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Öz: Amaç: Eğitim süreçlerinde informel öğrenme deneyimlerinin 
taşıdığı önem doğrultusunda, okullarda öğrencilerin kendi tercihlerine 
uygun olarak, bireysel ve küçük grup çalışabilmelerine olanak veren 
mekânların yaratılması bir gereklilik halini almıştır. Bu bağlamda ça-
lışmada, mimarlık eğitimi için tasarlanacak okulların belirtilen yönde 
geliştirilmesine katkı sağlayan bir değerlendirme sunabilmek amaç-
lanmıştır. Araştırmanın hedefi, çalışmanın gerçekleştirildiği mimarlık 
bölüm binası özelinde informel çalışma açısından eksik ve olumlu 
yönlerin belirlenmesi değildir. Yöntem: Mimarlık öğrencilerinin eği-
tim ortamında informel çalışma gereksinimleri ve aradıkları mekânsal 
niteliklere ilişkin görüşlerini öğrenmek için açık uçlu sorular kullanıl-
mıştır. Öğrenciler düşüncelerini yazılı olarak ifade etmiştir. Çalışma, 
eğitim mimarisini etkileyen konuların tartışıldığı seçmeli derse katıla-
rak, konu bağlamında bilgi edinen, gönüllü 31 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin yorumları ve literatür araştırması 
bulguları birlikte yorumlanarak, tasarım süreçlerine ışık tutacak tema-
lar belirlenmiştir. Bulgular: Öğrencilerin görüşleri ışığında mimarlık 
eğitim sürecinde informel çalışma ortamlarının önemi ve gerekliliğine; 
okul içerisinde konumlandırılmasına; mekansal ilişkilerinin sağlanma-
sına; düzenlenme alternatiflerine ve temel mekansal niteliklerine işaret 
eden temalara ulaşılmıştır. Sonuç: Mimarlık öğrencileri tarafından 
bireysel ve küçük grup çalışma alanlarının ayrılması ancak öğrenciler 
arasındaki etkileşimin engellenmemesi gerektiği belirtilmiştir. Çalışma 
alanlarında esnekliğin ve konfor koşullarının önemi vurgulanmıştır. 
Görsel konfor açısından gün ışığı kontrolü sağlanması; işitsel konfor 
açısından çalışma farklılıkları kaynaklı sorunların engellenmesi; termal 
konforun informel çalışmalara olanak tanıyan sirkülasyon alanlarında 
sağlanması önemli görülmüştür. Teknolojik destek açısından priz 
sayısının yeterli olmasının önemi ifade edilmiştir. Dış mekân ilişkisi, 
çalışma mekanının niteliğini olumlu yönde etkileyen bir özellik olarak 
nitelendirilmiştir. Mimarlık eğitim sürecinin desteklenmesi açısından 
mimarlık okullarında informel öğrenme mekânlarının geliştirilmesine 
önem verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, araştırmada sunulan te-
maların tasarım süreçlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnformel Öğrenme, Okul Mimarisi, Mimarlık 
Eğitimi

Abstract: Aim: Considering the significance of informal 
learning experiences during educational processes, creating 
environments enabling students to study individually and in 
small groups at schools has become a necessity. Overall aim 
of this study is to present an analysis that will contribute the 
development of the schools to be designed for architecture 
education in this aspect. Method: The study was done with 
contributions of 31 volunteer students eliciting about the sub-
ject by attending the elective course in which topics affecting 
education architecture. Views of  students about their informal 
study necessities and desired spatial features of their educa-
tional environment have been learned by using open-ended 
questions. Students expressed their opinions in written form. 
The themes which would flash the designing processes have 
been revealed by interpreting the conclusions of the students 
and findings of literature research. Findings: The necessity 
of informal study environment during architectural education 
process; locating them inside the school; providing its spatial 
connections; alternatives of its organization and basic spatial 
features have been the achievements in the light of student 
views. Conclusion: Students need to separate planning of 
spaces for individual and group work; to provide visual, 
auditory and thermal comfort; technological support and re-
lationship with outdoor space at the studying environment. In 
terms of support of the architectural education process, it is 
necessary to give importance to the development of informal 
learning spaces. In this context, it is thought that the themes 
presented in this research will contribute to the design of in-
formal learning spaces in architecture schools.

Key Words: İnformel Learning, School Architecture, Archi-
tectural Education
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GİRİŞ

Eğitim mekânlarının öğrenme sürecini des-
tekleyen nitelikte tasarlanması, farklı eği-
tim kademelerinde hedeflenen başarının 
sağlanmasında önemli bir etkendir. Günü-
müzde modern eğitim anlayışına uygun ola-
rak okullarda aranan gereksinimlerden biri,  
öğrencilerin farklılaşan bireysel öğrenme 
tercihlerine ve işbirlikçi çalışma süreçlerine 
uygun koşulların sağlanabilmesidir. Öğrenme 
yollarının farklılığının ve en iyi öğrenmenin 
farklı ortamlarda, farklı kişilerle, farklı yön-
temlerle gerçekleştiğinin kabulüyle beraber, 
eğitim ortamlarında informel çalışma için 
olanak sağlanması bir gereklilik haline gel-
miştir. Okullarda sınıf dışındaki bireysel ve 
küçük grup olarak çalışma için oluşturulan 
mekanlar, öğrencilerin kendi tercihleri doğ-
rultusunda öğrenmelerini yönlendirebilme-
sine olanak tanımaktadır (Nair, 2014: 67-70; 
Nair ve Fielding, 2007: 24-46; Chiles, 2015b: 
25-47; Schneider, 2014: 46-47). Bu kapsamda 
öğrenmenin gerçekleştiği her ortamda infor-
mel çalışma için olanak yaratılmasına önem 
verilmektedir. Okullarda öğrenme deneyimle-
rini destekleyecek fiziksel çevre koşullarının 
geliştirilmesi amacıyla farklı girişimler ger-
çekleştirilmektedir. Bu çalışmalar arasında 
dünya genelinde örnek alınan bir proje “The 
School of the Future” (SKUB) yani “Gelece-
ğin Okulu” programıdır. Danimarka, Gentofte 
sınırları içerisinde doğan bu çalışmada her bi-

reyin farklı yollarla öğrendiği kabul edilerek, 
öğrencilerin çalışma hayatlarında gereksinim 
duyacakları grup ve bağımsız olarak çalışa-
bilme becerisini kazanabilmeleri için, fizik-
sel çevre niteliğinin geliştirilmesinin gerekli 
olduğu görüşü benimsenmiştir. Programda 
“mekan, yenilik ve yaratıcılık” kavramları 
üç anahtar kelime olarak değerlendirilmiştir. 
Çocukların öğrenmesinin büyük bir ölçüde 
mekân kalitesinden etkilendiği düşüncesiyle 
gelişen projenin sonuçlarından büyük bir ba-
şarı elde edilmiştir. Proje sonucunda, devlete 
ait yenilenen ve yeni inşa edilen okullarda, 
öğrenmenin desteklendiği, okuma ve yazma 
becerilerinin yükseldiği, okula gelme isteği-
nin arttığı (%96) ve öğretmenlerin memnu-
niyetlerinin sağlandığı ifade edilmiştir (Chi-
les, 2015a: 9-23). Bu yaklaşımda öğrenme 
mekânı, 21. yüzyılda toplumsal gelişim için 
gereken yaratıcı bireylerin yetiştirilmesini des-
tekleyen önemli bir unsur olarak değerlendi-
rilmiştir.

Öğrenme ve mekân arasındaki ilişkinin önemi 
doğrultusunda geliştirilen bir başka çalışma 
örneği olarak “Bireyselleşmiş Öğrenme için 
Mekân” (Space for Personalised Learning) 
projesi gösterilebilir. İngiltere’de gerçekleş-
tirilen çalışmada, fiziksel çevrenin evren-
sel taleplere cevap veren nitelikte bir eğitim 
sağlayabilmek için nasıl tasarlanabileceği ve 
okullarda isteğe göre uyarlanabilir ya da kişi-
selleştirilebilir bir sistemin nasıl kurgulanabi-
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leceği iki temel soru olarak kabul edilmiştir 
(Harrison ve Hutton, 2014: 33-34). Projede, 
eğitim ortamlarında her bireyin kendi bilgi 
ve becerilerini geliştirebilmesi için nasıl ola-
nak sağlanabileceğini; öğrencinin yönlendiri-
ci olduğu bir eğitimi desteklemek için, yeni 
ve mevcut okullar için nasıl bir fiziksel çev-
re geliştirilebileceğini keşfetmek amaçlan-
mıştır. Bu kapsamda, okullarda öğrencilere 
özgürce bireysel ve takım olarak çalışabile-
cekleri mekânların ve bu kullanımı nasıl ge-
liştirilecekleri yönünde bilgi edinebilecekleri 
ortamların sunulması, uygun, dengeli bir çö-
züm yolu olarak değerlendirilmiştir (Chiles, 
2015c: 131-154). Belirtilen proje çalışmaları, 
mekânın öğrenme ve eğitim süreci açısından 
taşıdığı önemi ve öğrenme deneyimlerinin 
desteklenmesi amacıyla, mekânsal niteli-
ğin geliştirilmesinin temel hedeflerden biri 
olarak görülmesi gerektiği yönünde örnek 
oluşturmaktadır. Bu girişimlerle birlikte, gü-
nümüzde kullanılan eğitim binalarının hala 
büyük bir bölümünün geleneksel eğitim anla-
yışına uygun olarak, formel eğitim odaklı ve 
dersliklerin egemen olduğu bir yapıda tasar-
lanmış olmasının, öğrencilerin öğrenme de-
neyimlerinin engellenmesi yönünde bir etki 
yarattığı söylenebilir. Bu bağlamda, mevcut 
okullardaki yenileme ve yeni binaların ta-
sarımı süreçlerinde, güncel gereksinimleri 
tanımak ve geçmişte başarılı, ancak modern 
eğitimin hedefleriyle uyum sağlayamayan 
geleneksel mekânsal düzenin tekrar edilme-

mesi gerekmektedir. Bu çalışmada, belirtilen 
görüş doğrultusunda, öncelikle günümüzün 
okulunda informel çalışmayı destekleyen 
mekânların tasarımında önem verilmesi gere-
ken temel konuları ve ilk, orta, yükseköğretim 
kademelerinde informel öğrenme deneyimle-
ri sağlamayı amaçlayan okul örneklerini ta-
nıtabilmek amaçlanmış; sonrasında mimarlık 
eğitimi için tasarlanacak okulların niteliğinin 
geliştirilmesine katkı sağlayabilmek amacıy-
la öğrencilerin görüşleri değerlendirilmiştir. 
Mimarlık bölümü öğrencilerinin bireysel ve 
küçük grup çalışma gereksinimleri ve çalış-
ma ortamında aradıkları mekânsal gereksi-
nimler araştırılmıştır.

İNFORMEL ÖĞRENME: BİREYSEL ve 
KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMA ORTAMLA-
RININ TASARIMI

Okullarda, sınıf dışında farklı öğrenme 
olanaklarının oluşumuna olanak tanıyan 
mekânlar, informel olarak bireyselleşmiş 
ve küçük grup öğrenmeyi desteklemektedir. 
Esnek öğrenme olarak da ifade edilen bu 
gereksinimin dikkate alındığı mimari uygu-
lamalarda, öğrencilerin, daha formel olan sı-
nıf ortamından uzaklaşarak, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden yararlanabildiği alternatif 
mekanlar düzenlenmektedir (Chiles, 2015c: 
131-154). Okulun informel öğrenme alan-
ları, bireylerin ev ve iş dışında sosyalleşme, 
okuma, çalışma ve rahatlama gibi amaçları-
na hizmet eden mekânlara atfedilen “üçüncü 
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yer” tanımlamasına uygun bir mekân olarak 
da nitelendirilmektedir. Üçüncü yer tanımına 
uyan mekanların, informel öğrenmenin ger-
çekleştiği ortamlar olduğu ve bu açıdan tüm 
öğrenme ortamlarının mutlaka etkileşime 
olanak vermesi gerektiği ifade edilmektedir 
(Nair, 2014: 31).

Geleneksel eğitimin öğrencileri pasif, izole 
ve birbiriyle ilişkisiz kılan sistemine karşıt 
olarak, modern eğitimin öğrenci merkezli, 
eğitim programlarında bireyselleşme ve proje 
temelli ders programıyla tanımlanan yapısı-
nın, okul mimarisinde de geleneksel düzenin 
dışında çözümlerin düşünülmesini gerektir-
diği belirtilmektedir (Nair, 2014: 3-6). Bu 
açıdan, geçmişte geçerli olan tek koridor ve 
iki yönde sınıfların eklendiği düzenden farklı 
olarak, 21. yüzyılın okulunun mekânsal ni-
teliğinin araştırılması gerekmektedir (Nair 
ve Fielding, 2007). Bu doğrultuda okul mi-
marisindeki yenilikçi denemelerde, bireysel 
çalışmaya uygun ve küçük gruplar halinde 
öğrenmeye olanak verecek düzenlemelere 
yer verilmektedir. İnformel öğrenme ortam-
ları olarak tanımlanan bu kullanım alanları 
“ikincil öğrenme mekânları” olarak da nite-
lendirilmektedir. Okul mekânlarının öğrenme 
sürecinin bir parçası haline gelmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. Sirkülasyon mekânlarının, 
yalnızca bir koridor olarak yorumlanmayıp, 
sosyalleşme, bireysel ve küçük grup olarak 
öğrenme için olanak sağlayan informel öğ-

renme ortamları olarak tasarlanması beklen-
mektedir. Bu mekânların, okulun pozitif bir 
ortam olarak algılanmasına katkı sağlaya-
bilmesi gerektiği belirtilmektedir (Dudek, 
2007: 19-21). Okuldaki her alanın, öğrenme 
mekanı olarak kabul edilmesi bağlamında 
günümüzde pek çok tasarımda kullanılan ve 
bir tipoloji haline geldiği ifade edilen okulun 
kalbi merkez atriyum ve bu mekanı destek-
leyen çok fonksiyonlu merdivenin; bireysel 
öğrenme mekanlarının; giriş hollerinin; sir-
külasyon alanlarının; servis mekanlarının ve 
tuvaletlerin de öğrenme ortamı olarak değer-
lendirilmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir 
(Chiles, 2015c: 131-154).

21. yüzyılın okulunda, modern eğitime uy-
gun, başarılı bir düzenlemeye ulaştıracak dört 
temel tasarım ilkesini Nair (2014: 12) karşı-
layıcılık, çok yönlülük, çeşitli ve özel öğren-
me aktivitelerinin desteklenmesi ve olumlu 
mesajların iletilmesi olarak tanımlamaktadır. 
Karşılayıcılık, öğrenme mekânının mem-
nuniyet uyandırıcı olmasıdır. Çok yönlülük, 
okul binasının öğrencilerin farklılaşan öğren-
me stillerine ve gereksinimlerine hızla uyum 
sağlayabilmesini gerektirmektedir.  Çeşitli ve 
özel öğrenme aktivitelerinin desteklenmesi, 
okul içerisindeki belirli alanlarının, çeşit-
li öğrenme aktivitelerine uygun olarak, bazı 
alanlarının ise özelleşmiş bir aktivite için ta-
sarlanmasıdır. Olumlu mesajların iletilmesi 
ise, pozitif okul ikliminin yaratılması olarak 
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tanımlanmaktadır (Nair 2014: 12-20). Bu il-
keler, okulun hem öğrenme süreçlerindeki çe-
şitliliğe uyum sağlaması hem de arzu edilen 
bir ortam olarak algılanması gerektiğini gös-
termektedir. Okulun öğrenciler, öğretmenler 
ve ziyaretçiler için davet eden, motive eden 
bir ortam sağlaması gerektiğini vurgulayan 
Chiles (2015c: 131-154)’e göre, her ortamın-
da hareket, aktivite yer alan ve açıklık duygu-
su oluşturan öğrencilerle dolu bir okul, arzu 
edilen bir nitelik kazanmaktadır. Ona göre, 
son yıllarda okul tasarımında sıkça kullanılan 
ve bir tipololoji haline gelen, okul merkezin-
de geniş çok fonksiyonlu merdivenlerin ve 
atriyumun yer aldığı model belirtilen amaca 
hizmet etmektedir. Bu çözümle, eğitim orta-
mında öğrencilerin birbirini görebilmesinin 
sağlanması ve böylece sosyal deneyimlerle 
öğrencilerin motivasyonun desteklenmesi 
yararlı görülmektedir.  Okulda belirtilen bu 
mekansal düzen, görülebilir olmayı sağlaya-
rak öğrenciler ve tüm kullanıcılar için güven 
duygusu yaratması yönüyle de uygun bulun-
maktadır (Chiles, 2015c: 131-154; Nair,2014: 
49-51). İnformel öğrenme mekânları okulun 
yaşanabilir, sosyal, etkileşimli ve güvenli bir 
çevre niteliği kazanmasını desteklemektedir.  

Eğitim mekânlarının tasarımında, kısa süreç-
te günlük ya da saat bazında farklı konulara, 
aktivitelere ve öğrenme deneyimlerine geçil-
mesi; uzun süreçte ise müfredat, eğitim an-
layışı, öğrenci sayısı, demografik yapı ilgili 

değişimler nedeniyle esneklik kavramı özel 
bir önem taşımaktadır. Belirtilen gereksinim-
lerin, gelecekte ne yönde değişeceğinin de 
aslında bir bilinmezlik olduğu ifade edilmek-
te; bu durumun eğitim yapıları tasarımcıları-
nın görevini daha zor hale getirdiğine dikkat 
çekilmektedir. Bu açıdan okullarda informel 
öğrenme mekânlarının tasarımında da, esnek 
kullanım olanağının sağlanmasına önem ve-
rilmektedir. Bireysel ve küçük gruplar için 
çalışma alanları; kayar kapılar, hareketli du-
varlar, panolar, ekranlar, perdeler, mobilya-
lar gibi hareketli elemanlarla yaratılan esnek 
bölümler olarak kurgulanabilmektedir. Ortak 
çalışmaya dayalı öğrenme ya da işbirlikçi 
öğrenme için, çeşitli öğrenme etkinliklerinin 
gerçekleşebilmesini sağlayabilmek amacıyla, 
aynı mekân içerisinde kolayca değişen çeşitli 
büyüklükte alanların sağlanabilmesiyle ba-
şarılı çözümler elde edilmektedir (Lackney, 
2009: 155-168; Kemp, 2015: 71-89).

Farklı öğrenme tercihlerine, sosyalleşme-
ye, etkileşime olanak yaratan bir öğrenme 
mekânında mobilyaların da amaca yönelik 
olarak tasarlanması gerekmektedir. Genel 
kullanım alanlarında öğrencilerin seçebilece-
ği çeşitlikte, farklı yüksekliklerde, sabit ya da 
hareketli oturma elemanlarına yer verilmesi, 
uzun pencerelerin denizliklerinin oturmak 
için uygun genişlikte tasarlanması, merdi-
venlerin farklı öğrenme tercihlerine cevap 
verebilir bir kullanım alanı olarak düşünül-
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mesiyle mekânın çok yönlü hale getirilebi-
leceği belirtilmektedir. Bu açıdan, aydınlat-
mada çeşitlilik sağlanması ve tek tip aydın-
latma düzeninden uzaklaşılarak, farklı etkiler 
oluşturulması önerilmektedir. Mobilyalarda 
esneklik, teknoloji kullanımını da destekle-
mektedir. İnformel öğrenme için, teknoloji 
kullanımından öğrencilerin farklı tercihlerine 
cevap verebilecek, esnek bir yapıda yararla-
nılması gerekmektedir (Nair, 2014: 45-54). 
Sınıf dışı öğrenme mekânları, konfor koşul-
ları açısından yeterlilik taşımalıdır. Görsel 
konfor açısından, gün ışığının uygun düzey-
de alınması ve güneş kontrolü sağlanması-
na önem verilmelidir. Bu kapsamda okulun 
doğu batı aksı boyunca konumlandırılması; 
kuzey ışığı alınması ve güney ışığının kontrol 
edilmesi; duvar yüzeyinde üst kotlarda açık-
lıklar ya da uzun pencereler oluşturulması; 
parlama ve kamaşmanın kontrol edilmesi için 
gün ışığının iki yönden, ayrıca dolaylı olarak 
alınması gerektiği tanımlanmaktadır (Bou-
bekri, 2007:34-39). İşitsel konfor yönüyle, 
informel çalışma süreçlerindeki çalışma fark-
lıklarının dikkate alınması ve gereken gürültü 
kontrolünün sağlanması önem taşımaktadır. 
Nair (2014: 45-54), ortak mekanlarda gürül-
tünün sosyal etkileşimi engellememesi için, 
tavan ve döşeme yüksekliklerinde değişim-
ler yaratılması; akustik panellerin kullanımı; 
küçük nişler düzenlenmesiyle bireysel ya da 
küçük grup kullanım alanları oluşturulması 
gibi öneriler getirmektedir. Kemp (2015:71-

89) de, büyük alanların daha küçük çalışma 
alanlarına ayrılmasında,  bölücülerin akustik 
ayrım sağlayabilme özelliğinin sorgulanması 
gerektiğine dikkat çekmektedir. 

Okullarda genel olarak sınıf dışı öğrenme 
mekânlarının planlanmasında, formal ders-
liklerle ilişkili olarak temelde tercih edilen üç 
yöntem olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda 
sınıf dışı öğrenme ortamları; çift tarafta sınıf 
ve koridorda genişlemeler, sınıflar arasında 
entegre edilen informel öğrenme mekanları 
ya da tek taraflı sınıf ve koridorda genişleme-
ler yoluyla sağlanabilmektedir (Loeffelman, 
2007:22-27). Kapalı derslik düzeninin dı-
şında bir öğrenme ortamı sağlayan açık plan 
okul tasarımlarında ise, farklı öğrenme zonla-
rında kapalı ve yarı kapalı mekanlarla çeşitli 
özel kullanım alanları tanımlanabilmektedir. 
Bireysel ve küçük grup çalışmalar için okul 
içerisinde, ayrı odalar ya da bölücülerle ta-
nımlanmış mekânlar tasarlanabilmektedir. 
Kapalı ve açık mekânların birleşiminden 
oluşan bu düzenin, farklı formdaki öğrenme 
yöntemleri için en üst düzeyde esneklik sağ-
ladığı belirtilmektedir (Chiles, 2015b:25-47). 
Okullarda informel çalışma ortamlarının ge-
liştirilmesi açısından önemi belirtilen konular 
çerçevesinde geliştirilen düzenlemelere, ilk 
ve ortaöğretim okulları dışında, yükseköğre-
time yönelik eğitim mekânlarının tasarımında 
da yer verildiği görülmektedir. Bu düşünceyi 
desteklemek açısından çalışmada, farklı eği-
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tim kademelerinde örnek uygulamalar sunul-
maktadır.

İNFORMEL ÖĞRENMEYİ DESTEKLE-
YEN MEKÂNLAR: FARKLI EĞİTİM 
KADEMELERİNDE ÖRNEK UYGULA-
MALAR

Öğrencilerin kendi öğrenmelerini yönete-
bildiği informel çalışma ortamlarının geliş-
tirilmesine, eğitimin farklı kademelerindeki 
okulların tasarımında önem verildiği görül-
mektedir. Bu açıdan, ilköğretim düzeyinde 

bir örnek olarak Danimarka’daki Hellerup 
School gösterilebilir. Okulun merkezinde 
bulunan geniş merdivenler içeren atriyum, 
informel çalışma için kullanılmaktadır. Oku-
lun açık-plan öğrenme alanları içerisinde kü-
çük gruplar ve bağımsız öğrenme için özel 
mekânlar oluşturulmuştur (Resim 1). Çalış-
ma ve sosyalleşme için olanak yaratan in-
formel öğrenme mekanlarının yeni öğrenme 
ve öğretim yöntemlerini desteklediği belirtil-
mektedir (Harrison ve Hutton, 2014: 82-85; 
Chiles, 2015: 26-27). 

Resim 1. Hellerup School1

İnformal öğrenme için olanak sağlayan mi-
mari denemeler, modern eğitim anlayışının 
gelişimiyle birlikte 11940’larda ortaya çık-
mıştır. Farklı öğrenme deneyimleri için es-
neklik sağlamak amacıyla ilk kez Crow Is-
land School’da geliştirilen L biçimli sınıflar, 
bu yenilikçi yaklaşımlardan biridir. Bu sınıf 
formunun başarıyla uygulandığı ilk örnekler-

1 http://architizer-prod.imgix.net/mediadata/pro-
jects/122013/ef9d42d0.jpg?q=60&auto=forma;

 https://images.divisare.com/images/f_
auto,q_auto,w_800/v1/project_
images/4456643/600x4003/arkitema-architects-
hellerup-school.jpg

den biri, 1960 yılında Herman Hertzberger 
tarafından tasarlanmış Montessori Okulu’dur. 
Sınıfların L biçimli formu sayesinde, aynı 
anda bireysel, birebir ve küçük grup olarak 
etkinliklerin gerçekleşebilmesi için olanak 
yaratılmıştır.2 Çocukların kendi öğrenmesini 
yönetebilmesine olanak veren yeni bir düze-
nin önerildiği açık planlı okul tasarımları da 
ilk olarak 1950’lerde geliştirilmiştir (Lack-
ney, 2009: 19-34). Bu denemeler, günümüz 

2 http://www.designshare.com/index.php/articles/
the-l-shaped-classroom/3/
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eğitim mimarisinin gelişimine ışık tutan ilk 

adımlardır.

Ortaöğretim okulları arasında örnek alınabi-

lir bir tasarım olarak, Norveç, Stavanger’de 

meslek eğitimi veren Jåttå Vocational Scho-

ol gösterilebilir. Okul içerisinde okulun kal-

bi olarak ifade edilen çok amaçlı atriyum ile 

merdivenin ve küçük gruplar için özel çalışma 

mekanlarının düzenlenmesiyle sınıf dışında 

öğrenme için olanak sağlanmıştır (Resim 2). 

Küçük grup çalışmaları için oluşturulan me-

kanların tasarımında, öğrencilerin mezun ol-

duklarında kullanabilecekleri bir ofis çalışma 

ortamını deneyimleyebilmesi amaçlanmıştır 

(Chiles, 2015: 30-31).       

Resim 2. İnformal Çalışma Alanları ve Küçük Grup Çalışmaları İçin Geliştirilen Ofis 

Düzenine Sahip Mekân 3

Yükseköğretim düzeyinde de, okul tasarım-

larında öğrencilerin informel 3öğrenme dene-

yimlerinin desteklenmesi konusuna büyük bir 

önem verildiği görülmektedir. Rotterdam’da-

ki Erasmus Üniversitesi (Erasmus University 

Rotterdam) içerisinde, geleceğin öğrenme 

ortamı olarak da nitelendirilen Polak binası 

3  https://i.pinimg.com/originals/04/e5/69/04e5699a
514522c6df8818e6589944c9.jpg;

 https://www.arthitectural.com/wp-content/uplo-
ads/2012/10/Jaattaa_Vocational_High_School_
INT_04_TH.jpg

(Polak Building) tasarımında, öğrenciler için 

büyük grup, bireysel ve küçük grup çalışma 

alanları oluşturulmuştur. İnformel çalışma 

alanlarının kurgulanmasında genelden özele 

doğru bir sıralama yapılmıştır. Giriş kotun-

da, çok sayıda öğrencinin erişimi düşünüle-

rek, amfi, esnek çalışma mekânı, grup çalış-

ma odası gibi mekânlara ve çok fonksiyonlu 

merdivenin kullanımına olanak sağlanmıştır 

(Resim 3, 4). 
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Resim 3. Polak, Zemin Kat Planı, Esnek 
Çalışma Mekanları1

Resim 4. Atriyum, Çok Fonksiyonlu 
Merdiven: Bireysel / Küçük Grup Esnek 
Çalışma Mekanı2

Bağımsız ya da küçük grup olarak çalışma 

için sakin ve sessiz çalışma ortamlarına üst 

katlarda yer verilmiştir (Resim 5, 6, 7, 8). 

Atriyumun geçirgen tavanı sayesinde, ortam 

sıcaklığının dengede tutulması sağlanmış ve 

doğal ışık alımı desteklenmiştir.4 Diğer ör-
neklerde olduğu gibi, bu okulun mekânsal 
düzenin de, merkezi bir atriyum etrafında şe-
killendiği görülmektedir.

4 https://www.paulderuiter.nl/en/projects/polak-
building-slash-erasmus-university-rotterdam

Resim 5. Polak, Küçük Grup Çalışma 
Mekanları3

Resim 6. Küçük Grup Çalışma Ortamı4 

Binanın üçüncü katında informel çalışma 
mekanlarının, sınıflar arasına entegre edildi-
ği ve koridorda yapılan genişlemeler yoluyla 
sağlandığı söylenebilir. Bu açıdan mekânsal 
çözüm, Loeffelman, (2007: 22-27) tarafın-

dan tanımlanan, okullarda informel öğrenme 

mekânlarının elde edilmesinde kullanılan iki 

yaklaşımı yansıtan bir örnek olarak gösteri-

lebilir. 
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İnformel çalışma alanlarının sirkülasyon alan-
larından ayrılmasının ve katta köşe konumda 
yer verilmesinin, farklı çalışma süreçlerinde 

aranan özelleşme için olanak sağladığı ifade 
edilebilir.

Resim 7. Bireysel Çalışma Mekânları5 Resim 8. Bireysel Çalışma Ortamı6

Kanada’da bulunan, Schulich Mühendis-
lik Okulu (Schulich School of Engineering), 
eğitim programında oluşabilecek değişimlere 
uyum sağlayabilecek düzeyde esnek bir bina 
elde edilmesi amacıyla yenilenmiş ve gelişti-
rilmiştir. Bu projede de, atriyum oluşturula-

rak, hem doğal ışık alımını arttırmak, hem de 
sosyal ve akademik etkileşimi destekleyen bir 
mekân elde etmek hedeflenmiştir (Resim 9). 
Atriyumda kullanılan mobilyalar ve amfi dü-
zenindeki merdiven, esnek kullanımı destek-
lemek amacıyla tasarlanmıştır.5 

5Resim 9. Schulich Mühendislik Okulu, Atriyum 6

5 https://dsai.ca/projects/schulich-school-of-engineering/
6 https://images.adsttc.com/media/images/5958/ec92/b22e/3822/5300/00db/large_jpg/Schulich-Atrium2_.

jpg?1498999947;https://images.adsttc.com/media/images/5958/ec6e/b22e/38ed/0d00/0089/large_jpg/Schu-
lich-Atrium1_.jpg?1498999907
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İsveç’te yer alan Umeå Mimarlık Okulu 
(Umeå School of Architecture) tasarımın-
da da, canlı ve dinamik bir etki verebilmek 
için merkezi bir atriyum çevresinde gelişen 
bir plan şeması kullanılmıştır.  Okulun zemin 
katı, seminer ve derslik; üst katları açık plan 
stüdyo olarak tasarlanmıştır (Resim 10). Açık 
plan, öğrencilerin diğer öğrencilerin neler 
yaptığını görmesi; herkesin aynı odayı pay-
laştığını hissedebilmesi ve değişim için sağ-

ladığı esneklik açısından tercih edilmiştir. Bu 
doğrultuda hem farklı kotlar arasında hem de 
kapalı mekânların ayrımında şeffaflık sağlan-
mış; görsel açıdan çalışma ortamının aydınlık 
olmasına önem verilmiştir.7/8 Umeå Mimarlık 
Okulu tasarımında, bireysel ve küçük grup 
çalışma ortamlarının yaratılmasında, açık 
plan çözümünün sağladığı esneklikten yarar-
lanılmıştır.

Resim 10. Açık Plan Tasarımı, Umeå Mimarlık Okulu7 

7ʾ8Bernard Tschumi’nin Paris’teki mimarlık 
okulu tasarımında9 (School of Architecture, 

7 https://henninglarsen.com/en/projects/0800-
0899/0803-umeaa-arkitektskole/

8 https://www.architectural-review.com/today/
school-of-architecture-ume-sweden-henning-
larsen-architects-with-white-arkitekter/8636174.
article

9 h t tp : / / a r ch i type rev iew.com/wp-con ten t /
themes/archi type-review/includes/ image.
php?w=1000&h=644&m=1&i=%2Fwp-content%
2Fuploads%2F2012%2F12%2Fumea9-1000x664-
1000x644.jpg; 

 h t t p : / / a r ch i type rev iew.com/wp-con ten t /
themes/archi type-review/includes/ image.
php?w=1000&h=644&m=1&i=%2Fwp-cont

Marne-la-Vallée Paris, 1994-1999), okul et-
kinliklerinin gelişimini için temel gereklili-
ğin, mekansal olanakların sağlanması olduğu 
yönünde bir görüş benimsenmiştir. Bu anla-
yışla, farklı aktivitelerin gerçekleşebileceği 
büyük bir ortak mekân okulun merkezi olarak 
kabul edilmiştir (Resim 11, 12). Ortak mekân 
için, karşılaşmalar, tartışmalar, enstalasyon-
lar, sempozyumlar, sergiler, kutlamalar gibi 
pek çok farklı amaca yönelik bir yer niteli-

ent%2Fuploads%2F2012%2F12%2Fnnnnn1-
1000x664-1000x644.jpg 
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ği öngörülmüştür.  Ortak etkileşim alanının 
merkez niteliği taşımasına, okulun iletişim 
ve fikir alışverişine önem veren yapısını yan-
sıtabilmek için önem verilmiş; bu bağlamda 
stüdyolardaki etkinliğin de ortak alandan gö-
rülebilmesi kurguyu destekleyen bir gerek-
lilik olarak değerlendirilmiştir. Etkileşimin 
farklı katlarda, bölümler arasında devamlı 
olması amacıyla, açık koridorlarla mekanlar 

arasında bağlantılar oluşturulmuştur. Atri-
yum içerisinde ortak alanın buluşma mekanı 
niteliğini destekleyen yapısına uygun olarak 
400 bir kişilik bir salona da yer verilmiştir.10 
Okul, öğrenciler arasındaki iletişimin destek-
lenmesi görüşü doğrultusunda atriyumun 
kullanıldığı plan tipolojileri açısından önemli 
bir örnek oluşturmaktadır.

Resim 11. School of Architecture, Marne-
la-Vallée Paris: Atriyum 7

Resim 12. School of Architecture, Marne-
la-Vallée Paris: Plan ve Kesit8 

İnformal öğrenmenin desteklenmesi ama-
cıyla, okul mekânlarının tasarımında önem 
taşıyan konuların dikkate alındığı ve farklı 
öğrenme mekânlarında kullanılabilir, özel 
mekan çözümlerinin de geliştirildiği görül-
mektedir. 

Bu kapsamda, Mecanoo tarafından tasarlan-
mış HUBB isimli modüler öğrenme mekânı 
örnek gösterilebilir. Tasarımın hedefi, eğitim 
mekânları için kısa ve uzun dönemde esneklik 
gereksinimine cevap verebilecek bir çözüm 
oluşturabilmektir. Çalışma ortamı, bireysel 

ve grup çalışması için yaratılan modüler üni-
telerden oluşmaktadır (Resim 13). 10

Çalışma mekânında, akustik açıdan gereken 
kontrolün sağlanması için kanopi kullanıl-
mıştır. Mekânda aranan özelleşme gereksi-
nime cevap verebilmek için bölücü panelle-
re yer verilmiştir. Aydınlatmanın, harekete 
duyarlı sensörlerle etkin olması sağlanmış; 
priz ve data bağlantısına yer verilmiştir.11 İn-
formal çalışma mekânı tasarımında önemine 
dikkat çekilen konuların, modüler birimin çö-
zümünde de değerlendirildiği görülmektedir.

10  http://www.tschumi.com/projects/15/#
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Resim 13. HUBB, Modüler, Esnek Öğrenme Mekanı 12

Günümüzde, başarılı bireyler yetiştirebilmeyi 
hedefleyen tüm öğrenme mekânlarının tasarı-
mında, informel çalışma ortamlarının sağlan-
ması bir gereklilik olarak düşünülmelidir.  

ÇALIŞMA: YÖNTEM ve BULGULAR1112

İnformel çalışma süreçlerinin desteklenmesi 
amacıyla, öğrenme mekânlarının tasarımın-
da dikkate alınması gereken farklı konu ve 
uygulamaların tanıtıldığı bu çalışmada; be-
lirtilen yönde mimarlık öğrencilerinin çalış-
ma gereksinimleri ve eğitim mekanlarında 
aradıkları nitelikler sorgulanmıştır. Bu kap-
samda, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü öğrencileri arasında eğitim binaları 

11 http://www.mecanoo.nl/Portals/www/PDF%20
download/Mecanoo%20Gispen_Hubb_Education.
pdf

12 h t t p : / / w w w . m e c a n o o . n l /
DesktopModules/40fingers/Images/img.ashx?mod
e=icon&out=img&w=1500&File=/Portals/_defa-
ult//Mecanoo/PRProjects/192/20170314-164814.
jpg&Q=70; http://www.mecanoo.nl/Portals/_de-
fault/Mecanoo/PRProjects/192/20170314-164719.
jpg

tasarımına yön veren temel konuların tartışıl-
dığı seçmeli derse katılan, bu sayede konu-
nun önemi hakkında kapsamlı değerlendirme 
yapabileceği öngörülen öğrencilerin görüşle-
ri incelenmiştir. Çalışma, seçmeli derse de-
vam eden 31 öğrencinin gönüllü olarak katı-
lımıyla gerçekleştirilmiştir. Ders kapsamında 
informel öğrenmenin önemi, eğitim mimari-
sindeki gerekliliği tartışılmış ve farklı eğitim 
mekânlarında informel öğrenme için gelişti-
rilen çözümler incelenmiştir. Bu bağlamda, 
bir dönem boyunca derse katılan öğrencile-
rin, okuldaki diğer öğrencilere göre kendi 
eğitim binalarına yönelik daha detaylı yo-
rumlar yapabilecekleri düşünülerek, çalışma 
derse katılan öğrencilerin görüşleriyle sınırlı 
tutulmuştur.

Çalışmada, öğrencilerin bireysel ve küçük 
grup çalışma gereksinimleri hakkında detaylı 
açıklamalar yapabilmesi için açık-uçlu soru-
lar kullanılmıştır. Öğrenciler görüşlerini ya-
zılı bir formda ifade etmiştir. Çalışmada, öğ-
rencilerin “mimarlık eğitiminde bireysel-kü-



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2018 Sayı: 14 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2018 Issue: 14 Spring Summer

ID:313 K:211
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

101

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

çük grup çalışma gerektiren kullanım amaçla-
rı; bireysel-küçük grup çalışmalar için eğitim 
ortamında kullanılan mekânlar; bu süreçlerde 
çalışmaları olumsuz etkileyen konular ve mi-
marlık eğitiminde bireysel-küçük grup çalış-
ma için uygun bir mekânda aranan özellikler” 
hakkında yorum yapmalarını sağlayacak açık 
uçlu sorular oluşturulmuştur. Araştırmada, öğ-
rencilerin yorumlarında ortaklık gösteren ko-
nular değerlendirilmiş; bireysel ve küçük grup 
çalışma mekânlarının tasarım süreçlerinde yol 
gösterici olarak yararlanılabilecek temalar be-
lirlenmiştir.

Çalışmanın gerçekleştirildiği Bursa Uludağ 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü binasında, ku-
zey ve güney yönüne bakan derslikler bulun-
maktadır. Derslikler dışında, informel çalışma 
alanı olarak derslik koridorlarındaki genişle-
meler ve okulun giriş holü kullanılmaktadır. 
Koridorlar ve giriş holü okulun merkezindeki 

açık avlu etrafında yer almakta; bu mekânlar 
avludan şeffaf bir sınırla ayrılmaktadır. Belir-
tilen ortak kullanım alanlarında giriş holünde 
grup çalışması için masalar ve bir adet ortak 
oturma elemanı; koridorlarda ise grup çalış-
ması için kullanılabilir masalar ve banklar 
bulunmaktadır (Resim 14). Bu bilgiler, çalış-
madaki yorumların algılanmasını desteklemek 
amacıyla sunulmuştur.  Araştırmanın hede-
fi, mimarlık bölüm binası özelinde informel 
çalışma açısından eksik ve olumlu yönlerin 
belirlenmesi değildir. Çalışmada, mimarlık 
eğitimi için informel çalışma alanlarının öne-
mine ve bireysel ya da küçük grup çalışma 
mekânlarının tasarımına ışık tutacak konula-
ra ilişkin genel bir değerlendirme sunabilmek 
amaçlanmıştır. Bu bağlamda, yorumlardan ge-
nel yargılar içeren temaların belirlenmesi ve 
literatür araştırmasında önemi belirtilen konu-
larla olan ilişkilerin değerlendirilmesi gerekli 
görülmüştür.
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Resim 14. Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü: Zemin Kat Planı, Koridor ve 
Giriş Holünden Görünümler

•	 Mimarlık eğitiminde informel çalış-
ma gereksinimine ve çalışma ortamlarında 
aranan genel mekânsal niteliklere yönelik 
değerlendirmeler; 

Çalışmada, öğrencilerin genel olarak mi-
marlık eğitiminde sınıf ya da atölye dışında 
bireysel ve küçük grup olarak çalışmaya ge-
reksinim duydukları yönünde görüşler elde 
edilmiştir. Öğrencilerin yorumları değerlen-
dirildiğinde, mimarlık eğitimi sürecinde bi-
reysel ve küçük grup çalışmasının önemine, 
gerekliliğine ve bu amaca yönelik mekânların 

eğitim ortamındaki genel niteliğine işaret 
eden 9 tema belirlenmiştir.

Tema (1): Eğitim ortamında bireysel ve küçük 
grup olarak çalışma alanlarının eksikliği, öğ-
rencileri çalışmak için uygun görmedikleri ka-
musal mekânları kullanmaya yöneltmektedir.

Okulda her yer dolu, kafelerde çalışmaya ça-
lışıyorum.

Bazen kafede -izin verilip verilmeme durumu-
na göre çalışıyoruz.
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Okul içi mekânlar tercihimiz ama yetersiz.

Tema (2): Bireysel çalışma için gereken alan-
ların düzenlenmemesi öğrencileri okul dışın-
da bulunmaya, istekleri dışında kendi özel 
yaşam alanını kullanmaya yöneltmektedir.

Bölümümüzde bireysel çalışma alanları mev-
cut değil, bu nedenle kendi özel yaşam ala-
nımda çalışıyorum.

Yurt odamı kullanıyorum sadece.

Odamı kullanıyorum.

Tema (3): Mimarlık eğitiminde, informel, 
bireysel ve küçük grup çalışma süreçlerine, 
hem akademik hem sosyal gelişim açısından 
büyük bir gereksinim duyulmaktadır.

Bireysel gelişim için her bireyin kendisiyle 
baş başa kalıp eksik kalmış yönlerine yoğun-
laşması gerekiyor.

Bazen tek başına kalıp düşüncelerimle baş 
başa olmak projeme fayda verebiliyor.

Teorik dersler için veya başka derslerin tek-
rarlarını yapabilmek için bireysel kullanım 
alanlarına ihtiyaç duyuyorum.

Dönemlik projelerimiz olduğu için genelde 
bireysel çalışma yapıyoruz. 

Küçük grupların en avantajlı yönü bize farklı 
deneyimler, izlenimler kazandırıyor olması.

Fikir alışverişinde bulunmak mimari tasarım 
dersinde projeme yardımcı olabiliyor.

Çoğu dersimizde grup ödevlerimiz oluyor. 
Birlikte çalışabileceğimiz ortamlar olmalı.

Tema (4): Eğitim binalarındaki derslikler in-
formel çalışma için kullanılabilir bir potansi-
yel olarak düşünülmemelidir.

Dersin olmadığı sınıflarda da illaki birileri 
oluyor. Hepsinin amacı bireysel çalışma ol-
mayabiliyor haliyle.

Kısıtlı süreler var, ders başladığında bu 
mekânları kullanamıyoruz. Bunun için öğren-
cilere özel sınıflar yapılmalıdır.

Tema (5): Bireysel ve grup çalışma süreçle-
rindeki farklılıklar nedeniyle, bu mekânların 
birbirinden ayrı planlanmasına gereksinim 
duyulmaktadır.

Grup çalışması ve bireysel çalışma için ayrı-
lan mekânlar olmadığı için, aynı mekânda biz 
grup çalışması yaparken başkaları da birey-
sel çalışır durumda olabiliyor. Bu da rahatsız 
edici bir durum.

Grup ve bireysel çalışma alanlarının aynı yer 
olması sebebiyle, bazı durumlarda başkaları-
nın  sesten rahatsız olması çalışmayı en-
gelliyor.

Tema (6): Teknolojik altyapı eksikliği, in-
formel çalışma süreçlerinin gerçekleşmesini 
engelleyen çok önemli bir sorun olarak gö-
rülmektedir.

Prizler yetersiz, bilgisayar ile çalışanlar için 
yeterli miktarda priz olmalı.
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Pc ile çalışanlar için prizler fazla olmalı

Priz sayısı az, bilgisayarlara yetmeyebiliyor.

Bilgisayarı şarj etmek için prizler yetersiz

Tema (7): Gün ışığının kontrol edilmemesi, 
özellikle mimarlık eğitimindeki çizim çalış-
maları açısından informel çalışma süreçlerini 
engelleyen önemli bir sorun olarak değerlen-
dirilmektedir.

Koridorların güneş alması sebebiyle parla-
ma yapması bilgisayarda çalışmayı engelli-
yor. Işığın, güneş kırıcılarla gerektiğinde en-
gellenmesi gerekir.

Koridorların çok güneş alması en önemli so-
runlardan biri.

Özellikle gündüzleri güneş ışığı sorun oluyor.

Işığın yeterli olmaması ya da ışığın çok fazla 
olması, güneş ışığının rahatsız etmesi çalış-
ma sürecinde olumsuz etkiliyor.

Holde gün ışığının rahatsız etmesi çalışma-
mızı olumsuz etkiliyor.

Tema (8): Ortam sıcaklığının çalışmaya uy-
gun olmaması, informel çalışma süreçlerinin 
gerçekleşmesini engelleyen önemli bir sorun 
olarak değerlendirilmektedir.

 Koridorlar soğuk oluyor, soğuk olması ya da 
çok güneş alması olumsuz etkiliyor.

Çalışma süreçlerinde olumsuz etkili konular: 
“soğuk”, ortam ısıtma bakımından yeterli ol-
malı.

İklimsel koşullar maksimum derecede sağla-
malı. Bir de bu mimarlık okuluysa böyle basit 
eksikliklerin olmaması gerektiğini düşünüyo-
rum. Biz iyi yapı nasıl olur öğrenirken onu 
yaşayamıyoruz.

Tema (9): Çalışma alanlarında gereken akustik 
uygunluğun eksikliği, informel çalışma süreç-
lerinin gerçekleşmesini engelleyen önemli bir 
sorun olarak değerlendirilmektedir.

Hiçbir yeri kullanamıyorum; ses, gürültü, 
fazla insan, az mekân.

Bireysel çalışma için çok verimli bir alan yok, 
koridorlarda ses çok.

•	 Bireysel çalışma alanlarının konu-
muna ve mekânsal ilişkilerine yönelik de-
ğerlendirmeler

Bireysel çalışma gereksinimi açısından ula-
şılan yorumlar değerlendirildiğinde, çalış-
ma süreçlerinin gerçekleşebilmesi açısından 
önemli 6 tema belirlenmiştir.

Tema (1): Bireysel çalışma alanlarında, gü-
rültüden uzak ve sakin bir ortam sağlanması, 
sessizliğin belirli bir düzeyde tutulması ancak 
öğrencilerin birbirinden tümüyle izole olma-
ması istenmektedir. 

Sessiz ama bir kütüphane sessizliğinde değil.
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Bazen bireysel araştırmalarımız oluyor, okul-
da olmak istiyorum ama bireysel olmak isti-
yorum. Yani o kalabalığı görmek istiyorum 
ama duymak istemiyorum. Tek kişilik cam 
kulübeler vb. mekânlar bulunması çok etkile-
yici bir şey olur. Ben yurtta kalıyorum. Orada 
bireysel çalışmaktan sıkılıyorum ya da boş 
şeylerle ilgileniyorum. Ama okuldaki birçok 
öğrencinin çalışıyor olması insanı çalışmaya 
koşulluyor. Mekânlar, toplu çalışma ortamı 
içerisinde bireysel box’lar şeklinde olabilir. 
Dediğim gibi kalabalık içinde bireysellik al-
gısı vermeli. Boş sınıfları, bazen koridorları 
kullanıyorum. Ama koridorda çalışırken ken-
dimi kimi zaman rahatsız hissediyorum, ya-
nıma birilerinin gelmesinden haz etmiyorum.

Sakin bir yer olmalı, sessiz olmalı, aynı za-
manda ihtiyaç duyduğumuzda diğer insanla-
ra rahatça ulaşılabilmeli.

Tema (2): Bireysel çalışma alanlarının, dikkat 
ve konsantrasyon kaybına engel olacak şekilde 
planlanmasına gereksinim duyulmaktadır.

Sessiz, gelip geçenin bakmayacağı bir ortam 
olmalı.

Beyaz masaları ve çatıyı kullanıyorum, ders 
arasında ve öğle arasında kalabalık ve gürül-
tülü olması rahatsız ediyor.

Koridordaki beyaz masalar ve çatı katını kul-
lanıyorum, ses rahatsız ediyor.

Çok rahatsız edilemeyecek ortamların bulun-
ması lazım.

Tema  (3): Bireysel çalışma alanının, yoğun 
öğrenci sirkülasyonundan ayrılmamasına 
bağlı oluşan kalabalık ve gürültü etkisi, çalış-
mayı engelleyen bir sorun olarak görülmek-
tedir.

Kullanamıyorum çünkü yok. Avluya bakan 
masalar buna uygun değil, koridorun yanın-
da olduğundan ses ve gürültü var.

Sınıflar, koridorlar… Bireysel çalışma yapa-
bileceğimiz bir alan yok, diğer arkadaşları-
mızın gürültüsü rahatsız ediyor.

Bireysel çalışma için çok verimli bir alan yok, 
koridorlarda ses çok.

Genelde koridorlar kullanılıyor ama uygun 
değil, genelde sirkülasyon alanı olduğu için 
dikkat dağıtıcı ortamlar oluyor.

Bireysel çalışma mekânı mevcut değil, sessiz 
bir ortam yok.

Bölüm binasında bireysel çalışmaya ayrılmış 
fazla alan yok, toplu alanlarda fazla gürültü 
oluyor.

Tema (4): Bireysel çalışma için küçük odala-
rın ya da büyük bir mekân içinde bölücüler-
le ayrılmış alanların kullanımı uygun görül-
mektedir.
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Daha çok küçük mekânlar olmalı ya da me-
kanlar ayırıcı duvarlarla ayrılmalı.

Bireysel çalışmamıza olanak verecek bir sınıf 
ya da alan oluşturulması sağlanabilir.

Tema (5): Bireysel çalışma alanında, proje 
çizimi, maket yapımı ve ders çalışma için uy-
gun bir ortama gereksinim duyulmaktadır. 

Projelerimizi, maketlerimizi gerçekleştirebi-
leceğimiz bir ortam olmalı.

Proje çizimi, maket yapımı, diğer ödevler.

Mimarlık için masaların büyük olması gerekir.

3. ve 4. sınıflar için bilgisayar (çizim kullanı-
mı ve pafta için) kullanılacak prizli alanlar. 
1. sınıflar için tasarım yapabilecekleri kü-
çük maket masaları, bunlar pc masalarından 
ayrı olmalı. Genel kullanım için ise, bireysel, 
sessiz sınava çalışabilecek alanlar oluşturul-
malıdır. Bence mimarlık eğitiminde 1.,2.,3.,4. 
sınıf olmak üzere bütün öğrencilerin kullana-
bileceği, yeri geldiğinde sessiz kalabileceği, 
yeri geldiğinde maket yapabileceği, yeri gel-
diğinde çizim yapabileceği kapsül tarzı alan-
lar oluşturulabilir.

Tema (6): Bireysel çalışma mekânının dış 
mekânla ilişki kurabilmesi çalışmayı destek-
leyen bir olanak olarak görülmektedir.

Dış mekânla kolay ilişki kurabileceğimiz, fe-
rah bir ortam olsa iyi olur.

•	 Küçük grup çalışma alanlarının 
konumuna ve mekânsal ilişkilerine yönelik 
değerlendirmeler

Öğrencilerin yorumları ışığında, küçük grup 
çalışma ortamlarının mekân organizasyonu 
içerisinde konumuna ve mekânsal ilişkilerine 
işaret eden 8 önemli tema belirlenmiştir.

Tema (1): Çalışma süreçlerindeki fark-
lıklar sebebiyle oluşan gürültü nedeniyle, 
küçük grup çalışmaları için oluşturulacak 
mekânların birbirinden ayrılmasına ve özel-
leşmesine gereksinim duyulmaktadır. 

Bizim gibi farklı gruplar da çalışma yapıyor-
sa yine çok fazla ses oluyor. Bulunan alanla-
rın bir grubu değil birçok grubu barındıra-
bilmesi için buna önlem alınamıyor. Bölücü 
elemanların kullanımıyla ayrılmış sınıflar 
olabilir, akustik yine çok iyi sağlanmış olmalı.

Rahat mekânlar olmalı, diğer grup/bireylerin 
rahatsız olmaması sağlanmalı.

Seslerin birbirine karışıp anlaşılabilirliği 
güçleştirmemesi ve dikkat dağınıklığına ne-
den olmaması için mekânın ihtiyaca göre kü-
çük mekânlara bölünmesi gerekiyor.

Tema (2):  Küçük grup çalışmaları için 
mekânın, çalışma sürecinde kullanıcılarına 
özel bir alan olarak hissedilmesine gereksi-
nim duyulmaktadır. 

Az kişilik gruplarla çalışırken çalıştığımız 
alanı kendimize ait hissetmemiz gerekli oldu-
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ğunu düşünüyorum. Büyük bir sınıfın bir ala-
nına yerleşmektense kendimize ait bir alan 
oluşturulmalı diye düşünüyorum.

Tema (3): Küçük grup olarak çalışma alanı-
nın, yoğun öğrenci sirkülasyonundan ayrıl-
mamasına bağlı oluşan kalabalık ve gürültü 
etkisi, çalışmayı engelleyen bir sorun olarak 
görülmektedir.

Hiçbir yeri kullanamıyorum; ses, gürültü, 
fazla insan, az mekân.

Olumsuz yönü kalabalık, gürültülü olması. 
Grup arkadaşlarıyla çalışacak mekân bula-
mamamız.

Tema (4): Küçük grup çalışmaları için alan-
ların, ayrı odalar yoluyla ya da büyük bir 
mekânın bölünmesiyle sağlanabileceği düşü-
nülmektedir.

Büyük mekânda panellerle ayrılmış özel 
mekânlar olabilir ya da küçük odalar yapı-
labilir.

Tema (5): Küçük grup çalışmaları için oluş-
turulan mekânların çok amaçlı kullanılabilir 
olabileceği düşünülmektedir.

Farklı grup çalışmalarına uygun odalar bir-
çok işe hizmet etmeli (konuşma, maket yap-
ma, sunum yapma)

Tema (6): Küçük grup çalışma alanlarının, 
farklı çalışmalara göre özelleştirilebileceği 
düşünülmektedir.

Farklı eylem alanlarına bölünmesi de kul-
lanımı olumlu yönde etkiler. Çizim için ayrı, 
maket için ayrı.

Tema (7): Grup çalışma alanlarının gürültü-
den izole olması istenmekte ancak mekânın 
tümüyle sessiz olmasına gereksinim duyul-
mamaktadır.

Sessiz oturma ve kullanım alanları olmalı.

Sessiz, oturma imkânı olan küçük bölümler

Sessizliğe özen gösterilmeli

Bizim için ses asla olmamalı diyebileceğimiz 
bir etken değil. Zaten gruplar halinde de bi-
reysel çalışırken de kontrollü (kısık, hoş) ses-
lerle çalışıyoruz.

Tema (8): Küçük grup çalışma alanlarında; 
kullanımda esneklik sağlayan, çizim/maket 
yapımı için uygun mobilyalara ve ortak kul-
lanılabilir destekleyici materyallere yer veril-
mesi beklenmektedir.

Esnek kullanım da önemli, kimi masa başında 
çalışmayı severken kimi yatağında veya kol-
tukta çalışmayı tercih edebiliyor.

Bence her grup için ayrı masa ve alanlar 
olmalı. İhtiyaca göre masalar büyütülüp kü-
çültülmelidir. Veya farklı maket aletleri için 
gerekli alanlar oluşturulmalı. İhtiyaca göre 
artan ödünç alınmalı ve onlar kullanabilmeli 
(cetvel, bant vb. şeyler)
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Daha çok maket yaptığımız için bunlara uy-
gun masalar olmalıdır.

Maket yapımına elverişli masalar olmalı

Maket yapacağımız için geniş bir alan olmalı.

SONUÇ

Günümüzde modern eğitim anlayışıyla uyum-
lu eğitim ortamlarında, öğrencilerin öğrenme 
stillerindeki çeşitliliği dikkate alan, etkileşim 
ve öğrenme olanaklarını arttıran informel 
öğrenme mekânlarına gereksinim duyulmak-
tadır. Okullarda sınıf dışı öğrenme mekânı 
olarak nitelendirilen bu ortamlar, öğrencile-
rin kendi öğrenme süreçlerini yönlendirebil-
mesine olanak veren, bireysel ya da grup ça-
lışmaları için kullanılabilir nitelikte tasarlan-
maktadır. Çalışmada incelenen örneklerde, 
informel öğrenme mekânlarının tasarımında 
genel olarak, çalışma türlerine göre değişen 
gereksinimlerin dikkate alınması; mekan 
kullanımında ve mobilyalarda esneklik sağ-
lanması; görsel ve fiziksel etkileşime olanak 
tanınması; görsel, işitsel ve termal konforun 
sağlanması ve teknoloji kullanımının destek-
lenmesi gibi temel konular dâhilinde kararlar 
üretildiği ifade edilebilir. 

Bu çalışma kapsamında, mimarlık eğitiminde 
informel çalışmanın önemli bir gereksinim 
olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir. Mi-
marlık bölümü öğrencilerinin yorumlarının 
alınmasıyla, literatür araştırmasında belirtilen 
konular kapsamında değerlendirilebilecek, 

bununla birlikte mimarlık eğitimi özelinde 
bilgilere ulaşılması sağlanmıştır. Öğrencilerin 
görüşleri doğrultusunda bireysel-küçük grup 
çalışma gereksinimleri ve mekânsal niteliğe 
ilişkin olarak belirlenen temalarda, “birey-
sel ve küçük grup çalışma mekânlarının ay-
rımına duyulan gereksinim; çalışma mekânı 
ve mobilyalar için esneklik; görsel, işitsel ve 
termal konfor koşulları; dış mekan ilişkisi ve 
teknolojik destek” konuları kapsamında de-
ğerlendirilebilecek gerekliliklerin yer aldığı 
görülmüştür. Bu bağlamda, çalışmada elde 
edilen temaların literatür araştırması bölü-
münde de önemine dikkat çekilen konularla 
olan ilişkisine yönelik değerlendirmeler, Tab-
lo 2 de sunulmuştur. Mimarlık eğitim binası 
içerisinde informel çalışma için olanak sağ-
lanamaması, öğrencileri farklı mekânları kul-
lanmaya zorunlu olarak yöneltmektedir. Bu 
durum, eğitim mekânlarında öğrenciler ara-
sındaki etkileşimi engelleyen bir sorun olarak 
değerlendirilmelidir. Dersliklerin informel 
çalışma süreçleri için uygun olmayışı konu-
sunda getirilen yorumlar da dikkate alınarak, 
mimarlık okullarının tasarımında; informel 
çalışma olanağı sağlayabilecek özel alanların 
planlanmasına, dersliklerin planlanması ka-
dar önem verilmesi gerektiği düşünülmelidir. 

Mimarlık öğrencileri tarafından, bireysel ve 
küçük grup çalışma alanlarının birbirinden 
ayrı tutulması doğru bir çözüm olarak değer-
lendirilmektedir. Bireysel ve grup çalışma 
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alanlarının çalışma süreçlerindeki farklılıklar 
nedeniyle ayrı olmasına duyulan gereksinimi 
açısından, kullanıma dayalı ayrımın, Polak bi-
nasında olduğu gibi bölümsel farklıklar oluş-
turularak ya da Umeå Mimarlık Okulu’nda 
olduğu gibi açık plan şeması içerisinde esnek 
kullanıma uygun seçeneklerle sağlanabilece-
ği çözümler örnek olarak değerlendirilebilir. 
Öğrenciler tarafından, mekânlar arasındaki 
ayrımın, sosyal etkileşim olanaklarını engel-
lemesi gerektiği ifade edilmiştir. Litertaür 
araştırması bölümünde de belirtildiği üzere, 
eğitim ortamında öğrencilerin birbirini göre-
bilmesi, sosyal deneyimlerin desteklenmesi 
ve öğrencilerin motivasyonun desteklenmesi 
açısından önem taşımaktadır. Bu açıdan, me-
kansal ayrım sağlayacak çözümlerde, ayrım 
sağlayan ancak öğrencilerin birbirleriyle olan 
ilişkisine de olanak tanıyan tasarımların ge-
liştirilmesi düşünülmelidir.

Esneklik, mimarlık öğrencileri tarafından in-
formel öğrenme mekânları ve mobilyalar açı-
sından önemli bir gereksinim olarak değer-
lendirilmiştir. Bireysel çalışma mekânlarının, 
mimarlık eğitimi sürecine özel olan, maket 
yapımı ve proje çizimi gibi farklı boyutlarda 
üretimlerin gerçekleşebileceği şekilde, esnek 
kullanılabilir olması gerektiği ifade edilmiş-
tir. Bu açıdan, mimarlık öğrencilerinin gerek-
sinimlerinin öğrenilmesine, bireysel çalışma 

ortamlarının tasarım süreçlerinde önem ve-
rilmelidir. Öğrenciler, tarafından küçük grup 
çalışma alanlarının elde edilmesinde iki farklı 
yöntem önerilmiştir. Çalışma alanlarının özel 
odalar yoluyla ya da genel bir mekân içerisin-
de bölücülerle ayrılarak sağlanabileceği be-
lirtilmiştir. Bu farklı çözüm önerilerinde, öğ-
rencilerin grup olarak çalışma süreçlerinde, 
mekânı kendilerine özel bir ortam olarak his-
sedebilmesi yönündeki beklentileri de dikka-
te alınmalıdır. Polak binası ya da Jåttå Vocati-
onal School içerisinde oluşturulan, çevresiyle 
görsel ilişkili ancak tanımlı mekânlar, öğren-
cilerin aradığı küçük ve özel çalışmalar için 
aidiyet etkisinin sağlanması açısından başarı-
lı örnekler olarak değerlendirilebilir. Bölücü 
elemanlarla ayrılan mekânlarda da, panoların 
niteliği sorgulanmalı; işitsel konfor açısından 
akustik ayrımın ve esnek kullanımı destekle-
yen çalışma yüzeylerinin elde edilmesine ola-
nak sağlanabilmesi konuları düşünülmelidir. 
Bu açıdan, HUBB isimli modüler öğrenme 
mekânı tasarımında, bireysel ve grup çalış-
ması olanağı sağlayabilmek için oluşturulan 
modüler ünitelerde akustik açıdan kontrolün 
ve mahremiyetin bölücü yüzeyler yoluyla 
elde edilmesi ve aydınlatma yoluyla ortamda 
oluşturulan özelleşme etkisi, öğrencilerin ge-
reksinimine cevap verebilecek farklı tasarım-
lara bir örnek olarak yorumlanabilir.
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Tablo 2. Çalışmada Belirlenen Temaların Genel Olarak Değerlendirilmesi

Bireysel ve 
grup çalışma 
mekânlarının 
ayrımı

•	 Bireysel ve grup çalışma süreçlerindeki farklılıklar nedeniyle, bu mekânların birbirinden 
ayrı planlanmasına gereksinim duyulmaktadır.

•	 Bireysel çalışma alanlarında, gürültüden uzak ve sakin bir ortam sağlanması, sessizliğin 
belirli bir düzeyde tutulması ancak öğrencilerin birbirinden tümüyle izole olmaması 
istenmektedir.

•	 Bireysel çalışma alanlarının, dikkat ve konsantrasyon kaybına engel olacak şekilde 
planlanmasına gereksinim duyulmaktadır. 

•	 Küçük grup çalışmaları için mekânın, çalışma sürecinde kullanıcılarına özel bir alan olarak 
hissedilmesine gereksinim duyulmaktadır.

•	 Çalışma süreçlerindeki farklıklar sebebiyle oluşan gürültü nedeniyle, küçük grup çalışmaları 
için oluşturulacak mekânların birbirinden ayrılmasına ve özelleşmesine gereksinim 
duyulmaktadır.

Esneklik: 
Çalışma 
mekanı ve 
mobilyalar 

•	 Bireysel çalışma alanında, proje çizimi, maket yapımı ve ders çalışma için uygun bir ortama 
gereksinim duyulmaktadır.

•	 Küçük grup çalışmaları için oluşturulan mekânların çok amaçlı kullanılabilir olabileceği 
düşünülmektedir. 

•	 Küçük grup çalışma alanlarının, farklı çalışmalara göre özelleştirilebileceği düşünülmektedir.
•	 Küçük grup çalışma alanlarında; kullanımda esneklik sağlayan, çizim/maket yapımı 

için uygun mobilyalara ve ortak kullanılabilir destekleyici materyallere yer verilmesi 
beklenmektedir.

•	 Bireysel çalışma için küçük odaların ya da büyük bir mekân içinde bölücülerle ayrılmış 
alanların kullanımı uygun görülmektedir.

•	 Küçük grup çalışmaları için alanların, ayrı odalar yoluyla ya da büyük bir mekânın 
bölünmesiyle sağlanabileceği düşünülmektedir.

Görsel konfor •	 Gün ışığının kontrol edilmemesi, özellikle mimarlık eğitimindeki çizim çalışmaları açısından 
informel çalışma süreçlerini engelleyen önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir.

İşitsel konfor •	 Çalışma alanlarında gereken akustik uygunluğun eksikliği, informel çalışma süreçlerinin 
gerçekleşmesini engelleyen önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir.

•	 Bireysel / küçük grup çalışma alanının, yoğun öğrenci sirkülasyonundan ayrılmamasına 
bağlı oluşan kalabalık ve gürültü etkisi, çalışmayı engelleyen bir sorun olarak görülmektedir.

•	 Bireysel / küçük grup çalışma alanlarının gürültüden izole olması istenmekte ancak mekânın 
tümüyle sessiz olmasına gereksinim duyulmamaktadır.

Termal konfor •	 Ortam sıcaklığının çalışmaya uygun olmaması, informel çalışma süreçlerinin gerçekleşmesini 
engelleyen önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir.

Dış mekan 
ilişkisi

•	 Bireysel çalışma mekânının dış mekanla ilişki kurabilmesi çalışmayı destekleyen bir olanak 
olarak görülmektedir.

Teknolojik 
destek

•	 Teknolojik altyapı eksikliği, informel çalışma süreçlerinin gerçekleşmesini engelleyen çok 
önemli bir sorun olarak görülmektedir.
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Konfor koşulları, informel çalışma 
mekânlarının niteliğini etkilemesi sebebiy-
le öğrenciler tarafından önemli görülmüştür.  
Öğrencilerin görüşleri ışığında, görsel kon-
for açısından, doğal ışık alımının desteklen-
mesi ve kontrolünün sağlanması konularına, 
özellikle mimarlık eğitim sürecinde informel 
çalışma süreçlerinde tasarım çalışmalarında 
yoğun olarak yararlanılan dizüstü bilgisa-
yarların etkin kullanımına olanak tanımak 
açısından önem verilmesi gerektiği sonucu-
na ulaşılmıştır. Çalışmanın gerçekleştirildiği 
mimarlık okulunda, öğrencilerin kullandığı 
ortak kullanım alanlarında gün ışığı kontro-
lü kontrolüne yönelik bir düzenleme bulun-
mamaktadır. Bu durumun, koridorda ve giriş 
holünde gerçekleştirilen informel çalışmaları 
olumsuz yönde etkilediği ve bu olumsuzlu-
ğun önemli bir sorun olduğu öğrenciler tara-
fından vurgulanmıştır. Dolayısıyla, mimarlık 
öğrencilerinin bilgisayar kullanımı ve çizim 
yapabilmesi açısından çalışma ortamlarında 
gün ışığı kontrolü sağlayan düzenlemelere yer 
verilmesinin önemli bir gereklilik olduğu dü-
şünülmesi önem taşımaktadır. Termal konfor 
açısından da informel çalışma mekânı olarak 
kullanılan koridor ve giriş holündeki sıcaklı-
ğın yetersiz olması önemli bir sorun olarak 
nitelendirilmiştir. Günümüz okul tasarımla-
rında, sirkülasyon ve ortak kullanım alanları 
informel öğrenme için önemli bir potansiyel 
olarak değerlendirilmektedir. Bu açıdan, ça-
lışmanın gerçekleştiği mimarlık okulunda, 

sirkülasyon mekanlarının termal konfor açı-
sından da yetersiz olması önemli bir eksiklik 
oluşturmaktadır. Eğitim mekânlarında sınıflar 
dışında, informel çalışma mekânı olması bek-
lenen tüm dolaşım ve ortak kullanım alanla-
rında termal konforun sürekliliğinin sağlan-
masına önem verilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin yorumlarında çalışma süre-
cinde motivasyonu destekleyen bir nitelik 
olarak ifade edilmiş olan bir gereksinim, bi-
reysel çalışma ortamında dış mekânla ilişki 
kurulmasıdır. Bu açıdan informel çalışma 
mekânlarının dış mekânla bağlantılı olarak 
kurgulanmasının, tasarım süreçlerinde değer-
lendirilmesinin yararlı olacağı ifade edilebi-
lir. Mimarlık bölümü öğrencileri açısından 
önemi vurgulanmış bir konu da, teknolojik 
destek sağlanmasına duyulan gereksinimdir.  
Bölüm binasındaki “priz eksikliği” öğrenci-
lerin neredeyse tamamı tarafından çalışma 
süreçlerini olumsuz etkileyen önemli bir so-
run olarak tanımlanmıştır. Bireysel ve grup 
çalışmalarının verimli bir şekilde gerçekleş-
mesine olanak tanıyan çözümlerin geliştiril-
mesi açısından, mimarlık eğitim sürecinde 
bilgisayar kullanımının gerekliliğine uygun 
ölçüde, çalışma alanlarında priz ve data çı-
kışı bulunmasına önem verilmesi önem taşı-
maktadır. Bu kapsamda, öğrencilerin çalışma 
esnekliğini arttırmak açısından kablosuz in-
ternet erişimi de desteklenmelidir. Mecanoo 
tarafından geliştirilen HUBB isimli modüler 
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öğrenme mekânı, teknolojik destek konusun-
da da detayların incelenebileceği bir örnek 
olarak görülebilir. 

Çalışmada belirlenen temalar, literatür araş-
tırmasıyla elde edilen tasarım ilkeleri çerçe-
vesinde değerlendirilebilir ifadeler ve mimar-
lık eğitimi özelinde çıkarımlar içermektedir. 
Öğrenme mekânlarının başarısı açısından, 
tasarım süreçlerinde katılıma olanak sağlan-
ması ve bu doğrultuda öncelikle eğitimciler 
ve öğrencilerle iletişim kurulması önem taşı-
maktadır. Mimarlık okullarının tasarımında 
da, kullanıcı gereksinimlerine cevap verebi-
lecek, gerçek anlamda başarılı tasarımların 
gerçekleştirilmesi için katılım konusuna ge-
reken önem verilmelidir. Bu küçük ölçekli 
çalışmada, öğrencilerin deneyimleri çerçe-
vesinde tasarım süreçlerinde yararlanılabilir 
bilgiler elde edilmesi yönteminin, mimarlık 
eğitim mekânlarının niteliğinin geliştirilme-
si hedefiyle kurgulanacak, kapsamlı ve farklı 
çalışma süreçleri için bir örnek olacağı dü-
şünülmektedir. Bu bağlamda, çalışmada elde 
edilen yargıların, yeni mimarlık okulları tasa-
rımları ve yenileme çalışmaları kapsamında, 
informel öğrenme mekânlarının geliştirilmesi 
yönünde ışık tutacağına inanılmaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Aim: Considering the significance of informal learning experiences during educational pro-
cesses, creating environments enabling students to study individually and in small groups at 
schools has become a necessity. Overall aim of this study is to present an analysis that will 
contribute the development of the schools to be designed for architecture education in this 
aspect. Method: With the review of the literature, the main issues that are important in the 
design of the extracurricular learning spaces have been researched; to make an evaluation on 
architectural education, architectural students’ views on the basic spatial qualities they have 
sought in the field of informal study in the educational process and in the areas of use that 
can serve for this purpose have been examined. The study was done with contributions of 31 
volunteer students eliciting about the subject by attending the elective course in which basic 
topics affecting education architecture at one semester.  Views of architecture students about 
their informal study necessities and desired spatial features of their educational environment 
have been learned by using open-ended questions. Students expressed their opinions in written 
form. The themes which would flash the designing processes have been revealed by interpre-
ting the conclusions of the students and findings of literature research. Findings: In the study, 
inferences have been made considering the position of individual and small group working en-
vironments in the school; spatial relations; alternatives for gaining the desired features; spatial 
qualities in terms of comfort conditions; natural light, furnishings and technological support in 
general.  It has been seen that in the process of architectural education, it is necessary to work 
informally both individually or in a small group but the lack of spaces to serve this purpose 
in the school has led the students to be out of school. This should be viewed as a problem that 
hampers learning experiences that will evolve with the interactions that must be provided in 
the educational setting. Separate planning of spaces for individual and group work is required. 
In the studying environment, great importance is attached to providing technological support 
and visual, auditory and thermal comfort. It is necessary that individual studying environments 
should enable students both focus on their study and interact with other students and be quiet 
enough not hindering them from studying in terms of acoustics. It may be appropriate to have 
individual use areas, small work spaces, or environments separated by splits in a large space. 
It is expected that the individual work area will be suitable for project drawing, model making 
and studying. In the arrangement of small group work spaces, it is thought that working spaces 
should be separated and specialized because of the noise caused by differences in group work 
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processes. It is also necessary that the space in which the student is working can be customized. 
Small group work spaces also require the formation of boundaries that can be distinguished by 
student circulation in terms of concentration blocking. The use of a small group work environ-
ment as a separate environment with special spaces or separators is considered appropriate. It 
is considered useful for small groups of workplaces to be used for various purposes, especially 
designed for the intended purpose. Auditory comfort is emphasized in the workplace, but it is 
not desirable to be in a totally silent environment. It is useful to be able to interact with other 
students. It is important that small group workshops include furnishings and promotional ma-
terials suitable for drawing / model making that provide flexibility in use. Conclusion: It was 
stated that archictecture students need to separate planning of spaces for individual and group 
work in school but not interfere with the interaction between the students. The importance of 
flexibility and comfort conditions in the work areas is emphasized. Daylight control in terms of 
visual comfort; prevention of problems arising from differences in working in terms of auditory 
comfort; providing adequate heating in circulation areas in terms of thermal comfort were seen 
important that allow informal study. In terms of technological support, it was emphasized that 
the number of plugs must be sufficient. The relationship with outdoor space has been described 
as a feature that affects the quality of the informal study space positively. The themes determi-
ned in the study include the evaluable expressions in the context of these mentioned topics and 
the conclusions in the architectural education specifics. In this context, it is thought that the jud-
ges obtained will shed light on the design of informal learning spaces in architecture schools.


