçekte ne olduğu tartışmasına 

odaklanan felsefi bir düşünce olması yönüyle değerlendirilmekte ve bu değerlendirmede 

yapılandırmacılık “insan bilgisinin doğasına dair bir iç görü” olarak yorumlanmaktadır.

3. Yapılandırmacılığa ilişkin üçüncü bakış açısı ise eğitime ilişkindir yani pedagojiktir. Bu bakış 

açısına göre yapılandırmacılık, kendisini kuralcı bir düzeyde konumlandıran bir eğitim 

teorisidir ve eğitimin nasıl olması gerektiği konusunda iddialarda bulunmaktadır.

Mimari tasarım stüdyosundaki eğitim ortamının çok boyutlu yapısının ele alındığı bu çalışma 

kapsamında yapılandırmacılık teorisi, daha çok, uygulamaya ilişkin bir eğitim teorisi perspektifinden 

tartışılmaktadır. Bu bağlamda öncelikle yapılandırmacı eğitim ve geleneksel eğitim modellerinin 

karşılaştırılması yapılarak yapılandırmacı eğitim modelinin hangi noktalarda geleneksel eğitim 

modelinden farklılaştığı ortaya konulmaktadır. Bu şekilde mimari tasarım stüdyosu özelindeki 

öğrenme ortamlarının doğasının, yapılandırmacılık yaklaşımının epistemolojik ve felsefi varsayımları 

ile hangi ölçüde ilişkili olduğu açıklanmaya çalışılacaktır. 

GELENEKSEL VE YAPILANDIRMACI EĞİTİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Eğitim programlarını etkileyen önemli bir yaklaşım olarak yapılandırmacılık, öğrenmenin davranışçı 

(behavioristic) paradigmadan, kavramsal yapıların ve bilginin birey tarafından her deneyimde 

üretken, yaratıcı ve benzersiz şekillerde yeniden inşa edildiği bir paradigmaya kaymasını 

tariflemektedir. Cohen vd. (2004)’ne göre, bilgi işleme ve aktarmaya vurgu yapan bilişselcilik 

yoluyla, davranışçı teorilerden yapılandırmacılığa doğru bir geçiş söz konusudur.25 Bu iki farklı 

paradigma, Kohonen (1992) tarafından, “geleneksel model (davranışçılık)” ve “deneyime dayalı 

model (yapılandırmacılık)” olarak isimlendirilerek aralarındaki farklılıklar Tablo 3.2’de belirtilmiştir.26

Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3

25 Cohen vd, A Guide to Teaching Practice.

26 Viljo Kohonen, “Experiential language learning: Second language learning 

as cooperative learner education”, Collaborative Language Learning and 

Teaching, der., D. Nunan, Cambridge: Cambridge University Press. 1992, 45-64.
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Kohonen (1992)’e göre, geleneksel eğitim modeli olarak ifade edilen bilginin aktarımı modelinde, 

öğretmen, görevi öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak olan sınıftaki yetkili kişidir. Söz konusu 

modelde öğrenciler rollerini, öğretmenin kendi öğrenmelerinden sorumlu olmasını bekleyerek, bilginin 

nispeten pasif alıcıları olarak görme eğilimindedir.27 Geleneksel eğitim modelinde genellikle doğrudan 

ve tek taraflı öğretimin hâkim olduğunu belirten Khalid ve Azeem (2012)’e göre geleneksel sınıf, 

çoğunlukla, öğrencinin dâhil olmadığı tek kişilik bir gösteriye benzemektedir.  Bu sınıfta, öğrencinin 

bilmesi gereken sabit bir bilgi birikimi olduğu varsayılmakta ve öğrencilerden, kendilerine verilen 

bilgileri öğretim elemanını sorgulamadan körü körüne kabul etmeleri beklenmektedir.28

 Brooks ve Brooks (1993)’a göre, geleneksel eğitim modelinde müfredat, temel becerilerin kazanılmasına 

ağırlık vermekte ve parçadan bütüne doğru sunulmaktadır. Sabit ve önceden hazırlanmış bu 

müfredata sıkı sıkıya bağlılık geleneksel eğitimde çok önemlidir. Müfredat etkinlikleri, geniş ölçüde ders 

kitapları ve çalışma kitaplarına dayanmaktadır. Öğrenciler, öğretmen tarafından üzerine bilgilerin 

kazındığı “boş sayfalar” olarak algılanmakta ve öğretmenler, öğrenciye bilgiyi aktaran, öğretici bir 

tarz sergilemektedir. Öğretmenler, öğrenci başarısını ve öğrenmesini değerlendirmek için sorulara 

kesin ve tek doğru cevap beklemektedir. Öğrenci değerlendirmesinde, öğretimden ayrı bir süreç 

söz konusudur ve bu değerlendirme genellikle testlerle gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler öğrenme 

sürecinde genellikle yalnız çalışmaktadır.29 Kohonen (1992), geleneksel sınıftaki bilginin, doğru ve 

yanlış cevaplar açısından tanımlanabilir görüldüğünü belirtmektedir. Bu sınıfta öğrenciler bilgiyi 

birer birey olarak öğrenirken aralarındaki iş birliği de sadece not rekabeti ile sınırlı kalmaktadır.30

Geleneksel eğitim modelinde öğretmen, öğrenci sorularına, bağımsız düşünceye veya öğrenciler 

arasındaki etkileşime az bir yer bırakarak düşünceleri ve anlamları, pasif öğrenciye aktarmaya 

çalışmaktadır. Aktivite temelli konular bile, aktiviteler bir grup içinde yapılsa dahi ilgili kavramların 

tartışılmasını veya araştırılmasını teşvik etmemektedir. Bu durum, gerçek bilim okuryazarlığı için gerekli olan 

eleştirel düşünme ve birleştirici kavramları gözden kaçırma eğilimindedir.31 Khalid ve Azeem (2012)’eMimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3

29 Jacqueline Grennon Brooks ve Martin G. Brooks, In search of understanding: 

The case for constructivist classrooms, Alexandria: Association of Supervision and 

Curriculum Development, 1993.

27 Kohonen, “Experiential language learning”, 45-64.

28 Abida Khalid ve Muhammad Azeem, “Constructivist Vs Traditional: Effective 

Instructional Approach in Teacher Education”, International Journal of Humanities 

and Social Science, 2/5, 2012, 170-177.

31 Khalid ve Azeem, “Constructivist vs Traditional”, 170-177.

30 Kohonen, “Experiential language learning”, 45-64
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göre geleneksel eğitim modelinde, tüm öğrencilerin konuyla ilgili aynı düzeyde arka plan bilgisine 

sahip olduğunu ve materyali aynı hızda özümseyebildiğini varsaymaktadır.32 Brooks ve Brooks 

(1993) geleneksel eğitim modelinde neyin nasıl öğrenileceğini ve öğrenmenin hızını, ritmini eğitmenin 

belirlediğini söyleyerek bu durumda, öğrencinin büyük ölçüde kontrolünü kaybettiğini ifade 

etmekte, sorumluluğun öğrenenden uzaklaşması halinde ise kişisel gelişimin azalacağı eleştirisini 

yapmaktadır.33

Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3

33 Brooks ve Brooks, In search of understanding.

34 Kohonen, “Experiential language learning”, 45-64.

32 Khalid, Azeem, “Constructivist Vs Traditional”, 170-177.

Tablo 3.2. Geleneksel ve yapılandırmacı eğitim modellerinin karşılaştırılması 34
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Geleneksel eğitim modelinde ortaya konulan bu konulara karşılık, Kohonen (1992) yapılandırmacı 

öğrenme modelinin, paylaşılan bir öğrenme atmosferi, ortak bir amaç ve ortak bir öğrenme yönetimi 

için potansiyeller sunmakta olduğunu belirtmektedir. Burada bilgi, mevcut anlam yapılarına meydan 

okuyarak müzakereye ve yeniden tanımlamaya açık hale gelmekte ve öğrenme, yeni kavrayışların 

keşfine dönüşebilmektedir. Altta yatan daha az gerilim olduğundan enerji, daha yaratıcı arayışlara 

yönlendirilebilmektedir.35

Kohonen (1992)’e göre, öğrenci merkezli bir yaklaşım, öğrencinin çeşitli öğrenme görevleriyle 

başa çıkma isteğine ve yeteneğine temel bir güveni, onun kişiliğine ve seçimlerine saygı duymayı 

içermektedir. Böyle bir ilişki temelinde, öğrencilere görev üstlenme, içerikleri seçme ve çalışmalarını 

değerlendirme konusunda artan miktarlarda inisiyatif verilebilir.  Bu şekilde kendi öğrenmeleri için 

bir sahiplenme ve sorumluluk duygusu geliştireceklerdir. Buna karşılık öğretmen zamanın çoğunda 

‘sorumlu’ olan kişi ise, öğrencinin sorumluluğu gelişememektedir. Bu nedenle, özerk öğrenmeyi 

hedeflemek, vurgunun öğrenciye kaydırılması ve sorumluluğun geliştirilmesine giderek daha fazla 

yer açılması anlamına gelmektedir. Bununla birlikte yapılandırmacı eğitim modelinde öğretmen ve 

öğrenen birlikteliği ile gerçekleşen ortak bir öğrenme yönetimine dikkat çeken Kohonen (1992), 

bu yaklaşımda çeşitli konularda alınacak kararların, aktörler arasında ne ölçüde paylaşıldığı 

konusunda aşağıdaki sorular sorularak kendi kendine öğrenmenin derecesinin belirlenebileceğini 

de ifade etmektedir: 36

 о İhtiyaçları kim analiz ediyor?

 о Hedefleri kim belirliyor?

 о Öğrenmenin nerede ve ne sıklıkla gerçekleşeceğine kim karar veriyor?

 о Materyalleri kim seçiyor?

 о Çalışma tekniklerini kim belirliyor?

 о Kabul edilebilir sonuçların düzeylerine ve kriterlerine kim karar veriyor?Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3

35 Kohonen, “Experiential language learning”, 45-64.

36 Kohonen, “Experiential language learning”, 45-64.
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 о Öğrenme programını ve sürecini kim takip ediyor?

 о Öğrenmenin sonuçlarını kim değerlendiriyor?

Kohonen (1992)’e göre yukarıda sıralanan konulardaki kararları almaktan öğrenci ne kadar çok 

sorumluysa, kendi kendine öğrenmenin derecesi de o kadar büyük olmaktadır. Kararların ne ölçüde 

birlikte alındığı, öğretmenin bir rehber ve öğrenme konusunda uzman danışman işlevi gördüğü ortak 

bir öğrenme yaklaşımını ortaya koymaktadır. Kararlar öğrenmenin farklı aşamalarında farklı şekillerde 

paylaşılabilir. Bu durum öğrenenlerin farklı özerklik derecelerine sahip olduğunu göstermektedir.37

Yapılandırmacı eğitim modelindeki süreci ve ilgili aktörlerin rollerini tanımlayan Khalid ve Azeem 

(2012)’e  göre, yapılandırmacı veya öğrenci merkezli öğrenme, bir veya daha fazla çözüm bulmak 

için küçük gruplar halinde birlikte çalışan öğrencilere bir soru sorar. Öğrenciler, çalışmaların 

yapılmasında ve kendi sonuçlarına ulaşmada aktif rol oynarlar. Öğretmenler, öğrencilere yeni 

anlayışlar geliştirmelerinde ve onları önceki bilgilerle ilişkilendirmelerinde yardımcı olur, ancak 

keşif ve tartışmayı öğrenci gruplarına bırakır. Sorular sınıfa sorulur ve öğrenci ekipleri cevaplar 

üzerinde tartışmak ve anlaşmaya varmak için birlikte çalışır ve elde edilen sonuçlar tüm sınıfla 

paylaşılır. Öğrenciler önceki bilgilerine dayanarak konuyla ilgili kendi anlayışlarını geliştirebilir ve 

sahip oldukları kavram yanılgılarını düzeltebilir.38 Benzer şekilde, yapılandırmacı eğitim modelinde 

sürecin önemli bir parçasının,  öğrencilerin yaptıkları etkinlikler hakkında düşünmeleri ve konuşmaları 

olduğunu belirten Eigbeonan (2013)’na göre öğretmen talimat verir, yönlendirir, tavsiyelerde 

bulunur, ardından öğrencilerin yaparak öğrenmelerine, sorular sormalarına, denemeler yapmalarına 

izin verir.39 Eigbeonan yapılandırmacı eğitim modelinde öğrenme etkinliklerinin, öğrencilerin tam 

katılımını gerektirdiğine ayrıca dikkat çekmektedir.

Tüm bu ele alınan konular dahilinde, yapılandırmacı eğitim modelinin geleneksel eğitim modelindeki 

öğrenme ve öğretme biçimlerinden kökten farklı bir anlayışa sahip olduğu görülmektedir. ÖğrenmeninMimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3

39 Eigbeonan, “Effective Constructivism for the Arch-Design Studio”.

38 Khalid ve Azeem, “Constructivist Vs Traditional”, 170-177.

37 Kohonen, “Experiential language learning”, 45-64.
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ve bilginin ele alınışı, aktörlerin rolü, müfredat içeriği ve yapısı ve değerlendirme yöntemleri gibi çok 

sayıda konunun ele alınışında yapılandırmacılık yaklaşımı, özgün ve eşsiz öğrenme deneyimlerinin 

tasarlanmasında etkili bir bakış açısı sunmaktadır. Mimari tasarım stüdyosu özelindeki eğitim 

ortamları da, doğası gereği, özgün ve eşsiz bir öğrenme deneyimini temel alarak mimari tasarım 

süreçlerinde yaratıcılığın ve özgünlüğün keşfedilmesine yönelik arayışların gerçekleştiği ortamlardır. 

Bu bağlamda mimari tasarım stüdyosu özelindeki eğitim ortamının çok katmanlı yapısı içinde yer 

alan tüm süreçlerde, yapılandırmacı öğrenme teorisine ilişkin ilkelerin varlığını görmek mümkündür.

MİMARİ TASARIM STÜDYOSU ÖZELİNDE YAPILANDIRMACI EĞİTİM YAKLAŞIMI 

İçinde bulunduğumuz yüzyılın “bilginin doğası” ve “öğrenme” ilişkisi bağlamında değişen dinamikleri, 

mimari tasarım eğitiminin farklı yaklaşımlar temelinde yeniden ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu 

bağlamda mimarlık eğitiminin odağında yer alan tasarım stüdyoları temelinde yaratıcı öğrenme 

sürecinin niteliğini geliştirmek için yeni öğrenme yaklaşımları önem kazanmaktadır. Mimari tasarım 

eğitiminin yenilikçi yaklaşımlar temelinde ele alınarak, mimari tasarım sürecinde yaratıcılık ve 

özgünlük kavrayışının çok yönlü olarak anlaşılması ve geliştirilmesi çabaları, yapılandırmacı eğitim 

yaklaşımının daha fazla ön plana çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

Brooks ve Brooks, yapılandırmacı öğrenmeye dayalı yaklaşımların geliştirilmesi konusunda yol 

gösterici olması açısından beş ilke tanımlamaktadır: 40

 о Öğrenme ortamında ortaya çıkan, öğrenenlerin ilgi düzeyine göre problemler ortaya 

konulması ve ilgi düzeylerinin keşfedilmesine yardımcı olmak

 о Öğrenmenin bütüncül fikirler ve temel-birincil kavramlar etrafında yapılandırılması

 о Öğrencilerin bakış açılarını keşfedilmesi, bu bakış açılarına değer verilmesi ve bakış açılarıyla 

ilgili farkındalık yaratılması

 

Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3

40 Brooks ve Brooks, In search of understanding.



055

 о Müfredatı öğrencilerin varsayımlarını ele alacak şekilde uyarlamak

 о Öğrencinin öğrenmesini öğretim bağlamında değerlendirmektir.

Yapılandırmacı yaklaşımın bileşenlerini oluşturan bu ilkeler, mimari tasarım stüdyolarında öğrenme 

ortamını, öğrenen için keşif odaklı ve yaratıcılığını geliştirebileceği bir şekilde tanımlamaktadır. 

Yapılandırmacı bu stüdyolarda öğrenmenin, öğrenen ve öğreten arasındaki etkileşimi desteklemesi 

beklenmektedir. Benzer bir şekilde müfredatın da öğrenenlerin yaratıcılıklarını geliştirebilecek 

bir esneklik sağlaması gerekmektedir. Stüdyo değerlendirmeleri de bu temelde öğrenenlerin 

öğrenmesine katkı sağlaması açısından ele alınmalıdır. Bu ilkeler doğrultusunda yapılandırmacı 

eğitim yaklaşımının mimari tasarım stüdyosu bağlamında tartışılması, bu çalışmada; bilginin 

yapılandırılması sürecindeki öğrenme ortamları, bu ortamda bulunan öğrenen ve öğreten ilişkisinin 

ele alındığı aktörler ve rolleri, öğrenme ortamının içeriğini oluşturan müfredat ve öğrenmenin 

değerlendirilmesi çerçevesinde yapılmıştır.

Öğrenme Ortamı

Yapılandırmacı eğitimin temeli bilginin içselleştirilmesiyle birlikte bir sorgulama ve analiz sürecini 

içermektedir. Bu süreç, ezbere değil “öğrenmeye” dayalı bir ortamın geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.  

Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenme ortamları, bilgilerin aktarıldığı bir yer olmaktan ziyade; 

öğrenmenin öğrencinin entelektüel etkinlikleriyle sağlandığı, sorgulamaların ve araştırmalarının 

yapıldığı, düşünme, uslamlama, sorun çözme ve öğrenme becerilerinin geliştirildiği bir yeri ifade 

etmektedir.41 Bilginin inşası, anlamlı, özgün olan ve inşa edilen bilgiyi kullanan bir öğrenme bağlamı 

ve iş birliği; yapılandırmacı öğrenme ortamlarının teşvik etmesi gereken unsurlar olarak, bu öğrenme 

ortamlarının tasarım hedeflerinin belirlenmesinde yön gösterici olmaktadır.42

Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3

42 David H. Jonassen vd., “Constructivism and computer-mediated communication 

in distance education”, American Journal of Distance Education, 9/2 (1995): 7–26.

41 Hasan H. Şaşan, “Yapılandırmacı öğrenme”, Yaşadıkça Eğitim, 74/75, 2002, 

49-52.
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Bu doğrultuda yapılandırmacı öğrenme ortamlarının mimari tasarım stüdyoları bağlamında ele 

alınması, bilginin yapılandırılması sürecine olanak sağlayacak özgür bir düşünsel üretim ortamı 

ve bu ortamın fiziksel mekânına karşılık gelmektedir. Kurt’a göre bireylerin bilgiyi yapılandırma 

yeteneğini artıracak niteliklere sahip olması gereken yapılandırmacı öğrenme ortamlarının, mimarlık 

eğitiminde tasarım stüdyolarına yansıması aşağıdaki gibi olmalıdır: 43

 о Tasarım bilgilerinin oluşturulması için öğrenenlere deneyim kazandırmalı

 о Öğrenenlerin tasarım problemlerine çoklu bakış açıları ile alternatif çözümler bulmalarını 

kolaylaştırmalı

 о Öğrenme faaliyetlerini gerçekçi ve ilgili bir bağlamda sunabilmeli

 о Öğrenenlerin kendilerini sürecin sahibi olarak hissetmelerini ve öğrenmelerinden sorumlu 

hissetmelerini sağlamalı

 о Sürece yönelik öğrenme stratejileri oluşturmalı

 о Öğrenmeyi sosyal bir etkinlik olarak uygulamalı

 о Öğrenenleri çeşitli temsil yöntemlerini kullanmalarını teşvik etmeli

 о Öğrenenlerin kendi farkındalıklarını oluşturmalı

 о Kendini motive eden ve kendini yansıtan öğrenenler oluşturmalı

 о Stratejileri kullanmaya teşvik etmeli

 о Öğrenenleri çoklu bakış açılarına ve dünya görüşlerine saygılı hale getirmeli.

Öğrenenlerin, rehberli öğrenme hedefleri ve problem çözme etkinliklerine yönelik arayışlarında, 

çeşitli araçlar ve bilgi kaynakları kullanırken birlikte çalıştıkları bir yere dönüşen yapılandırmacı 

öğrenme ortamları44, mimari tasarım stüdyolarında öğrenenlerin birbirleriyle etkileşimde oldukları 

bir öğrenme süreci tarifler. Bu etkileşimde, Naylor ve Keogh’un45 da belirttiği gibi öğrenenler yeni 

kazandıkları bilgiler ile var olan bilgileri arasında bağlantı kurarak bir anlam inşa etmektedir. 

Böylece öğrenme eylemi, öğrenen merkezli aktif bir süreci ve bu sürecin aksamadan ilerleyebileceğiMimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3

45 Stuart Naylor ve Brenda Keogh, “Constructivism in classroom: Theory into 

practice”, Journal of Science Teacher Education, 10 (1999): 93-106.

43 Kurt, “Use of Constructivist Approach in Architectural Education”.

44 Brent G. Wilson, Constructivist learning environments: Case studies in instructional 

design. New Jersey: Educational Technology Publications, 1996.
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aktif öğrenme ortamlarını olanaklı hale getirmiş olmaktadır. 

Rovai, benzer bir yaklaşımla, yapılandırmacı öğrenme ortamlarında öğrenenlere göre özelleştirilmiş  

müfredatların, öğrenme stratejilerinin ve öğrenenler arasında kapsamlı diyalogları teşvik eden 

yaklaşımların kullanılması gerekliliğinden bahsetmektedir. 46 Dolayısıyla yapılandırmacı eğitim 

yaklaşımında stüdyolar öğrenenlerin etkileşim, yöntemler ve işlenen konular açısından geleneksel 

eğitim deneyimlerinden tamamen farklı bir durumla karşılaştıkları özgürleştirici bir ortama 

dönüşmektedir.47 Oldukça tanımlı ve belirli kurallar çerçevesinde fiziksel kullanımı belirlenmiş olan 

geleneksel sınıf düzeninden, öğrenenler arasındaki diyaloğu, işbirliğini ve birlikte çalışmayı teşvik 

edecek dinamik ve hatta kaotik denilebilecek bir stüdyo ortamının yaratımı, mimarlık eğitiminde 

yapılandırmacı yaklaşımı güçlendirecek bir öğrenme sürecine olanak sağlayacaktır.

Reeves, yapılandırmacılık yaklaşımını açıklarken “öğrenme ortamlarının öğrenenlere göre 

uyarlanabilmesinin önemine dikkat çekmekte ve söz konusu uyarlama konusunda bireysel 

öğrenenlerin benzersiz ilgi alanlarına, stillerine, motivasyonlarına ve yeteneklerine öncelikli ilgi 

gösterildiğine vurgu yapmaktadır.48 Bu doğrultuda mimari tasarım stüdyolarında her öğrenenin 

ortamın fiziksel imkânları temelinde kendi çalışma alanını yaratması, o alanı kişiselleştirerek kendine ait 

kılması önemlidir. Bu durum stüdyo ortamının öğrenenlerin zihninde ve fiziksel olarak deneyimlerinde, 

geleneksel öğrenme ortamlarına göre, farklı ve yeni bir duruma işaret etmesi açısından önem 

kazanmaktadır.

Aktörler ve Rolleri

Yapılandırmacı öğrenmede “bilgi, kalıp halinde öğretilen ve aktarılan bir şey olmaktan çıkarak birey 

tarafından yapılandırılan bir sürece dönüşmektedir. Her birey tüm deneyimleri ile öğrenme sürecine aktif 

bir şekilde dâhil olmaktadır”.49 Temelinde deneyim ve yaparak öğrenmenin yer aldığı mimari tasarım 

stüdyolarında da aktörler ve rolleri, yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde tanımlanabilmektedir. Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3

49 Bengi Yurtsever ve Çiğdem Polatoğlu, “Mimari Tasarım Eğitiminde” Aktif Stüdyo” 

Deneyimleri”, Megaron, 2020, 15/3, 412-429.

47 Sanem C. Ersine ve Sarper Takkeci, “Self-Constructive Learning in Preliminary 

Design Studio”, Journal of Teaching and Education, 5/02, 2016, 95-106.

46 Alfred P. Rovai, “A constructivist approach on online college learning”, Internet 

and higher education, 7/2 (2004): 79-93.

48 Tom C. Reeves, “Effective dimensions of interactive learning systems”, 

Proceedings of the Information Technology for Training and Education (ITTE ‘92) 

Conference, Queensland, Australia, 1992, 99–115.
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Tasarım stüdyolarında olduğu gibi yapılandırmacı yaklaşımı temel alan eğitim programları, 

Şaşan’ın belirttiği üzere, öğrenmenin kalıcılığını sağlamak ve bilişsel becerileri geliştirmek amacıyla 

merkeze öğreneni almaktadır.50 Bu çerçevede, bilginin öğrenene doğrudan aktarımı yerine onun 

düşüncesini anlamaya yönelik bir tutum geliştirilmektedir.51

Öğrenen merkezli öğrenme ortamlarında, Brooks ve Brooks’un da vurguladığı gibi, öğrenenlerin 

bakış açılarını anlamaya çalışmak esastır. Her öğrenenin farklılaşan bakış açısı kişiselleştirilmiş 

yapılandırmacı eğitim için bir başlangıç noktasıdır. Öğrenenlerin bakış açılarının farkında 

olunmadan tasarlanan öğrenme ortamlarında, öğrenenlerin başarısızlıkları kaçınılmaz hale 

gelmektedir.52 Çünkü geçmiş deneyimlerinden, yaşam biçimlerinden, sosyal ve kültürel ortamından 

kaynaklanan bireysel farklılıklar nedeniyle öğrenenlerin öğrenme biçimleri değişkenlik göstermektedir. 

Bu bağlamda öğrenen bireylerin farklı bakış açılarının özgün sonuçlar doğurduğu mimarlık eğitimi, 

kişiselleştirilmiş yapılandırmacı yaklaşımların öğrenme ortamlarına entegre edilebilmesine olanak 

tanımaktadır. Dolayısıyla yapılandırmacı eğitim modeli, her öğrencinin farklılaşan potansiyellerini 

ortaya çıkarması ve kendilerine özgü yeteneklerini keşfetmesi açısından mimarlık eğitiminde etkili 

olabilecek bir yöntem olarak ele alınmaktadır.

Benzer bir şekilde Cohen, Manion ve Morrison söz konusu yaklaşımın, öğrenme deneyimini kendi 

özel ihtiyaç ve ilgilerini karşılayacak şekilde uyarlaması konusunda öğrenenleri desteklediğini 

söylemektedir. Buna karşılık öğrenme sürecinin ve bilişsel süreçlerin yönetimini ele alan öğrencilerin 

öğrenmelerini yapılandırmada, öğretmenlerin rolüne de vurgu yapmaktadırlar. Bilgiyi yapılandırmak 

için öğrenciler, kaynaklar ve uzmanlarla iş birliği yaparak katılımını sağlayan öğretmenler, 

öğrenme ortamının tasarlanmasında temel aktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.53 Duffy ve 

Cunningham, yapılandırmacı harekette öğretenin rolünün, sahnede olmaktan rehber olmaya doğru 

bir geçiş yaşadığını vurgulamaktadır. Onlara göre öğretmenin önemi değil rolü değişmekte; odak, 

öğrenciye anlatmak yerine onlara yardımcı olmaya ve iskeleyi sağlamaya kaymaktadır. 54 Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3

52 Brooks ve Brooks, In search of understanding, 60.

51 Thomas M. Duffy ve Donald J. Cunningham, “7. Constructivism: Implications for 

the design and delivery of instruction”, 1996.

53 Cohen vd, A Guide to Teaching Practice.

50 Şaşan, “Yapılandırmacı öğrenme”, 50.

54 Duffy ve Cunningham, “7. Constructivism”, 16.
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Öğretenin geleneksel rolü düşünüldüğünde, birinin konuşarak bir başkasına bilgi aktardığı imajı 

göz önüne gelmektedir. Bilgiyi aktarmak bir öğretenin birincil sorumluluğu olarak görülse de 

dinleme eylemi de öğreten açısından yapılandırmacı eğitim yaklaşımının eşit derecede önemli 

bir bileşenidir.55 Dolayısıyla öğrenme ve üretim sürecinde aktif bir şekilde kendini ifade etmesi 

beklenen öğrenenlerin olduğu mimari tasarım stüdyoları, bu eğitim yaklaşımının uygulanmasının 

en gerekli olduğu öğrenme ortamlarıdır. Bu noktada stüdyo yürütücülerinden beklenen ise, Brooks 

ve Brooks’un da belirttiği gibi, öğrenenlerin bakış açılarını aramak ve bunlara değer vermek gibi 

yeni bir perspektif benimsemeleridir. Kısaca, eğitimcilerden kendi iç bakış açılarını bastırarak dış 

uyaranlara yanıt vermeleri beklenmektedir.56

Dolayısıyla yapılandırmacı bir eğitim yaklaşımında öğretenin sorumluluğu, öğrenenlerin aslında 

kendilerine ait olan sorumluluğu üstlenmelerine izin veren eğitim ortamları yaratmaktır.57 Bunun 

yollarından biri bilginin inşasında önemli bir yere sahip olan motivasyondur. Palmer’e göre, öğretenler 

motivasyonel anlamda öğreneni teşvik etmeye çalışmalı ve bunu yapmak için de farklı motivasyon 

stratejilerini kullanmalıdır.58 Motivasyona yönelik yaklaşımlarının yanı sıra öğretenlerin, yapılandırmacı 

öğrenme ortamının inşasını kendi kendine sorgulamayı teşvik ederek, öğrenme görevlerine uygun 

materyalleri sağlayarak ve aktörler arası etkileşimlere aracılık ederek yapması gerekmektedir.59 Fikir 

tartışmalarının, kendi kendine ve akranlarından öğrenmenin, iletişimin, öğrenmeyi destekleyen birçok 

materyalin kullanımının en yaygın olduğu öğrenme ortamları olarak mimari tasarım stüdyolarında 

da öğreten konumundaki aktörlerin bahsedilen noktalardaki rehberliği önem kazanmaktadır.  

Değerlendirme

Yapılandırmacı eğitim bağlamında mimari tasarım eğitiminin niteliğinin geliştirilmesi hedeflendiğinde, 

öğrencinin performansının ve yarattığı ürünün değerlendirilmesi en önemli konulardan birisi olmaktadır. 

Bu bağlamda sağlıklı bir stüdyo ortamı açısından değerlendirmenin, mimari tasarım süreci boyunca Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3

56 Brooks ve Brooks, In search of understanding, 41.

55 Brooks ve Brooks, In search of understanding, 62.

57 Brooks ve Brooks, In search of understanding, 49.

58 David Palmer, “A Motivational View of Constructivist Informed Teaching”, 

International Journal of Science Education, 27/15, 2005, 1853–1881.

59 Brooks ve Brooks, In search of understanding, 49.
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yapılandırmacı stratejilere dayalı olarak şeffaf bir şekilde yapılması önem kazanmaktadır.

Yapılandırmacı öğrenmede hedeflerin ve öğrenme yaşantılarının belirlenmesinde olduğu gibi, 

sınama durumlarında da öğreten- öğrenen iş birliği esastır.60 Bu yaklaşımda, öğrencinin bilişsel 

işleyişi, öğrenenin eğilimi ve öğreten/öğrenen ilişkisi durumunu eşzamanlı olarak izlenilebilmektedir ve 

bireysel öğrenen bilgisinin göstergeleri, aktörler arasındaki ilişkiye ışık tutabilecek bir değerlendirme 

sürecinde ele alınabilmektedir. Değerlendirme, bir etkililik ölçüsü olarak değil öğrenenin yeni 

anlayışlar oluşturmasına ve yeni beceriler edinmesine yol açan müdahale türleri olarak ele 

alındığında; öğretme ve değerlendirme arasındaki dinamik ilişkinin yeniden düşünülmesine katkı 

sağlayabilmektedir.61 Dolayısıyla yapılandırmacı yaklaşımda değerlendirme, bir ölçme aracı 

olmaktan daha çok öğrenme sürecinin gelişimine katkı sağlayacak bir öz değerlendirme yöntemi 

olarak kullanılabilmektedir.

Yapılandırmacı değerlendirmede, öğrenen odaklı bir yaklaşım oluşturularak öğrenenler arasında bir 

karşılaştırma yerine, öğrenmelerini paylaşmaları ve daha fazla öğrenmelerine olanak sağlanmaktadır. 

Sonuç ürünün değil süreç değerlendirildiği bu yaklaşımda özgün, performans ve tümel değerlendirme 

gibi değerlendirme teknikleri kullanılır.62 Yapılandırmacı değerlendirme stratejisi öğrencinin bilgisinin 

test odaklı ölçümünü, öğrencinin stüdyo süreci boyunca performansının gözlemlenmesi, ürününün 

etkileşimli bir ortamda tartışılması ve ürünü hakkındaki düşüncelerinin dinlenmesi ile tamamlamaktadır. 

Buna göre, öğrenenlerin mimari stüdyo eğitimindeki başarısını değerlendirmek için kullanılan 

yapılandırmacı stratejiler Ceylan, Kancioglu ve Soygeniş tarafından aşağıdaki gibi ifade edilmiştir: 63

 о Sözlü tartışmalar, tasarım problemi üzerine açık tartışmalar, stüdyo çalışmasında ele alınan 

tasarım problemine yaklaşımda, eğitmen tarafından verildikten sonra konuyla ilgili araştırma, 

konuyla ilgili karşıt görüşlerin ortaya çıkması, sözlü katılımın yanı sıra çizim yoluyla farklı fikirler 

hakkında herkesin farkında olması için adımlar atılır.  Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3

60 Şaşan, “Yapılandırmacı öğrenme”, 52.

61 Brooks ve Brooks, In search of understanding, 87-88.

62 Şaşan, “Yapılandırmacı öğrenme”, 52.

63 Salih Ceylan, Mualla Kancioglu ve Murat Soygeniş, “Constructivist Studio: 

An Approach to Architectural Design Education”, EDULEARN10 International 

Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 2010.
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 о KWLH (Know-Want-Learn-How) grafiği öğrencinin süreç boyunca gelişimini değerlendirmek 

için iyi bir tekniktir. Bu yöntemle öğrencinin sürecin başında ne kadar bildiği, ne kadar 

öğreneceği, süreç boyunca ne kadar öğrendiği ve hangi yöntemi öğrendiğini 

değerlendirebilir.

 о Zihin haritalaması etkinliği, öğrencileri stüdyoda ele alınan belirli bir konu hakkında fikir 

üretmeye, bu fikirleri anılarında saklanan bilgilerle sentezledikten sonra ifade etmeye ve 

birden fazla alternatifle çalışmaya teşvik etmektedir.

 о Uygulamalı aktiviteler, öğrencilerin kendilerinin birebir çalıştıkları bir süreçtir. Stüdyoda üç 

boyutlu maketlerin yapımı, eskizlerin üretimi vb. bu alanda değerlendirilebilir. Eğitmenin bir 

kontrol listesi kullanarak etkinliği değerlendirmesi mümkündür.

 о Ön değerlendirme stratejisi ile öğrencinin yeni bir konuya katkısı değerlendirilmektedir. 

Değerlendirilen alanlar, öğrencinin stüdyo çalışmasında araştırmaya ve deneyime hangi 

ölçüde yöneldiğini, stüdyo ortamının akışına ve birliğine katkısını vb. içermektedir.

Müfredat

Müfredatı tasarlamak, yapılandırmacı pedagojinin kritik bir boyutu olarak görülmektedir. Geleneksel 

eğitimin çoğu, bütünü parçalara ayırarak müfredatı kurgular ve her parçaya ayrı ayrı odaklanır. Oysa 

her öğrenen parçalardan bütüne giden tasarımda istenen becerileri geliştiremez ve bu parçaların 

ezberlenebilir yönlerine odaklanabilir.64 Bu açıdan bakıldığında müfredatın, her öğrenenin uyum 

sağlayabileceği ve aktif olarak katılımda bulunabileceği bir esneklikte tanımlanması gerekmektedir. 

Mimari tasarım stüdyolarında da, özellikle birinci sınıf düzeyinde,  öğrenenlerin çoğunun ilk defa 

deneyimleyecekleri bilgi ve becerileri içselleştirebilmeleri için esnek ve iyi tanımlanmış bir müfredat 

tasarımına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3
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Bu doğrultuda, pedagojik etkileri düşünülerek önceden hazırlanması gereken ders içeriklerinin 

odaklandığı bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Özellikle mimari tasarım stüdyolarında, öğrenenlerin 

birbirlerinden öğrenme becerisini kazanmaları açısından kendi aralarındaki etkileşimlerine olanak 

tanıyacak şekilde görevlerin tanımlanması büyük önem kazanmaktadır. Bunun başlıca yollarından 

biri de müfredat oluşturulurken uygulamaya dayalı içeriklerde grup çalışmalarına yer vermektir. 

Duffy ve Cunningham’ın da bahsettiği gibi öğrenme, doğası gereği sosyal-diyalojik bir süreçtir. 

Problemler hakkında işbirlikçi akıl yürütme becerisini sağlayan grup aktivitelerine, düşünmeyi teşvik 

etmesi açısından rehberlik sağlanması gerekmektedir.65 Fikir üretiminin öğrenme ortamında büyük 

ölçüde yer aldığı mimarlık eğitiminde, düşünsel etkinliğin motivasyonel bir eyleme dönüşmesi için 

grup çalışmaları, müfredatın önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. 

Bunun yanı sıra, bir mimari tasarım stüdyosunun müfredat içeriğinde tasarlanması gereken 

noktalardan biri de öğrenme araçlarıdır. Mimari temsiliyet, günümüzde giderek dijitalleşen içeriklerle 

dönüşmektedir. Duffy ve Cunningham, teknolojinin daha etkili ve verimli öğrenmeyi sağlaması 

açısından öğrenme ortamlarında kullanılmasının gerekliliğini savunmaktadır. Onlara göre teknolojinin 

zenginliği, öğreneni sürece dâhil edecek daha motivasyonel öğrenme ortamlarının oluşmasına 

olanak tanımaktadır.66 Bu kullanımına ek, mimarlık eğitiminde teknolojik temsil araçları, öğrenen 

tarafından da tasarımı üretme ve sunma araçları olarak kullanılmaktadır. Dijital araçların öğrenen 

tarafından kullanımı, tasarım probleminin veriliş biçimiyle de ilişkilendiği için, müfredat içerisinde 

verilecek uygulamaların tanımlanması noktasında belirtilmesi gereken detaylardan biridir.

SONUÇ

Mimari tasarım stüdyosunun başlıca özelliği, bir “yaparak ve yaşayarak öğrenme ortamı” olmasıdır.  

Bu stüdyolar, öğrenenlerin ve öğretenlerin düzenli bir sıklıkla bir araya gelerek çalışmaların tartışıldığı 

ve karşılıklı olarak gerçekleştirilen eleştirilerin yer aldığı ortamlardır. Tüm öğrenenlerin düşünceleriniMimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3
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özgürce ifade edebildikleri ve çalışmalara ilişkin farklı düşünce yapılarını görerek çok yönlü olarak 

beslenebildikleri stüdyolar, geçmiş eğitim deneyimlerinden tamamen farklı zengin bir düşünsel 

atmosfer sunmaktadır. Mimari tasarım stüdyosundaki bu zengin düşünsel atmosferde, eğitimin etkin 

olması konusunda öğrenenlerin deneyimleri ve bu deneyimler yoluyla kazandıkları farkındalıklar 

büyük rol oynamaktadır. Ancak burada kritik olan, öğretenlerin öğrenenlere rehberlik ederek tasarım 

becerilerini ve bilgilerini geliştirmeleri konusunda onlara yol göstermeleridir.  Çünkü mimari tasarım 

stüdyosu, aktörlerin her çalışmada yeni bilgi, deneyim ve farkındalık alanları geliştirdikleri bir keşif 

yolculuğudur. Bu keşif yolculuğunda öğrenenlerin mevcut bilgi ve deneyimlerine dayalı olarak yeni 

kavramları, fikirleri ve bilgileri yapılandırması ve içselleştirmesi ve daha sonraki öğrenmelerine bu 

bilgileri ve deneyimleri taşımaları gereklidir. Yani öğrenme aktif bir şekilde gerçekleşmeli ve bilgi 

öğrenen tarafından inşa edilmelidir. Bilginin yapılandırılışına ilişkin bu bakış açısı mimari tasarım 

stüdyosundaki öğrenme deneyimini özgün ve eşsiz kılmaya yönelik önemli bir unsurdur.

Zamanın, bilginin, deneyimlerin ve koşulların statik kalmadığı, değişen ve dönüşen dinamik bir 

dünyanın olduğu gerçeğinden hareketle mimari tasarım eğitiminin de tüm boyutlarıyla birlikte, içinde 

bulunulan zamanın ve koşulların gereksinimlerine uygun bir şekilde planlanması gerekmektedir. Söz 

konusu planlamada en önemli unsurlardan birisi, şüphesiz, mimari tasarım eğitiminin doğası gereği, 

öğrenenlerin sadece tek bir doğru bilgiye odaklanmaksızın, anlama ve anlamlandırma becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalardır. Bu bağlamda bilginin ve anlamın inşa edilebilirliğine 

vurgu yapan yapılandırmacılık yaklaşımı, öğreneni merkeze alması ve bilginin öğrenen tarafından 

aktif bir şekilde yapılandırılmasına yönelik bakış açısıyla mimari tasarım eğitimi alanında benimsenen 

ve güncelliğini koruyan bir yaklaşım olmaktadır. Bir mimari tasarım stüdyosundaki eğitim ortamının 

çok katmanlı yapısı içinde yer alan tüm süreçlerde, yapılandırmacı öğrenme teorisine ilişkin ilkelerin 

varlığını görmek mümkündür. 
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Bununla birlikte yapılandırmacılık yaklaşımının mimari tasarım eğitiminde uygulanması öğrenme 

hedeflerine ulaşma konusunda da oldukça etkili bir sonuç yaratmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşımın 

mimari tasarım eğitimi temelinde sağladığı kazanımlar Eigbeonan tarafından, düşünme becerilerinin 

geliştirilmesi, iletişim ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi, alternatif değerlendirme yöntemlerinin teşvik 

edilmesi, öğrenenlerin becerilerini gerçek dünyaya aktarmalarının desteklenmesi ve öğrenmek için 

gerçek motivasyonun teşvik edilmesi gibi belirli kazanımlar bağlamında değerlendirilmiştir. “Öğretme 

ve öğrenme için bir paradigma olarak yapılandırmacılık” konulu Educational Broadcasting 

Corporation (2004)67 tarafından yapılan çalıştay sonuçları ile ilişkili olarak yapılandırmacılığın 

kazanımları aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 68

 о Öğrenenler pasif dinleyicilerden ziyade aktif olarak yer aldıklarında daha fazla şey öğrenir 

ve daha çok şey öğrenmenin tadını çıkarırlar.

 о Bilginin ezberlenmesi yerine düşünme ve anlama üzerine yoğunlaşma sağlandığında eğitim 

en verimli hale gelir.

 о Yapılandırmacılık düşünmeyi ve anlamayı öğrenmeye odaklanır.

 о Yapılandırmacı öğrenme aktarılabilir bir niteliktedir.  Yapılandırmacı sınıflarda, öğrenenler 

beraberlerinde diğer öğrenme ortamlarına taşıyabilecekleri düzenleme ilkeleri oluştururlar.

 о Yapılandırmacılık, öğrenenlere öğrendiklerinin sahipliğini verir. Çünkü öğrenme öğrenenlerin 

sorularına ve keşiflerine dayanmaktadır ve çoğu zaman öğrenenlerin de değerlendirmelerin 

tasarlanmasında etkileri vardır. Yaratıcı içgüdülerle uğraşmak, öğrenenlerin bilgiyi çeşitli 

yollarla ifade etme yeteneklerini geliştirir. Öğrenenlerin yeni bilgileri tutma ve gerçek hayata 

aktarma olasılıkları daha yüksektir

 о Yapılandırmacı sınıflardaki öğrenenler, sorgulamayı ve doğal meraklarını dünyaya 

uygulamayı öğrenirler.

 о Yapılandırmacılık, işbirliğini ve fikir alışverişini vurgulayan bir sınıf ortamı yaratarak sosyal 

ve iletişim becerilerini geliştirir. Öğrenenler grup projelerinde düşüncelerini paylaşarakMimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3
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fikirlerini net bir şekilde ifade etmeyi ve görevler üzerinde etkili bir şekilde işbirliği yapmayı 

öğrenmelidir. Bu bağlamda öğrenenler fikir alışverişinde bulunmalı ve başkalarıyla ‘müzakere 

etmeyi’ ve katkılarını sosyal olarak kabul edilebilir bir şekilde değerlendirmeyi öğrenmelidir. Bu, 

gerçek dünyadaki başarı için önemlidir.  Çünkü her zaman başkaları ile birlikte çalışacakları 

çeşitli deneyimlere maruz kalacaklardır.

Tüm bu kazanımlar göz önüne alındığında, yapılandırmacı öğrenme teorisi ve bu teorinin 

epistemolojik varsayımları hakkında bilgi ve farkındalığa sahip olunması, eğitimcilerin mimari tasarım 

stüdyosundaki öğrenme ortamının nasıl tasarlanacağı konusunda bilinçli bir öğretim planlaması 

yapması açısından önem kazanmaktadır. Yapılandırmacı öğrenme teorisi, özgün ve eşsiz bir 

öğrenme deneyimi için, mimari tasarım stüdyosundaki öğrenme ortamının ve ilgili tüm bileşenlerin 

tasarlanması konusunda, eğitimcilerin bilinçli kararlar almasını sağlayan önemli ve güncel bir 

yaklaşım olarak mimarlık okullarında karşılık bulmaktadır. 

Mimari Tasarım Eğitiminde Öğrenme ve Öğretme Modeli Olarak Yapılandırmacılık3
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Mimarlık Eğitiminde Birinci Yıl Tasarım Stüdyoları

GİRİŞ

Mimari tasarım stüdyoları Beaux Arts’dan itibaren tasarım eğitiminde tasarım fikirlerinin ortaya konulduğu ve 

tartışıldığı ortamlardır. Birinci sınıf tasarım stüdyoları ise öğrencilerin tasarım sürecini ilk defa deneyimlemesi 

yönüyle tasarım eğitiminde başlangıç noktasını ifade etmektedir. Mimari tasarım eğitiminde birinci sınıf 

stüdyoları için temel gereklilikleri belirlemek adına stüdyo yaklaşımlarını çeşitlendirmek gerekmektedir. 

Öğrencilerin zihinlerinden geçenleri aktarmaları, tasarım problemine yönelik ne gibi yaklaşım ürettikleri birinci 

sınıf tasarım stüdyolarıyla birlikte biçimlenmektedir. Stüdyo sürecinin işleyişinin kavranabileceği hızlı ve kısa 

stüdyo üretimlerine yönelik başlangıç uygulamaları kurgulamak motivasyonu arttırmakta ve öğrencilerin 

adaptasyonunu kolaylaştırmaktadır. Bu yöntem ve dinamiklerin yanı sıra yürütücü ve öğrenci arasında ortak 

bir diyalog kurmak ve iletişim ortamını güçlendirmek gerekmektedir. 

Mimari tasarım eğitiminde ilk yıl, mimarlık öğrencilerinin mimarlığın kendine özgü bilgisi, belirsizliği, farklı 

yaklaşımları, özgün öğrenme ortamları ile ilk kez karşılaştığı çok boyutlu ve katmanlı bir süreçtir. Öğrencilerin 

bu süreci içselleştirebilmesi, hedeflenen bilgi ve beceri düzeyine ulaşabilmesi için benimsenen pedagojik 

yaklaşımlar ve kurgulanan öğrenme-öğretme yöntemleri önem taşımaktadır. Bu yöntem ve yaklaşımların 

belirlenmesinde, ilk yıl mimari tasarım eğitimi için önemli dinamikler ve kazandırılması hedeflenen bilgi ve 

beceriler etkin rol oynamaktadır. Öğrencilerde yaratıcı, eleştirel ve çok boyutlu düşünme; mimarlık terminolojisini 

öğrenme-kullanma becerilerinin kazandırılması ve geliştirilebilmesi hedeflenen en temel gerekliliklerindendir.
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BİRİNCİ YIL MİMARİ TASARIM EĞİTİM DİNAMİKLERİ

Birinci sınıf stüdyoları ilk yıl mimarlık eğitiminin katmanlı yapısında, müfredattaki teorik ve pratik 

tüm içeriklerle ilişkilenmesi sebebiyle mimarlık eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Eğitim sürecine 

başladıklarında öğrencilerin biçimler, mekânlar ve yapılı çevre konusunda deneyimlediği ve 

içselleştirdiği birtakım bilgiler bulunmaktadır. Higgott’a (1996) göre ise önceki tecrübelerimiz 

yaratıcılığımızın ortaya çıkması konusunda engelleyici olabilmektedir.1 Bu bağlamda kişinin 

önceki kalıplaşmış bilgilerini ve deneyimlerini unutma (unlearn) sürecinden geçmesi gerektiğinden 

bahsetmektedir.  Mimarlıkta ilk yıl eğitimi bu deneyimler de göz önünde bulundurulduğunda; 

öğrencilerin sorgulayarak ve eleştirel yaklaşarak kalıplaşmış bilgileri ve deneyimleri tekrar gözden 

geçirmesine, yeni deneyimler kazanmasına olanak sağlamalıdır.2 İlk yıl mimarlık eğitim müfredatı 

öğrencilerin farklı ve özgün düşünmesine imkân sağlayan içerikte olmalıdır.

Tasarım eğitimi için bir müfredatın arketipik modeli, genel bir tasarım amacı içinde yer alan üç 

bölümden oluşan bir yapı olarak; sanat / bilim / teknoloji şeklinde tanımlanmıştır. Findeli (2001) bu 

yapı içindeki bilim ve teknoloji bölümlerini görsel zekâya karşılık gelen algı ve teknolojik eyleme 

karşılık gelen eylem olarak tanımlamayı tercih etmiştir. Bu ilişkiden yola çıkarak görsel zekâ, etik 

duyarlılık ve estetik sezginin birinci yıl tasarım eğitiminde geliştirilebilir ve güçlendirilebilir oluşu 

üzerine vurgu yapmıştır.3 Bu niteliklerin kalıcı olarak kazanılması ve geliştirilmesinde özellikle birinci 

yıl mimari tasarım stüdyolarında geliştirilen pedagojik yaklaşımlar etkili olmaktadır.

İlk yıl mimari tasarım stüdyosunda var olan dinamikler, stüdyo yürütücüleri tarafından ilişkisel 

boyutlarıyla ve bütüncül pedagojik yaklaşımlarla ele alınmalıdır. Farivarsadri (2001), mimari tasarım 

eğitimini organize etmenin zorlu bir süreç olduğunu, bu sürecin birinci yılında henüz bir eğitimi olmayan 

öğrencilere uygun yöntemler ve pedagojik yaklaşımlar geliştirmenin gerekliliğinden söz etmektedir.4 

Bu noktada stüdyo yürütücüleri tasarım stüdyolarında var olan dinamikleri değerlendirerek uygun

4 Guita Farivarsadri, “A Critical View on Pedagogical Dimension of Introductory 

Design in Architectural Education,” Architectural Education Exchange (2001), 

11–12.

3 Alain Findeli, “Rethinking Design Education for the 21st Century: Theoretical, 

Methodological, and Ethical Discussion,” Design Issues 17, 2001, 5–17.

2 Antony Radford, “Games and Learning about Form in Architecture,” Automation 

in Construction 9/4 (2000), 379–85.

1 Andrew Higgott, “Teaching First Year: What Do They Need to Know,” Architectural 

History and the Studio, 1996, 181–86.
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yöntemi belirlemede farklı stratejiler geliştirmektedir. Parnell (2001) ise mimarlık eğitiminin ilk 

safhalarında öğrencilerin öğrenme stillerini yeniden değerlendirmeleri gerektiğinden, öğrenci-

yürütücü arasında yeni ilişkiler kurulduğundan ve bu durumun tasarım stüdyolarının bir gerekliliği 

olduğundan söz etmektedir.5 Tasarım eğitimi bağlamında düşündüğümüzde de önceki deneyimlerin 

sarsılması noktasında öğrenci-yürütücü arasındaki etkileşimin niteliği belirleyiciler arasındadır.

Kösten, Duygun ve Demirtaş’a göre (2019), ilk yıl mimari tasarıma giriş stüdyo süreci, tasarım 

anlayışı en başından planlanan ve hiyerarşik olarak ilerleyen bir sistemden ziyade, kendi içinde 

devingenliği olan ve deneyimleme yoluyla eşzamanlı gelişen bir ortamı oluşturmaktadır.6 Bu 

nedenle bu süreçte mimarlık pratiğine ya da gündelik yaşamın beklentilerine doğrudan cevap 

vermek zorunda olmayan deneysel tasarımlar üretilmelidir. Bu noktada sonuç üründen çok sürecin 

ön planda olduğu çok katmanlı bir yapı söz konusudur. Bu aynı zamanda yürütücünün de öğrenci 

ile birlikte araştıran konumda olduğu özgün bir deneyimdir. Kuloğlu (2017), ilk yıl mimarlık eğitimin 

programındaki dersleri temel olarak soyut-somut ikilemi bağlamında ele almaktadır. Yöntem inşası 

bağlamında esnek olma halinin ve çözümün yaratılması bağlamında özgün olma durumunun 

bu ikileme çözüm olma potansiyeli üzerine vurgu yapmaktadır.7 Soyut-somut ilişkisinin aktarılması 

konusunda alternatif yöntemler geliştirmek ilk yıl mimari tasarım stüdyo yürütücüleri için kritik bir 

konudur.

Mimarlık eğitiminde ilk yıl stüdyo yürütücüsü; öğrencilerin daha önce öğrendikleri bilgileri 

yeniden gözden geçirmesine, sosyal ve fiziksel çevreyi yeni bir bakış açısıyla görmesine, kendi 

yaratıcı potansiyellerini keşfetmesine imkân vermelidir. Mimarlık eğitiminde akıl ve sezginin birlikte 

değerlendirilmesi, akıl-göz-el birlikte çalışma süreçleri yaratıcılığın ortaya çıkartılması için önemlidir.8 

Bu noktada özellikle birinci sınıf öğrencilerinde, akıl-göz-el koordinasyonu eğitim sürecinde yaparak 

ve deneyimleyerek öğrenme ile zaman içinde gelişmektedir. Mimarlık eğitiminin temelini oluşturan 

deneyimleyerek ve yaparak öğrenme, bireyin yaratıcı düşünmesini sağlayarak tasarım eğitimini 

8 Neslihan Dostoğlu, “Mimarlık Eğitiminde Ilk Yıl Mimari Tasarım Stüdyosu: Uludağ 

Üniversitesi Örneği,” Ege Mimarlık 47 (2003), 15–19.

7 Nilgün Kuloğlu, “Mimarlık Eğitiminde İlk Yıl İkilemi,” Mimari Tasarım Eğitimine 

Çağdaş Önermeler, 2017, 79–94.

6 Elif Yeşim Özgen Kösten, Gülhis Duygun, ve Emre Demirtaş, “Mekansal Fragmanlar,” 

içinde Mimarlık Okullarında Tasarım Stüdyoları: Farklı Denemeler, 2019, 102–12.

5 R Parnell, “It’s Good to Talk: Managing Disjunction through Peer Discussion,” 

Architectural Education Exchange. Cardiff, 2001.
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özel kılmaktadır.9 Herhangi bir tasarım probleminin başından sonuna kadar stüdyo ortamında 

deneyimlendiği öğrenme süreci gözlemlenmektedir. Öğrenci araştırma, düşünme ve sunma becerilerini 

kavrayıp tasarıma dâhil ederek düşüncenin forma dönüşmesini sağlamaktadır. Deneyimlediği 

çalışmalarda elde edilen bilgiyi içselleştirmektedir. Böylelikle birinci yıl mimari tasarım eğitimi için 

oldukça önemli olan kazandırılması hedeflenen becerilerin kavrayış sürecini hızlanmaktadır. 

BİRİNCİ YIL MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE KAZANDIRILMASI HEDEFLENEN BECERİLER

Mimari tasarım eğitimi sürekli sorgulanmakta ve mimari tasarım eğitiminin nasıl olması gerektiğine 

dair birtakım değerlendirmeler yapılmaktadır. Mimarlık eğitiminin temel prensipleri korunarak özenle 

ele alınması ve çağın gereklilikleri doğrultusunda sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. NAAB (National 

Architectural Accrediting Board), MİAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu), NCARB, RIBA, AIAS, UIA, MEK 

gibi bazı kurum ve kuruluşlar hazırladıkları çerçeveler doğrultusunda mimarlık eğitimini geliştirecek 

ölçütler belirlemektedir. Mimarlığın değerini, geçerliliğini ve etkinliğini artırmak adına programlar 

kapsamında ulusal ve uluslararası kriterler geliştirilmiştir. NAAB (2020), stüdyo ortamında kazanılacak 

olan özellikleri ‘anlama’ ve ‘beceri‘ olarak iki kriterle açıklamaktadır. Kavrama ve içselleştirme 

sürecini kapsayan ‘anlama’; bilgileri sınıflandırma, karşılaştırma, özetleme, açıklama veya yorumlama 

kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Stüdyo eğitiminin bir diğer kriteri olan ‘beceri’ kavramı ise, bir 

görevi yerine getirmek için belirli bilgileri kullanma, uygun bilgileri doğru bir şekilde seçme ve bu 

bilgileri belirli bir sorunun çözümüne doğru bir şekilde uygulama yeterliliği olarak tanımlanmaktadır.10 

Mimarlık eğitimi süreci içerisinde mimarlık öğrencisi NAAB’a göre edindiği beceriler doğrultusunda; 

çok yönlü bakabilmeli, grafiksel olarak iletişim kurabilmeli, kullanıcıyı, yeri -bağlamı anlamalı ve 

eleştirel bir bakış açısına sahip olabilmelidir. Ayrıca yaşam boyu çok soru sormalı, meraklı olmalı ve 

problemlerin çözümüne uygun yaklaşımlar geliştirebilmelidir. Mimarlar teorik, sosyal, politik, ekonomik, 

kültürel ve çevresel bağlamın araştırılmasına ve analizine dayanan fikirlerin etkisini anlama becerisine 

sahip olmalıdır. Bu becerilerin yanı sıra yazınsal, görsel ve sözel olarak kendini ifade edebilmelidir.  Mimarlık Eğitiminde Birinci Yıl Tasarım Stüdyoları4

10 “The National Architectural Accrediting Board,” 20,04,2022, t.y., https://www.

naab.org/.

9 Thomas A. Dutton ve Laura L. Willenbrock, The Design Studio: An Exploration of 

Its Traditions and Potential. Taylor & Francis, 1989.
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Anlatıyı doğru kurgulayabilmek için çizim, model yapımı dâhil olmak üzere mimaride kullanılan tüm 

temsil araçlarına hâkim olmalıdır.

MİAK’ta da benzer bir biçimde ‘anlama’ ve ‘beceri’ başlıkları altında toplanmıştır.11 Her iki 

akreditasyon platformunda da mimari tasarım, paylaşılanların kişisel deneyimlerle bütünleşip 

yorumlanarak özgün düşüncelerin ortaya çıktığı süreçler olarak tanımlanmaktadır. MİAK ve NAAB 

gibi mimari akreditasyon platformlarında, anlamlandırma ve düşünme becerilerinin kazanımı üzerine 

tartışmaların ön plana çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, mimari tasarım 

eğitiminde stüdyo ortamında “anlama” ve “beceri” kavramlarının öğrencilere aktarılmasında: 

yaratıcı düşünme becerisi; kullanıcıyı, yeri ve bağlamı tasarımcı gözüyle kavrama becerisi; eleştirel 

düşünme becerisi (soru sorma, yanıt alma); temsil (Kendini Nasıl İfade Edeceğine Dair Bir Yöntem 

Geliştirebilme) becerisi ön plana çıkmaktadır.

Yaratıcı Düşünme Becerisi

Yaratıcılık yeni bir şeyi meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır.12 Potansiyel yeniyi oluşturma 

konusunda farkındalığımızı arttırmaktadır. Kahvecioğlu (2001), yaratıcılık olgusunun, tasarımın çok 

sayıdaki farklı ve arttırılabilir temsilleri arasında tutarlı bir iletişim sürecini hedefleme özelliğinden 

bahsetmiştir.13 Bu durumun tasarım düşüncesinin niteliğini arttıracağı vurgulanmıştır. Salama (2016) 

ise özgün çözümler üretmek için gerekli yaratıcılığı; tasarımcının çabası, yaratıcılık için gerekli zihinsel 

süreçler, duygular meselesi ve öz gerçekleştirme olarak yorumlamıştır.14 Bu yorumda vurgulanan zihinsel 

süreçler ve duygular meselesi özellikle kişisel bellek ve geçmişte öğrenilenler ile ilişkilidir. Tasarımcının 

iradesini, temsille ilişki kurma durumunu öne çıkaran bu yaklaşımların yanı sıra, tasarım probleminin 

veriliş biçimi bağlamında ele alan tanımlamalar da bulunmaktadır. Dorst ve Cross (2001) tasarım 

bağlamında, yaratıcılığın yönlerini tasarım probleminin kurgusu ve özgünlük kavramı ile ilişkilendirmiştir.15 
Mimarlık Eğitiminde Birinci Yıl Tasarım Stüdyoları4

15 Kees Dorst ve Nigel Cross, “Creativity in the Design Process: Co-Evolution of 

Problem–Solution,” Design Studies 22, 5 (2001), 425–37.

14 Ashraf M. Salama, Spatial Design Education: New Directions for Pedagogy in 

Architecture and Beyond. Routledge, 2016.

13 Nurbin Paker Kahvecioğlu, “Mimari Tasarım Eğitiminde Bilgi ve Yaratıcılık 

Etkileşimi” Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001.

12 Rollo May, The Courage to Create. WW Norton & Company, 1994.

11 “Mimarlık Akreditasyon Kurulu” MİAK-MAK Akreditasyon Koşulları 25.08.2022
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Tüm bu farklı tanımlamalarda/yorumlamalarda da görüldüğü gibi açıklaması, öngörülmesi zor ve 

çok yönlü bir kavram olduğu söylenebilir.16

Tanımlarda da bahsedildiği gibi yaratıcılık ve tasarım arasında doğrudan bir ilişki vardır ve 

yaratıcı düşünme becerisi mimari tasarım eğitiminin temelini oluşturan yetkinliklerden biridir. 

Mimari tasarım stüdyolarında farklı eğitim yaklaşımları geliştirmenin ve öğrencilerin bakış açısını 

genişletmenin yaratıcılık üzerinde olumlu etkisi olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır.17,18 

Tasarım stüdyolarında konfor alanından çıkma, yanlış yapmaktan korkmama, kendini tanıma şansının 

verilmesi öğrencilerin yeni fikirler geliştirmesine ortam sağlamaktadır. Bu bağlamda birinci sınıf tasarım 

stüdyoları yaratıcılık becerisinin kazandırılması nedeniyle ve farklı teknik, yöntemlerin denenmesi için 

en elverişli ortamlardır. Yaratıcı düşünme becerisinin yanı sıra mimari tasarım eğitiminin ilk yılında 

kullanıcıyı, yeri ve bağlamı tasarımcı gözüyle kavrama becerisi kazandırılması da oldukça önemlidir.

Kullanıcıyı, Yeri ve Bağlamı Tasarımcı Gözüyle Kavrama Becerisi

Tasarımcı yapılı çevreyi algılayıp analiz edebilmeli, farklı bakış açıları getirmeli ve tasarımına dâhil 

ederek özgün bir yaklaşım geliştirmelidir. Mekânın üretiminin, mekâna ilişkin kuramsal tartışmaların 

yanı sıra çevre verileri, insan-çevre ilişkisi ve kullanıcı gereksinimleri gibi somut unsurlar gözetilerek 

oluşturulması gerekmektedir.19 Mekânın tasarımının yer-bağlam ve kullanıcı ilişki üzerinden ele 

alınması ve çevreye duyarlı tasarım bilincinin geliştirilmesi oldukça önemlidir.

Yer ve mimarlık ilişkisi, mimarlık alanında tartışılan konulardan birisidir. Norberg-Schulz yer ve mimari 

ilişkisinde, insan-yer ilişkisini var olmanın kökenine dayandırmakta ve basit bir fonksiyon için yere özgü 

kültürel ve çevresel koşullar altında farklı çözümler üretilebileceğinden bahsetmektedir.20 Gür(2017)’e 

göre mimaride tasarım, bağlamın dinamiklerini anlamak ve mekânın tasarlanacağı yere ilişkin bilgiyi 

deşifre etmekle başlamaktadır. Daha sonra sosyo-mekansal kavramlara ve sonunda mekânsal 

biçimlendirmelere dönüşmektedir. Tasarımcının öznel bilgisi ve deneyimleriyle bir araya gelerekMimarlık Eğitiminde Birinci Yıl Tasarım Stüdyoları4

20 Christian Norberg-Schulz, “Genius Loci: Towards a Phenomenology of 

Architecture (1979),” Historic Cities: Issues in Urban Conservation 8 (2019), 31.

19 Derya Yorgancıoğlu ve Tayibe Seyman Güray, “Mimari Tasarım Eğitiminde 

Alternatif Yaklaşımlar: Bir Mekân Tasarımı Stratejisi Olarak ‘Parazit Mimari,’” 

Megaron, 2018.

18 Rahma M. Doheim ve Noraini Yusof, “Creativity in Architecture Design Studio. 

Assessing Students’ and Instructors’ Perception,” Journal of Cleaner Production 

249 (2020), 119418.

17 Ginamarie Scott, Lyle E. Leritz, ve Michael D. Mumford, “The Effectiveness 

of Creativity Training: A Quantitative Review,” Creativity Research Journal 16/4 

(2004), 361–88.

16 Mark A. Runco, “Cognitive and Psychometric Issues in Creativity Research,” 

Understanding and Recognizing Creativity: The Emergence of a Discipline, 1993, 

331–68.
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tasarım sürecini yönlendirmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, mimari tasarım stüdyosunun 

hedefi, mimar adayına bilgi aktarmak ve deneyim kazandırmaktır.21 Bağlamı yorumlamanın, yani 

mevcut çevre ile ilişki kurmanın deneyimlenmesi mimarlık stüdyolarının önemli bir parçasıdır. İlk yıl 

mimarlık eğitiminden başlayarak tasarımcının soyut ve kavramsal bileşenlerin ötesinde, sosyal ve 

kentsel bağlam, yer ve kullanıcı ilişkilerini kavrama becerisi kazanması oldukça önemlidir.

Eleştirel Düşünme Becerisi

Şentürer (2004), eleştirinin özünü yeniden değerlendirmek ve yorumlamak olarak tanımlarken mimari 

tasarım sürecinde eleştirel bir bakışın olması gerektiğinden söz etmektedir.22 Uluoğlu (2000), 

tasarım bilgisinin öğrenciye stüdyoda yapılan eleştirilerle aktarıldığını belirtmektedir. Mimarlığın 

sadece belirli becerilere dayanan bir etkinlik olarak değil, soyut bir düşünme ve sezgi yönteminin 

somut deneyimlerle birleşerek şekillendiğinden bahsetmektedir.23 Eleştirel bir bakış kazandırmayı 

hedefleyen mimari stüdyolardaki tasarım eğitimleri öğrenciler için farklı deneyimler sunan ortamlar 

haline gelmektedir. Sadece tekil bir bakış açısı değil farklı bakış açıları sunarak öğrencinin 

yorumlama, algılama ve sorgulama becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Stüdyo kritikleri 

ile geliştirilen eleştirel bakış, öğrencinin tasarım sürecinde problemi sorgulayarak yaklaşmasını 

sağlamaktadır. Yürütücü ve öğrenci arasındaki ilişki ile sürecin tamamlanması mimarlık eğitiminin 

önemli bir aşamasını oluşturmaktadır.

Mimari tasarım eğitiminde öğrenci-yürütücü arasındaki ilişkiyle birlikte, süreç içerisinde interaktif 

olarak öğrenme oldukça önemlidir. İnteraktif öğrenme, öğrencinin mimari tasarım etkinliğini öğrenme ve 

deneyimleme sürecini etkin hale getirmektedir.  Bunun yanı sıra bu ikili sosyal iletişimi geliştirme sürecinin 

de önemli bir parçasıdır. Wender ve Roger‘e (1995) göre bir tasarım stüdyosunda yapılan eleştiri süreci 

sadece verilen bir ders değil, aynı zamanda stüdyo içi (yürütücü-öğrenci ve öğrenci-öğrenci) sosyal 

etkileşimi de geliştiren bir unsur olarak tanımlanmaktadır.24 Özellikle ilk yıl mimari tasarım stüdyoları Mimarlık Eğitiminde Birinci Yıl Tasarım Stüdyoları4

24 Walter V. Wendler ve Julie S. Rogers, “The Design Life Space: Verbal 

Communication in the Architectural Design Studio,” Journal of Architectural and 

Planning Research, 1995, 319–36.

23 Belkis Uluoğlu, “Design Knowledge Communicated in Studio Critiques,” Design 

Studies 21/1 (2000), 33–58.

22 Ayşe Şentürer, Mimarlıkta Estetikte Tasarımda Eğitimde Eleştirel Yaklaşım. Yapı-

Endüstri Merkezi, 2004.

21 Şengül Öymen Gür, Mimarlık Eğitiminde Çağdaş Önermeler. İstanbul: Yem 

Yayınları, 2017.
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öğrencilerin bu sosyal etkileşim sürecini ilk kez deneyimlediği kilit ortamlardır. İlk yıldan itibaren 

öğrencilerin mimarlık mesleğini bir kültür olarak benimsemesi ve mimarlık bilgisini içselleştirmesi 

açısından eleştirel düşünme becerisi önem taşımaktadır.

Temsil Becerisi

Mimari fikirlerin oluşmaya başladığı noktadan itibaren düşüncelerimizi ifade etmek ve geliştirmek 

için üretilen her türlü anlatı aracı mimari temsil olarak adlandırılabilir. Tasarım sürecinde en son 

basamak olarak algılanmamalı, sunum aşaması ile sınırlı kaldığı düşünülmemelidir.25 Mimari düşünceyi 

organize etmenin ve iletişimi kurmanın bir yolu olarak ele alınmalıdır. Düşüncenin eyleme geçirilmesinin 

bir sonucu olarak nitelendirilebilir. Mimari temsil aynı zamanda bir şeyler üretme durumunun ve 

herhangi bir yaratıcı eylemin bir parçası olarak gerekli olan ön çalışmalara ve ihtimallere de 

atıfta bulunur. Mimari temsiller iki boyutlu çizimler, üç boyutlu farklı formatlarda görüntüler, modeller, 

yazınsal açıklamalar veya sözel ifadelerden oluşabilmektedir.26 Sarkar ve Chakrabarti’nin (2008) 

çalışmasına göre mimari bir fikri iyi bir şekilde aktarabilmek için birden çok temsil aracının etkili bir 

biçimde kullanılması gerekmektedir.27

Bilgiyi edinme, edinilen bilgiyi içselleştirme ve tasarıma dönüşü noktasında temsil, çok önemli bir 

düşünme ve ifade aracı olarak nitelendirilebilir. Analizlerin, tasarım fikrinin, sürecinin ve sonuç 

ürünlerinin etkili ve doğru bir şekilde ifade edilmesi meslek pratiği açısından çok önemlidir. Dolayısıyla 

meslek pratiğinin bir simülasyonunun yaşandığı tasarım stüdyoları için de temsil araçlarını doğru 

ve etkili bir biçimde kullanabilmek hedeflenen kazanımlardan birisidir. Öğrencilerin kendilerini sözel, 

yazınsal ve görsel olarak ifade etmeyi öğrenmeleri, tasarım stüdyolarının kazandırmayı hedeflediği 

yetkinliklerin başında gelmektedir. Tasarımın tasarımcı ile kurduğu ilişkideki rolü sebebiyle de birinci 

sınıf eğitiminden itibaren tüm mimarlık ve tasarım disiplinlerinde geliştirilmesi gereken becerilerdendir.
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27 Prabir Sarkar ve Amaresh Chakrabarti, “The Effect of Representation of 

Triggers on Design Outcomes,” Ai Edam 22/2 (2008), 101–16.

26 Terrence Curry, “A Theoretical Basis for Recommending the Use of Design 

Methodologies as Teaching Strategies in the Design Studio,” Design Studies 6/35 

(2014), 632–46.

25 Mike Christenson, Theories and Practices of Architectural Representation. 

Routledge, 2019.
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Teknolojinin gelişimi tüm alanları olduğu gibi mimarlık alanını da yakından etkilemiştir. Bilgisayar 

teknolojilerinin gelişimiyle mimarlıkta temsil araçlarına yenileri eklenmiştir. Geleneksel temsil yöntemlerine 

(eskiz, maket, çizim vs.) yenileri eklenmiş, farklı dijital uygulamalar ve arayüzler geliştirilmiştir. Özkan’ın 

(2017) çalışmasına göre birinci sınıf stüdyolarında tasarım ilke ve içerikleri aktarılırken geleneksel 

yöntemlerin kullanılması ve mimarlık problemleriyle ilişkilendirilmemesi öğrencilerin edindikleri 

becerileri, diğer stüdyo süreçlerine ve meslek pratiğine aktaramamalarına yol açmaktadır.28  

Varinlioğlu, Alaçam ve Halıcı’ya (2015) göre ise çağın gerektirdiği dijital tasarım araçlarının birinci 

sınıftan itibaren kullanılmaya başlanmasının öğrencilerin motivasyonunu arttırdığı görülmüştür.29 

Dolayısıyla çağın gerektirdiği temsil yöntemlerinin birinci sınıftan itibaren öğrencilere kazandırılması 

gerekmektedir. Mimarlık eğitiminde ilk yıl kullanılan malzeme ve temsil aracı çeşitliliği öğrencilerin 

yaratıcı çözüm önerileri üretebilmeleri için kilit rol oynayan akıl-göz-el koordinasyonlarının gelişimini 

sağlamaktadır. Farklı temsil araçlarının özellikle ilk yıl tasarım süreçleri için geliştirilen özgün pedagojik 

yaklaşımlarla birlikte etkin olarak kullanılması çok önemlidir.

BİRİNCİ YIL MİMARİ TASARIM STÜDYOLARINDA PEDAGOJİK YAKLAŞIMLAR

Mimari Tasarım süreci çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Bu süreçte değişen-dönüşen-çeşitlenen 

bilginin Mimari Tasarım Stüdyo içeriğine eklemlenme ve aktarılmasındaki kurgular farklılaşmakta ve 

çeşitlenmektedir. Tasarım eylemini  etkileyen,  çeşitlendiren, değişken ve öngörülemeyen bilgiler; bu 

eylemin öğrenilebilir ve öğretilebilir olma durumu ile ilgili farklı yöntemler ve yaklaşımlar geliştirmeyi gerekli 

kılmıştır. Geliştirilen yaklaşımları, soyut-somut mimarlık bilgisinin yanı sıra öğrenen profiline ait bilgiler ve 

donanım da etkilemektedir. Mimarlık eğitiminin başlangıcında, öğrencilerin donanımsal olarak eksikliği 

söz konusu ise de; bu öğrenciler her biri abartılan bilgilerle donatılmamış, mimarlık epistemesinin 

kodlanmış unsurlarını ezberlememiş açık zihinler olarak ifade edilebilir.30 Mimarlık eğitimine yeni 

başlayan açık zihinler olarak öğrencileri mimarlık ortamına en iyi şekilde hazırlamak için öğrencilere 
Mimarlık Eğitiminde Birinci Yıl Tasarım Stüdyoları4

30 Özgen Kösten, Duygun, ve Demirtaş, “Mekansal Fragmanlar.”

29 G. Varınlıoğlu, S. Halıcı, ve Sema Alaçam, “Computational Approaches for 

Basic Design Education: Pedagogical Notes Based on an Intense Student 

Workshop,” içinde XIX Congresso Da Sociedade Ibero Americana de Gráfica 

Digital 2015, 2015.

28 Betül Özkan, “The Integration of Virtual Reality into Basic Design Education as 

a Representation Tool”. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.
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kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerilerin yanı sıra, mimarlık mesleğinin güncel konumunu ve  

eğitim pratiğini de değerlendiren yaklaşımlar geliştirilmektedir.

Pedagoji kavramı öğrenme ortamı, eğitim teknikleri, dersle ilgili tüm yönetimsel durumlar, içerik ile ilgili 

detaylar ve kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerileri kapsamaktadır.31 Eğitimin her alanında 

teknolojik gelişmeler, yeni yöntemler ve koşullar göz önünde bulundurularak farklı pedagojik 

yaklaşımların geliştirilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Mimarlık eğitiminde de teknolojik değişimler ve 

günümüz koşullarına bağlı olarak çeşitli pedagojik yaklaşım önerileri geliştirilmektedir. Salama 

(2016), eğitim pratiğindeki son gelişmelerle birlikte 1990’ların ortalarından günümüze kadar farklı 

stüdyolarda uygulanmış pedagojik yaklaşımların temel konsept ve anahtar konularının; yaratıcı 

düşünme, deneyimsel öğrenme, öğrenci performans kriterleri, öğrenme stilleri, eleştirel düşünme, 

uygulamadan öğrenme, sezgisel ve yaparak öğrenme, süreç odaklı pedagoji, diyalojik - etkileşimli 

öğrenme, uzaktan öğrenme ve sanal tasarım pedagojileri ile ilişkili olduğunu belirtmektedir.32 Bu 

temel konsept ve konular içinden yaratıcı ve eleştirel düşünme başlıkları ilk yıl mimari tasarım 

stüdyolarında kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerilerle de ilişkilenerek geliştirilen pedagojik 

yaklaşımlar için ön plana çıkmaktadır.

Mimarlık eğitimine yeni başlayan öğrencilerin kalıplaşmış düşüncelerini kırmak ve öğrencileri mimarlığın 

çok boyutlu, entelektüel ortamına hazırlamak için eleştirel düşünme yoluyla yaratıcılıklarını tetiklemek 

ve özgün çözüm önerileri üretmelerini sağlamak oldukça önemlidir.  Mimari tasarım eğitiminin amacı, 

öğrencilerin analitik, eleştirel, yaratıcı ve yorumlayıcı düşünme becerilerini geliştirmektir.33,34,35 Ayrıca 

mimarlık öğrencilerini, mimari tasarım problemlerini yaratıcı yollarla çözmeleri gereken mesleki ve teknik 

rollere hazırlamaktır.36,37 Tasarım eğitimi yapılandırılmamış problemler ve bilgilerle ilgilenmektedir. 

Bu bağlamda tasarım öğretim yöntemi, öğrencilerin tasarım bilgisini nasıl edindiği, düzenlediği ve 

uyguladığına odaklanmaktadır.  Eğitmenin bilgisine, öğretme stiline, kişisel deneyimine ve tasarım 

bilgisi alanına ilişkin kavramsal bir anlayış oluşturma becerisine dayanmaktadır.38,39 Bu bağlamdaMimarlık Eğitiminde Birinci Yıl Tasarım Stüdyoları4
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37 Osman O. Demirbaş ve Halime Demirkan, “Focus on Architectural Design 

Process through Learning Styles,” Design Studies 24/5 (2003), 437–56.

36 Nigel Cross, “Designerly Ways of Knowing,” Design Studies 3/4 (1982), 221–27.
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değerlendirildiğinde birinci yıl mimari tasarım stüdyosu, öğrencilerin özgün ve eleştirel düşünme 

becerisi kazanmasına yardımcı olacak pedagojik yaklaşımlar geliştirilmesi bakımından oldukça 

değerlidir. Birinci yıl mimari tasarım stüdyolarından edindikleri bu bilgiler doğrultusunda öğrenciler, 

tasarım teknikleri ve becerileriyle; bütüncül bir bakış açısıyla tasarım yapmak, yeni tasarım konseptleri 

ve fikirleri oluşturmak, oluşturdukları tasarım fikrini sunmak gibi kazanımlar elde etmektedir. 

Birinci yıl mimari tasarım stüdyolarında geliştirilen pedagojik yaklaşımlar için “deneyimsel öğrenme” ön 

plana çıkan bir diğer temel konsepttir. Deneyimsel öğrenme, gerçek deneyimle öğrenmedir. Öğrenciler, 

sınıftan ve derslerden öğrendiklerini verimli bir şekilde kendi anlayışlarına dönüştürebilmektedirler. 

Geleneksel sınıf temelli öğrenme, didaktik, pasif ve standartlaştırılmış doğası nedeniyle öğrencilerde 

her zaman derin izlenimler yaratmayabilir. Ancak deneyimsel öğrenmenin aktif ve pratik doğası, 

derinlemesine anlamayı kolaylaştırma eğilimindedir.40 Öğrenme anlayışındaki pasif öğrenmeden 

bilişsel, sosyal, yapılandırmacı ve aktif öğrenmeye geçişle birlikte; öğrencinin bilgiyi anlaması ve 

daha önceki öğrendikleri ile yeni bilgileri birleştirmesiyle anlamlı öğrenme gerçekleşmektedir.

Deneyimsel yaklaşımlarla ilişkili olan bir diğer konsept ise süreç odaklı pedagojik yaklaşımlardır. Süreç 

odaklı bir stüdyonun, öğretmek yerine deneyimleme odaklı tavrı, tasarım fikri üzerine araştırma ve 

keşif için uygun ortamı sağlamaktadır. Böylelikle stüdyo mimari proje üretilen değil, tasarım üzerine 

deney yapılan bir laboratuvar haline gelebilir.41 Sonuç mimari tasarım ürünün ne ve nasıl olması 

gerektiğinden çok, süreç içinde geliştirilen yaklaşımın yarattığı özgün ifade ortamı önemsenir. 

Birinci yıl mimarlık eğitiminin gerçekleştiği ortamlar Covid 19 küresel salgın süreci, dijital teknolojilerin 

ve sanal-uzaktan tasarım yaklaşımlarının gelişmesi ile çeşitlilik göstermektedir. Yeni küresel düzen 

mimar ve mimarlık öğrencilerine uluslararası, çok dilli ve çok kültürlü çevrelerde çalışmayı öğrenmeyi 

gereklilik haline getirmiştir.42 Mimarlık programı tasarım stüdyo eğitiminin fiziksel mekânına dayanan, 

yaparak öğrenmeyi vurgulayan, yüz yüze etkileşimi ve masa kritiğini önemseyen bir ortam olmasına Mimarlık Eğitiminde Birinci Yıl Tasarım Stüdyoları4

41 Özgen Kösten, Duygun, ve Demirtaş, “Mekansal Fragmanlar.”

40 Cecilia Ka Yuk Chan, “Exploring an Experiential Learning Project through 
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rağmen; yakın geçmişte ve günümüzde stüdyo kültürü ve özellikleri büyük ölçüde değişmek 

durumunda kalmıştır.  Uzaktan eğitim yöntemleri ile tasarım stüdyolarının tekrar ele alınması durumu 

gündeme gelmiştir.

Dijital platformlar aracılığıyla, internet teknolojilerini kullanarak eşzamanlı (senkron) veya eşzamanlı 

olmadan (asenkron) yürütülebilen yöntemler uzaktan eğitim sürecini ifade etmektedir.43,44,45 

1990’lardan itibaren teknolojik gelişmelerle birlikte tüm disiplinler bağlamında uzaktan eğitim ile 

ilgili süreçler önem kazanmaya başlamış ve mimarlık alanında da stüdyolar bağlamında uzaktan 

eğitim yöntemlerinin denendiği durumlar söz konusu olmuştur. İlk defa W. Mitchell tarafından kullanılan 

Sanal Tasarım Stüdyosu (Virtual Design Studio) kavramı, uluslararası kuruluşlar ve üniversitelerin de 

katkısıyla günümüze değin gelişerek devam etmiştir.46 Tasarım stüdyoları kapsamında uzaktan 

eğitim uygulamalarının temeli sayılabilecek olan “Distanced Collaboration” isimli çalışma 1992 

yılında Columbia, Canada (UBC) ve Harvard (Cambridge, ABD) üniversitelerinden öğrenciler ve 

yürütücülerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.47

Eğitim çıktılarını arttırmak, giderleri azaltmak, yenilikleri izlemek ve teknolojiyle bütünleştirerek öğrenme 

ve öğretme süreçlerini araştırmak gibi amaçlarla uzaktan eğitim müfredatları kurgulanmaktadır.48 

Mimarlık eğitiminde ve dolayısıyla sanal tasarım stüdyolarında, çeşitli uzaktan eğitim teknolojilerinin 

kullanılması; mimari tasarım sürecinde kısa sürede daha fazla alternatif öneri üretme şansını 

artıracaktır.  Sanal tasarım stüdyoları geleneksel tasarım stüdyolarına göre zaman ve mekâna 

dair herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığı, coğrafi kültürel ve teknolojik farklılıkların 

geleneksel yöntemle yürütülen stüdyolardan daha farklı düşünüldüğü ortamlardır.49 2020 yılı 

itibariyle Covid-19 küresel salgını nedeniyle dünya çapında birçok mimarlık okulu stüdyo derslerini 

uzaktan yürütme kararı almıştır. Sanal öğrenme platformlarına kısa bir süre içerisinde adapte 

olma gereksinimi doğmuştur. Dolayısıyla ifade araçları, yazılımsal ve donanımsal altyapının da 

değişmesi sebebiyle temsil ve ifade yöntemleri açısından çeşitli sorunlar meydana ortaya çıkmıştır. Mimarlık Eğitiminde Birinci Yıl Tasarım Stüdyoları4
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Dijital platformlarda öğrenme-öğretme sürecinin yeni normale alışma süreci içinde etkin hale 

geleceği gözlemlenmiştir.50 Sanal tasarım stüdyolarındaki olumsuz yönleri minimuma indirmek için 

mimarlık eğitiminde ilk dijital araçların kullanımlarını destekleyici içerik ve programlar geliştirilmelidir. 

Birinci yıl tasarım stüdyolarında farklı uygulama ve pedagojik yaklaşımlar geliştirilse de temel 

olarak, mimarlık eğitimiyle ilk kez tanışan öğrencilerin kalıplaşmış öğrenme ve davranış kalıplarını 

kırmaya, yaratıcı ve eleştirel bakış açıları geliştirmelerine destek olmaya yöneliktir. Sürekli değişen ve 

dönüşen mimarlık ortamını takip etmek ve geliştirilecek yaklaşımlara dâhil etmek oldukça önemlidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Mimari tasarım stüdyoları özgün fikirlerin tartışıldığı çok katmanlı atmosferlerdir. Öğrencinin araştırma, 

sunma ve düşünme becerilerini kavrayıp tasarıma dâhil ettiği bir kültürü barındırmaktadır.  Ayrıca 

birinci sınıf eğitim ortamları sosyal öğrenme süreçlerini aktive ederek; tasarım bilgisinin öğretilmesi 

için kullanılan yöntem ve araçların çeşitlilik kazandığı, öğrencilerin deneyimleyerek öğrenmesini 

sağlayan, mimarlık eğitiminin temelini oluşturmaktadır.

Mimarlık ve tasarım eğitiminde ilk yıl önemli bir kırılma noktasına işaret etmektedir. İlk yıl mimarlık 

eğitiminin çıktılarından en önemlileri özgün düşünme biçimi kazandırmak, yaratıcılığı desteklemek ve 

kendi tasarımyaklaşımlarını geliştirmelerine yönelik bakış açıları kazandırmaktır. Tasarım eğitiminde, 

mimarlık öğrencileri tasarım süreçlerine başlarken daha önce deneyimledikleri mekânlardan ve 

nesnel durumlardan etkilenebilmektedirler. Bu durum öğrencinin edindiği mekânsal deneyimleri 

dışında yeni arayış ve yaklaşımlar geliştirme konusunda yetersiz kalmalarına sebep olabilmektedir. 

Stüdyo sürecinde öğrencinin alışılagelmiş düşünce tarzını değiştirerek yeni bir algılama sürecinin 

başlangıcını oluşturması beklenmektedir. Verilen probleme yaklaşım biçimi, eleştirel ve yaratıcı 

düşünme becerilerinin senteziyle öğrenci tarafından sürecin içselleştirilip özgün bir tasarım yaklaşımı 

geliştirmesi hedeflenmektedir.Mimarlık Eğitiminde Birinci Yıl Tasarım Stüdyoları4
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Birinci yıl mimari tasarım stüdyolarında uygulanan pedagojik yöntemleri genel olarak 

değerlendirdiğimizde yaratıcılık ve eleştirel düşünme odaklı yaklaşımların diğer yaklaşımlara temel 

oluşturduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlar ele alınırken öğrenci profilinin çeşitliliği ve farklı öğrenme 

becerilerine sahip oldukları unutulmamalıdır. Öğrenme stillerinin mimari tasarım sürecinin kurgusunu 

ve sonuç ürünün niteliğini etkilediği açıktır. İlk yıl mimari tasarım stüdyolarında uygulanan süreç odaklı 

yaklaşımlar öğrencilerin özgün tasarım yöntemleri geliştirmelerini ve süreci içselleştirmelerine destek 

olmaktadır. Tasarım sürecinde geliştirilen özgün yöntemleri etkileyen önemli faktörlerden bir diğeri 

dijital teknolojiler ve sanal- uzaktan tasarım yaklaşımlarıdır. Dijital teknolojilerin tam anlamıyla ilk yıl 

mimari tasarım stüdyolarında uygulanan yaklaşımlara adapte olabilmesi için stüdyo içeriklerinin bu 

teknolojilere yönelik eğitimleri de içerecek şekilde kurgulanması yerinde olacaktır.

Mimarlık Eğitiminde Birinci Yıl Tasarım Stüdyoları4
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GİRİŞ

Mimari Tasarıma Giriş I ve II dersleri; orta öğretimden yükseköğretime geçen ve çoğu kez mimarlık kavramlarıyla 

ilk kez karşılaşan mimarlık öğrencilerinin; temel mimarlık ilkeleri, fikirleri, metodları ve kavramları ile tanışarak, 

basit mimarlık problemlerini çözdükleri ve ilerleyen süreçteki mimari proje stüdyoları için deneyim kazandıkları 

mimarlık birinci sınıf temel derslerindendir.

MİM 115 Mimari Tasarıma Giriş I dersinin içeriğini mimari mekâna ilişkin kavramlar ve tanımlara giriş, mimari 

mekânı oluşturan ve tanımlayan temel fiziksel öğelerin niteliklerinin anlaşılması oluşturmaktadır. İnsan boyutları, 

kullanıcı gereksinimleri, insan-çevre ilişkileri, mimari planlama süreci (programlama-tasarım-uygulama-kullanım), 

basit kullanımlar, mekânın ölçek ve oran konuları dâhilinde kurgulanması, strüktür ve fiziksel çevre özelliklerine 

ait faktörlerin genel olarak kavranması da stüdyonun öğreti kapsamındadır.

MİM 116 Mimari Tasarıma Giriş II dersinin içeriğini ise; fiziksel çevre özelliklerinin kavranması, yer-iklim 

topografya - çevrenin sahip olduğu doğal ve yapay değerlerin analizi, fiziksel ve sosyo-kültürel değerlerle 

barınma işlevli bir yapının yer-yapı-mekân ilişkilerini anlama, tasarım sürecinin program ve malzeme + strüktür 

+ performans kriterleri doğrultusunda deneyimlenmesi oluşturmaktadır.

Birbirini takip eden bu dersler, mimarlık kavramları ve mimari planlama sürecine dair kuramsal altyapı 

oluşturarak bireyin gereksinmeleri ve çevre ile ilişkilerinin analiz edildiği tasarım süreçlerinin kavranmasına 

ilişkin stüdyolardır. Bu süreçte; tasarım düşüncesinin, mekân ile ilişkilerin ve tasarımın temel ilkelerinin iki boyutlu 

ve üç boyutlu olarak araştırma, yapılı çevreden öğrenme, deneyim ve tartışma yollarıyla kavranması 

amaçlanmaktadır. Öğrenciler; temel mimarlık kavramlarını yaparak öğrenmekte; birbirini takip eden 

egzersizlerde farklı tasarım araçlarını kullanarak stüdyo yürütücüleri ile ‘anlamak ve kavramak için keşfederek 

yapma’ ekseninde çalışmaktadırlar.
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Mimari tasarım probleminin çözümünün kavranması ve farklı yönlerinin öğrenilmesi için stüdyo sürecinde bir 

dizi fiziksel ve zihinsel eylem gerçekleştirilmektedir. Soyutlama tekniği ile yaratıcı bir süreç yürütülürken, yapılı

çevre kavranmakta ve irdelenmektedir. Mimar/tasarımcı gözüyle gözlem yapılarak farklı kullanıcının ihtiyaçları 

anlaşılmaktadır. Anlama, problemi belirleme ve bu doğrultuda basit mimari program oluşturma aracılığıyla 

farklı ölçeklerde, farklı mimari temsil araçları ve yöntemleri kullanılmakta ve bir mimari tasarım çözümü üretme 

pratiği edinilmektedir. Bireysel ve grup çalışmaları kapsamında alınan masa kritikleri ve jüri değerlendirmeleri 

ile süreç geri dönüşlü ve çok katmanlı şekilde yürütülmektedir. Bu stüdyo süreçleri sonunda öğrenciler şu 

becerileri kazanmaktadırlar1:

 ο Eleştirel düşünme ile açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, 

karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve 

standartlarla test edebilme becerisi 

 ο Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve 

özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi

 ο Mimari süreçlerde ilgili bilgileri araştırma, elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi

 ο İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme 

sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama

 ο Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin 

farklılığını anlama

 ο Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle 

programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi

 ο Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel 

olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

 ο Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak 

ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi

 ο Etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşabilme becerisi
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edu.tr/uploads/anadolu/files/universite_katalog/mimarlik-ve-tasarim-fakultesi-
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5



DERSİN İŞLENİŞ SÜRECİ

Mimari Tasarıma Giriş dersi, mimarlığın temas ettiği her yeni gelişme ile kapsamının, içeriğinin ve 

sınırlarının yeniden değerlendirildiği stüdyo kültürünün başlangıcını temsil etmektedir. Ders kurgusu, 

üniversite öncesi alışılagelen öğrenme ortamı kurallarından arındırılmış, göreceli bilginin yer aldığı, 

özgün fikirlerin üretildiği, yeni keşiflere ve çeşitliliğe açık birer ortam olmasına ilişkin girdiler ile 

biçimlenmektedir. Mimarlık öğrencilerinin disiplin ile yüzleştiği ilk mecra olması bakımından teknik 

bilginin yanı sıra kuramsal bilgiden oldukça fazla beslenen bu stüdyoda yaratıcı fikirleri tetikleyen 

bir yaklaşım sergilenmesi önemsenmektedir. Dolayısı ile ders, tasarlama bilgisinin sınırlarının değişken 

olduğunu, sistematik kodlarla belirli kurallara dayandırılamayacağını ve çeşitli görecelikler 

barındırdığını kabul etmektedir. Süreç içerisinde bilgi; farklı zihinsel aşamaları içeren tasarlama 

eylemi gerçekleşirken, eğitim sürecindeki öğretilerin hatırlanması, verilen bağlam içerisinde yeniden 

değerlendirilmesi ve öğrencinin tasarım problemi özelinde kendi ürettiği yöntemleri pratik etmesi 

aracılığı ile edinilmektedir.

Tasarlama eyleminin sahip olduğu karmaşık ve çok katmanlı karakterle ilk yüzleşmenin gerçekleştiği 

ve üretilen soyut somut her türlü fikir üzerine doğru veya yanlış gibi net bir değerlendirmenin 

yapılamadığı tasarım stüdyosunun yalnızca bir öğreten ve öğrenen ilişkisine indirgenemeyeceği 

açıktır. Stüdyo sürecinde bilginin örgütlenmesi; stüdyo ortamındaki yaratıcı, paylaşımcı ve özgürce 

ifade edilebilen düşünceler aracılığı ile gerçekleşmektedir. Asıl hedefin somut bir ürüne ulaşmak 

olmadığı bu ortamda ortaya çıkan her fikir özgün olup bu fikre ulaşmada izlenen yolun tasarlanması 

ve bireyin kendi yöntemini keşfederken yürütücünün bir yol gösterici rolü üstlenmesi temeldir. Dolayısı 

ile “öğrenmeyi öğrenme paradigması”2 daha ilk yıllardan benimsenmektedir. Oxman’a3 göre 

“mimari tasarım stüdyosunda, öğrenci tasarım üzerine öğrenme gerçekleştirirken aynı zamanda 

bir tasarım araştırmacısı gibi davranarak nasıl tasarlanacağını da öğrenir, bu iki durum da 

birbiriyle ilişkilidir.” Dolayısı ile stüdyolar, yürütücü ile öğrenciler arasında gerçekleşen diyaloglar, 
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Design Studies. 25 (2003), 64.
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2 Semra Aydınlı. “Paralaks Oda: Öğrenmeyi Öğrenme Ortamı Olarak Stüdyo”, 

Paralaks Oda. haz., Semra Aydınlı ve Burçin Kürtüncü.  İstanbul: YEM Yayınları, 

2014, 11.
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öğrencilerin ürettikleri tasarım düşüncelerinin ve somut temsil biçimlerinin paylaşılması olarak işleyen 

asimetrik bir iletişim ortamı olup Mimari Tasarıma Giriş stüdyoları bu ortamların ilkini oluşturmaktadır.

Deneme, yanılma, düşünme, vazgeçme, yeniden keşfetme, yapma, bozma gibi eylemlerin gerçekleştiği 

bu stüdyo ortamında, yürütücü ve öğrencilerin fikir alışverişi gerçekleştirdikleri, tartıştıkları, birlikte 

keşfettikleri ve bu keşiflerin eskiz, diyagram, maket ve diğer üç boyutlu anlatımlar gibi mimarlığın 

çeşitli temsil biçimleriyle ifade edildiği çok yönlü bir öğrenme mevcuttur. Dolayısı ile konvansiyonel 

üretimlerin ve belirli mekân dizilimlerinin ortaya konulmasından ziyade toplumsal, çevresel ve hatta 

politik sorunlara bir bakış geliştirmeyi ve edinilen bu özgün kavrayışın yansımalarını, verilen tasarım 

problemi ile bağdaştırarak mekân düşüncesi içerisinde süzmeye yarayacak bir ortam hazırlanması 

yegâne hedeftir. Ayrıca mimarlığın sürekli devingen nitelikte olan düşün dünyasına hâkim olmak, 

kuramsal ve pratik alandaki gelişmeleri takip etmek, yalnızca mimarlık değil mimarlığın temas ettiği 

diğer disiplinlerdeki tartışmaların da farkında olmak stüdyo ortamında erişilmesi beklenen gerekli 

kazanımlardandır. Bu nedenle, stüdyoda esas olan, somut bir ürüne ulaşmak değil; o ürüne ulaşma 

yollarının keşfiyle, öğrencinin mekân meselesini kendi bakış açısı ile verili problem bağlamında 

açımlayarak yaratıcı düşüncenin ortaya çıkışının tetiklenmesi, böylece muhakeme yeteneğinin ve 

mekâna dair öz bilginin kazandırılmasıdır. Bu bağlamda; Mimari Tasarıma Giriş I ve II olarak hem 

güz hem de bahar döneminde yürütülen dersin içerik ve amaçları mimarlık disiplininin gerektirdiği 

bir tasarım stüdyosu ortamının ilk yıldaki karşılığı düşünülerek kurgulanmıştır. 

Mimari Tasarıma Giriş I ve II derslerine yönelik belirtilen bu yaklaşımlar doğrultusunda 2015-2020 

yılları arasındaki sürecin içerikleri devam eden tabloda ifade edildiği şekildedir:
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Tablo 5.1. 2015-2020 Yılları Arasındaki Ders Sürecinin İçerikleri*

* Tablo 5.1. 2015-2016 ve 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılları MTG I-II Ders İçeriği
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* Tablo 5.1. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı MTG I-II Ders İçeriği
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* Tablo 5.1. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı MTG I-II Ders İçeriği
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* Tablo 5.1. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı MTG I-II Ders İçeriği

5



Mimari Tasarıma Giriş dersi güz ve bahar dönemlerinde yer alan bu içerikler; dersin hedeflediği 

bilgi ve beceriler doğrultusunda dönemlere ayrılarak irdelenmektedir. 

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ

Kent Keşif Haritası: Mimarlık disiplini ile ilk kez karşılaşan birinci dönem mimarlık öğrencisine mimari 

mekâna ait kavram ve açılımları tanıtmak amaçlanmıştır.  Bu anlamda Kent Keşif Haritası stüdyo 

sürecinin ilk adımlarını oluşturmaktadır. Çalışmaya hazırlık amaçlı, öğrencilerden öncelikle kaldıkları 

birimden okula gelinceye kadar kat ettikleri yolu hem yürüyerek hem de kullandıkları araçlar ile ayrı 

ayrı deneyimlemeleri ve edindikleri bu deneyimi çizerek ifade etmeleri istenmiştir. İlk aşamaya yönelik 

gerçekleştirilen tartışmaların devamında, Eskişehir ’e benzer bir bakış açısıyla bakmaları ve kent 

hakkında bir keşif haritası hazırlamaları beklenmiştir. Çalışma çıktıları stüdyo sürecinde tartışılmış ve 

değerlendirmeler, özgün yaklaşım ile ortam tanımlamalarının ve gözlemlerinin aktarım niteliğine göre 

yapılmıştır. Egzersiz ile dersin grafik anlatım, araştırma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme 

hedefleri elde edilmiştir.

Kukla Tasarımı: İnsan eylemlerini ve ölçülerini/oranlarını yansıtan farklı ölçeklerde beden 

soyutlamaları üretilmesi beklenmiştir. Beden soyutlamalarının 1/200, 1/100, 1/50, 1/20 ve 1/10 

olmak üzere beş farklı ölçekte üretilmesi ve bu ölçeklere referans veren birer nesne ile birlikte 

sunulması istenmiştir. Ölçekler arası detay farklılıklarının göz önünde bulundurulması gerektiğine 

dikkat çekilmiştir. Malzeme ve yöntem seçimi serbest bırakılmıştır. Çalışma; ölçekler arası detay 

farklılıklarının temsili, soyutlama becerisi, beden oranlarının temsili, üretilen nesnelerin niteliği kriterlerine 

göre değerlendirilmiştir. Kullanıcı gereksinimlerinin esasını oluşturun boyutlar, mekân boyutlandırma 

kriterleri ve insan-çevre ilişkilerini anlamlandırmak ve kavramak için temel oluşturan insan eylemleri 

bu doğrultuda tartışılan konular olmuştur. Beden soyutlamalarını oluşturan parçaların insanın 

olağan şartlarda yapabilecekleri hareketleri de karşılaması beklenmiştir.

093

Mimari Tasarıma Giriş Dersi Üzerine: Yaklaşımlar, İçerikler, Değişimler

2015-2016 güz döneminde süreç aşağıda belirtilen program kurgusu 

doğrultusunda yürütülmüştür:
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Çalışma ile öğrenciler; beden ve nesne arasındaki ilişkiyi deneyimleyerek insan bedeninin farklı 

ölçeklerdeki algısını keşfetmişlerdir. Soyutlama yöntemi ile üretilen insan bedenleri öğrencinin 

yaratıcı düşünme eylemini tetiklerken, farklı malzemeleri deneyerek bu malzemelerin dayanımlarını, 

esnekliklerini, deforme olabilirliklerini test etmek materyal ile birebir tanışmayı sağlamıştır. Tasarım 

bilgisi soyutlama ile üretilirken, materyalin beden oranlarına göre nasıl bir form alacağının ve 

ölçekler arası anlatım farklılıklarının keşfi, öğrencinin beden ve ölçek algısını güçlendirmiştir. 

Foodscapes: Mimari tasarım süreci, program – tasarım – kullanım, antropometrik boyutlar, kullanıcı 

gereksinimleri, insan-çevre ilişkileri ile strüktür ve fiziksel çevre özelliklerine ait faktörlerin tartışılması 

ve genel olarak kavranması amacıyla bir barınma tasarlanması istenmiştir. Çalışma kapsamında 

insan-gıda ilişkisi göz önünde bulundurularak zirai bir bitki seçilmesi, bu bitkinin yetiştiği ve işlendiği 

coğrafi bölgenin özelliklerinin araştırılması, sofraya gelinceye kadar ki tüm süreçlerine ait uzamsal 

ve mekânsal bağlamlar ile bu bitkiyi yetiştiren ve tüketen insanlara ait gereksinimlerin anlaşılarak 

barınma tasarımının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu araştırma, tartışma ve üretim süreçlerinin 

kavram ve araştırma posterlerinin 1/50,1/100,1/200 çizimler ve maketler aracılığıyla ifade edilmesi 

istenmiştir.  Egzersiz ile araştırma, eleştirel düşünme, grafik anlatım, biçimsel kompozisyon sistemlerine 

hâkimiyet, örneklerden yararlanabilme, insan davranışları ve kültürel farklılıkları anlama, arazi 

koşullarını anlayarak tasarım yapabilme becerileri ve kavrayışlarını geliştirmek hedeflenmiştir.

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ

Seyir Durağı: Eskişehir Sarıcakaya bölgesindeki eğimli bir topografyada seyir eylemine imkân veren bir 

tasarım üretimi gerçekleştirilmiştir. Temelde seyir eylemini karşılama koşulu tasarımın karakterini, mekânsal 

ilişkilerini ve büyüklüğünü biçimlendiren önemli bir etmen olmuştur. Süreç içerisinde bedenin mekâna 

ulaşımı, mekânın kotlara göre biçimlenişi, bedenin mekân içerisindeki hareketi, izleme eyleminin özelleştiği 
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noktalar tartışılmıştır. Bu çalışma ile Mimari Tasarıma Giriş dersi öğrenme çıktıları ile dersin sağladığı 

bilgi ve beceriler arasından arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşiminin 

sağlanabilmesi ve bina tasarımı becerisi kazandırılmıştır. 

Kent günlükleri: Seyir durağı, örtü-örüntü ve su çekimi olmak üzere, dönem boyunca yapılacak 

üç ana tasarımın süreç içerisinde gözlemlenerek elde edilen çevresel ve mekânsal verilerinin 

sistematik bir şekilde kaydedildiği bir “defter” tutulması beklenmiştir. Bu defterde, gözlemlenen 

kentsel mekânların zamana ve kullanıma bağlı olarak farklı biçimlerde tartışılabilen topoğrafya, 

rüzgâr, iklim, bitki örtüsü, doğal-yapay ışık, yapılı çevre, kent-sokak dokusu gibi niteliklerinin eskiz, 

fotoğraf, kolaj ve yazı ile ifade edilmesi hedeflenmiştir. Aktarımdaki temel nokta gündelik deneyimler 

ve mekânın değişen niteliklerinin ilişkisidir. Değerlendirme farklı temsil araçlarının kullanımı, defter 

tasarımının niteliği ve ortama ilişkin verilerin üretimi kriterleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır. 

Çalışma ile araştırma, grafik anlatım ve tasarım becerilerini geliştirme ile insan davranışlarını anlama 

hedeflenmiştir.

Örtü-Örüntü Tasarımı: Yunus Emre Kampüsü’nde yer alan, kütlesel sınırlarını Merkez Kütüphane  

ve Atatürk Kültür Merkezi binalarının oluşturduğu, “sokak” niteliğindeki aralık tasarım alanı olarak 

belirlenmiştir. Tasarım problemi ise, bir mikro-kent gibi davranan kampüs alanının sosyal, ekonomik, 

kültürel ve mekânsal özelikleri ve kullanıcıları göz önünde bulundurularak, mevcut mekânsal unsurları 

güçlendiren ve yenilerini imkânlı kılan bir örtü-örüntü tasarımı olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda 

öğrenciler tasarımlarını analiz paftası, vaziyet planı, çizimler ve maketler aracılığıyla sunmuşlardır. 

Çalışmanın değerlendirilmesi ortak jüri ile yapılmış ve tasarımın özgünlüğü, örüntü aklının uygulanma 

becerisi, bağlam ile kurulan ilişkinin ve temsil ürünlerinin niteliği göz önünde bulundurulmuştur. Bu 

egzersiz ile araştırma ve örneklerden yararlanma, tasarım becerisi kazanma, biçimsel kompozisyon 

sistemlerini anlama sağlanmış, arazi koşullarına uygun, erişilebilir tasarım yapma üzerine deneyim 

kazandırılmıştır.
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2015-2016 bahar döneminde süreç aşağıda belirtilen program 

kurgusu doğrultusunda yürütülmüştür:

5



Su Çekimi: Eskişehir kenti Porsuk kıyısında insanların çeşitli eylemlerini gerçekleştirebileceği bir mekân 

tasarımı istenmiştir.  Porsuk kıyısının değişen mekânsal karakterini anlamak önemli bulunarak stüdyo 

sürecinde farklı yerlerde gerçekleştirilen tasarımları biçimlendiren bu değişen mekânsal durumlar 

üzerine tartışılmıştır. Beden ve mekân arasındaki eylem/hareket ilişkileri, mekânın su ile ilişkisi, suya 

temas etme veya suyu uzaktan izleme gibi seçimler üretimler boyunca tartışılan konular arasında 

yer almıştır. Ayrıca mekânın açık, yarı açık olma durumunu belirleyen faktörler, bulunduğu bağlama 

göre biçimlenme tasarımlarda aranan temel kaygılar olmuştur. Çalışma ile insan davranışlarını ve 

fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerileri kazandırılmıştır. 

2016-2017 GÜZ DÖNEMİ

Rüya Kutusu: Öğrencilerden gördükleri üç adet rüyayı; geçtiği ortamları, mekânı, mekân özelliklerini, 

olay ve kişileri içeren yazılı bir metin aracılığı ile ifade etmeleri beklenmiştir. Bu tanımlamaları 

yaparken kim, nerede, ne zaman, ne yapıyordu sorularına da yanıt bulmaya çalışmaları önerilmiştir. 

Ardından, 50x50x40 cm hacim içerisinde rüyaların geçtiği ortam ve olayların tariflenmesi istenmiştir. 

Öğrenciler, kendilerini rüyaların 5 cm boyutunda sabit bir birimi olarak kabul ederek tüm aktörleri 

bu oranda ölçeklendirmişlerdir. Hacim oluklu mukavvadan oluşturulmuş, iç kurguya ait temsiliyetin 

malzemeleri ise öğrencinin tercihine bırakılmıştır. Çalışma; hacim kullanımı, bütüncül mekânsal kurgu 

ve özgün / nitelikli tasarım olma kriterlerine göre değerlendirilmiştir. 

Rüya gibi sınırsız ve soyut bir ortamın ifade edilme çabası öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini 

tetikleyen önemli bir nokta olarak düşünülmüştür. Tasarım bilgisini üç farklı mekânın bütüncül kurgusu 

aracılığı ile üretmeye çalışan öğrenci özgün sonuçlara ulaşabilmek amacıyla soyutlama yöntemini 

kullanmış ve böylece özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi açısından ilk adımları atmıştır. Ayrıca 

çalışma başlangıcında rüyaların yazınsal bir anlatı olarak ifade edilme çabası öğrencilerin yazma 

becerilerinin de ilk nüvelerini oluşturan bir unsur olmuştur.
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2016-2017 güz döneminde süreç aşağıda belirtilen program kurgusu 

doğrultusunda yürütülmüştür: Kukla Tasarımı: 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde yürütülen ders içeriğindeki “Kukla 

Tasarımı” çalışmasındaki aynı problem verilmiş ve aynı kriterlere göre değerlendirme yapılmıştır.

Kent   Deneyimi   Haritası: Eskişehir kentinde bir dizi referans noktası belirlenmiştir. Öğrencilerden, 

listelenen 13 adet referans noktası arasından 5 tanesini seçmeleri ve kendilerinin de 1 adet farklı bir 

nokta daha belirlemeleri istenmiştir. Belirlenen referans noktalarını bağlayan bir rota oluşturularak 

deneyimlerin bir harita ile temsil edilmesi beklenmiştir. Haritada deneyimin; fiziksel, zihinsel, duygusal 

ve/ya sosyal açılardan vurgulanması önemsenmiştir. Ayrıca ortam tanımını, yapıların tarihsel 

gözlemini, çevredeki dolaşımın nasıl yapıldığının aktarımını, doğal öğeleri, referans noktalarının ve 

çevrelerindeki diğer binaların işlev türlerini içermesi hususları vurgulanmıştır. Çalışma 2 kişilik gruplar 

halinde gerçekleştirilmiş ve üretim A2 boyutunda yapılmıştır. 

Tablo 5.2. Referans Noktaları

Deneyim kavramı üzerinden; kenti tanıma, kent deneyimini tanımlama ve aktarma, kentteki ortam 

dönüşümlerini, kentin işlev ve dinamiklerini tanıma hedeflenmiştir. Çalışma; özgün bir yaklaşımın keşfi ve 

temsili, yapılan gözlemin niteliği ve aktarımı kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Çalışma ile öğrenciler;5
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gözlemleme, birebir deneyimleme yoluyla tasarım sürecine ilişkin veri elde etme ve değerlendirme 

metodunun ilk adımlarını atmışlardır. Yapılı çevre ile insan arasındaki etkileşimi doğrudan deneyimleme 

fırsatı bulunan bu egzersiz ile çevreye yönelik eleştirel bir bakış da geliştirilmiştir.

Hacim-e Yerleşme: 125 m3 bir hacim içerisinde temel gereksinimlere cevap verecek bir yaşam 

alanı tasarlanması istenmiştir. Yeme-içme, yemek hazırlama, uyuma, çalışma, temizlenme vb. gibi 

gereksinimlerin mekânsal karşılıklarının arandığı tek kişilik bu yaşam alanının en az iki yüzeyinin 

kapalı olması beklenmiştir. Hacmin dış sınırları ve varsa iç bölücüleri oluklu mukavvadan, donatı 

elemanları 1mm’lik mukavvadan üretilmiştir. Ölçek 1/10 olarak belirlenmiştir. Çalışma; hacim kullanımı, 

özgün mekânsal kurgu oluşturma, modelin bütüncül kurgusunun temsili ve dilinin niteliği kriterlerine 

göre değerlendirilmiştir.

Öğrenciler çalışma aracılığıyla; bireyin gereksinimleri ve insan hayatının içinde geçtiği ana mekân 

olan barınmanın bu gereksinimlere göre biçimlenmesi problemi ile tanışmışlardır. Tasarım düşüncesi, 

mekân ile ilişkisi ve bu kavramların bir hacim içerisinde ifade edilme çabası tasarım sürecinin 

kavranmasına yönelik temel unsurlar olmuştur. Görece küçük bir hacim verilmesi öğrenciyi hacmi 

yaratıcı bir biçimde kullanmaya yöneltmiş böylece keşfedilen tasarım bilgisi aracılığı ile özgün 

sonuçlar elde edebilme becerisi kazandırılmıştır.

Habitat: Tasarım alanı ve kullanıcıları öğrenci tarafından belirlenen bir coğrafyada “yeni bir 

barınma” tasarımı yapılması beklenmiştir. Barınma birimlerinin büyüklükleri 250 m3’ü aşmayacak 

biçimde belirlenmiştir. Tasarımların 1/200 ölçekli yerleşim planı, 1/50 ölçekli plan ve /veya 

planlar, 1/50 ölçekli kesitler, görünüşler ve maket aracılığı ile temsil edilmesi istenmiştir. Çalışma; 

soyutlama mantığı ve niteliği, özgün barınma tasarımı ve temsil araçlarının niteliği kriterlerine göre 

değerlendirilmiştir.

5
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Çalışma aracılığı ile öğrenciler; tasarım sürecinin detaylı olarak kavranmasına yönelik bir deneyim 

edinmişler, tasarım yolunu açacak ilgili bilgileri araştırma, elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve 

uygulama becerisi kazanmışlardır. Doğal çevre bağlamı tartışılarak üretilen üç boyutlu tasarım 

aracılığıyla mimari kompozisyonun ortaya çıkışı ve gelişimi kavranmıştır. Farklı coğrafyalara ait 

doğal çevreler üzerine gerçekleştirilen araştırma; farklı kültürleri karakterize eden gereksinim, 

istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama becerisini kazandırmıştır. 

Coğrafyaların soyutlama metodu ile modellerinin üretilmesi özgün tasarım bilgisine ulaşmak için 

önemli adımlardan biri olmuştur. Ayrıca farklı ölçek ve tekniklerde istenen temsiller aracılığı ile 

tasarım sürecinin her aşamasının biçimsel olarak ifade edilebilme ve uygun sunumlar geliştirebilme 

becerisi kazandırılmıştır.

2016-2017 BAHAR DÖNEMİ

Akıl Defteri: 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde yürütülen ders içeriğindeki “Kent 

Günlükleri” çalışmasındaki aynı problem verilmiş ve aynı kriterlere göre değerlendirme yapılmıştır.

Bademlik Kent İskelesi: Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan Şelale Park yakınındaki arazide bir kent 

iskelesi/seyir terası tasarımı yapılması beklenmiştir. Tasarım sürecinde tartışılması ve dikkat edilmesi 

gereken noktalar şu şekilde belirlenmiştir:

 ο Çalışma kurgusunda önerilen mekânların açık/yarı açık/kapalı olarak organize edilmesi

 ο Çalışmanın izleme eylemine imkân tanıyan bir mekân olması kadar, izlenen de bir nesne 

olduğunun göz önünde bulundurulması. Kentten tepeye bakışta, farklı anlarda farklı 

perspektiflerden algılanacağı için, “anahtar imge” kavramının tartışılması

 ο Taşıyıcı sistem ve yerle kurulan ilişkinin göz önünde bulundurulması

2016-2017 bahar döneminde süreç aşağıda belirtilen program kurgusu 

doğrultusunda yürütülmüştür:

5
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 ο Yolla kurulan fiziksel bağlantı, araç yaklaşımı, programın organizasyonu ve yaya hareketlerinin 

bütünlük içinde tasarlanması.

Çalışma sonunda öğrencilerden dönemin başında verilmiş olan, konuyla ilgili eskizler ve notları 

içeren “akıl defteri”, 50x70 cm analiz paftası (alanı anlamaya ve anlatmaya yönelik, fotoğraflar, 

eskizler, çizimler), 1/200 vaziyet planı, 1/50 çizimler (planlar, kesitler, görünüşler), 1/50 maket üretimleri 

istenmiştir. Çalışma ortak jüri ile değerlendirilmiştir. Değerlendirilme sırasında, açık/yarı açık/kapalı 

mekânların bütüncül kurgusu, tasarımın özgünlüğü, bağlamı kavrayış ve tasarıma yansıması, temsil 

araçlarının nitelikli üretimi kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. Egzersiz ile biçimsel kompozisyon 

sistemleri, tasarım, araştırma becerileri ile erişilebilirlik, arazi koşulları, insan davranışları hakkında bilgi 

kazandırmak hedeflenmiştir. Öğrenciler, fiziksel çevre özelliklerinin kavranması, yer-iklim-topoğrafya-

çevrenin sahip olduğu doğal ve yapay değerlerin analizinin yapılması hakkında deneyim  kazanmışlardır.

Kent Örtü Örüntüsü: 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde yürütülen ders içeriğindeki 

“Örtü-Örüntü Tasarımı” çalışmasındaki benzer problem verilmiş ve aynı kriterlere göre değerlendirme 

yapılmıştır. Tasarım alanı bir önceki çalışmadan farklı olarak Yunus Emre Kampüsü’nde yer alan, 

kütlesel sınırlarını Taşbina Restoran ve Yemekhane binasının oluşturduğu aralık olarak belirlenmiştir. 

(Resim 5.1) 

Parazit Barınma: Öğrencilerden kendileri ve farklı bölümlerden iki arkadaşları için Anadolu Üniversitesi 

Yunus Emre Kampüsü veya (Eskişehir Teknik Üniversitesi) İki Eylül Kampüsü içinde seçecekleri bir alanda 

parazit barınma birimi tasarlamaları beklenmiştir. Tasarlanmış olan bu parazit barınmanın; seçilen 

alanın niteliğine uygun bir şekilde, alandan türeyen, alandan beslenen ve uyumlanarak çoğalabilen 

bir nitelikte olması önemli bulunmuştur. Öğrencilerden “Akıl Defteri” içeriğinde ürettikleri eskizler ve notlar, 

50x70 cm analiz paftası (alanı anlamaya ve anlatmaya yönelik fotoğraflar, eskizler, çizimler), 1/200  

vaziyet planı ve maketi, 1/50 çizimler (plan, kesit, görünüş) ve 1/50 maket teslim etmeleri istenmiştir.

Resim 5.1. Kent Örtü Örüntüsü Tasarım Alanı

5
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Çalışmasının değerlendirmesi, açık ve ortak jüri ile yapılmıştır. Tasarımın özgünlüğü, bağlamı kavrama 

ve tasarıma yansıması, temsil araçlarının nitelikli üretimi göz önünde bulundurulmuştur. Egzersiz ile 

öğrencilerin biçimsel kompozisyon sistemlerini anlamaları, tasarlama, araştırma, eleştirel düşünme, 

örneklerden yararlanma ve grafik anlatım becerisi kazanmaları ile erişilebilirlik, arazi koşulları, insan 

davranışları hakkında bilgi edinmeleri hedeflenmiştir. Fiziksel çevre özelliklerinin kavranması, yer-iklim-

topoğrafya-çevrenin sahip olduğu doğal ve yapay değerlerin analizi, fiziksel ve sosyo-kültürel 

değerlerle barınma işlevli bir yapının yer-yapı-mekân ilişkilerini anlama, program ve malzeme + 

strüktür + performans kriterleri doğrultusunda tasarlama süreç içerisindeki deneyimlerdir.

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ

Hızlı Eskiz: Çok sayıda görsel içeren bir sunum izletildikten sonra akılda kalan veriler ile hızlı 

eskizler gerçekleştirilmesi beklenmiştir. Gösterilen fotoğrafların tümünün 5 dakikada çizilmesi ve silgi 

kullanılmaması istenmiştir. Fotoğraflar gösterilir gösterilmez çizmeye başlanmaması, ilk 20 saniye 

ana çizgileri yakalayıp, görülenlerin daha sonra en basit haliyle kâğıda geçirilmesi önemsenmiştir. 

Fotoğrafa en yakın çizimi yapmak yerine, süre ile ilişkili olarak fotoğrafın en önemli yanını açığa 

çıkaracak şekilde seçici olunması konusuna dikkat çekilmiştir. Görüngü yakalama, özne-görüngü 

ilişkisi, bakma-görme, gözlem, görüntüdeki ilk etki, anlık izlenim, görüntünün özünü yakalama, seçicilik, 

detay-bütün ilişkisi yakalama, saklı olanı açığa çıkarma, geometri, düzen, denge, ışık, gölge, 

perspektif, oran gibi kavramların farkındalığı aranmıştır. Çalışma; görülen fotoğrafların basit ve 

nitelikli temsillerinin üretilebilmesi kriterine göre değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Egzersiz ile bakmak 

ve görmek arasındaki farkın keşfedilmesi sağlanmış, öğrencilerin çevresine ya da bir nesneye ilişkin 

gözlemlerini hangi bakışlarla yaparak ne tür bilgiler alması gerektiğine dair bir algının ilk nüveleri 

kazandırılmıştır.

 

2017-2018 güz döneminde süreç aşağıda belirtilen program 

kurgusu doğrultusunda yürütülmüştür:
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9 Sahne Kolaj: Öğrencilerden; Eskişehir ’de yaşadıkları yerden Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül 

Kampüsü’ne ulaşırken kullandıkları güzergâh üzerinde 50 adet fotoğraf çekmeleri ve 9 tanesini 

bir hikâye oluşturacak şekilde, sahneler halinde görsel bir anlatıya dönüştürmeleri istenmiştir. Bu 

süreçte; kolaj, eskiz ve her türlü grafik araçtan yararlanmaları beklenmiştir. A2 boyutunda çalışılmıştır. 

Çalışma; seçilen sahneler ile üretilen bütüncül kurgu, görsel anlatının temsil niteliği ve özgün anlatım 

kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

Çalışma aracılığıyla; öğrenciler bir gözlemleme süreci deneyimlemiş ve sürece ilişkin elde edilen 

bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi kazanmışlardır. Çeşitli 

grafik araçların keşfi ile öğrenci, mimarlık disiplini bünyesindeki çeşitli temsil biçimleri ile tanışmıştır. 

Ayrıca öğrencilerin, gündelik yaşantının ve her gün tekrar edilen eylemlerin sıradanlığı içerisindeki 

farklılıkları keşfetme ile fark etme, farkında olma ve yaratıcı düşünme becerileri de tetiklenmiştir. 

 Psikocoğrafik Harita: “Psikocoğrafya kavramı, çevrenin, bireylerin duygu ve davranışları üzerindeki 

etkilerini tanımlar. Psikocoğrafya kavramının kentteki uygulama yöntemi olan “dérive”, bireylerin 

gündelik yaşantılarına dair her şeyi bir kenara bırakarak, kentsel alanda gerçekleştirdikleri başıboş 

gezintilerdir. Bu başıboş gezintiler sırasında gerçekleşen yön kaybı, beklenmedik karşılaşmalar ve 

sezgilerle genel olarak göz ardı edilen mekân ruhunun algılanabileceği düşünülmektedir. Böylece 

kentsel çevrede gizli kalmış duygusal uyarıcılar, ilişkiler, geçmişe dair izler ve imgeler ile birey arasında 

anlık ilişkiler kurulabileceğine inanılır. Bunlar modern yaşamda bireyin maruz kaldığı gösterişli ve hızlı 

yaşam koşulları nedeniyle çevresine duyarlılığının azalması durumuna ve tekrarlı eylemlerimizle kentsel 

çevremizi kısıtlamamıza karşı bir tepkidir. Sürüklenme süresince gerçekleştirilen sürekli sokak seviyesi 

bakışı, bireyin gerçekleştirdiği bir keşif ve meydan okumadır. Sonuçta oluşturulan psikocoğrafik 

harita ise bireyi, kentin temsili düzen altında kalan karmaşıklığıyla yüzleştirir. Bu haritalar,  gerçek 

ögelerin imgesel karşılığından çok yaşam pratiğinin ve ilişkilerin gösterimine odaklanmıştır.”4

4 Sarı, Jale. “Kenti Deneyimleme Aracı Olarak Psikocoğrafya”. Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

5
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Bu bağlamda çalışma kapsamında öğrencilerden; Umberto Eco’ya ait olan ‘Somon Balığıyla 

Yolculuk’ isimli kitaptan ‘İmparatorluğun 1’e 1 Ölçeğinde Haritasını Çizmenin Olanaksızlığı Üzerine’ 

başlıklı metni okumaları ve metin doğrultusunda Odunpazarı yerleşimini psikocoğrafik olarak 

haritalamaları istenmiştir. Haritanın kendilerinin yorumuyla yerin ruhunu en iyi yansıtacak şekilde 

görselleştirilmesi ve haritada dokular, sesler, kokular, kişisel deneyimler vb. gibi kendilerine ait özgün 

süreçlere yer verilmesi gerektiği dile getirilmiştir. Haritanın herhangi bir ölçeği olmayıp ölçek bilgisini 

tasarım aracılığıyla aktarmaları beklenmiştir. Yöntem ve malzeme seçimi serbest bırakılmıştır. Haritalar 

A1 boyutunda üretilmiştir. Çalışma; bağlama yönelik özgün kavrayışların varlığı, özgün ve nitelikli 

temsil becerisi kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Öğrenciler çalışma sürecinde; çevreye ilişkin 

gözlem yapma, veri toplama, bilgi elde etme, değerlendirme ve temsil etme becerisi kazanmışlardır. 

Çevreye yönelik gerçekleştirilen tartışmalar aracılığıyla tetiklenen eleştirel bakış, düşünceyi ifade 

etme yolları ararken özgün temsil biçimlerinin üretilmesine yardımcı olmuştur.

Kitaptan Mekâna: Çalışmada, aşağıda listesi verilmiş olan kitapların belirlenen bölümleri içinde 

tariflenen mekânlar irdelenmiştir. Yazı dilinde anlatılan mekânsal detayların, zihinde nasıl canlandığı, 

nasıl mekânsal açılımlar oluşturduğu ve anlatılanların okuyucuda nasıl bir kurgu çağrıştırdığı 

somutlaştırılmıştır. Bu görselleştirmeler, kitapta geçen mekânsal anlatımın 3 adet eskiz ve makete 

aktarılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bölümleri belirlenen kitap listesi:

 ο Tommaso Campanella, Güneş Ülkesi 

 ο J.R.R. Tolkien, Bitmemiş Öyküler 

 ο Virginia Woolf, Flush 

Çalışma; soyutlama ile özgün aktarım, metnin mekânsal karşılıklarının anlatım becerisi ve 

temsil araçlarının niteliği kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Süreç içerisinde; bir anlatının 

farklı bir temsil biçimi ile yeniden ifade edilmesi yaratıcı düşünme eylemini tetiklemiştir. 

 ο Jorge Luis Borges, Alef 

 ο İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası 

 ο Neil Gaiman, Yok Yer

5
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Soyutlama aracılığıyla zihinde canlanan imgelerin kurgulanması özgün sonuçlar elde etme becerisi 

için önemli bir adım olmuştur.

Hareket-Beden-Çevre: Canlı ve ortam arasındaki ilişkinin kavranmasını amaçlayan bu çalışmada 

kendine özgü hareket biçimi ve fiziksel nitelikleri olan bir canlı hayal edilerek bu canlıya uygun 

ortam tasarımı yapılması beklenmiştir. Tasarımların 1/10 ölçekli canlı çizimleri ve ortam maketi 

aracılığı ile sunulması istenmiştir. Tasarımlar, 50x70 cm karakter tanıtım paftası (canlının fiziksel 

özelliklerini ve hareket biçimini  anlamaya ve anlatmaya yönelik eskizler, eylem kesitleri, çizimler), 

1/10 ölçekli hareket edebilen karakter soyutlaması maketi, çizimler ve ortam maketi aracılığı ile 

temsil edilmiştir. Çalışma; özgün canlı üretimi, canlı ile üretilen ortam arasındaki ilişkinin kavranmış 

olması ve temsil araçlarının nitelikli üretimi kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

Çalışma kapsamında; olağan kullanıcıların dışında yeni bir kullanıcı üretilmesi ve onun 

gereksinimlerine göre bir düzenleme yapılması alternatif fikirlerin olabileceği farkındalığı ile yaratıcı 

düşünceyi tetikleyen en önemli unsur olmuştur. Mimari planlama sürecinin insan değil farklı bir canlı 

için yürütülmesi, tasarlanan canlının gereksinimleri üzerinden çevre ve yapı ilişkilerinin kurulması 

tasarım sürecinin farklı bir boyutta kavranmasında etkili olmuştur. Tasarım sürecine ilişkin elde edilen 

bilgiler değerlendirilerek uygulama becerisi kazanılmış, tasarım düşüncesinin, mekân ile ilişkinin ve 

çevreden öğrenmenin farklı bir perspektiften gerçekleşmesi özgün düşünme becerisinin kapısını 

farklı bir aralıktan açmıştır.

İnsan Eylemleri: Dört adet insan eylemi ve bu eylemi gerçekleştiren kişiye ait beden ölçüleri bulunan 

bir föy verilmiştir. Ölçüler doğrultusunda; dört adet kadın ve dört adet erkek bedenine ait olmak 

üzere toplam 8 adet 1/10 ölçekli beden-eylem çiziminin kâğıda aktarılması beklenmiştir. Çalışma; 

beden ölçülerinin ve eylem hallerinin nitelikli aktarımına göre değerlendirilmiştir. Egzersiz aracılığıyla, 

bedenin eylemleri gerçekleştirirken sahip olduğu duruşlar, ölçüler ve potansiyeller pratik edilmiştir. 5
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Beden Soyutlama: 2015-2016 ve 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılları Güz Dönemi’nde yürütülen 

ders içeriğindeki “Kukla Tasarımı” çalışmasındaki aynı problem verilmiş ve aynı kriterlere göre 

değerlendirme yapılmıştır.

Kabuk Tasarımı: Farklı iklim bölgelerindeki fiziksel ve meteorolojik şartlardan bedeni koruyacak ve 

kısa süreli bir barınma birimi özelliği gösterecek bir kabuk tasarlanması ve bu tasarımların model 

oluşturma ve kâğıt üzerinde görselleştirme teknikleriyle anlatılması beklenmiştir. Yapılan çizim ve 

model çalışmalarında 1/10 ölçek kullanılmış ve beden soyutlama çalışmasında üretilen 1/10 ölçekli 

beden modelleri tasarımlara dâhil edilmiştir. İklim özelliklerini ve proje önerilerine dair üretilen özgün 

senaryoya ait yazılı temsili 35x50 cm boyutundaki pafta düzenine dâhil etmişlerdir. Yöntem ve 

malzeme seçimi serbest bırakılmıştır. Çalışma; özgün tasarım, bağlamla ilişki kurma ve beden ölçüsüne 

uygun tasarım becerisi ile temsil araçlarının nitelikli kullanımı kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

Tasarım problemi aracılığıyla;  bireyin gereksinimleri ve çevre ile ilişkilerinin ortaya konulmasına, 

insan hayatının içinde geçtiği ana mekân olan barınma üzerinden başlayarak tasarım süreçlerinin 

kavranmasına ilişkin bilgilerin üretim becerisi kazanılmıştır. Bağlama yönelik elde edilen bilgiler 

tasarım düşüncesini biçimlendirirken verilerin belgelenmesi ve uygulanması becerisi elde edilmiştir. 

Doğal çevrenin yapı ile ilişkisinin yanı sıra farklı coğrafyaların tasarım alanı olarak verilmesiyle 

farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin 

farklılığını anlama da ön plana çıkmıştır. Tasarıma yönelik bir senaryo geliştirilmesi ve yazılı bir 

şekilde ifade edilmesinin beklenmesi ise etkin yazma becerisi kazanımı için pratik olmuştur. Beden 

soyutlama modellerinin tasarım modeli üzerinde kullanılması ile beden-mekân ve ölçek ilişkisi bir kez 

daha kavranmıştır.

Kabuk-Çevre-Beden: Belirlenen iklim bölgesi ile ilgili olarak seçilen bir bölgenin maketinin 1/500 

ölçekte 70x100 cm’lik bir zemin üzerine soyutlama tekniği ile aktarılması beklenmiştir. Ardından bu arazi

 

5
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soyutlamaları göz önünde bulundurularak coğrafya ve bağlam üzerinden bir barınma birimi 

tasarlanması istenmiştir. Tek kişinin kısa süreli barınmasına olanak veren tasarımlar 1/200 ölçekli 

vaziyet planı ve 1/10 ölçekli çizimler aracılığıyla sunulmuştur. Yöntem ve malzeme seçimi serbest 

bırakılmıştır. Çalışma; arazi soyutlamalarında ölçek farkının temsil edilme becerisi, özgün soyutlama 

anlatımları, özgün barınma tasarımı, bağlamı kavrama ve tasarıma yansıması ve temsil araçlarının 

nitelikli üretimi kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

Çalışma aracılığıyla öğrenciler, çevreyi analiz etme, mimari planlama için kuramsal alt yapı 

oluşturulması, bireyin gereksinimleri ve çevre ile ilişkilerinin ortaya konulması, tasarımın toplanan 

tüm bu veriler dâhilinde biçimlenmesi aracılığıyla tasarım sürecini kavramışlardır. Süreç içerisinde 

gerçekleştirilen tartışmalar, çevreden öğrenmeyi, öğrenilenlerin karşılıklarını üç boyutlu üretimlerle 

aramayı tetiklemiş ve öğrenciler insan ve yapı arasındaki karşılıklı etkileşimi anlayabilir hale 

gelmişlerdir. Tasarım problemi olarak verilen farklı iklim bölgelerine yönelik tasarım yapma fikri 

farklı kültürleri karakterize eden gereksinim, istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin 

farklılığını anlama açısından etkili olmuştur. Ayrıca üretilmesi beklenen temsillerin çeşitliliği ve uygun 

sunum yapma çabası tasarım sürecinin her aşamasının biçimsel olarak ifade edilebilme becerisini 

kazandırmıştır.

2017-2018 BAHAR DÖNEMİ

Kanlıkavak Kent İskelesi: Kent, kendi dinamikleriyle ve sosyal, ekonomik, kültürel ve mekânsal anlamdaki 

çeşitlilikleriyle karmaşık ilişkiler sunar. Bu özellikleri ve kullanıcıları göz önünde bulundurulduğunda, 

mekânların örgütlenişi ve birbirleriyle ilişkileri oldukça farklı potansiyelleri barındırır. Bu bağlamda; 

Eskişehir Kanlıkavak Bölgesinde bulunan Porsuk Çayı’nın iki kola ayrıldığı noktanın (Resim 5.2); kent ile, 

su ile ve çevresi ile kurması muhtemel ilişkileri açısından bir tasarım alanı olarak ele alınması beklenmiştir. 

Resim 5.2. Kanlıkavak Kent İskelesi Tasarım Alanı

5
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Tasarımın, bağlam değerlendirilerek geliştirilen, mevcut mekânsal ve çevresel unsurları güçlendiren  

ve yenilerini imkânlı kılan bir örüntüler topluluğu olarak düşünülmesi istenmiştir. Tasarım fikri geliştirilirken; 

proje kurgusunda önerilen mekânların açık/yarı açık/kapalı olarak organize edilmesi, taşıyıcı sistem 

ve yerle kurulan ilişki, yolla kurulan fiziksel bağlantı, araç yaklaşımı, programın organizasyonu ve 

yaya hareketlerinin bütünlük içinde tasarlanması önemsenmiştir.

Tasarımlar; 50x70cm analiz paftası (alanı anlamaya ve anlatmaya yönelik, fotoğraflar, eskizler, 

çizimler), 1/500 ölçekli vaziyet planı ve maketi (50x70 cm), 1/100 ölçekli çizimler (planlar, kesitler, 

görünüşler) ve maket ile 1/20 ölçekli detay maket (tasarımın strüktürüne vurgu yapan bir yerden 

kısmi olarak) aracılığıyla temsil edilmiştir. Çalışma; açık/yarı açık/kapalı mekânların bütüncül kurgusu, 

örüntü aklının temsil niteliği, özgün tasarım, bağlamı kavrama ve tasarıma yansıması ve temsil 

araçlarının nitelikli üretimi kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

Çalışma aracılığıyla; tasarım süreci kamusal bir program üzerinden deneyimlenmiş, bireyin 

gereksinimleri ve çevre ile ilişkilerinin sorgulanmasıyla tasarım düşüncesinin doğal ve yapılı çevrenin 

kesiştiği bir aralıkta üretilme fırsatı bulunmuştur. Öğrenciler; mimari projenin programını kullanıcı 

gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal donanım gereksinimlerine, arazi koşullarına, ilgili tasarım 

ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi kazanmışlardır. Alana dair modeller üretilirken 

soyutlama metodunun kullanılması analiz sürecinde yaratıcı düşünmeyi, tasarım bilgisinin keşfini 

ve özgün sonuçlara ulaşabilmeyi beraberinde getirmiştir. Bölgeye dair yapılan sorgulamalar ve 

analizler ile verilerin elde edilmesi, bu verilerin değerlendirilmesi ile de muhakeme becerisi edinilmiştir. 

Ayrıca öğrenciler; üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve 

düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama becerisi kazanmışlardır. Uygun 

sunumlar yapmak ve istenilen temsil biçimlerini üretmek için deneyimledikleri pratikle öğrenciler, 

tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi de edinmişlerdir.

2017-2018 bahar döneminde süreç aşağıda belirtilen program 

kurgusu doğrultusunda yürütülmüştür:

5
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Araştırma Dosyası: Dönem boyunca yapılan tasarımların süreç içerisindeki tüm verilerinin 

sistematik bir şekilde kaydedildiği özgün bir defter üretilmesi beklenmiştir. Elde edilen verilerin; 

eskiz, yazı, fotoğraf, kolaj vb. araçlarla temsil edilmesi istenmiştir. Defter 35x25 cm boyutunda 

üretilmiştir. Malzeme ve üretim biçimi serbest bırakılmıştır. Çalışma; farklı temsil araçlarının kullanımı, 

defter tasarımının niteliği ve ortama ilişkin farklı verilerin üretimi kriterlerine göre değerlendirilmiştir. 

Çalışmada önemsenen noktalar şunlardır:

 ο Çalışmalar kapsamında verilen farklı ‘ortam’ların; topoğrafya, rüzgâr, iklim, bitki örtüsü, doğal-

yapay ışık, yapılı çevre, kent-sokak dokusu vb. gibi sabit ve değişken özelliklerinin defterde 

yer alması 

 ο Tüm faktörlerin, değişkenlik durumlarının; günün farklı saatlerinde (gece-gündüz) ve haftanın 

farklı günlerinde kaydının tutulması

 ο Verilen tasarım problemine dair araştırılan örneklerin görsellerinin, anahtar kavramların, metin 

ve notların defterde yer alması

Egzersiz aracılığıyla; mimari süreçlerde ilgili bilgileri araştırma, elde etme, değerlendirme, kayıt 

etme ve uygulama becerisi kazandırılmıştır. Yapılması beklenen örnek araştırması mimari ve kentsel 

tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun 

örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi edinilmesinde önemli bir faktör olmuştur. Analiz sürecinde 

deftere alınan notlar, verilerin yazılı olarak kayıt edilmesini dolayısı ile yazma konusunda pratik 

yapılmasını beraberinde getirmiştir. İçerikte üretilen farklı temsil denemeleri tasarım süreçlerindeki 

sunum teknikleri için yeni kapılar aralamış böylece farklı ifade biçimlerinin keşfedilmesini sağlamıştır. 

Bu durum tasarım bilgisinin özgün bir ürün ortaya konulacak şekilde yorumlanmasına imkân tanıyan 

önemli bir noktadır.

Hacim-e Yerleşme: 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde yürütülen ders içeriğindeki 

“Hacim-e Yerleşme” çalışmasındaki aynı problem verilmiş ve aynı kriterlere göre değerlendirme yapılmıştır.5
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Kentten Doğaya Barınma: Eskişehir kenti yakınlarındaki Musaözü Tabiat Parkı’nda en fazla iki 

kişinin barınabileceği 200m3 hacminde bir birim tasarlanması istenmiştir. Yoğun ve yorucu kent 

hayatından bir “kaçış noktası” olarak kullanılacak olan bu yapının fiziksel çevre ile kurduğu ilişki 

(yer - iklim – topografya – çevrenin sahip olduğu doğal ve yapay değerler), barınma eylemi için 

gerekli olan mekânsal örgütlenmeler (açık, yarı-açık ve kapalı alanlar) ve bunu destekleyen donatı 

elemanlarının değerlendirmeye alınması önemsenmiştir. Tasarımlar; 50x70 cm boyutunda analiz 

paftası (alanı anlamaya ve anlatmaya yönelik, fotoğraflar, eskizler, çizimler), 1/200 ölçekli vaziyet 

planı ve maketi (50x70 cm), 1/50 ölçekli çizimler (planlar, kesitler, görünüşler) ve 1/50 ölçekli 

maket aracılığıyla temsil edilmiştir. Çalışma; tasarım alanının temsili / soyutlanma becerisi, özgün 

tasarım, bağlamı kavrama ve tasarıma yansıması ile temsil araçlarının nitelikli üretimi kriterlerine 

göre değerlendirilmiştir.

Çalışma aracılığıyla; mimari planlama süreci ile kuramsal alt yapı oluşturulmuş, bireyin gereksinmeleri 

ve çevre ile ilişkileri ortaya konulmuş, barınma üzerinden tasarım süreci kavranmıştır. Tasarım düşüncesi 

doğal çevre ve yapı arasındaki ilişki tartışılarak kurulmuş, öğrenciler mimari programı kullanıcı 

gereksinimlerine, mekânsal donanım gereksinimlerine, arazi koşullarına, ilgili tasarım ölçütlerine göre 

hazırlama ve değerlendirme becerisi kazanmışlardır. Model üretirken gerçekleştirilen soyutlama 

yöntemi yaratıcı düşünceyi tetikleyerek özgün tasarım bilgisinin üretilmesinde önemli bir rol 

oynamıştır. Gerçekleştirilen analizler aracılığıyla; mimari süreçlerde ilgili bilgileri araştırma, elde 

etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi edinilmiştir. Üretilen temsillerin ölçek ve içerik 

açısından farklılaşması uygun sunumlar hazırlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak 

ifade edebilme becerisini geliştirmiştir.

5
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2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

Hareket Atölyesi: Öğrencilerden 4’er kişilik grup oluşturulması ve gördükçe düşleme, düş kurdukça 

düşünme, düşündükçe yeniden yaratma sarmalında hareket halinde verilen alanın keşfedilmesi ve 

bu keşiflerin görsel bir anlatıma dökülmesi istenmiştir. Bu bağlamda Eskişehir Teknik Üniversitesi İki 

Eylül Kampüsü’nde ana alle üzerinde deneyimlenen mekânların eskiz ve zihin haritalama araçları 

ile aktarılması beklenmiştir. Bedenin hareketi (koşmak-durmak-yürümek…), diğer insanlar, canlılar 

ve nesnelerin deneyimi farklılaştırması önemsenmiştir. Üretim bir A4 kâğıt üzerine kuşun kalem 

aracılığı ile yapılmıştır. Çalışma; deneyimin özgün aktarımı ve temsil aracının niteliği kriterlerine göre 

değerlendirilmiştir.

Egzersiz aracılığıyla; öğrenciler mekânı deneyimlerken gerçekleştirdikleri eylemlerin farklılığının 

algıyı nasıl değiştirdiğine dair bir farkındalıkla ilk kez karşılaşmışlardır. Olağan eylemlere farklı bir 

perspektiften bakmak ve mekânları her zamankinden farklı bir şekilde gözlemlemek yaratıcı düşünme 

süreci için ilk adımları oluşturmuştur. Tasarım bilgisinin üretilmesi için yeni bir aralık tanımlayan bu 

egzersiz ile mimari süreçlerde ilgili bilgileri araştırma, elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve 

uygulama becerisi de kazandırılmaya başlanmıştır. Ayrıca takım çalışması sayesinde; bireysel 

yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak 

birlikte çalışma becerisi de edinilmiştir.

Psikocoğrafik Harita: 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde yürütülen ders içeriğindeki 

“Psikocoğrafik Harita” çalışmasındaki benzer problem verilmiş ve aynı kriterlere göre değerlendirme 

yapılmıştır. Tasarım alanı (Resim 5.3) önceki deneyimlenen dönemden farklı olarak 4 ayrı karakterde 

bölge şeklinde belirlenmiş ve öğrenciler bu bölgelere göre farklı gruplara ayrılmıştır. 4’er kişilik 

oluşturulan her bir takım gezerek deneyimlediği bölgeler üzerine yerin ruhunu en iyi yansıtacak 

şekilde görselleştirme içeren, kişisel deneyimlerin aktarıldığı bir harita üretmiştir. Çalışma bir önceki 

Resim 5.3. Psikocoğrafik Harita Tasarım Alanları

5
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dönemden farklı olarak, takım çalışması ile öğrencilerin bir çalışma grubu içerisinde sorumluluk alma, 

iletişim kurma, fikirlerini açıkça dile getirme, savunma, reddetme, kabul etme vb. gibi çeşitli rolleri 

keşfetmelerini sağlamış ve birlikte çalışma becerisi kazanma hususunda etkili olmuştur.

Psikocoğrafik Model: Psikocoğrafik harita çalışmasında deneyimlenen alana dair bir kavram/

tema üretilerek alanın bir bölümünün 50x50x50 cm3 hacim içerisinde ifade edilmesi istenmiştir. 

Modeller 4’er kişilik takımlar halinde üretilmiş ve her bir grup aşağıda iki ayrı sütun biçiminde verilen 

malzeme listesinin her birinden birer adet malzeme seçerek toplam 2 çeşit malzeme kullanmıştır.

2018-2019 güz döneminde süreç aşağıda belirtilen program kurgusu 

doğrultusunda yürütülmüştür:

Tablo 5.3. Malzemeler

Tasarım belirli bir ölçeğe sahip olmayıp ölçek, tasarımcının algısına göre biçimlenmiştir. Çalışma; 

özgün ve nitelikli soyutlama becerisi, hacim kullanımı ve seçilen temanın temsil niteliği kriterlerine göre 

değerlendirilmiştir. Çalışma sürecinde soyutlama metodunun kullanılarak verilen hacim içerisinde 

düşüncelerin ifade edilme çabası yaratıcı düşünmeyi tetiklemiş, tasarım bilgisi keşfedilirken özgün 

sonuçlara ulaşabilme becerisi kazandırmıştır. Takım çalışmasının varlığı, daha önceki çalışmalarda 

deneyimi gerçekleşen bir grup üyesi olma rolünü güçlendirmiştir.

Eylem Kesitleri: Gündelik yaşantıdan temel eylemlere yönelik fotoğraflar çekilmesi ve eylemlerin mekânı 

biçimlendirişinin antropometrik ölçüler üzerinden değerlendirilmesine yönelik bir çalışmadır. İnsan 5
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eylemlerinin mekânla ilişkisini anlamlandırmak üzere uyuma/dinlenme, kitap okuma, pişirme, yemek 

yeme, yıkanma eylemlerinin farklı hallerinin sorgulanması istenmiştir. Çalışma 4’er kişilik takımlar halinde 

yapılmıştır. Gruptaki her kişi seçtiği eylemin en az dört halinden sorumlu olmuştur. Bu nedenle aynı 

eylemin aynı biçimlerinin aktarılmaması gerekliliği önemsenmiştir. Çalışma 70x100 cm boyutunda 

bir pafta halinde üretilmiş olup nitelikli fotoğraf ve pafta üretimi ile eylemlerin özgün aktarımı 

kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Egzersiz aracılığıyla; öğrenciler insan eylemlerini bir farkındalık 

dâhilinde teşhis etmiş, beden-mekan ilişkisini, bedenin antropometrik ölçülerini ve bedenin mekandaki 

potansiyellerini takım arkadaşlarıyla gerçekleştirdikleri tartışma ortamında yeniden keşfetmişlerdir.

Beden Soyutlama: 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılları Güz Dönemi’nde 

yürütülen ders içeriklerindeki “Kukla Tasarımı” ve “Beden Soyutlama” çalışmalarındaki aynı problem 

verilmiş ve aynı kriterlere göre değerlendirme yapılmıştır.

Meyveden Kabuğa: Seçilen bir meyve (nar, narenciye, incir, ananas, mısır, kivi vb.) iki farklı yönden 

kesilerek, çizim aracılığı ile meyvenin iç yapısını aktaran kesitler üretilmesi beklenmiştir. Ardından 

meyve kesitleri soyutlanarak yeniden üretilmesi ve çizim aracılığı ile ifade edilmesi istenmiştir. 

Meyvenin sahip olduğu dokudan hareketle ortaya çıkan yeni biçim ve anlamlar önemsenmiştir. 

Çalışma 35x50 cm boyutunda resim kâğıtlarına kurşun kalem kullanılarak yapılmış ve nitelikli kesit 

- görünüş aktarımları ile meyvenin yapısal ilişkilerinin aktarıldığı nitelikli soyutlama kriterlerine göre 

değerlendirilmiştir. Egzersizde kullanılan soyutlama metodu ile gündelik yaşamda her an karşılaşılan 

nesnelere farklı bir bakış geliştirme, onun yapısını anlama ve olduğundan faklı kavrama üzerine 

pratik gerçekleştirilmiştir. Böylece öğrencinin yaratıcı düşünmesi tetiklenerek farklı bir yoldan tasarım 

bilgisi üretme ve özgün sonuçlara ulaşma becerisi geliştirilmiştir.

Strüktür Nüvesi: Meyve soyutlaması ile elde edilen yapısal bilginin kullanılarak bir strüktür nüvesi 

oluşturulması istenmiştir. Bu bağlamda, meyvenin en ve boy kesitlerinden yola çıkılarak erişilen bilgi, 5
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meyveye ait çeşitli yapısal ilişkiler, ögeler ve katmanlar dikkate alınarak bir maket üretilmesi beklenmiştir. 

30 cm’lik bir yükseklikte ve 10 cm’lik bir genişlikte, ögeler arası ilişkilerin ve yapısal özelliklerin 

tercihe bağlı malzeme ve yöntemlerle aktarılması önemsenmiştir.  Fotoblok, oluklu mukavva, vb. gibi 

kendinden katmanlı olan, hazır ifadeler içeren malzemeler ve yapıştırıcı malzemelerin kullanılmaması 

çalışmada önemli bir sınırlılık olarak yer almıştır. Çalışma; meyvenin yapısal bilgisinin model olarak 

aktarılabilmesi ve özgün soyutlama kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Tasarım problemi aracılığıyla; 

daha önce yaratıcı düşünme için tanımlanan yeni aralıktan erişilen tasarım bilgisinin yeni girdiler ile 

geliştirilmesi, yeni bilginin mimarlık öge ve kavramları ile entegresi üzerine düşünülmesi sağlanmıştır.

Eylemle Dönüşüm: Geliştirilen strüktür nüvesi maketinin yapısal sistem ilişkilerinin, daha önce 

irdelenmiş olan “dinlenme, oturma ve uyuma” eylemlerinin beden-mekân etkileşimindeki ilkeleri göz 

önünde bulundurularak dönüştürülmesi ve bu ilişkilerin mekânsal bir bakış açısıyla 1/10 ölçeğinde 

çizim (plan ve kesitler) ve maket aracılığıyla sunulması istenmiştir. Çalışma; eylemlere imkân verebilen 

strüktür üretme becerisi ve temsil araçlarının nitelikli üretimi kriterlerine göre değerlendirilmiştir. 

Tasarım problemiyle; yaratıcı bir zeminde sürdürülen tasarım sürecine daha önce öğrenilmiş bilgiler 

olan beden-mekân ilişkisi de dâhil edilerek mimarlıktaki karşılıkları aranmaya başlanmıştır.

Kabuk Tasarımı: Meyve soyutlamasında elde edilen strüktür nüveleri ile bir örüntü oluşturulması 

ve örüntünün geçici barınma eylemine imkân veren yapısal bir kabuğa dönüşmesini amaçlayan 

bir çalışmadır. Öğrencilere; Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü’nde 1 hafta sürecek bir 

festival etkinliği söz konusu olduğu ve bu etkinliğe katılanların etkinlik süresince kampüs içerisinde 

konaklamalarına yönelik tek kişilik barınma birimlerine ihtiyaç duyduğu üzerine bir senaryo verilmiştir. 

Senaryo bağlamında; eylemle dönüşen yapısal ve mekânsal tasarımların beden-mekân-çevre 

ilişkisi içerisinde yeniden ele alınması beklenmiştir. Tasarımlarda geçicilik-kalıcılık kavramlarının 

sorgulanması, alanların bulunduğu fiziki çevreyi oluşturan doğal ve yapılı unsurların dikkate 

alınması ve açık-yarı açık–kapalı mekânların oluşturularak iç-dış ilişkiler bağlamında tartışılması 5
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önemsenmiştir. Barınma kabuğu tasarımının 15-20 m3’lük bir hacim içerisinde çözülmesi istenmiştir. 

Tasarım için kampüs içerisinde belirlenen ve öğrencinin seçimine bırakılan alanlar şunlardır:

1. Alan: Kanal Kenarı

2. Alan: Dekanlık Çay Bahçesi 

Tasarımlar; 50x70 cm boyutunda paftalar, 1/50 ölçekli plan (yakın çevreyle ilişkisini gösteren), 1/10 

ölçekli plan-kesit-görünüş (en az 2 kesit ve 4 görünüş), 1/2 ölçekli yapısal detay (birleşim detayını 

gösteren, ölçekli serbest el çizimi), 1/50 ve 1/10 ölçeklerinde iki adet 35x50 cm boyutlarında 

maket aracılığıyla temsil edilmiştir. Tasarım süreci paftasının final maket fotoğrafları ile meyve kesiti 

çalışmasından final çalışmasına kadar yapılan çalışmaların çizim, eskiz ve maketlerine ait görsel 

bilgileri içermesi istenmiştir. Çalışma; tasarımın tek kişilik ölçekte kurgulanabilmiş olması, tasarımın 

probleme ilişkin eylemlere imkân verebilmesi, bağlamı kavrama ve tasarıma yansıması ile temsil 

araçlarının nitelikli üretimi kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

Tasarım problemi aracılığıyla izlenen yaratıcı süreç, öğrencilere olağanın dışında bir yol ile tasarım 

bilgisinin üretilmesi fikrini kazandırmıştır. Yaratıcı düşünceyi tetikleyen bu yollar uygulanırken, mimarlık 

kavramları ve mimari planlama süreci ile kuramsal alt yapı oluşturulmasına, bireyin gereksinimleri, 

çevre ile ilişkilerinin ortaya konulmasına ve tasarım sürecinin kavranmasına ilişkin süreci anlama 

gerçekleşmiştir. Bir nesnenin yapısından öğrenerek geliştirilen tasarım düşüncesi, mekân ile ilişkinin 

tartışıldığı, temel ilkelerin üç boyutlu karşılıklar bulduğu aşama ile son bulmuştur. Üretilen özgün 

tasarım bilgisi ve ürünleri çevrenin analiz edildiği ve çevre bilgisinin kayıt edildiği süreç ile entegre 

olmuştur. Son olarak öğrenci; tasarım düşüncesini uygun sunumlar aracılığıyla ortaya koymak üzere 

çeşitli tekniklerle temsil denemeleri gerçekleştirmiş, böylece tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel 

olarak ifade edebilme becerisi geliştirmiştir. 

3. Alan: Yemekhane Karşısı

4. Alan: Yapay Gölet Çevresi

5
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2018-2019 BAHAR DÖNEMİ

Suda Yaşam: Yer-iklim-topoğrafya-çevrenin sahip olduğu doğal ve yapay değerlerin analizinin 

öğrenilmesi ve kavranması amacıyla bir gelecek senaryosu ile belirli çevre özelliklerinde 

yaşam kapsülleri tasarlanması istenmiştir. Çalışma kapsamında öğrenciler biyomimikri kavramı 

ile tanışmışlardır. Bu doğrultuda öğrencilerden bir canlı belirlemeleri ve tasarımlarını bu 

canlının özellikleri bağlamında şekillendirmeleri beklenmiştir.  Tasarımlarını yazı, çizim, eskiz ve 

maketler ile temsil etmişlerdir. Egzersiz; özgün mekânsal yaklaşım, bağlamı kavrama ve tasarıma 

yansıması, temsil araçlarının nitelikli üretimi göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. 

Farklı canlıların yaşama ortamları üzerine düşünmek, hayal gücünün sınırlarını zorlamak; 

yaratıcı düşünmeyi tetiklerken tasarım bilgisinin yeniden ve farklı yoldan üretilmesini sağlamıştır.

Mimari Program Önerisi: Grup çalışması olan bu egzersiz iki aşamadan oluşmaktadır. 1. aşamada,  

öğrencilerden bulundukları mimarlık bölümünün mimari programını mekânsal açıdan incelemeleri 

ve krokisini çıkarmaları istenmiştir. Bu krokide mekânları kullanıldıkları isimleriyle işaretlemeleri ve 

bu mekânların diğer mekânlarla ilişkilerini görselleştirmeleri beklenmiştir. Böylece, bölümün mimari 

programını ortaya çıkartmaları hedeflenmiştir. 2. aşamada ise, bulundukları mimarlık bölümündeki 

fiziksel-sosyal-kültürel ihtiyaçlar üzerine düşünmeleri ve yeniden mimari bir program üretmeleri 

istenmiştir.

Egzersizin değerlendirilmesinde, mekânsal ilişkilerin kavranması, temsil araçlarının nitelikli ve özgün 

biçimde üretimi, özgün öneri geliştirilmesi göz önünde bulundurulmuştur. Mimari proje programını 

kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım 

gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım 

ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirmesinin başlangıç seviyesinde farkındalığının sağlanması 

amaçlanmıştır.

2018-2019 bahar döneminde süreç aşağıda belirtilen program 

kurgusu doğrultusunda yürütülmüştür:

5
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Oyun Tasarımı: Egzersiz iki aşamalı olarak belirlenmiştir. Birinci aşamada öğrencilerden üretecekleri 

oyunun kurallarını belirleyerek; oyunlarındaki:

 ο Karakterlerinin özelliklerini (ırkı, fiziksel özellikleri, hareket kabiliyeti, arka planı)

 ο Oyunun geçtiği evrenin nasıl olduğunu (evren, çevre ve genel atmosfer)

 ο Oyunun hikâyesini (senaryosu)

 ο Oyunun kuralını  

 ο Oyunun amacını (mekanikler ve dinamikler) tasarlamaları istenmiş ve oyunun kurallarının, 

mekanik ve dinamiklerinin şemalar ve eskizler ile anlatılması beklenmiştir.

Çalışmanın ikinci aşamasında, oyunun geçtiği evrenin kolaj tekniği kullanılarak görselleştirilmesi 

istenmiştir. Dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 ο Oyun evreninin doğru şekilde yansıtılması (mekân)

 ο Karakterin oyun dünyasındaki yeri ve dünyayla olan ilişkisi (bağlam / kullanıcı)

 ο Oyun mekaniklerinin görselleştirilmesi (fonksiyon)

 ο Kolaj tekniğinin doğru kullanımı (sunum)

Çalışmanın değerlendirilmesinde özgün oyun evreni temsili, karakter ve ortamın tariflenmesi: yazınsal 

ve görsel nitelik, kolaj üretiminin niteliği göz önünde bulundurulmuştur. Çalışma ile öğrencilerin, 

farklı disiplinlerdeki tasarlama eylemi ile tanışarak mimarlığın çok disiplinli bir içerik olduğunun 

farkına varmaları hedeflenmiştir. Olağan mekân tasarımlarının dışında var olmayan bir evrenin 

kurgulanması, yaratıcı düşünce sürecini tetiklemiş ve tasarlama bilgi ve becerisini farklı bir yoldan 

keşfetmenin önünü açmıştır.

Aralığa Yerleşme: Bu egzersizde, mekânsal ilişkilerin ve tasarımın temel ilkelerinin araştırılması,  

böylece tasarım düşüncesinin deneyim ve tartışma yollarıyla kavranması amaçlanmıştır. 5



117

Mimari Tasarıma Giriş Dersi Üzerine: Yaklaşımlar, İçerikler, Değişimler

Bu doğrultuda, 5mx10mx3.5m (yükseklik) boyutlarında ve 10m’lik yan yüzeylerinin bitişik düzende 

olduğu bir hacim verilmiştir. Öğrencilerden bu hacmin bir bahçe içerisinde olduğunu düşünmeleri 

ve hacmin istedikleri bir yerinde 2mx2m boyutlarında bir boşluk ve içerisinde bir ağaç olduğunu 

hayal etmeleri istenmiştir. Tarif edilen bu ortamda iki kişinin yaşayacağını göz önünde bulundurarak 

kullanıcıyı ve mimari ihtiyaç programını bir senaryo bağlamında oluşturmaları beklenmiştir. Ayrıca 

mimari ihtiyaç programında (kullanıcı odaklı olarak) bir öğenin baskın olması gerektiği dile 

getirilmiştir. (Örneğin; kullanıcının yemek yapma ilgisinin olmasına bağlı olarak programda mutfak 

alanının veya bir müzisyenin çalışmalarını yürüttüğü hacim olarak kurgulandığında stüdyonun 

tasarım olarak ön plana çıkıyor olması) Tasarımlar plan ve kesit düzleminde sunulmuştur.

Çalışmanın değerlendirilmesinde, boşluğun etkin kullanımı, özgün mekânsal kurgu, bağlamı kavrama 

ve tasarıma yansıması, temsil araçlarının nitelikli üretimi göz önünde bulundurulmuştur. Bu kapsamda 

yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi hedeflenmiş, öğrencilerin yerleşme 

ve bina tasarımı ilişkilerini anlama bilgi ve becerisini edinmeleri sağlanmıştır.

Düşey Kamusal Alan Tasarımı: Eskişehir kent merkezinde, bitişik nizam yapı dizisinde verilen aralıkta 

200 m3 hacimli bir düşey kamusal alan tasarlanması beklenmiştir. Hacmin zemin ve yan yüzeyler 

ile olan ilişki biçiminin tasarımın kurgusuna bağlı olduğu belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Öğrenciler tasarımlarını 1/100 ölçekli vaziyet planı, 1/50 ölçekli plan, kesit ve görüş paftalar ile 

aktarmışlardır. (Resim 5.4) 

Çalışma hacim kullanımının niteliği, bağlamı kavrama becerisi ve tasarıma yansıması, mekânsal 

kurgunun özgünlüğü ve temsil araçlarının nitelikli üretimi kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Yaratıcı 

düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi sağlanarak yerleşme ve bina tasarımı 

ilişkilerini anlama ile sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve 

özgün sonuçlara ulaşabilme becerilerini elde etmek hedeflenmiştir.

Resim 5.4. Düşey Kamusal Alan Çalışması Tasarım Alanı

5
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Parazit Barınma: ‘Parazit’ kelime anlamı olarak mimarlıkta ‘bulunduğu yeri sömürme’ olarak değil 

mekân yaklaşımında kavramsal bir fark olarak algılanmalıdır. Çünkü parazit mimari, mekânın 

potansiyelini ortaya çıkararak eklemlendiği mekânın korunmasını sağlamaktadır. Böylece çeşitli 

imkânların, işlevlerin ve deneyimlerin yeri haline gelerek kentin yaşam döngüsü içerisinde kendine 

yer edinen bu mekânlar büyük bir kentsel senaryonun ayrılmaz bir parçası haline gelebilmektedir.5 

Bu kapsamda öğrencilerden 2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde verilen ‘Parazit 

Barınma’ çalışması içeriğine benzer bir tasarım problemi verilmiş ve yine benzer bir şekilde 

değerlendirme yapılmıştır. Ancak tasarım alanı farklılaştırılmış ve öğrencilerden Tülomsaş yerleşkesi 

ile Köprübaşı’nın sınır oluşturduğu Porsuk kıyısı ve çevresinde belirledikleri bir alanda kendileri için 

parazit barınma birimi tasarlamaları beklenmiştir. Tasarlanacak olan bu parazit barınmanın, alanın 

niteliğine uygun bir şekilde, alandan türeyen ve beslenen, uyumlanarak çoğalabilen bir nitelikte 

olması istenmiştir. (Resim 5.5)

Dönem sonu değerlendirmesini oluşturacak olan bu çalışma için, mimari tasarım sürecinin doğru 

kavranması ve özümsenmesi amacıyla ara aşamalar oluşturulmuştur:

 ο Araştırma-Analiz Defteri: Bölgeye ait verilerin, haftanın farklı gün ve farklı saatlerindeki 

durumlarının eskiz, yazı, fotoğraf, vb. araçlarla analiz edilmesi, seçilen alanın neden 

seçildiğine dair tartışmaların sunulması, parazit barınma/parazit mimari kavramlarının 

araştırılarak incelenen örneklerin tasarım fikri ile deftere aktarılması 

 ο Parazit Barınma Analiz Paftası: Defter içeriğinde yer alan analizlerin ve tasarım yaklaşımının 

sunumu; eskiz, kolaj, fotoğraf vb. farklı araçlar kullanılarak bir pafta oluşturulması 

 ο Parazit Barınma Kolaj Çalışması: Analiz çalışmalarındaki tespitler bağlamında, parazit 

barınma tasarımları için yer seçimi ve tasarım kararlarını ifade eden bir kolaj çalışması 

 ο Parazit Barınma Arazi Maketi Çalışması: Tasarım için belirlenen alanın ve önerilerin 1/50 

ölçekli maketler halinde sunulması

5 Gary Brown. “Freedom and Transience of Space (Techno-nomads and 

transformers)”, Transportable Environments 2. haz., Robert Kronenburg. Londra: 

Spon Yayıncılık, 2003, 3-13.

Resim 5.5. Parazit Barınma Çalışması Tasarım Alanı

5
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Nihai tasarımın ise, 50x70 cm boyutundaki alanı anlamaya ve anlatmaya yönelik, fotoğraflar, 

eskizler, çizimleri içeren bir analiz paftası, 1/200 ölçekli vaziyet planı ve maketi, 1/50 ölçekli planlar, 

kesitler ve görünüşlere ait çizimlerin bulunduğu pafta ve 1/50 maket ile temsil edilmesi istenmiştir. 

Çalışmanın değerlendirilmesi, tasarımın özgünlüğü, bağlamı kavrama ve tasarıma yansıması ve 

temsil araçlarının nitelikli üretimi kriterlerine göre yapılmıştır.

Çalışmayla; dersin fiziksel çevre özelliklerinin kavranması, yer-iklim-topoğrafya-çevrenin sahip 

olduğu doğal ve yapay değerlerin analizi, barınma işlevli bir yapının yer-yapı-mekân ilişkilerini 

kavrama, program ve malzeme + strüktür + performans kriterleri ile tasarım sürecinin deneyimlenmesi 

hedefleri sağlanmıştır.  Zemin koşulları ve topoğrafya gibi doğal özelliklerin yanı sıra, kültürel, 

ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini çok 

boyutlu olarak anlama becerisini kazandırılmıştır.

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ

Yaprak Soyutlama Çizimi: Öğrencilerden, kampüsten iki farklı türde yaprak bulmaları istenmiştir. 

Çalışma kâğıdı dört alana ayrılarak önce yaprakların gerçek durumlarını, ardından algıladıkları 

biçimleriyle soyut durumlarını çizmeleri beklenmiştir. Böylece, öğrenciler dönem boyunca temel 

bir yöntem olarak yer alacak soyutlama ile tanışmışlardır. Çalışma, mimari anlamda soyutlama 

prensibinin kavranmış olması, soyutlanan nesnenin karakterinin ortaya çıkarılabilme becerisi 

kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Var olanı farklı bir biçimde görmenin ilk adımlarını oluşturan bu 

çalışma ile yaratıcı düşünme becerisi kazandırılmaya çalışılmıştır.

Yaprak Soyutlama Maketi: Soyutlama çizimi yapılan yaprakların modellerinin üretilmesi istenmiştir. 

Öğrencilerden yaprağın türüne ve yapısal özelliklerine uygun malzeme seçimi yapmaları beklenmiştir. 

2019-2020 güz döneminde süreç aşağıda belirtilen program kurgusu 

doğrultusunda yürütülmüştür:

5
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Model üretirken gerçekleştirilen soyutlama yöntemi yaratıcı düşünceyi tetikleyerek özgün tasarım 

bilgisinin üretilmesinde, malzeme ve detay bilgisinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Öğrenciler 

bir önceki aşamada soyutlamayı iki boyutlu ele alırken, üçüncü boyut temsilinde ne gibi değişikliklerin 

olması gerektiğinin farkını kavramışlardır.

Fotoğraf Soyutlama: Öğrencilerden 6’şar kişilik grup oluşturmaları ve insan, doğa ve yapılı 

çevre temalı fotoğraflar çekmeleri istenmiştir. Bu fotoğraflardan 3 tanesini seçerek soyutlamaları 

beklenmiştir. Takım çalışmasının varlığı, bir grup üyesi olma, tartışma, fikrini beyan etme açısından 

yeni bir deneyim kazandırmıştır. Soyutlama aşamasında; insan, doğa ve yapılı çevreye dair farklı 

niteliklerin farkına varma ve bu verilerin ilişkilerini sorgulama becerileri geliştirilmiştir.

 

Fotoğraf Soyutlama Maketi: Her grup, bir önceki çalışmada seçtikleri 3 fotoğraftaki unsurların da 

yer aldığı 40x40x40 cm büyüklüğündeki bir hacmi soyutlama tekniğiyle maket olarak üretmiştir. Verilen 

hacim içerisinde tüm temaları içeren mekânsal bir anlatımı soyutlama aracılığı ile gerçekleştiren 

öğrencilerin malzeme, malzemeyi kullanma, malzeme ile temsil etme bilgileri geliştirilmiştir. Modelin 

bütüncül bir dili olması gerektiği tartışılmış, malzemenin çeşitli yöntemlerle olduğundan farklı şekilde 

kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Böylece çalışma yaratıcı düşünmeyi tetiklerken, soyutlamanın 

iki boyuttan üçüncü boyuta geçişteki değişen niteliklerinin farkına varılmasını sağlamıştır. Ayrıca 

soyutlamayı bir ortam tasarımı bağlamında ilk kez ele alma bakımından çalışma önemli bir yer 

tutmaktadır.

Ölçü-Ölçek-Oran Broşür: Öğrencilerden, Odunpazarı Modern Müze’ye yapılan gezi bağlamında 

ölçü-ölçek-oran temalı bir broşür hazırlamaları istenmiştir. A3 boyutunda bir kâğıdın A4 olacak şekilde 

ikiye katlanması ile dört yüzeyi de öğrenciler tarafından tasarlanan bir üretim gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışma sayesinde mekândaki ölçü-ölçek-oran ilişkileri sorgulanarak öğrencilerin ölçek algısının 

güçlenmesi hedeflenmiştir. 5
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Çalışma özgün bir broşür tasarlanması, mekânın ölçü-ölçek ve oran bakımından nitelikli analizinin 

gerçekleştirilmesi kriterlerine göre değerlendirilmiştir. (Resim 5.6)

Kitaptan Mekâna: 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde yürütülen ders içeriğindeki 

“Kitaptan Mekâna” çalışmasındaki benzer problem verilmiş ve aynı kriterlere göre değerlendirme 

yapılmıştır. Ancak okunacak ve mekânsal anlatısı yapılacak metinler farklılaştırılmıştır. Öğrencilerden 

Italio Calvino’nun Görünmez Kentler eserinden Kentler ve Gözler 1, İnce Kentler 2, İnce Kentler 3 ve 

İnce Kentler 5 isimli metinlerinden birini okumaları ve 2’şerli gruplara ayrılarak önce eskiz ardından 

model olarak mekânsal tasvir yapmaları beklenmiştir.

Beden Eskizleri: Çalışma 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde yürütülen ders 

içeriğindeki “İnsan Eylemleri” egzersizine benzerdir. Öğrenciler tarafından 10 ayakta, 10 oturarak 

olmak üzere 1/10 ölçeğinde 20 adet beden-eylem eskizi üretilmiştir. Çalışmaların değerlendirilmesi 

ise soyutlamaların ölçekli olması, ölçülerin çizime eklenmesi, çizimlerin ayakta durma ve oturmanın 

çeşitli hallerini ifade edecek şekilde olması kriterlerine göre yapılmıştır. Çalışma aracılığıyla, 

bedenin ortalama ölçülerinin kavranması, bu ölçülerin bedenin cinsiyetine ve durumlarına göre 

değişebileceğinin farkındalığı sağlanmıştır.

İnsan Figürleri Araştırması: Tanınmış mimarlar tarafından geliştirilmiş insan figürlerine ait 

soyutlamaları içeren bir araştırma yapılması beklenmiştir. Üç farklı mimara ait insan soyutlamalarının 

bir föy halinde sunulması istenmiştir. Föy, A3 boyutunda bir kâğıdın A4 olacak şekilde ikiye 

katlanması biçiminde oluşturulmuş (Resim 5.7); ön kapak ve içerik tasarımı öğrenciler tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma aracılığıyla öğrenciler ünlü mimarların bazıları ile tanışarak çizim 

dilleri hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Ayrıca mimari bir ifade dilinin nasıl olması gerektiği, farklı 

disiplinlerden tasarımcıların bedeni nasıl ifade edebilecekleri, bir mimarın özgün bir şekilde nasıl bir

ifade biçimi geliştirmesi gerektiği hakkında fikir sahibi olmuşlardır.

Resim 5.6. Ölçü-Ölçek-Oram Çalışması Broşür Formatı

Resim 5.7. İnsan Figürleri Araştırması Çalışması Broşür Formatı

5
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Beden Soyutlama Modeli: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 Eğitim Öğretim 

Yılları Güz Dönemi’nde yürütülen ders içeriklerindeki “Kukla Tasarımı” ve “Beden Soyutlama” 

çalışmalarındaki aynı problem verilmiş ve aynı kriterlere göre değerlendirme yapılmıştır.

Arazi Soyutlama: Öğrenciler ile birlikte Home belgeseli izlenmiştir. Belgesel içeriğinde yer alan bir 

topografyanın öğrenciler tarafından seçilmesi ve soyutlama prensiplerine göre modele aktarılması 

istenmiştir. Çalışma; 1/500 ve 1/200 olmak üzere iki ölçekte sürdürülmüştür. Yapılan modellerde 

coğrafya, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal unsurlar gibi bilgilerin yer alması önemsenmiş ve detaylı 

analiz yapılarak tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışma, arazi soyutlamalarında ölçek farklılığının 

temsil edilme becerisi, özgün soyutlama anlatımları ve temsil araçlarının nitelikli üretimi kriterlerine 

göre değerlendirilmiştir. Öğrenciler farklı ölçeklerde temsil edilen detayların farklılaşması gerektiğini 

kavramışlardır. Canlı veya cansız her türlü oluşumun soyutlama prensiplerine göre nasıl ele alınması 

gerektiği anlaşılmış ve malzemenin bir aracı olarak nasıl kullanılacağı üzerine nitelikli bir pratik 

yapılmıştır.

Final Çalışması: Soyutlama modelleri üretilen coğrafyalar bağlamında geçici barınma sağlayacak 

bir kabuk tasarımı yapılması beklenmiştir. Ortamın iklimsel, fiziki, topografik bağlamına uygun 

olarak tasarlanacak ve fiziksel şartlardan bedeni koruyacak bu kabuğun tek kişilik ve bir gece 

barınmaya yönelik olması istenmiştir. Kullanıcıya dair bir senaryo üretimini de içeren çalışma, 1/500 

arazi modeli, kabuk tasarımlarını içeren 1/200 arazi modeli, 1/10 kabuk tasarım modeli ve yakın 

çevresi, 1/200 vaziyet planı ve 1/10 plan, en az 2 adet kesit ve 4 adet görünüş üretimleri ile 

temsil edilmiştir. Çalışma aracılığıyla; insan boyutları, kullanıcı gereksinimleri, insan-çevre ilişkileri, 

mimari planlama süreci (programlama-tasarım- uygulama- kullanım), basit kullanımlar ve mekân 

organizasyonlarına ilişkin ölçek ve oran gibi konuların öğrencilere kazandırılması hedeflenmiştir. 

Ayrıca tasarımın tek bir gece olarak sınırlı bir süre bağlamında ortaya konulmasının istenmesi, 
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geçicilik kavramının tartışılmasını sağlamış, kalıcı ve geçici tasarımlar arasında ne gibi üretim 

farklarının olabileceği üzerine düşünce üretme ve pratik yapılmasına olanak tanımıştır.

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

Bir Küp Mekân: 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde ve 2017-2018 Eğitim Öğretim 

Yılı Bahar Dönemi’nde yürütülen ders içeriklerindeki “Hacim-e Yerleşme” çalışmasındaki aynı problem 

verilmiş ve aynı kriterlere göre değerlendirme yapılmıştır.

Gözlem Noktası: Gözlemleme eylemine yönelik bir senaryo geliştirilerek belirlenen coğrafi bir 

bölgede 24 saatlik geçici kullanıma uygun, temel eylemlerin karşılanmasına imkân veren tek kişilik 

bir gözlem noktası tasarımı yapılması istenmiştir. 4’er kişilik gruplar oluşturularak “nokta” ve “gözlem” 

tanımlarına bağlı bir tasarım bilgisi üretilmesi beklenmiştir. Mekânın, tutarlı bir senaryo ile örgütlenmiş 

bir gözlem noktası kurgusu içermesi önemsenmiş ve kullanıcının neyi, nasıl, neden gözlemlediği 

bilgisinin kesinleşmesi gerektiği vurgulanmıştır. Tasarlanan mekânın, uyuma, oturma, dinlenme, yemek 

yeme vb. gibi eylemleri karşılaması ve tasarımın konumlanacağı yerin bağlamı ile önerilen programın 

örtüşmesi de çalışma kapsamında tartışılan önemli hususlardan olmuştur. Öğrenciler çalışmalarını 

senaryonun, analizlerin, gözlem noktasına dair plan, kesit, görünüş ve perspektiflerin yer aldığı 

paftalar ve modeller ile sunmuşlardır. Çalışma, özgün tasarım yaklaşımı, tutarlı senaryo üretimi, 

bağlam ile ilişki, nitelikli temsil üretimleri kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Barınma için sınırlı bir 

sürenin var oluşu geçicilik tartışmaları yapmayı olanaklı kılmış böylece öğrenciler geçici ve kalıcı 

tasarımlar arasındaki farka dair bilgilerini pekiştirmişlerdir.

Araştırma Metni: Ünlü bir mimarın bir yapısının seçilerek bağlamla ilişkisinin, hacimsel ve imgesel 

özelliklerinin, iç mekân kurgusu ve atmosferine dair bilgilerin, çevre ve kullanıcı açısından öneminin 

kişisel algı ve yorumlamalar aracılığı ile yazınsal bir anlatı haline getirilmesi beklenmiştir. Çalışmanın

2019-2020 bahar döneminde süreç aşağıda belirtilen program 

kurgusu doğrultusunda yürütülmüştür:
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değerlendirmesi özgün bir yorum geliştirilirken metnin içermesinin talep edildiği bilgileri ne kadar 

içeriyor olduğu dolayısı ile bu bilgilerin öğrenciler tarafından ne kadar algılanabilmiş olduğuna 

göre yapılmıştır. Çalışma aracılığıyla öğrenciler bir yapıyı iç-dış mekân, atmosfer, ölçek-oran gibi 

ilişkilere göre irdelemeyi deneyimlerken, bu deneyimi yazınsal bir anlatıya da dönüştürerek farklı bir 

temsil biçimini de pratik etmişlerdir.

Araştırma Kesitleri: Ünlü bir mimarın bir yapısının seçilerek iki adet kesitinin alınması ve bu kesitlerin 

yapının öne çıkarılması beklenen niteliğinin özgün bir biçimde yorumlanarak yeniden ifade edilmesi 

beklenmiştir. Öğrencilere liste halinde verilmiş olan mimarlar ve onların yapıları içerisinden öğrencilerin 

seçeceği bu yapının; yapıyı en iyi şekilde ifade eden 2 kesitinin öncelikle A3 paftalara 1/100 

ölçekte yeniden çizilmesi istenmiştir. Ardından üretilen ikinci kesitler aracılığıyla seçilen yapıyla ilgili 

özgün bakışlarını temsil etmeleri beklenmiştir. Ayrıca yapının neden seçildiği, kesitlerin nereden, 

neden alındığı ve yapının hangi özelliklerinin neden öne çıkarıldığına dair bilgileri içeren 200 

kelimelik bir rapor da üretmişlerdir. Çalışma, yazınsal anlatım niteliği ve kesitlerdeki özgün yaklaşım 

ve ifade biçimlerine göre değerlendirilmiştir. Egzersiz aracılığıyla öğrenciler, yazınsal anlatıyı pratik 

ederken bir yapıya ait detayların da farkına varmayı, analiz etmeyi, değerlendirmeyi öğrenmişlerdir.

Festival Posteri: Öğrencilerden Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali kapsamında 

5 gün boyunca her gün bir film izleyerek bir poster hazırlamaları beklenmiştir. Pazartesi-Cuma 

günleri arasından her bir öğrenci farklı günlerde olacak şekilde 4 belgesel seçilmiştir. Festival 

posteri seçilen belgesellerin içeriğini bütüncül yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Belgesellerin 

ele aldığı tartışmaların içeriklerini yansıtacak birer sloganın da posterde yer alması istenmiştir. 

Posterin boyutu ve üretim şekli öğrenciye bırakılmıştır. Çalışma, poster tasarımının özgünlüğü, 

içeriğin bütüncül yansıtılabilme becerisi, nitelikli üretim kriterlerine göre değerlendirilmiştir. 

Egzersiz aracılığıyla öğrenciler, mimarlık disiplininin gerektirdiği çok yönlü bakış açısı ve farklı 

disiplinlere temas etme gerekliliği ile tanışırken farklı bir temsil üretimi deneyimi de kazanmışlardır.5
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Kolaj Tasarımı: Ünlü bir mimarın yapısının seçilerek bu yapının evden çekilen bir fotoğrafa 

yerleştirilmesi ve bağlamın yeniden yorumlandığı bir kolaj oluşturulması istenmiştir. Kolaj, evlerinden 

algıladıkları bir dış mekâna ait fotoğraf/eskizle öğrencilerin gözlemlediği bağlama adapte 

edebilecekleri yapının eskiz/görsellerinin kes/yapıştır tekniği ile bir araya getirilmesi aracılığıyla 

üretilmiştir. Fotoğraf ve eskiz temsil araçlarının ikisini birden mutlaka içermesi istenen bu kolajın, 

seçtikleri yapı için yeni bir bağlam tariflemesi beklenmiştir. Çalışma, özgün bir bağlam yorumu ve 

nitelikli kolaj üretimi kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Egzersiz aracılığıyla öğrenciler, bir yapının 

olduğundan farklı bir bağlamda tekrar ele alınması şeklinde olağan dışı bir durumla karşılaşarak 

yaratıcı bir düşünme süreci deneyimlemişlerdir.

Araştırma Metni ve Raporu: Deneyim, zaman ve boşluk kavramları bağlamında verilen okumalar 

üzerinden ‘mekân’ kavramının kişisel yorumlamalar aracılığı ile yazınsal bir anlatı haline getirilmesi 

beklenmiştir. Çalışma iki aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada öğrencilerden okuma yaptıkları 

üç başlığa dair notlar çıkarmaları ve çizelge aracılığıyla sunmaları beklenmiştir. İkinci aşamada 

ise çizelgede yer alan bilgilerin mekân kavramı ile bir araya getirilerek bir metin oluşturulması 

istenmiştir. Çalışma; deneyim, boşluk ve zaman kavramlarının mekân ile anlaşılır ve nitelikli bir şekilde 

ilişkisinin kurulabilmiş olmasına göre değerlendirilmiştir. Egzersiz aracılığıyla öğrenciler, metne dair 

analizlerin nasıl yapabileceği üzerine deneyim kazanırken mimarlık disiplininde önemli yer tutan 

deneyim, zaman ve boşluk meseleleri üzerine düşünme fırsatı bulmuşlardır.

Kesitten Mekâna: Öğrencilerden kesiti verilen eğimli bir topografyada açık, yarı-açık ve kapalı 

durumlarını ifade eden mekânlar üretilmeleri beklenmiştir. Topografyanın tasarımdaki etkisini sadece 

kesit çizimleri üzerinden göstermeleri istenmiştir. Çizecekleri kesitlerde mekânın farklı durumlarını ifade 

eden (her bir durum için 2’şer adet olmak üzere) toplam 6 farklı alternatif üretmeleri beklenmiştir. 

Üretilecek alternatif kesitlerin aşağıdaki örnek topoğrafyada düşünülmesi istenmiştir. (Resim 5.8)

Ders 6 Nisan tarihinden itibaren aşağıdaki program kurgusu 

doğrultusunda yürütülmüştür:
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Çizilen kesitlerde yüzeyle kurulan ilişkilerin mekânsal potansiyelleri ve gelişmişlik düzeyi, kesitlerin 

1/100 ölçeğine uygun şekilde çizilmiş olması ve kesitlerin okunabilirliği çalışmanın değerlendirme 

kriterleri olarak belirlenmiştir. Çalışma aracılığıyla öğrenciler bir mekânı yalnızca kesit üzerinden 

tanıma, tanımlama, hayal edebilme, ifade edebilme deneyimi elde etmişlerdir. Ayrıca farklı kotlarda 

nasıl mekânsal potansiyellerin olabileceği üzerine de yaratıcı bir düşünme süreci geçirmişlerdir.

SÜREÇ İÇERİSİNDE DERSE YÖNELİK DEĞİŞİMLER

2015 yılından 2020 yılına değin öğrenci sayıları artış göstermiş, bu nedenle her yıl, mevcut 

mekânsal imkânlar yapılan programlar aracılığı ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma grupları 

oluşturmak, eş zamanlı bir geri dönüş sağlanabilecek nitelikte ve daha kısa süreli çalışmaların 

seçilmesi, uygulamaların ayrı stüdyolar halinde yürütülerek tartışmaların tüm stüdyolar bir araya 

gelerek yürütülmesi gibi çözüm arayışları 5 yıllık süreç içerisindeki ders programlarını biçimlendirmiştir. 

Tablo 5.4’te 2015-2020 yılları arasında değişen öğrenci sayıları ve yürütülen çalışma sayıları 

görülebilmektedir.

Çalışma içeriklerinin yoğunluğu ile çalışma sayısı ters orantılıdır. 2015-2016 ve 2016-2017 Eğitim 

Öğretim yılları güz ve bahar dönemlerinde aynı sayıda çalışma yaptırılırken ilerleyen senelerde 

sayılar içerik geliştirmelerine bağlı olarak farklılaşmıştır. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde 

öğrenciyi mimarlık disiplininin karakterine alıştıracak egzersizlerin sayısı artırılırken bahar döneminde 

çalışma ölçekleri büyütülerek sayı azaltılmıştır. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı güz ve bahar 

dönemlerindeki egzersiz sayısının artışı içeriklerin daha kısa süreli çalışmalar üretilecek biçimde 

güncellenmesi nedeni ile meydana gelmiştir. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde egzersiz 

sayısının artışı ise egzersiz içeriklerinin aşamalı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi nedeniyle 

gerçekleşmiştir. 

Resim 5.8. Kesitten Mekana Çalışması Öğrencilere Verilen Kesit
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2019-2020 yılı bahar döneminde uzaktan eğitimin bir gerekliliği olarak öğrencinin problemle 

daha çok kendi başına yüzleşeceği varsayılmış ve çalışma içerikleri kısa sürede etkin öğrenme 

sağlayabilecek nitelikte basitleştirilerek egzersiz sayısı artırılmıştır.

Tablo 5.4. Mimari Tasarıma Giriş Dersi Dönemlere Göre Öğrenci ve Yapılan Çalışmaların Sayıları
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Stüdyo Belleği ve Arşivlemenin Mimari Tasarım Eğitiminde Önemi

GİRİŞ

Mimari tasarım eğitiminde stüdyo kültürünün başlıca bileşenleri mekân, insan ve ürünler gibi fiziksel unsurlardır. 

Stüdyo kültürünün oluşmasında, devamlılığının sağlanmasında ve bir belleğe dönüşmesinde stüdyoda yapılan 

üretimler büyük önem taşımaktadır. Öte yandan, stüdyo kültürünü oluşturan fiziki bileşenlere ek olarak, somut 

olmayan unsurlar da stüdyonun ayrılmaz bir parçası olarak stüdyo kültürünü şekillendirmektedir. Stüdyonun 

aktörü olarak insanların davranış örüntüleri, alışkanlıkları, deneyimler ve eylemler; mekânla da ilişkilenen, 

insana ait somut olmayan bileşenlerdir. Koch vd.’ne göre, bu örüntüler de stüdyo üretiminin ‘yan ürünler’ 

olarak tanımlanan bir unsurudur.1 Dutton, stüdyo kültürünün bir parçası ve üretimlerin sonucu olarak bu 

bileşenleri ‘saklı müfredat’ olarak tanımlamaktadır.2 Okulun sosyal ilişkilerinden ve aynı zamanda ders içeriğiyle 

paralel türeyen, ders içeriğinde açıkça belirtilmemiş değerler, tutumlar ve kurallar ile öğrenci, eğitimci ve 

uygulayıcıların nesiller boyunca aktardıkları alışkanlıklar ve kültür ‘saklı müfredat’ın içeriğini oluşturmaktadır. Bu 

deneyimlerin baş aktörü olarak insan, hatırladıklarıyla, hafızasıyla ve aktarabildikleriyle kültürün devamlılığını 

sağlayandır. Bu noktada stüdyo kültürünü oluşturan somut olmayan ana bileşenlerden en önemlisi ‘stüdyo 

belleği’ olmaktadır. Stüdyonun aktörleri olarak farklı pozisyonlardaki insanların tüm deneyimleri bu belleğe 

dahildir.

Öyleyse stüdyo kültürünün bileşenlerinden olan ürünler ve ‘yan ürünler’ stüdyo belleğinin kurucu unsurlarıdır. 

Bu nedenle bu bölümde, stüdyo belleğinin önemi, hem bileşenleri hem de arşivler aracılığıyla bellek oluşumu
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1 Aaron Koch vd., The Redesign of Studio Culture: A Report of the AIAS Studio 

Culture Task Force, Washington DC, 2002, 3. Çeviri yazarlar tarafından yapılmıştır.

3 Koch vd., The Redesign of Studio Culture, 4.

“Mimarlık eğitimi alanlar kuşkusuz karakterini stüdyo deneyiminden alan canlı bir hafızaya 

sahiptirler. Uzun geceler, heyecan verici projeler, aşırı bağlılık, kalıcı arkadaşlıklar, geç saatler, 

uzun soluklu çalışmalar, yorucu kritikler, öngörülemeyen süreç, toplum bilinci, kişisel fedakarlıklar 

akla gelmektedir. Bu konular, çoğunlukla öğretim programında ve tasarım ödevlerinde bile 

yazmaz; ancak en hatırlanan ve en etkilenilenlerdir. Dolayısıyla, mimari tasarım stüdyosundaki 

deneyimler, alışkanlıklar ve örüntüler, ‘stüdyo kültürü’ olarak isimlendirdiğimiz kavramı oluşturur.”3

2 Thomas Dutton, “The Hidden Curriculum and the Design Studio,” in Voices in 

Architectural Education, New York: Bergin & Garvey, 1991, akt. Koch vd., The 

Redesign of Studio Culture, 4.



Stüdyo Belleği ve Arşivlemenin Mimari Tasarım Eğitiminde Önemi

bağlamında ele alınarak aktarılacaktır. Arşivleme ve katalog oluşturmanın stüdyo belleğinin oluşmasındaki 

rolü ile stüdyo kültürünün devamlılığının sağlanmasına olan katkısı ortaya koyulacaktır. Mimari Tasarıma Giriş 

dersi bağlamında da ele alınan bu bölüm, çalışmanın bir stüdyo belleği olarak hem stüdyo kültürüne hem 

de literatüre katkısını tartışmaktadır.
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Stüdyo Belleğinin Bileşenleri

Felsefe, nörobilim, psikoloji, nöroloji gibi birçok bilimin üzerinde çalışmalar yaptığı bellek, temelde bir 

depolama aracı olarak görülmektedir. Sözlük anlamına bakıldığında, “şeyleri hatırlama becerisi”, 

“bireysel veya grup olarak insanların olayları hatırlayabildiği zaman dilimi”, “ölen bir kişinin ardından 

hatırlanan”, “bilginin depolandığı bilgisayar bölümü veya bilginin bilgisayarda depolandığı 

boşluğun miktarı” gibi çok yönlü anlamlara sahiptir.4 Bellek, bireye ait, algılama, kodlama, kaydetme, 

geri çağırma, hatırlama, unutma gibi birçok farklı ve kompleks süreçleri içermektedir. Aynı zamanda 

da bellek; insan-mekân-zaman ekseninde şekillenmektedir. Bu nedenle belleğin, insana ait bilişsel, 

psikolojik, zihinsel süreçlerle şekillenen, mekânsal olarak kodlanan ve zamana ait farklı anlara işaret 

eden özellikleri vardır.

Mimari Tasarıma Giriş stüdyosu kapsamında düşünülünce, zamansal süreç içerisinde farklı ‘an’larda 

oluşturulan ürünlerin, yürütücü ve öğrencilerin kendi zihinsel süreçlerinde yer alarak, stüdyoyla 

beraber mekânsal olarak kodlanmasıyla stüdyonun belleğinin oluştuğu söylenebilir. Aynı zamanda 

yine insana ait stüdyoyla ilişkili tüm davranış örüntüleri de stüdyonun ‘yan ürünleri’ olarak belleğin 

bir parçası olmaktadır. Bu durumda ‘stüdyo belleği’, yukarıda bahsedilen mekanik işlevden öte 

stüdyonun aktörleri ve bileşenleri ile beraber kültürünü oluşturan en önemli unsurlarından biri 

olmaktadır. Hem stüdyonun kurucu öğelerinden biri olmakta hem de stüdyonun sürdürülebilirliğini 

garanti etmektedir. Bu anlamda stüdyoya ait ürünleri ve süreçleri kayıt altına almak, sadece bir 

depolama ve arşiv aygıtı olmanın ötesinde öğrenci ve yürütücülerin bütüncül olarak bakıldığında 

ise kurumun hafızasını da oluşturarak hem kurumsal hem de mekânsal aidiyeti sağlamaktadır.

Belleğin oluşması, geri çağrılması için kodlara, hatırlatma figürlerine ihtiyaç vardır. Bu figür bazen 

insan, bazen mekân, bazen de herhangi bir nesne olabilir. Belleğin mekânsal olarak kodlandığı, hatta 

‘yerleştirme’ (locci) mantığıyla bir ezberletme tekniği olarak da kullanıldığı bilinmektedir.5,6 Bu nedenle 
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4 “Oxford Learners Dictionaries”, son güncelleme 8 Mart, 2022,

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/memory .

“Memory” kelimesinin Türkçe’deki karşılıkları bellek, hafıza, anı, hatıra gibi farklı 

kelimelerle çeşitlenmektedir. Bu nedenle “bellek” kelimesinin sözlük anlamı, daha 

kapsayıcı olan İngilizce karşılığı ile ele alınmıştır.

5 Pierre Nora, Hafıza Mekânları, çev., Mehmet Emin Özcan, Ankara: Dost Kitabevi, 

2006.

6 Frances Yates, The art of memory, USA: Routledge, 1966.
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stüdyonun mekânı bellek oluşumu açısından birincil hatırlatma figürü olarak düşünülebilir. Özelde 

stüdyonun mekânı, genel olarak da tasarım okullarının mekânları, mekânsal belleği oluşturarak 

hem kalıcı hafızada yer edinirler hem de kurumsal aidiyeti tanımlarlar. Belleğin toplumsal olarak 

şekillendiği ve aynı zamanda da mekânsal olarak kökenlendiğini vurgulayan Halbwachs hem 

mekân hem de insanın hatırlatıcı olduğu tanıklıkların; önceden bulunulan bir yere tekrar gidince, 

parçası unutulmuş bir tabloyu yeniden şekillendirdiğini vurgulayarak anlatmaktadır.7 Türkiye’de 

ve dünyada köklü ve kurumsallaşmış mimarlık okullarının mekânlarının en az eğitimleri kadar ön 

planda olmaları, mezunları tarafından uzun zamanlar hatırlanmaları ve geniş kesimlerce bilinmeleri 

buna bir örnek olarak düşünülebilir. NAAB8 da mimarlık eğitiminin fakülte, öğrenci, yönetim ve 

tüm personellerin arasında iyimserlik, saygı, paylaşım, bağlılık ve inovasyonu teşvik eden pozitif 

öğrenme ortamları sunması gerektiğini vurgulayarak, mekânın önemini ortaya koymaktadır.9

Olayların ya da durumların tanıkları olarak insanlar da hatırlatmaya dair diğer bileşenlerdir.  

Yürütücüler ve öğrencilerin bir arada oluşturduğu stüdyo ortamı, toplumsal çerçevede şekillenen 

belleği hatırlanabilir kılmaktadır. Halbwachs’ın vurguladığı gibi “insan, anılarına toplum içerisinde 

ulaşır; onları toplum içerisinde hatırlar ve onları toplum içerisinde tanıyıp konumlandırmaktadır”.10 

Stüdyonun tüm bireylerinin bireysel hafızaları da aslında toplumsal bağlamda şekillenmektedir. 

Stüdyo belleğine ait bu bileşenlerin kaydedilmesi, kalıcı hafızada yer edinebilmesi için, somut ve 

sabit tanıklıklara dönüşmesi gerekmektedir. İnsan ve mekâna ait bileşenler yani stüdyo ortamında 

yapılan üretimler, eylemler ve gündelik yaşam belirli araçlarla kayıt altına alınırsa, sabit tanıklıklara 

dönüşerek kalıcı olacaktır. Stüdyo ortamındaki deneyimleri ve eylemleri tüm duyumlarla yansıtamasa 

da arşivler, stüdyo belleğini kalıcı kılmaya yönelik en önemli araçlardan birisidir. Çizimler, maket 

fotoğrafları, stüdyo gündelik hayat fotoğrafları vb. her şey bu arşivin bir parçasıdır. Öte yandan 

arşivin kendisi de bir bellek mekânıdır. Bu bağlamda belleği somut ve sabit tanıklara dönüştüren 

arşivlemenin ve katalog oluşturmanın stüdyo belleğinin sürekliliğine olan katkıları tartışılacaktır.
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7 Maurice Halbwachs, Kolektif Hafıza, çev., Banu Barış, Ankara: Heretik Yayınları, 

2017, 9.

8 Açılımı “National Architectural Accreditation Board/ Ulusal Mimari Akreditasyon 

Kurulu” olan ve Amerika kökenli akreditasyon kurulu. Daha fazla bilgi için: https://

www.naab.org , son güncelleme 15 Mart, 2022.

9 NAAB, “2014 Conditions for Accreditation”, (2014), 10. (erişim 08.03.2022).

Stüdyo Belleği ve Arşivlemenin Mimari Tasarım Eğitiminde Önemi6

10 Maurice Halbwachs, Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri, çev., Büşra Uçar, Ankara: 

Heretik Yayınları, 2016, 16.



Arşivleme ve Katalog Oluşturmanın Belleğe Katkısı

Bir bellek olarak arşiv fikri sosyal ve kültürel bir metafordan daha fazlasını içermektedir. Arşivlemek 

amacıyla toplanan belgeler ve eserler insan etkileşiminin zamansal ve mekânsal iletişim aralığını 

anlayabilmek için önemli kaynaklardır. 2016 yılında pek çok bilim insanı, üretilen bilginin sürekliliği 

için gerekli ilkeleri belirlemek amacıyla bir araya gelerek uluslararası alanda kabul gören “The FAIR 

Data Principles”11 adlı ilkeleri oluşturmuş ve bu ilkeler “Scientific Data” isimli dergide yayınlanmıştır. 

Bu ilkelere göre üretilen bilginin bulunabilir (Findable), ulaşılabilir (Accessible), birlikte çalışılabilir 

(Interoperable) ve tekrar kullanılabilir (Reusable) olması vurgulanmaktadır. Burada da vurgulandığı 

üzere bilginin nesilden nesle aktarılması ve böylece hafızanın sürdürülmesine yardımcı olması 

noktasında sözlü ve geleneksel diğer iletişim kaynaklarıyla birlikte ‘arşivler’ ön plana çıkmaktadır.12

Faucault’a göre arşiv terimi hem fiziksel bir mekân hem de bu mekân içinde işleyen kavramsal bir 

sistem olarak anlam ikiliği barındırmaktadır.13 Mekân bağlamında ele alındığında ise arşiv hem 

fiziki karşılığı olan bir mekân, hem de içinde geçmişin yüklü olduğu kavramsal bir mekân olarak 

düşünülebilir.14 Bu doğrultuda arşivler, aslında düşünceyi organize eden ve yöneten alanlardır.15

Müzeler ve kütüphaneler gibi yerden bağımsız bir saklama alanı olarak arşivler, farklı zaman 

dilimlerini bir araya getirerek bileşenlerini zamansal hasarlardan koruyan bir kapsül görevi 

görürler.16 Arşiv oluşturmak “geleneksel zamandan mutlak bir kopuşu” gerektirir ve bu sayede arşiv, 

zamanın kendi üzerindeki etkisinden kopuk bir varlık da kazanır.17 Osborne’a göre araştırmacıların, 

oluşturulan arşivler sonucunda eğitim belleğinde yer alan deneyimleri kaynak olarak benimsemesi 

ve bunlar üzerine sorular sorması, bu belleğin sürdürülebilirliğine olanak tanımaktadır.18 Bu nedenle, 

Osborne’nin de belirttiği gibi arşivlerin, kendi ortamında var olması, kaynaklara dolaysız ulaşım ve 

bellek gelişimi açısından önemli rol oynamaktadır.19
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16 Akyol, “Photograph as an Architectural Document”.

17 Akyol, “Photograph as an Architectural Document”.

18 Ken Osborne, “Archives in The Classroom”.  The Journal of The Association of 

Canadian Archivists. Archivaria, 23, (1986).
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19 Osborne, “Archives in The Classroom”.

15 Melike Akyol, “Photograph as an Architectural Document: A Visual Archive for 

Metu Campus”, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, 2012.

14 Foucault ve Miskowiec, “Of Other Spaces”, 24.

13 Michel Foucault ve Jay Miskowiec, “Of Other Spaces”. Diacritics, 16/1 (1986), 

24.

12 Kenneth E. Foote, “To Remember and Forget: Archives, Memory, and Culture”. 

American Archivist, 53/3 (1990).

11 FAIR Data Principles, ADİL Veri Prensipleri olarak Türkçe’ye çevrilmektedir. 

Detaylı bilgi için bkz. https://www.go-fair.org/fair-principles/ son güncelleme 8 

Mart, 2022.



Malzemenin depolanması aynı zamanda da paylaşıma açılabilmesi için arşivler birtakım mekânsal 

ve çevresel koşulları yerine getirmelidir. Ayrıca arşivin organizasyonu, farklı temalara, tarihlere ve 

üretene göre yapılabilecek detaylı bir sınıflandırma da gerektirir. Dolayısıyla materyallerin derlenmesi, 

verilerin saklanması ve araştırmacılarla paylaşılmasıyla arşivler, yalnızca bilgilerin toplandığı ve 

depolandığı bir yer olmaktan çıkıp bir paylaşım ortamı haline gelir. Bu nedenle arşiv alanı, ister 

gerçek ister sanal olsun, arşiv malzemesine erişimi kolaylaştıracak bir yapıya sahip olmalıdır.

Arşivler, belgelerin toplu bir şekilde bulunması açısından büyük bir veri kaynağı oluşturmakta; 

dijital çağın getirisiyle verilerin depolanması daha kolay ve hızlı olmaktadır. Fakat bu sefer de 

arşivler geri dönüp bakılan kaynaklar olmaktan çıkarak sadece verilerin depolandığı alanlar 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle arşivlerdeki verilerin güvenli bir şekilde saklanmasının 

yanında bu verilerin işlenerek bir ürüne dönüştürülmesi önemli hale gelmiştir. Arşivleme, geçmişin 

analizini yapmak ve ulaşılan bu bilgiyle birlikte bugünü anlamak açısından önemli olduğu kadar 

gelecek nesillere miras kalacak kaynakları barındırmalarıyla da önemlilerdir.

Mimari tasarım disiplininde de arşivleme eylemi bir zorunluluk haline gelmiştir. Çağımızın gelişen 

teknoloji koşullarında mimari üretimlerin temsil biçimlerinin değişmesi sonucu, bu ürünlerin arşivlenme 

biçimleri de değişmiştir. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle mimari tasarımda kullanılan programların 

artması ve tasarımların bilgisayar ortamında üretilmesi ile mimari kayıtların ve belgelerin korunup 

geleceğe aktarılması mümkün olmuştur. Böylece bilgi dijital olarak kaydedilmeye başlanmış ve elde 

edilen verilerin güvenli bir şekilde saklanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu durum dijital platformlardaki 

arşivleme ihtiyacını da giderek artırmıştır.20 Bu anlamda mimarlık alanında kullanılan belgeleme 

yöntemlerinin dijital ortama entegrasyonu, bilgi kaydı tutma ve bilgiyi sisteme işleme açısından 

oldukça önem kazanmıştır. Arşiv materyallerine dijital erişim sağlamak, hem öğrenimi hem de arşiv 

uygulamasını güçlendirmektedir. Bu durum mimari tasarım sürecinin aktörlerinin aktif, yaratıcı ve eleştirel 

yaklaşmayı öğrenmelerine yardımcı olmakla birlikte kaynaklarını genişletmelerini ve toplumsal bağlarını 
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20 William J. Mitchell, “Architectural Archives in the Digital Era”, American Archivist, 

59, (1996).



derinleştirmelerini sağlamaktadır. Fakat dijital erişimin avantajlarının uygulamalı erişim olanaklarını 

engellememesi adına arşivlerin her iki yaklaşımı da içerecek şekilde kullanımının teşvik edilmesi 

gerekmektedir.21

Tasarım stüdyoları, mimarlık okullarında mimari tasarımı öğretmek için birincil araçtır. Hem yüz yüze 

hem de dijital ortamda (eskizler, CAD çizimleri, kavramsal ve ölçekli modeller, metinsel çalışmalar 

vb.) üretilen öğrenci çalışmaları stüdyo ortamında yapılan değerlendirmenin ardından, öğrenciler 

tarafından ya eve götürülür ya da stüdyolarda terk edilirler. Bu geniş süreçteki tüm çalışmaların 

fiziki olarak elde tutulmasının başlıca caydırıcılığı, özellikle büyük ölçekli modellerin depolanmasının 

zorluğundan kaynaklanmaktadır. Dijital arşivlemenin benimsenmesiyle birlikte, fiziksel depolama 

alanı gerektirmeden çok miktarda materyali toplama ve güvenli bir şekilde saklama potansiyeli 

ortaya çıkmıştır. Böylece ürünlerin uzun süreli ve güvenli bir şekilde saklanması ve geniş kitlelerle hızlı 

ve kolay biçimde paylaşılmasına olanak tanınmıştır.

Mimari Tasarımda Arşivleme ve Temsil Biçimleri

Mimari tasarımda, hem profesyonel hayatta hem de mimari eğitim ortamında sürecin ve üretimlerin 

kayıt altına alınarak belgelenmesi, arşivlenmesi ve paylaşımı büyük önem taşımaktadır. Bu 

paylaşımlara mimarlık kütüphaneleri, arşivler, müzeler vb. kurumlar uzun yıllardır aracılık etse de 

artık bu alanda gelişen ve mimarlık alanında 1980’lerden bu yana ağırlıklı olarak kullanılan dijital 

teknolojilerden yararlanılmaktadır. Böylece bazen bir veri tabanı, bazen bir elektronik kaynak veya 

basılı yayın (kitap, dergi, katalog vb.) gibi farklı temsil biçimleriyle üretimlerin daha geniş kitlelerle 

paylaşma imkânı ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda, söz konusu kurumlar içerik ve fiziki koşullarını 

güncelleyerek bu ortama ayak uydurmaktadırlar.
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21 Burçak Şentürk, “The Use of Archives in Education: Examples From Abroad”, 

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 4/1 

(2013).



Hem güçlü bir veri tabanı oluşturmaları hem de sürdürülebilir paylaşıma olanak tanımaları açısından 

‘Mimarlık Enstitüleri’ araştırma ve meslek birliği yönüyle, aynı zamanda arşivlemeye yaptığı katkılar 

açısından büyük önem taşımaktadır. Kurumsal temsiliyet anlamında ön plana çıkan enstitüler 

aynı zamanda küresel mimari belleğin oluşmasında ve aktarılmasında büyük rol oynamaktadır. 

Kısaca bu kurumlar bilginin toplandığı ve depolandığı bir yer olmanın dışında bir paylaşım ortamı 

oluşturmaktadır. Misyonları ve mimarlık ortamına yaptıkları katkılar açısından CCA, GRI ve RIBA22 

örnek olarak verilebilir. Enstitüler mekânsal bağlamları, kavramsal süreç açısından üretken ve 

organize edici özellikleri ile mimarlık ortamında arşivlemenin tartışmasız örneklerini oluşturmaktadır. 

“Biz, nesneleri derleyip, ‘bu, mimarlıktır ’ diyen bir müze değiliz. Biz insanları düşündürtmeye çalışıyoruz” 

diyen Phyliss Lambert ‘CCA’ nın bu konudaki amacını açıkça ortaya koymaktadır.23 Mimarlık 

Enstitüleri ile stüdyo belleği kuruluş, işleyiş ve ölçek açısından farklı depolama amaçlarına sahip 

olsalar da görsel hafızanın mimarlık disiplinindeki önemi ve bellek oluşturmadaki gücü açısından 

aynı paydada buluşmaktadırlar.

Bugüne kadar ülkemizde de mimarlık eğitimi veren okullar ve araştırmacılar tarafından mimari 

tasarım stüdyolarının belleği kitap, e-kitap, dergi, katalog vb. farklı türlerde yayınlarla temsil edilmiş 

ve paylaşılmıştır (Tablo 6.1). Bu çalışmaların, stüdyo kültürünün zenginleşmesine, stüdyolarda üretilen 

ve geliştirilen belleğin saklanmasına ve paylaşımın artırılmasına yönelik katkıları olması kadar bu 

türden belgelemelerin mimari tasarım eğitimine yapığı olumlu etkilerden de bahsetmek mümkün 

olmaktadır.
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23 “Canadian Centre for Architecture/Kanada Mimarlık Merkezi”, son güncelleme 

8 Mart, 2022, https://www.cca.qc.ca/en/about-overview .

22 CCA: Canadian Centre for Architecture (Kanada Mimarlık Merkezi); 

     GRI: The Getty Research Institute (Getty Araştırma Enstitüsü); 

     RIBA: The Royal Institute of British Architects (İngiliz Kraliyet Mimarlar Enstitüsü)

     olarak kısaltılmakta ve Türkçe’ye çevrilmektedir. 
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27 Aslıhan Şenel vd., First Year Works / Birinci Sınıf İşler 07-08, İstanbul: İTÜ Mimarlık 

Fakültesi Yayınları, 2009.

26 Ayşen Çelen Öztürk, der., Mimarlık Okullarında Tasarım Stüdyoları: Farklı 

Denemeler, İstanbul: Yem Yayınları, 2019.

Tablo 6.1. Mimari Tasarım Eğitiminde Tasarım Stüdyosu Uygulamalarının Paylaşıldığı Çeşitli Çalışmalara Ait Tablo

25 Özlem Arıtan vd., der., Noktadan Mekâna 2: Dokuz Eylül Üniversitesi Mimari 

Tasarım Birinci Sınıf İşler-Çalışmalar, İstanbul: Yalın Yayıncılık, 2018.

24 Didem Akyol Altun ve İnci Uzun, der., Noktadan Mekâna… Dokuz Eylül 

Üniversitesi Mimari Tasarım Birinci Sınıf İşler-Çalışmalar, İstanbul: Yalın Yayıncılık, 

2013.
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31 “ODTÜ Mimari Tasarım Stüdyoları”, son güncelleme 12 Nisan, 2022,

https://archweb.metu.edu.tr/en/architectural-design-studios .

30 Muteber Erbay vd., Resimden Mekana: Kandinsky – Sanat ve Mimarlık 

Arakesitinde Tasarım Stüdyoları, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2015.

29 “Toy”, son güncelleme 12 Nisan, 2022,

 https://toytasar.wordpress.com/

28 “İYTE Stüdyolar”, son güncelleme 12 Nisan, 2022, 

 https://view.joomag.com/iyte-studios-2014-2015/0194927001435770483?short
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34 Şengül Öymen Gür, der., Mimari Tasarım Eğitimine Çağdaş Önermeler, İstanbul: 

Yem Yayınları, 2017.

33 “The Book of Architecture School”, son güncelleme 12 Nisan, 2022,

http://earsiv.etu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.11851/3424?locale-attribute=tr

32 “Work Book TED”, son güncelleme 12 Nisan, 2022,

 https://arch.tedu.edu.tr/arch/gundem/haberler/workbook-2018-2020 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarıma Giriş dersleri kapsamında derlenen 

arşiv verileri de bu çalışma için zengin ve hazır bir kaynak sunmaktadır. Bugüne kadar herhangi 

bir katalog, kitap veya daha geniş etkisi olan web sitesi kullanımı görülmese de, birinci sınıf tasarım 

stüdyosuna dair bilgiler ve çalışmalar bildiri ve yayın bazında farklı ortamlarda dersin yürütücüleri 

tarafından paylaşılarak yaygınlaştırılmaya ve ders içeriklerinin akademik olarak tartışılabilmesine 

olanak tanımıştır.35 Geniş bir öğreten kadrosu tarafından uzun yıllardır yürütülen birinci sınıf 

mimari tasarım stüdyosu kapsamında hazırlanan bu e-kitap, hem öğrenci çalışmalarının yapılan 

araştırmaların bir parçası olarak analiz edilmelerini hem de üretilen çalışmaları geniş kitlelerle 

paylaşabilmeyi mümkün kılmıştır.

35 I. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Sempozyumu’nda 2017 yılında, Berna Üstün 

ve Fatma Kolsal tarafından İstanbul’da sunulan “Poli-Örüntü Olarak Tasarım 

Süreci” başlıklı bildiri, Mimari Tasarıma Giriş 2017-2018 güz dönemindeki “kitaptan 

mekâna” konulu tasarım egzersizinin tanıtılmasını içermektedir. 

Yine Berna Üstün ve Fatma Kolsal tarafından yazılan Marmara Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi’nin 2018 yılına ait 9. Sayısında yer 

alan, “Tasarım Sürecinde Zihinsel Bağlantıların Aktive Edilmesi: Mekânsal Bir 

Görselleştirme Çalışması” başlıklı makale, Mimari Tasarıma Giriş 2017-2018 güz 

dönemindeki “kitaptan mekâna” konulu tasarım egzersizinin metinlerarasılık ve 

yaratıcılık bağlamında kavramsal olarak tartışılmasını içermektedir.

ARQUITECTONICS: Architecture, Architecture, Education and Society Kongresinde 

(Barselona, İspanya), 04-06. Haziran 2014 tarihinde, Özlem Kandemir tarafından, 

uluslararası olarak sunulmuş ve tam metni bildiri kitabında sanal ortamda basılmış 

olan “Introduction to Architectural Design – First Term Experience of Architectural 

Design Education” (Mimari Tasarıma Giriş - Mimari Tasarım Eğitiminin İlk Dönem 

Eğitimi) bildirisinde, Mimari Tasarıma Giriş I dersinin yeni müfredatla başlangıcının 

yapıldığı, 2013-2014 Güz Dönemi’ne ait ilk dönem mimari tasarım eğitimi ve 

sürecine ait yapılan çalışmalar ve deneyimler aktarılmıştır. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/583801



Bu çalışmada, Mimari Tasarıma Giriş dersi kapsamında beş yıl boyunca (2015-2020) arşivlenen 

bilgi ve belgeler paylaşılmış; ayrıca bu arşiv verilerinden yararlanılarak yeni bilgi üretme yoluyla 

farklı başlıklarla da dersin iç dinamikleri sunulmuştur. Ders kapsamında oluşturulan arşiv; verileri 

bilgiye dönüştürme ve kavramsal çerçeve çizmeye, stüdyo belleğini kurmaya, belleği kalıcı kılmaya, 

yürütücüler ve öğrenciler için kurumsal aidiyet oluşturmaya, kurumun stüdyo kültürünü sürdürülebilir 

kılmaya doğrudan katkı koymuştur. Böylece beş yıllık süre içerisinde düzenli şekilde arşivlenen 

öğrenci çalışmaları sayesinde, derste yapılan uygulamalar ve dersin algılanış biçimi ile süreçte 

nasıl değişim gösterdiği kayıt altına alınmış ve takip edilebilmiştir. Bu eylem böylece, ders içeriğinin 

zaman içindeki dönüşümünü ve güncel gereksinimlerini kolay ve objektif biçimde tespit etmeyi 

de sağlamıştır. Bu bağlamda Mimari Tasarıma Giriş dersinin yaklaşımını ortaya koymak amacıyla 

oluşturulan görsel arşivin dersin gelişim sürecine yapmış olduğu katkı önemlidir.

SONUÇ

Zaman, mekân ve insan faktörleriyle bütünleşik olarak düşünülüp ele alınması gereken stüdyo 

belleğinin bileşenleri fiziksel unsurlar ve stüdyonun somut olmayan öğeleridir. Stüdyonun aktörleri 

olarak öğrenciler ve yürütücüler; mekân ve mekâna ait öğeler; stüdyonun materyalleri ve 

üretilen çalışmalar stüdyo kültürünü, aynı zamanda belleğini de oluşturan fiziksel unsurlar olarak 

tanımlanabilir. Bunlara ek olarak, insanların davranış örüntüleri, alışkanlıkları, deneyimleri, eylemleri 

veya yapma biçimleri de nesiller boyu paylaşılarak aktarılan hem bireysel belleği hem de kurum 

hafızasını oluşturan stüdyo belleği unsurlarıdır. Stüdyo belleğine ait tüm bu somut olmayan unsur 

ve süreçleri fiziki tanıklara dönüştüren en önemli bileşen de materyaller ve özellikle stüdyonun 

çıktıları olarak ürünlerdir. Bu ürünler, belgelendiği, kaydedildiği ve depolandığı sürece fiziki 

varlıklarını ve anlamlarını sürdürebilirler. Bu anlamda stüdyonun üretimlerinin varlığını sürdürmesini 

garantileyen, dolayısıyla da belleği oluşturan en önemli eylem de arşivlemedir. Bu noktada mimarlık
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35 13-14 Şubat 2020 tarihinde, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde düzenlenen 

21. Yüzyıl Konut Tartışmaları Kongresinde Elif Tatar, Feran Özge Güven Ulusoy 

ve Sevgin Aysu Oryaşın tarafından “Tasarım Eğitiminde Soyutlama Yaklaşımıyla 

Barınma Mekânı Üretimi” başlıklı bildiri sunulmuştur. Bildiride; tasarım alanında 

çeşitli biçimlerde kullanılabilen “soyutlama” kavramı bir düşünme ve araştırma 

aracı olarak ele alınmıştır. Mimari Tasarıma Giriş dersi kapsamında kurgulanan 

21.yy mimarlık ortamında barınma mekânı tasarlamak üzerine odaklanan iki 

farklı çalışmanın sonuç ürünlerinin karşılaştırmalı analizi yapılarak deneyimler 

paylaşılmıştır. ------ https://www.ayvansaray.edu.tr/resources/files/kutuphane/21.

YYKonutEKitap120220.pdf 

Son olarak 2021 yılında Megaron Dergisi’nde Fatma Kolsal ve Özlem Kandemir 

tarafından, öğrenme stilleri ve mekânsal algı düzeyinin, mimari tasarlamadaki 

başarı ile aralarında bir ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla 

gerçekleştirilen “Mimari Tasarıma Giriş Stüdyosunda Öğrenme Stilleri Üzerine Bir 

Araştırma” başlıklı araştırma makalesi yayınlanmıştır. https://megaronjournal.com/

tr/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=tur&un=MEGARON-42713



ortamından beslenen ve aynı zamanda ortama katkı sunan bölgesel ve küresel ölçekte arşivler 

değerlendirildiğinde, arşivlemenin önemi de daha iyi kavranabilir.

Arşivlemenin önemi hem pragmatik hem de kavramsal bir süreç olarak değerlendirildiğinde daha 

da iyi anlaşılmaktadır. Kavramsal bir çerçeve oluşturmak ve arşivlenecek belgeleri bu sisteme 

yerleştirmek, bir arşiv oluşturmanın birbirini tamamlayan iki eylemidir. Bu nedenle bir arşivin oluşturulması 

teknik bir süreçtir, ancak aynı zamanda kavramsaldır. Buna karşılık, kavramsal değerlendirmeler 

olmadan teknik süreç işleyemez. Aslında arşiv oluşturmadaki ortak amaç; arşivleri araştırmacılar 

için pragmatik bir araç haline getirmek amacıyla veri toplamak, mevcut kaynakları erişilebilir hale 

getirmek ve bunu organize etmek çok önemlidir. Bu sebeple bu çalışma ile yapılmak istenilen 

de Mimari Tasarıma Giriş dersinin arşivini görünür ve ulaşılabilir kılmaktır. Bunu yaparken de hem 

arşiv bilinci oluşturma ve ona karşı ilgi uyandırma hem de eğitimciler ve okullarla bağlantı kurma 

anlamında eğitim kaynağı olarak görülebilir. Paylaşılarak ulusal ve küresel ölçekte mimarlık eğitimi 

literatürüne katkı sağlayan kataloglar, veri tabanları, yayınlar ve diğer arşiv araçları, aynı zamanda 

kurumsal öz değerlendirme açısından da önem taşımaktadır. Program öz değerlendirme ile verileri 

geri bildirim mekanizmaları ile analiz etmek mümkün olmaktadır. Aynı zamanda NAAB ve MİAK gibi 

mimarlık akreditasyon organlarının çalışma yöntemlerine de hizmet ederek, öz değerlendirme sonrası 

planlamaları kolaylaştırmaktadır. Mimari Tasarıma Giriş dersleri kapsamında üretilen bu çalışmaya 

ait arşivleme çalışmaları süreç içerisinde (2015-2020) öz değerlendirme yapmayı olanaklı kılmıştır. 

Böylelikle, dersin akışında köklü değişikliklerden ziyade minör müdahaleler gerçekleşmiş; bu durum 

tekrara düşmeden programı güncel kılmıştır.
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KISIM II



Mimari Tasarıma Giriş Dersi 
2015-2020 Yılları Arasında 

Üretilen Çalışmalar

2015-2016 Güz Dönemi
2015-2016 Bahar Dönemi

2016-2017 Güz Dönemi
2016-2017 Bahar Dönemi

2017-2018 Güz Dönemi
2017-2018 Bahar Dönemi

2018-2019 Güz Dönemi
2018-2019 Bahar Dönemi

2019-2020 Güz Dönemi
2019-2020 Bahar Dönemi

*Fotoğraf: 2020, Mimarlık Bölüm Başkanlığı Arşivi ’nden alınmıştır. 



Berna ÜSTÜN

Özlem KANDEMİR

Figen K. ÇORAKBAŞ

Elif TATAR

Hakan KELEŞ

Fatma KOLSAL

F. Özge G. ULUSOY

Stüdyo Yürütücüleri: 

E1*: Kent Keşif Haritası

Kentte belirlenen referans 

noktalarını bağlayan bir rota 

oluşturularak deneyimlerin bir 

harita ile temsili

146

E2: Kukla Tasarımı

İnsan eylemlerini ve 

ölçülerini/oranlarını yansıtan 

farklı ölçeklerde beden 

soyutlamaları üretilmesi

E3: Kesit ile Anlamak

Atölye karşısında bulunan 

iç avluda zemin, saçak, 

örtü gibi çeşitli tasarımların 

gerçekleştirilmesi

F**: Food Scapes

Bir bitki ve bitkinin yetiştiği 

coğrafya seçilerek, bu bitkinin 

üretimiyle ilgili 1-2 kişilik bir 

barınma programı üretimi

2015
2016
G Ü Z

*E: Egzersizler **F: Final Çalışması 



147
Food Scapes

2015
2016
G Ü Z

Merve DUMAN



148
Food Scapes

2015
2016
G Ü Z

Fatma CANATAN Merve DUMAN Ü. Seleme GÜNEŞ



Berna ÜSTÜN

Özlem KANDEMİR

Elif TATAR

Fatma KOLSAL

F. Özge G. ULUSOY

Gamze ŞENSOY

A. Deniz YEŞİLTEPE

Stüdyo Yürütücüleri: 

E1: Seyir Durağı

Sarıcakaya bölgesinde eğimli 

topografyada seyir eylemine 

imkân veren bir tasarım üretimi

149

E2: Kent Günlükleri

Dönem boyunca yapılan 

tasarımların süreç içerisindeki 

tüm verilerinin sistematik bir 

şekilde kaydedildiği özgün 

bir defter üretilmesi

E3: Örtü-Örüntü

Kampüste kütlesel sınırlarını 

kütüphane ve kültür merkezinin 

oluşturduğu sokak niteliğindeki 

aralıkta örtü-örüntü tasarımı 

gerçekleştirilmesi

F: Su Çekimi

Eskişehir kenti Porsuk kıyısında 

insanların çeşitli eylemlerini 

gerçekleştirebileceği mekân 

tasarımı

2015
2016
BAHAR



150
Seyir Durağı

2015
2016
BAHAR

Şerif ALBAYRAK(9) isim yok (?)(4) isim yok (?)



151
Su Çekimi

2015
2016
BAHAR

Tuğçe MERMER



152
Su Çekimi

2015
2016
BAHAR

Merve YAMAK Okan XHEMAILI Tuğçe MERMER



153

E1: Rüya Kutusu

Üç adet rüyanın geçtiği 

ortamların ve olayların 

tariflenerek hacim içerisinde 

temsili

E2: Beden Soyutlama 

İnsan eylemlerini, ölçülerini 

ve oranlarını yansıtan 

farklı ölçeklerde beden  

soyutlamaları üretilmesi

E3:Kent Deneyimi Haritası

Kentte belirlenen referans 

noktalarını bağlayan bir rota 

oluşturularak deneyimlerin

bir harita ile temsili

E4: Hacim-e Yerleşme

125 m3 bir hacim içerisinde 

temel gereksinimlere cevap 

veren bir yaşam alanı tasarımı

F: Habitat

Tasarım alanı ve kullanıcıları 

öğrenci tarafından belirlenen 

coğrafyada barınma tasarımı

2016
2017
G Ü Z

Berna ÜSTÜN

Özlem KANDEMİR

Figen K. ÇORAKBAŞ

Elif TATAR

Fatma KOLSAL

Hakan KELEŞ

Gamze ŞENSOY

A. Deniz YEŞİLTEPE

Stüdyo Yürütücüleri: 



154
Rüya Kutusu

2016
2017

Esma AYDOĞDU Muhsin VURAL Simge YARAR

G Ü Z



155
Kent Deneyimi Haritası

2016
2017

Abdulsamad WAFAIE. Fırat KILAVUZ. Berna COŞKUN. Havva Nur KAYNUN.Onur ASAR. Nursel BAYINDIR.

G Ü Z



156
Hacim-e Yerleşme

2016
2017

Aras DÖNMEZER Aycan KALE Sinem KARAASLAN

G Ü Z



157
Habitat

2016
2017
G Ü Z

Elif AZAK



158
Habitat

2016
2017

Aras DÖNMEZER

G Ü Z



159
Habitat

2016
2017

Elif AZAK

G Ü Z



160
Habitat

2016
2017

Esra YILDIRIM

G Ü Z



161

E1: Akıl Defteri

Dönem boyunca yapılan 

tasarımların süreç içerisindeki 

tüm verilerinin sistematik bir 

şekilde kaydedildiği özgün 

bir defter üretilmesi

E2: Bademlik Kent İskelesi

Şelalepark yakınında yer alan 

bir topografyada açık-yarı 

açık alanların kurgulandığı 

ve seyir vb. eylemlere imkân 

tanıyan tasarım üretimi

E3: Kent Örtü-Örüntüsü

Kampüste kütlesel sınırlarını 

yemekhane binası ve Taş 

Bina’nın oluşturduğu sokak 

niteliğindeki aralıkta örtü-

örüntü tasarımı

E4: Kent Nişi/Cebi

Eskişehir kentinde potansiyeller 

barındıran Porsuk çayı 

hattında belirlenen alanda 

çeşitli eylemlere imkân veren 

bir tasarım üretimi

F: Parazit Barınma

Kampüste seçilen alanda, 

alandan türeyen, çoğalabilen 

iki kişilik bir barınma tasarımı

2016
2017
BAHAR

Berna ÜSTÜN

Özlem KANDEMİR

H. Günseli DEMİRKOL

Fatma KOLSAL

A. Deniz YEŞİLTEPE

Gamze ŞENSOY

Pınar DEMİREL ETLİ

Mazlum KALAK

Stüdyo Yürütücüleri: 



162
Bademlik Kent İskelesi

2016
2017

Abdullah SOUCCAR Emine TAŞ

BAHAR



163
Bademlik Kent İskelesi

2016
2017

Mehmet ÇALIŞKAN

BAHAR



164
Kent Örtü-Örüntüsü

2016
2017
BAHAR

Selin DURAN



165
Kent Örtü-Örüntüsü

2016
2017

Nursel BAYINDIR Sema AYDOĞAN

BAHAR

Selin DURAN



166
Parazit Barınma

2016
2017

Abdullah SOUCCAR Mert ERGİN

BAHAR



167
Parazit Barınma

2016
2017

Selin DURAN

BAHAR



168
Parazit Barınma

2016
2017

Şeyma AKSU

BAHAR



169

E4: Kitaptan Mekâna

Kitapta belirlenen bir 

bölümdeki mekansal anlatının 

model aracılığı ile ifade 

edilmesi

E5: Canlı Tasarımı

Kendine özgü hareket biçimi 

ve fiziksel nitelikleri olan bir 

canlı belirlenerek bu canlıya 

uygun bir ortam tasarımı 

yapılması

E6: İnsan Eylemleri

Dört adet insan eyleminin 

1/10 ölçekte aktarımı

E1: Hızlı Eskiz E2: 9 Sahne Kolaj E3: Psikocoğrafik Harita

Çok sayıda görsel içeren 

bir sunum izlendikten sonra 

akılda kalan veriler ile hızlı 

eskizler gerçekleştirilmesi

İkamet edilen yerden kampüse 

ulaşırken deneyimlenen rota 

üzerinde fotoğraflar çekilmesi 

ve bir hikâye oluşturulacak 

şekilde kurgulanması

Yerin ruhunu en iyi yansıtacak 

şekilde görselleştirme içeren, 

kişisel deneyimlerin aktarıldığı, 

Odunpazarı bölgesini anla-

tan bir harita üretilmesi

E7: Beden Soyutlama

İnsan eylemlerini, ölçülerini 

ve oranlarını yansıtan 

farklı ölçeklerde beden 

soyutlamaları üretilmesi

Farklı iklim bölgelerindeki 

fiziksel ve meteorolojik 

şartlardan bedeni koruyacak 

geçici bir kabuk tasarımı ve 

arazi soyutlamaları

F: Kabuk Tasarımı

2017
2018
G Ü Z

Berna ÜSTÜN

Özlem KANDEMİR

H. Günseli DEMİRKOL

Fatma KOLSAL

F. Özge G. ULUSOY

Gamze ŞENSOY

S. Aysu ORYAŞIN

Merve ARTKAN

Stüdyo Yürütücüleri: 



170
9 Sahne Kolaj

2017
2018
G Ü Z

Zennur GÜDEN

Yağmur İ. FİDAN

Rümeysa MUŞTU

E. Gönül İNAL



171
Psikocoğrafik Harita

2017
2018
G Ü Z

Muhammed KAŞIKÇI

Rümeysa MUŞTU

Buse GÜLCAN

Özgür O. DAĞTEKİN



172
Kitaptan Mekana

2017
2018
G Ü Z

Fazilet KARA Yağmur İ. FİDANHacer BEKLEN



173
Canlı Tasarımı

2017
2018
G Ü Z

Ahmet NAİR Muhammed KAŞIKÇIYağmur İ. FİDAN



174
Beden Soyutlama

2017
2018
G Ü Z

Merve HAN Yaren ŞAHİNYağmur İ. FİDAN



175
Kabuk Tasarımı

2017
2018
G Ü Z

M. Şermin DOLUKAN



176
Kabuk Tasarımı

2017
2018
G Ü Z

Çağlasu ÇAĞLIYANGİL



177
Kabuk Tasarımı

2017
2018
G Ü Z

Ecem ÖZGÜ



178
Kabuk Tasarımı

2017
2018
G Ü Z

M. Şermin DOLUKAN



179

E1: Kanlıkavak Kent İskelesi

Porsuk Çayı’nın iki kola 

ayrıldığı noktada kent, su ve 

çevre ile kurulacak muhtemel 

ilişkilerin açık/yarı açık/kapalı 

mekanlarla organize edilmesi

E2: Araştırma Dosyası

Dönem boyunca yapılacak 

iki ana tasarımın, süreç 

içerisindeki tüm verilerinin 

sistematik şekilde kaydedildiği 

bir ‘defter’ tutulması 

E3: Duraklama Noktası

İki Eylül Kampüsünde; kampüs 

içi ilişkileri güçlendirecek, yer, 

iklim, topografya vb. çevresel 

verilerin dikkate alındığı bir 

“duraklama noktası” tasarımı

E4: Hacim-e Yerleşme

125 m3 bir hacim içerisinde 

temel gereksinimlere cevap 

veren bir yaşam alanı tasarımı

F: Kentten Doğaya Barınma

Musaözü Göleti çevresinde 

2 kişilik, 200 m3 hacminde 

fiziksel çevre ve barınma 

eyleminden türeyen mekansal 

örgütlenmelerin tasarımı

2017
2018
BAHAR

Berna ÜSTÜN

Özlem KANDEMİR

H. Günseli DEMİRKOL

Elif TATAR

Setenay BATMAZ

Merve ARTKAN

Fatma KOLSAL

Gamze ŞENSOY

F. Özge G. ULUSOY

S. Aysu ORYAŞIN

A. Müge ÖZ DÖŞER

Okan ŞİMSEK

Stüdyo Yürütücüleri: 



180
Kanlıkavak Kent İskelesi

2017
2018
BAHAR

Hira AslanB. Damlanur ERTEKER



181
Kanlıkavak Kent İskelesi

2017
2018
BAHAR

Muhammed Enes HAN



182
Hacim-e Yerleşme

2017
2018
BAHAR



183
Kentten Doğaya Barınma

2017
2018
BAHAR

Ayça ZÜMRÜT



184
Kentten Doğaya Barınma

2017
2018
BAHAR

Dilek SEVİM



185

E1: Hareket Atölyesi

İki Eylül Kampüsü’nde ana 

alle üzerinde deneyimlenen 

mekânların eskiz ve zihin 

haritalama araçları ile 

aktarılması

E2:Psikocoğrafik Harita

Yerin ruhunu en iyi yansıtacak 

şekilde görselleştirme içeren, 

kişisel deneyimlerin aktarıldığı 

bir harita üretilmesi

E3:Psikocoğrafik Model

Harita çalışmasında deneyim-

lenen alana dair bir kavram/

tema üretilerek alanın bir 

bölümünün 50x50x50 cm3 

hacimde ifade edilmesi

E4: Eylem Kesitleri

Gündelik yaşantıdan temel 

eylemlere yönelik fotoğraflar 

çekilmesi, eylemlerin mekânı 

biçimlendirişinin antropometrik 

ölçülerle değerlendirilmesi

E5: Beden Soyutlama

İnsan eylemlerini, ölçülerini 

ve oranlarını yansıtan 

farklı ölçeklerde beden 

soyutlamaları üretilmesi

2018
2019
G Ü Z

Berna ÜSTÜN

Özlem KANDEMİR

H. Günseli DEMİRKOL

Elif TATAR

Setenay BATMAZ

Merve ARTKAN

Fatma KOLSAL

F. Özge G. ULUSOY

A. Deniz YEŞİLTEPE

Gamze ŞENSOY

S. Aysu ORYAŞIN

A. Müge ÖZ DÖŞER

Okan ŞİMŞEK

Tuna TORUN

Serkan C. HATIPOĞLU

Melih KAMAOĞLU

Merve KAYA

Stüdyo Yürütücüleri: 

E6: Meyveden Kabuğa E7: Strüktür Nüvesi F: Kabuk Tasarımı

Seçilen bir meyvenin 2 adet 

kesitinin alınarak soyutlama 

aracılığı ile çizime aktarılması

Meyve soyutlaması ile elde 

edilen yapısal bilginin 

kullanılarak bir strüktür nüvesi 

oluşturulması

Strüktür nüvelerinin eylemlerle 

dönüşümü,  örüntü oluşturulması 

ve örüntünün geçici barınma 

eylemine imkân veren yapısal 

bir kabuğa dönüşmesi



186
Hareket Atölyesi

2018
2019
G Ü Z

Batuhan SATICI. Nimet ZENGİN.
Enes BALKİ. Salih POLAT

Mihriban AYNACI. Zülal AKINCI.
Burak DEVECİOĞLU. Sevgi SOLMAZ.

Cansu TATLI. Ceyda DÖNMEZ.
Aleyna DOĞAN. Ebrar İZMİRLİ.



187
Psikocoğrafik Harita

2018
2019
G Ü Z

Şeyma ZEYBEK. Bahattin KIZILDAĞ. Kübra ÖZMEN. Hatice DEMİRKIRAN. Hatice ÇOBAN.

Ece ÇİÇEK. Vahide KAYA. Asu İrem ÖZFIRTINA. Nihal ACAR. Sevdenur YETİŞEN. Kübra BOZ. Gülender Nur ŞAHİN. Tuna ÇAKMAK.

AŞAMA-I

AŞAMA-II



188
Psikocoğrafik Model

2018
2019
G Ü Z

Gülbahar DOLAŞ Doğukan ÖLMEZHalil İbrahim KARAKOÇ



189
Eylem Kesitleri

2018
2019
G Ü Z

Kübra BOZ. Gülender Nur ŞAHİN. 
Mustafa SÜMER. Hasan OĞUZ.

Doğukan ÖLMEZ. Ömer BALTA.
Elif ERCAN. Özcan KOCAAĞA.

H. İbrahim KARAKOÇ. Oğuzhan ARIKAN.
Mehmet ARSU. Tuğyan BAYRAK.



190
Beden Soyutlaması

2018
2019
G Ü Z

Rafet YALMAN Ilgın ERTuğçe ALTUN



191
Kabuk Tasarımı: “Meyveden Kabuğa”

2018
2019
G Ü Z

Kübra BOZ



192
Kabuk Tasarımı: “Meyveden Kabuğa”

2018
2019
G Ü Z

Kübra BOZ



193
Kabuk Tasarımı: “Meyveden Kabuğa”

2018
2019
G Ü Z

Halil İbrahim KARAKOÇ



194
Kabuk Tasarımı: “Meyveden Kabuğa”

2018
2019
G Ü Z

Ömer BALTAEmrullah ŞENYÜZ



195
Kabuk Tasarımı: “Meyveden Kabuğa”

2018
2019
G Ü Z

Asu İrem ÖZFIRTINA



196

E3: Oyun Tasarımı

Karakterleri, atmosferi ve 

kuralları olan bir oyun 

tasarlanması ve bu 

evrenin kolaj tekniğiyle 

görselleştirilmesi

E4:Düşey Kamusal Alan

Bitişik nizam yapı dizisinde 

belirlenen aralığa 200 m3 

hacimli, düşey bir kamusal 

alan tasarımı

E5: Aralığa Yerleşme

İçinde 2x2 m boyutlarında 

bir boşluk ve ağaç olan 

5x10x3.5 m boyutlarındaki 

bir hacmin içerisine iki kişi için 

yaşama mekanı tasarlanması 

E6:Kent Nişi ve Günlüğü

Porsuk çayı ile ilişkili içsel 

dinamiklerle bütünleşen, 

mevcut mekansal unsurları 

güçlendiren, yenilerini imkanlı 

kılan bir kent nişi üretilmesi

F: Parazit Barınma

Eskişehir Tülomsaş yerleşkesi 

ile Köprübaşı bölgesinin sınır 

oluşturduğu Porsuk kıyısı ve 

yakın çevresinde parazit 

barınma birimi tasarlanması

2018
2019
BAHAR

Berna ÜSTÜN

Özlem KANDEMİR

H. Günseli DEMİRKOL

Elif TATAR

Setenay BATMAZ 

Merve ARTKAN

Fatma KOLSAL

Gamze ŞENSOY

S. Aysu ORYAŞIN

A. Müge ÖZ DÖŞER

Okan ŞİMŞEK

Tuna TORUN

Serkan C. HATIPOĞLU 

Melih KAMAOĞLU

Merve Kaya

Stüdyo Yürütücüleri: 

E1: Suda Yaşam E2: Mimari Program Önerisi

Su üstünde, altında veya 

ikisinde de yaşamaya olanak 

veren yaşam kapsüllerinin 

tasarlanması 

Okulun mimarlık bölümünde 

öğrencilerin fiziksel-sosyal ve 

kültürel ihtiyaçlarından yola 

çıkarak yeni bir mimari ihtiyaç 

programının üretilmesi



197
Mimari Program Önerisi

2018
2019

Beyza ÖKSÜZ. Aleyna DOĞAN. Burcu ERASLAN. İrem AYDIN. Büşra KARA. Cenap ÖZER. A. Enes BALKİ. Murat CANPOLAT. Sultan ARICILAR.

BAHAR



198
Oyun Tasarımı

2018
2019

Beyza ÖKSÜZ

OYUNUN HİKÂYESİ: Yıl 2077 gelişen teknoloji yanında kötülükleri de getirdi. 

Zamanla havamıza, gıdamıza ve bizlere bulaşan bu radyasyon etkisiyle 

genetik açıdan çok kötü görünen yaratıklara benzemeye başladık. Bilim 

adamları buna “yüzsüz bebekler” ile çözüm sağlamaya çalıştı. Hatları, 

genleri tam olarak belli olmayıp yine de duyuları net bir şekilde yerinde olan 

bebekler belli bir yaşa geldiğinde eskiden olan “normal insan görünüşü”ne 

sahip olmak için genlerinin peşine düştüler, birbirleriyle savaştılar.

OYUNUN AMACI: Göz rengi, kaş rengi, saç uzunluğu, şekli, rengi vb. kişisel 

özelliklerin olduğu gen bankalarını bulmak. Oraya ulaşana ve istenileni 

elde edene kadar rakipler ve çevresel faktörlerle savaşmak. Genleri kendine 

enjekte etmek. Oyun haritasında sadece yönler ve yollar belirtilir.

OYUNUN KURALI: Oyuna aynı anda en fazla 50 kişi girebilir. Aynı anda 

birden fazla 50 kişilik gruplar girebilir. Can seviyesi belli bir sınır altına inince 

1 dk baygın kalır. Gen sayısı 5 gibi bir sayı ile sınırlı olduğu için ilk 5e 

girilmelidir. Oyun farklı gen merkezlerinden tüm genler toplanınca sonlanır, 

öncesinde oyun kazanılamaz.

OYUNUN EVRENİ: Günümüz sembolleri yıkılmış halde sahadadır. Yol ortasında 

kırık özgürlük heykeli, artık yüzen Galata Kulesi vb. Çevrenin kötü olduğunu 

belirtmek için kirli, gri hava hâkimdir. Hava şartları sıklıkla değişir. Ara sıra 

yağan asit yağmurları vs. ölümle sonuçlanabilir.

KARAKTERLER: Yüzleri olmayan 18-19 yaşındaki dayanıklı, atik karakterlerdir. 

Belirli özellikleri yoktur. Çünkü oyunda kazanılacaktır. Sadece başlangıçta 

ten rengi ve cinsiyet seçilebilir. Kıyafet tek tiptir. Renkler farklıdır. Dövüşmeye 

hazır karakterler olduğu için kuvvetli ve hızlıdırlar. Rakipleri ile savaşta 

“bayıltabilme” adına çeşitli dövüş yetenekleri vardır.

BAHAR
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Kent Nişi ve “Günlüğü”

2018
2019

Kübra BOZ

BAHAR
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Kent “Nişi” ve Günlüğü

2018
2019

Kübra BOZ. Sevdenur YETİŞEN. Hasret ÖZER. Furkan KARAÇOR.

BAHAR



201
Kent “Nişi” ve Günlüğü

2018
2019

Zehra Güler ALTAY. Kübra ÖZMEN. Ilgın ER. Havva YILDIRIM.

BAHAR
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Parazit Barınma

2018
2019

İrem AYAN

BAHAR
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Parazit Barınma

2018
2019

Zeynep Çağla DUMAN

BAHAR

Kübra BOZ
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E4: Kitaptan Mekâna

Yazı dilinde anlatılan 

mekânsal tasvirlerin 

kişiselleştirilerek soyutlama 

prensiplerine göre modele 

aktarılması

E5: İnsan Figürleri 

Tanınmış mimarlar tarafından 

geliştirilmiş insan figürlerine 

ait soyutlamaları içeren 

araştırma föyü üretimi

E6: Beden Soyutlama

İnsan eylemlerini, ölçülerini 

ve oranlarını yansıtan 

farklı ölçeklerde beden 

soyutlamaları üretilmesi

E1: Yaprak Soyutlama E2: Fotoğraf Soyutlama E3: Ölçü-Ölçek-Oran

2 farklı türden yaprağın 

soyutlama prensiplerine göre 

kâğıda aktarılması ve model 

üretimi

İnsan, doğa ve yapılı 

çevre temalı fotoğrafların 

soyutlanması ve model üretimi

Odunpazarı Modern Müze’ye 

yapılan gezi bağlamında 

ölçü-ölçek-oran temalı bir 

broşür hazırlanması

E7: Arazi Soyutlama

Home belgesinden yola 

çıkarak seçilen topografyanın 

soyutlama prensiplerine göre 

modele aktarımı

F: Kabuk Tasarımı

Soyutlaması üretilen coğrafya 

üzerinde geçici barınma 

sağlayacak bir kabuk tasarımı 

üretilmesi

2019
2020
G Ü Z

Berna ÜSTÜN

Özlem KANDEMİR

Elif TATAR

Gülşah DOĞAN

Fatma KOLSAL

F. Özge G. ULUSOY

Gamze ŞENSOY

A. Deniz YEŞİLTEPE

S. Aysu ORYAŞIN

Merve ARTKAN

Merve KAYA

Yakut ÇINAR

Melih KAMAOĞLU

Serkan C. HATIPOĞLU

Stüdyo Yürütücüleri: 
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Yaprak Soyutlama “Çizim”

2019
2020

Veysel TEKİN

G Ü Z

Bengisu ŞEVİK

Öznur ORTAÇ

Hacer Berfin SAYAR
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Yaprak Soyutlama “Model”

2019
2020
G Ü Z

Samet AKSOY İrem TEKİNEfe YILDIRIM
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Fotoğraf Soyutlama

2019
2020
G Ü Z

İlayda GÜNEŞ. Belemir TOPKAYA. Hacer Berfin SAYAR. Hasan Furkan ÇAKMAK.Zeynep Gül BAĞAN. Rabia ÇATPINAR.
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Ölçü-Ölçek-Oran “Broşür ”

2019
2020

İrem ÖZER

G Ü Z

Rafet Barkın SARIHAN
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Kitaptan Mekana “Görünmez Kentler ”

2019
2020
G Ü Z

Hilal INANIR. Gizemnur ARSLAN. “Kentler ve Gözler-1” Neslihan TOPÇU. Esma UYSAL. “İnce Kentler-1”Esra ÇETİN. Dilara PALA. “İnce Kentler-5”
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İnsan Figürleri Araştırması

2019
2020
G Ü Z

Berkay ÖZDEMİR. Zeynep Gül BAĞAN. Burak SAYLIK. Yunus Emre DANIŞMAZ.



211
İnsan Figürleri Araştırması

2019
2020
G Ü Z

Pelin BOSNALIER. Gizem YILMAZ.
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Beden Soyutlama

2019
2020
G Ü Z

Tuğçe Nur ÜNALAN. Burak YILDIRIM. Dilara ŞAHİN. Fatma Nur CAN.Ceyda BÜYÜK. Hilal YILMAZ.
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Kabuk Tasarımı + Arazi Soyutlama

2019
2020
G Ü Z

Betül KÖSE
Tunahan ÜNAL
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Kabuk Tasarımı + Arazi Soyutlama

2019
2020
G Ü Z

Betül KÖSE. Tunahan ÜNAL.
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Kabuk Tasarımı + Arazi Soyutlama

2019
2020

Betül KÖSE. Tunahan ÜNAL.

G Ü Z
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Kabuk Tasarımı + Arazi Soyutlama

2019
2020
G Ü Z

Hilal İNANIR. Gizem Nur ASLAN.
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Kabuk Tasarımı + Arazi Soyutlama

2019
2020

Hilal İNANIR. Gizem Nur ASLAN.

G Ü Z
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Kabuk Tasarımı + Arazi Soyutlama

2019
2020
G Ü Z

İrem TEKİN. Esra ULUKAVAK.
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Kabuk Tasarımı + Arazi Soyutlama

2019
2020
G Ü Z

İrem TEKİN. Esra ULUKAVAK.
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E5: Festival Posteri

Ünlü bir mimarın yapısından 

alınan iki kesitin öne çıkan 

niteliğinin özgün bir biçimde 

yorumlanarak yeniden ifadesi

E6: Kolaj Tasarımı

Uluslararası Mimarlık ve Kent 

Filmleri Festivali kapsamında 5 

gün boyunca her gün bir film 

izleyerek poster hazırlanması

E3:Araştırma Metinleri

Bir mimarın yapısının, evden 

çekilen bir fotoğrafta  mevcut 

bağlama kolaj tekniğiyle 

yerleştirilmesi ve bağlamın 

yeniden yorumu

E1: Bir Küp Mekân E2: Gözlem Noktası

E4: Araştırma Kesitleri

125 m3 bir hacim içerisinde 

temel gereksinimlere cevap 

veren bir yaşam alanı tasarımı

Belirlenen coğrafi bir bölgede 

geçici kullanıma uygun, temel 

eylemleri karşılayan tek kişilik 

bir gözlem noktası tasarımı 

üretimi

   Bir mimarın yapısının yazınsal 

anlatıya dönüşümü

 Deneyim, zaman ve boşluk 

kavramlarına dair okumalarla 

mekanın yazınsal yorumu

E7: Kesitten Mekâna

Kesiti verilen eğimli bir 

topografyada açık, yarı açık 

ve kapalı durumlarını ifade 

eden mekânlar üretilmesi

F: Home-School

Eğimli bir arazide açık, yarı 

açık, kapalı mekan dengesi 

içerisinde temel eylemlere 

imkan tanıyan çalışma ve 

barınma birimi tasarımı

2019
2020
BAHAR

Berna ÜSTÜN

Özlem KANDEMİR

Elif TATAR

H. Günseli DEMİRKOL

Gülşah DOĞAN

Fatma KOLSAL

F. Özge G. ULUSOY

Gamze ŞENSOY

A. Deniz YEŞİLTEPE

S. Aysu ORYAŞIN

A. Müge ÖZ DÖŞER

Yakut ÇINAR

Melih KAMAOĞLU

Serkan C. HATIPOĞLU

Merve ARTKAN

Merve Kaya

Arife KOCA

Stüdyo Yürütücüleri: 

1

2
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Bir Küp Mekân

2019
2020

Ali Furkan ÇETREZ. Beyza Zahide ALP. İlayda GÜNEŞ. Batuhan VURAL.Emine ŞAHİN. Yunus Emre DANIŞMAZ.

BAHAR
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Gözlem Noktası

2019
2020

İbrahim ERBİL
Beyza Zahide ALP

Betül KÖSE
Gözde IŞIK

BAHAR
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Gözlem Noktası

2019
2020

İbrahim ERBİL. Beyza Zahide ALP. Betül KÖSE. Gözde IŞIK.

BAHAR
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Gözlem Noktası

2019
2020

Elif GÜRSES. İbrahim ARSLANKAN. Berkay ÖZDEMİR. Rafet Barkın SARIHAN.

BAHAR
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Gözlem Noktası

2019
2020

Aybüke DAĞDELEN. İrem ÖZER. Narin Gülfem MARAŞLIOĞLU. Şüheda KARASAY.

BAHAR



226
Gözlem Noktası

2019
2020

Rabia AKDAŞ. Aysun ŞAHİN. Rümeysa Nur SEZER. Zeynep Seda AKKAYA.

BAHAR



227
Gözlem Noktası

2019
2020

Efe YILDIRIM. Nevinnur YEŞİLDERE. Can Rafi YARAŞ. Beyzanur DERVİŞ.

BAHAR
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Araştırma Kesitleri

2019
2020

Zeynep Seda AKKAYA A. Enes BALKİHacer Berfin SAYAR

BAHAR
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Festival Posteri

2019
2020

Tuğçe Nur ÜNALAN Öznur ORTAÇAhmet Doğukan ALTINER

BAHAR
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Kolaj Tasarımı

2019
2020
BAHAR

Berat YAKARTunahan ÜNAL

Melih YÜKSEL Hüseyin KIRBIYIK
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Kesitten Mekâna

2019
2020

Nadire Damla ERTAŞ Öznur ORTAÇBurak SAYLIK

BAHAR



232
Home-School

2019
2020

Efe YILDIRIM

BAHAR



233
Home-School

2019
2020

Hacer Berfin SAYAR

BAHAR



234
Home-School

2019
2020

İbrahim ERBİL

BAHAR



YAZARLAR



Prof. Dr. Berna Üstün

e-mail: bustun@eskisehir.edu.tr
adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2 Eylül Kampüsü, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 1988 yılında tamamladı. 1993 yılında 
Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Anabilim Dalında “Sedad Hakkı Eldem’in Mi-
marlık Anlayışı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme” konulu yüksek lisans tezi ile mezun oldu. Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim dalı Bina Bilgisi Doktora prog-
ramını, 2000 yılında “Konut Tasarımında Esnek Planlama Amaçlı Yaklaşımlar ve Tasarımda Kullanıcı 
Katılımının Öneminin Eskişehir Örneğinde İncelenmesi” konulu tezi ile tamamladı. 1989 yılında Ana-
dolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde başlayan akademik yaşamı Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde 
halen devam etmektedir. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde mimari tasarım dersleri yürütmekte olup, 
Geleneksel Türk Evi, Esnek Konut Tasarımı ve Tasarımda Kullanıcı Katılımı uzmanlık alanları arasında 
yer almaktadır.

Dr. Öğr. Üy. Hatice Günseli Demirkol

e-mail: hgdemirkol@eskisehir.edu.tr
adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2 Eylül Kampüsü, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 1999 yılında tamamladı. 2001’de 
ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık programından “Constructing the Enclosed Garden in Urban 
Context: Jean Nouvel’s Foundation Cartier” başlıklı yüksek lisans tezi ile mezun oldu. 2009 yılında 
ODTÜ Mimarlık Doktora programında “The Turkish Grand National Assembly Complex: the func-
tion and meaning of parliamentary spaces” başlıklı doktora tez çalışmasını tamamladı. Doktora 
çalışmaları esnasında bir yıl süre ile Bauhaus Üniversitesi European Urban Studies enstitüsünde 
görevlendirildi. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi’nde başlayan akademik yaşamı Eskişehir Teknik 
Üniversitesi’nde halen devam etmektedir. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermekte olup, 
araştırma alanları içerisinde mimari tasarım ve eleştirisi, kentsel tasarım ve peyzaj, kamusal alan, 
kamu mekanı ve binaları, yeşil altyapılar yer almaktadır. Tasarım yoluyla araştırma, multi-disipliner 
tasarım ortamları, mimaride digital arayışlar ve temsiliyetleri üzerine yeni çalışmalar yürütmektedir.

Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2006 yılında lisansını, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana 
Bilim Dalı’nda 2009 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2015 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık 
Ana Bilim Dalı’ndan “Mimarlık Eğitiminde Sürdürülebilir Bir Model Önerisi” başlıklı doktora tez çalış-
ması ile mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2008-2016 yılları arasında Araştır-
ma Görevlisi olarak başladığı akademik yaşamını, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 
2016 yılından bu yana Dr. Öğretim Üyesi olarak devam ettirmektedir. Lisans ve yüksek lisans 
düzeyinde mimari tasarım dersleri yürütmekte olup, mimari tasarım, mimarlık, planlama ve tasarım-
da kuram, eleştiri, yöntem uzmanlığını tanımlayıcı anahtar kelimelerdir. Bu kapsamdaki öncelikli ilgi 
alanlarını; mimarlık eğitimi, eğitim mekanları ve sürdürülebilirlik oluşturmaktadır. 

Dr. Öğr. Üy. Elif Tatar

e-mail: elifguclu@eskisehir.edu.tr
adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2 Eylül Kampüsü, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2001 yılında tamamladı. 2004 yılında 
Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Anabilim Dalında “Mimari Tasarım Sürecinde 
Bilgisayar Teknolojileri” konulu yüksek lisans tezi ile mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bi-
limleri Enstitüsü Mimari Tasarım Doktora programını, 2013 yılında “Bilişim Teknolojileri ile Dönüşmekte 
Olan Mimarlık Nesnesi ve Maddesiz Öğeleri” konulu tezi ile tamamladı. 2004 yılında Anadolu Üni-
versitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başlayan akademik yaşamı İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde devam etmiştir. 2014 yılından itibaren Eskişehir Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almakta, halen lisans ve yüksek lisans düze-
yinde mimari tasarım dersleri vermektedir. Mimarlık, Mimari Tasarım ve Kuramları, Mimarlık ve Bilişim 
Teknolojileri, Mimarlık ve Modernite, Mimarlık ve Felsefe uzmanlık alanları arasında yer almaktadır.

Dr. Öğr. Üy. Özlem Kandemir

e-mail: ozlemkandemir@eskisehir.edu.tr
adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2 Eylül Kampüsü, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye



Dr. Öğr. Üy. Fatma Kolsal

e-mail: fatmakolsal@eskisehir.edu.tr
adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2 Eylül Kampüsü, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde 2006 yılında tamamladı. Lisans 
eğitiminde 1 yıl süreyle Bari Politeknik Üniversitesi’nde eğitim gördü. 2015 yılında Anadolu Üni-
versitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Anabilim Dalında “Cumhuriyet Dönemi Modernleşmesinin 
Bir Sanayi Yapısı Üzerinden Kentsel ve Mekânsal Olarak Okunması: Aydın Tekstil Yerleşkesi” konulu 
yüksek lisans tezi ile mezun oldu. Aynı yıl başladığı doktora eğitimini Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde 
“Re-thinking Creativity in Architectural Design Education” konulu tez ile 2020 yılında tamamladı. 
Halen Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde akademik çalışmalarına devam etmekte, li-
sans düzeyinde Mimari Tasarıma Giriş, Temel Tasarım ve Mimari Proje gibi stüdyo ağırlıklı derslerde 
2014 yılından bu yana görev almaktadır. Başlıca çalışma alanları arasında tasarım süreci, yara-
tıcılık, mimari tasarım stüdyoları, sanat, endüstriyel miras ve metinlerarasılık yer almaktadır.

Öğr. Gör. Dr. Gülşah Doğan

e-mail: gulsahdogan@eskisehir.edu.tr 
adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2 Eylül Kampüsü, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye

Lisans eğitimini 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğiti-
mini ise 2014 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde “Osmanlı Mimarlığının Batılılaşma Süre-
cinde Erzurum Şehir İçi Hanları” başlıklı tez çalışması ile tamamladı. 2022 yılında “Modernleşmenin 
Kırsaldaki İzleri: Köy Enstitüleri Yerleşkelerinin Korunmaları ve Miras Değerleri Üzerine Bir Çalışma” 
başlıklı doktora tez çalışması ile Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 2011-2014 yılları 
arasında Atatürk Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2014‘ten 
itibaren Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarına 
devam etmektedir. Çalışmalarını Mimari Koruma alanında sürdürmekte ve alanındaki derslerin yanı 
sıra çeşitli sınıf düzeylerinde mimari proje stüdyolarında görev almaktadır. Başlıca araştırma alan-
ları arasında, mimari koruma, modern mimari miras, kültürel miras değerleri yer almaktadır.

Araş. Gör. Dr. Ayşe Deniz Yeşiltepe

e-mail: adbulut@eskisehir.edu.tr 
adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2 Eylül Kampüsü, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye

Lisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2001 yılında tamamladı. 
2006’da Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Bilgisi alanında “Atmosferik Korozyonun 
Metal Yapı Malzemelerine Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma ve Yapay Sinir Ağı ile Korozyon Hızı 
Tahmini” konulu yüksek lisans tezi ile mezun oldu. Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık 
Doktora Programını, 2019 yılında, “Türk Sosyal Sürdürülebilir Bina Sertifikası Modeli: TÜSSBİSER” baş-
lıklı tez çalışması ile tamamladı. 2008-2020 yılları arasında Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde konuk Öğretim Görevlisi olarak dersler verdi. 2020 yılından itiba-
ren, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak lisans eğitimi düzeyin-
de dersler vermektedir. Başlıca çalışma alanları, sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir 
mimari tasarım, yeşil binalar ve yapılı çevrede sürdürülebilirlik değerlendirmesi gibi konulardır. 

Araş. Gör. Dr. Feran Özge Güven Ulusoy

e-mail: fogulusoy@eskisehir.edu.tr
adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2 Eylül Kampüsü, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2011 yılında tamamladıktan sonra aynı 
yıl yüksek lisans eğitimine başladı. 2014 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Res-
torasyon programından, “Re-integrating the fragmented context: Preservation and Presentation 
of Side” konulu yüksek lisans tezi ile mezun oldu. 2015 yılında Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Anabilim Dalı’nda başladığı doktora çalışmasını 2021’de “Bellek-Mekân İlişkisi Bağlamında Anı 
Mekânlarının Değerlendirilmesi ve Korunması: Muğla Menteşe Tarihi Kentsel Doku” başlıklı tezi ile 
tamamladı. 2014 yılından bu yana Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Gö-
revlisi olarak çalışmalarına devam etmekte, lisans eğitiminde Mimari Tasarıma Giriş, Mimari Proje, 
Mimari Koruma gibi derslerde görev almaktadır. Başlıca çalışma alanları, insan-mekân-bellek ilişkisi, 
geleneksel konutlar, mimari ve kentsel koruma, çok katmanlı kentler vb.dir. 



Araş. Gör. Gamze Şensoy

e-mail: gamzesensoy@eskisehir.edu.tr
adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2 Eylül Kampüsü, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye

Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2013 yılında tamamladı. 2014 
yılında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyeliğine ve Yüksek Lisans eğitimine baş-
ladı. Yüksek Mimar unvanını “Mimarlıkta Eleştiri Bağlamında Ütopya Önermeleri” başlıklı tez çalış-
ması ile aldı. 2016 yılında başladığı doktora eğitimine halen devam etmekte ve ‘beden, mekân, 
davranış örüntüleri’ konuları arakesitinde doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. Ayrıca halen Es-
kişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevliliği yapmakta ve Temel Tasarım, 
Mimari Tasarıma Giriş gibi ilk yıl mimarlık stüdyolarının yanı sıra çeşitli sınıf düzeylerinde mimari proje 
stüdyolarında da görev almaktadır. Araştırma alanları, mimari tasarım eğitimi, mimari tasarımda 
kuram, eleştiri, yöntem, mimarlıkta beden, deneyim ve mekânsal algıdır.

Araş Gör. Sevgin Aysu Balkan

e-mail: sevginaysuoryasin@eskisehir.edu.tr
adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2 Eylül Kampüsü, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye

Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2017 yılında tamamladı. Lisans eğitimi 
sırasında 1 yıl Farabi değişim programıyla Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitim gördü. Lisansa 
dayalı doktora eğitimine YÖK 100/2000 Doktora Programı kapsamında 2018 yılında Eskişehir 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı’nda başlayarak; çeşitli düzeylerde mimari tasarım ve 
yapı alanındaki derslerde görev aldı. 2019 yılında Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü’nde başladığı araştırma görevliliğine, 2020’den itibren Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü’nde devam etmektedir. Mimari Tasarıma Giriş, Temel Tasarım, Fiziksel Çevre Denetimi, çeşitli 
düzeylerde Mimari Tasarım Stüdyoları ve Diploma Projesi derslerinde görev almaktadır. Doktora 
eğitimine devam etmekte olup çalışma konuları hacim akustiği, gürültü denetimi, işitsel konfor, ısısal 
konfor ve görsel konfordur.

Araş. Gör. Okan Şimşek

e-mail: osimsek@eskisehir.edu.tr 
adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2 Eylül Kampüsü, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2015 yılında tamamladı. Lisans eğitimi 
sırasında 2012 yılında Erasmus değişim programıyla Universidad Europea de Madrid’de eğitim 
gördü. 2017’de Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olup, Fen Bilimleri Ens-
titüsü Bina Bilgisi Anabilim Dalından, 2019 yılında “Güncel Mimari Program Yaklaşımlarının Gelecek 
Senaryoları Bağlamında Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezi ile mezun oldu. 2019 yılında 
başladığı doktora eğitimine halen devam etmektedir. 2017 yılı itibariyle Eskişehir Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü’nde Temel Tasarım, Mimari Tasarıma Giriş, Mimari Proje gibi çeşitli düzeylerde tasa-
rım stüdyosu derslerinde görev almaktadır. Mimarlık eğitimi ile ilişkilenen “tasarım süreçleri, tasarım 
stüdyoları, erken tasarım evresi” alanlarının yanı sıra “mimari program, mekanın algılanması ve çok 
duyulu deneyim” konuları ile ilgilenmektedir.

Araş Gör. Ayşe Müge Öz Döşer

e-mail: aysemugeoz@eskisehir.edu.tr
adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2 Eylül Kampüsü, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye

Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2012 yılında tamam-
ladı. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve 
başlamasının hemen ardından ‘Yapım Proje Yönetimi’ alanında yüksek lisans yapmakta olduğu 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde görevlendirildi. ‘Integration of BIM to Facility Mana-
gement’  başlıklı yüksek lisans çalışmasını tamamlanmasının ardından 2016 yılında tekrar Anadolu 
Üniversitesine dönerek doktora eğitimine başladı. Doktora eğitimi halen devam etmekte ve ‘Yapılı 
Çevrede Sosyal Sürdürülebilirlik’ konusunda çalışmaktadır. Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Anabilim 
Dalında Araştırma Görevlisi olarak Yapı Yönetimi ve Maliyeti, Uygulama Projesi, Yapı Yapım Yön-
temleri gibi derslerde görev almaktadır. Çalışma alanları proje ve yapım yönetimi, şantiye yönetimi, 
sürdürülebilirlik yönetimidir.



Araş. Gör. Merve Kaya

e-mail: kaya.merve@kocaeli.edu.tr
adres: Kocaeli Üniversitesi, Anıtpark Yerleşkesi, Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli/Türkiye

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2017 yılında tamamladı. Lisansa dayalı 
doktora eğitimine YÖK 100/2000 Doktora Programı kapsamında 2018 yılında Eskişehir Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı’nda başlayarak; mimari tasarıma giriş, temel tasarım ve çeşitli 
düzeylerde mimari tasarım stüdyo derslerinde görev aldı. 2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Mi-
marlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladıktan sonra; Mimari Tasarıma Giriş, 
Temel Tasarım, Tasarı Geometri, Yapı Bilgisi, çeşitli düzeylerde Mimari Tasarım Stüdyoları ve Bitirme 
Çalışması derslerinde görev almaya devam etmektedir. Doktora eğitimine Eskişehir Teknik Üniver-
sitesi’nde devam etmekte olup çalışma konuları mimari tasarım süreci, anlatı, temsil araçları, mimari 
tasarım eğitimi, kamusal ve özel alan, kentsel mekanlardır.

Yüksek Mimar Merve Artkan

e-mail: merveartkan@eskisehir.edu.tr 
adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2 Eylül Kampüsü, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2016 yılında tamamladı. 2019 yılında 
Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Anabilim Dalı’ndan “İlkel Mimarlık Kavrayışının 
Martin Heidegger’in Techne/Teknoloji Eleştirileri Üzerinden Güncel Mimarlık Yaklaşımlarına Yansı-
maları” konulu yüksek lisans tezi ile mezun oldu. 2017-2019 yılları arasında Mimari Tasarıma Giriş 
derslerinde yürütücülük görevi aldı. 2019’da Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde başladığı doktora 
eğitimine halen devam etmektedir. Aynı yıl dâhil olduğu YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı 
kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Temel Tasarım, Mimari Tasarıma Giriş, 
Mimari Proje gibi çeşitli sınıf düzeylerindeki derslerde görev almaktadır. Araştırma alanları; mimari 
tasarımda kuram ve eleştiri, çağdaş mimarlık paradigması, mimari tasarım stüdyoları ve eğitimi gibi 
konular çerçevesinde şekillenmektedir. 

Yüksek Mimar Arife Koca

e-mail: arifekoca@eskisehir.edu.tr 
adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2 Eylül Kampüsü, Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir/Türkiye

Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans programından 2017 yılında mezun oldu. 2017 yılında 
Anadolu Üniversitesi Bina Bilgisi programında yüksek lisans eğitimine başladı. Kayıtlı olduğu yüksek 
lisans programından ‘’Kent Mimarisinde Değişen Sınır Kavramı Amasya Örneği Üzerinden bir İncele-
me’’ adlı tez çalışmasıyla 2019 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl başladığı Eskişehir Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Anabilim Dalı’nda YÖK 100/2000 doktora bursu programı kapsamında doktora eğitimine 
devam etmektedir. Burs programı kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Te-
mel Tasarım, Kentsel Tasarım Stüdyosu ve Mimari Proje Stüdyolarında görev almaktadır. Araştırma 
alanlarında ‘’mimarlık planlama ve tasarım, kentsel tasarım, yapılı çevrenin algılanması’’ gibi konu-
ların yanı sıra ‘’salgın süreçlerinde kamusal mekanda kullanım deneyimleri ve mekanın algılanması’’ 
gibi konular yer almaktadır.


