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TMD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1

Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir”
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur.
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri
ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin
hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi
kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu
durumu peşinen kabul etmiştir.

2

Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar)
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin
web sayfasında www.mtddergisi.com adresinden edinilebilir.

3

Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.

4

Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite
belgeleriyle ve (2015/04018-2015-GE-17595) Marka patent ile güvence altına alınmıştır.
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın
yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır.

5

Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN: Print: 2148-8142 Online:
2148-4880 numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye
ulaşılabilir.
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6

Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi,
kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Bergama Evlerinde Kapı Süslemeleri, TMD
Uluslararasi Hakemli Tasarım ve Mimarlik Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, ss.1-2 şeklinde gösterilir.
Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan
makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında
mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve
metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur.

7

Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

8

Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır.

9

Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı
“makale formatında olmak zorundadır” türünde yayınlara yer verilmektedir.

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir.
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar.
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder.
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GENERAL INFORMATION ABOUT TMD JOURNAL

1

Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal
in this case. Data, concerning the ethics committe of the studies, approved to be published
in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in
written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility
of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the
editors in written and were not uploaded to the system. None of the committes and the
authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s)
have accepted this situation beforehand.

2

Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t
given any information, system process cannot be changed. Necessary information about
our journal can be obtained from the website of the journal www. mtddergisi.com

3

Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months
“April – August – December.” All readers can download the articles from the journal’s web
system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited.
Readers can download all volumes of our journal for free.

4

All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-OH0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO
10002-CM-0090-13001706) and trademark patent (2015/04018-2015-GE-17595). Articles
published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance
regarding their articles with quality, trademark, patent and doi
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5

Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number ISSN: Print: 2148-8142
and Online: 2148-4880

6

Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the
reference part YILMAZ, M., (2015). It is indicated as Door Decorations in Bergama Houses,
TMD International Refereed Journal of Design and Architecture Issue:1, Volume:1, pp.1-2.
All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print format of the
published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the
internet sources and the last accessed full internet link in the references and below the page
by giving numbers.

7

References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of
the journal should be taken into account by all authors.

8

Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal.

9

Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to
be in an article format” and these publications are also included.

10 10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published,
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our
journal acts in line with the T.R. Law.
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Doç. Dr. Levent ARIDAĞ
Mimarlık Alan Editörü

Değerli okurlar ve bilim insanları,
Dergimizin 2018 yılının ikinci sayısında 8 araştırmaya yer verilmiştir. Bu sayıda birbirinden önemli
çalışmalarıyla bizleri destekleyen yazarlamıza gönülden teşekkür ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayıda da
bizleri yalnız bırakmayan değerli hakem kurulumuza ve dergimizin sizlere ulaştırılmasında arka planda çalışan
ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem yönetimi ve yayın kurulundaki değerli bilim insanlarına
da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu sayıda; uluslararası bağımsız programlar tarafından onaylanan çevresel ürün
bildirimleri (EPD) hakkında Türk yapı malzemesi üreticilerinin görüş ve deneyimlerini, ulusal çevresel ürün
bildirimi sistemine yaklaşımlarını belirlemeyi amaçlayan bir araştırma yer almaktadır. Başka bir çalışma, metafizik mekanları üretme şekliyle Minimalist düşüncenin yaklaşımları ve içerikleri arasında bir paralellik olduğu
düşüncesiyle bu türden mekanların, maddesel ve biçimsel var oluşunu açıklayabilmek için Minimalizm’in
kuramsal içeriğinden bazı kavramsal araçlar edinmeyi araştırmaktadır. Diğer bir araştırma mimarlık eğitimini
yeni iş alanlarının üretilmesine yönelik yaklaşım ve yöntemlerin de öğretildiği bir vizyonla daha iyi çevreler
oluşturmak için ele almaktadır. Karışık yapılı mimari temsilleri kişisel bilgi kuramı üzerinden okuyabilmek ve
ifade biçimlerindeki kişiselliği açmaya çalışmak diğer bir araştırmanın konusudur. Başka bir çalışmada, kapalı
yerleşmelerin sunduğu yaşam biçiminin etkisiyle popülerleşen yerleşimlerde, bu yaşam biçimini tercih eden
kullanıcıların tercihlerini belirleyen kriterlerin önem sıralaması ve memnuniyet düzeylerinin karşılaştırılması
aracılığıyla artan popülaritenin nedenselliğinin fiziksel ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla açıklanmaktadır. Diğer
bir araştırma, mimarlık eğitimi için tasarlanacak okulların informel öğrenme deneyimlerini artıracak yönde
geliştirilmesine katkı sağlayan bir değerlendirmeyi sunmaktadır. Yine mimarlık eğitim ortamlarını sirkülasyon
alanları üzerinden ele alan başka bir çalışmada alışılagelmiş klasik sirkülasyon alanları yerine eğitim-öğretimi
ve sosyalleşmeyi destekleyen çok fonksiyonlu dolaşım alanlarına sahip okul örnekleri irdelenerek, sirkülasyon
alanlarının öğrenme ve sosyalleşmede etkili bir mekan olabileceğini ortaya koymaktadır. Diğer bir araştırma
ise iki mimarlık okulunda yürütülen ve benzer ders içeriklerine ve paralel uygulamalara sahip yapı bilgisi
dersleri üzerinden, cinsiyet faktörünün dersin anlaşılmasındaki rolünü araştırmaktadır.
(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda
oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem
ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür.
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).
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Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar
kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek
her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer
şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Distinguished readers and scientists,
There are 8 researches in the second volume of our journal in 2018. We would like to thank the authors
who supported us with their valuable papers. As in every volume, we also extend thanks to our valuable referee
board, editorial board, system management and the esteemed scientists in the publication board who have
exerted great effort in preparation of our journal. In this volume, there is a research which aims to determine
the opinions and experiences of the manufacturers of Turkish construction materials about the environmental
product declarations (EPD) approved by international independent programs and their approaches towards
the national environmental product declaration system. Another study investigates the acquisition of some
conceptual tools from the theoretical content of Minimalism in order to be able to explain material and formal
existence of such spaces with the thought that there is a parallelism between the approaches and contents of
Minimalist thought with the production method of metaphysical spaces. Another research looks at architecture
education to create better environments with a vision in which the approaches and methods for the production
of new business areas are taught. It is another research topic to be able to read complexity of architectural
representations through personal information theory and to open up the personality of expression forms. In
another study, in the settlements popularized with the effect of lifestyle provided by closed settlements, the
causality of increasing popularity through the comparison of the order of importance of criteria that determine
the preferences and the satisfaction levels of users who prefer this lifestyle is explained with the physical
and socio-economic dimensions. Another research offers an evaluation that contributes to the increase in
informal learning experiences of schools that will be designed for architectural education. In another study
discussing the architectural education environments through the circulation fields, the examples of schools
with multifunctional circulation fields supporting education-training and socialization instead of accustomed
classical circulation fields will be discussed, which puts forth that circulation fields can be an effective place in
learning and socialization. One other study looks at the role of gender factor on comprehension of the course
via the construction courses offered in two architecture schools with similar curriculum and parallel practices.
(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system.
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)).
As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political,
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t
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accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition.
in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı, kapalı yerleşmelerin sunduğu yaşam
biçiminin etkisiyle popülerleşen yerleşimlerde, bu yaşam biçimini tercih
eden kullanıcıların tercihlerini belirleyen kriterlerin önem sıralaması ve
memnuniyet düzeylerinin karşılaştırılması aracılığıyla artan popülaritenin
nedenselliğinin fiziksel ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla açıklanmasıdır.
Çalışma literatür taraması, kullanıcı memnuniyeti anketinin değerlendirilmesi ve araştırma bulgularının tartışılmasından oluşmaktadır. Yöntem:
Kapalı yerleşmelerin sunduğu sosyal kimlik ve yaşam tarzının etkisiyle son
yıllarda Bursa’da oldukça popülerleşen, talep ve arzın yoğun olduğu Balat
semtinde kullanıcıların tercihini ve memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla, altı kapalı yerleşmenin kullanıcılarıyla anket çalışması
yürütülmüştür. Değerlendirme kullanıcı niteliklerinin yanısıra, konut nitelikleri, konut sitesine ve semte ait nitelikler bağlamında gerçekleştirilmektedir.
Memnuniyet düzeylerine ve önem derecesine ilişkin elde edilen verilerin
karşılaştırılması amacıyla, kullanıcı cevaplarına göre konut siteleri 5’li
Likert ölçeğine göre puanlandırılmıştır. Bulgular: Konut tercihinde öncelik
deprem güvenliğinin olması, konut sitelerinin tercih edilmesindeki öncelik
ise sitenin güvenli olması, kullanıcıların kendilerini güvende hissetmesidir.
Anket verileri bu faktörlerden memnuniyet düzeyinin de yüksek olduğunu
göstermiştir. Tercih sırasında önemli olmamasına rağmen, kullanıcıların
sosyal statü açısından benzer ailelerle birlikte yaşamaktan çok memnun olduğu görülmüştür. Balat’ın tercih edilmesinde en önemli faktör olan ulaşım
ağına erişebilirlik ve ağın kullanışlılığına ilişkin memnuniyet düzeyinin çok
düşük olduğu görülmektedir. Bunun yanısıra trafik tüm semt için rahatsızlık
kaynağıdır. Sosyal çevreye ilişkin olarak semtin tercih edilmesi aşamasında
orta derecedeki önemine rağmen, semtin elit olmasından ve yaşanan sitenin
Balat’ta yer almasından memnuniyetin çok yüksek olduğu görülmektedir.
Sonuç: Zaman içerisinde tercihleri etkileyen kriterlerden memnuniyet düşük
olabilmekte, ancak tercih sırasında öncelik taşımayan birtakım faktörler
yaşantı sırasında kullanıcıları çok memnun edebilmektedir. Araştırma sonuçları gündelik yaşantıyı olumsuz etkileyerek memnuniyetsizliği doğuran
sorunların geri planda kaldığını, belirli bir sosyal statü grubuna ait bireyler
olmak ve bu niteliklerdeki diğer bireylerle birlikte ayrıcalıklı bir yaşam
biçimi sürdürmek ile ilişkili olarak Balat’ın kullanıcı tercihlerini etkilediğini
ve popüler bir semt haline geldiğini ortaya koymaktadır.

Abstract: Objective: The purpose of this research is to explain, from the
physical and socioeconomic dimensions, the reasons of the increasing
popularity of neighborhoods based on the impact of the lifestyles they
provide, by comparing the criteria of the users for the initial selection of
neighborhoods and the satisfaction levels of such criteria. The study consists
of literature reviews, evaluation of user satisfaction surveys and discussion
of research findings. Method: A survey was conducted with the users of six
gated communities in order to determine the factors that have an impact on
preferences and satisfaction of the users in Balat neighborhood, which is a
popular neighborhood in Bursa due to the social identity and lifestyle offered
by gated communities, which have a high supply and demand. In addition
to the user preferences, the study has also taken into consideration housing
qualifications and qualifications related to housing estates and the neighborhood. In order to compare the data obtained about levels of satisfaction and
the degree of significance, housing estates were rated with a 5-point Likert
scale based on user responses. Findings: Priority in residential preference is
earthquake safety, while priority for housing estates is safety and the sense
of security for preference. Survey data shows that satisfaction level of such
factors was high. Despite not being important during the initial choice, it has
been seen that users are very satisfied to be living with families that are of
similar social status. It is seen that the most important factor for preferring
the Balat district was accessibility to the transportation network and its convenience, however it has been observed that satisfaction with both factors
was very low. Additionally, it has been observed that traffic is a source of
discontent for the whole neighborhood. Despite the medium level of significance attached to the social environment in selecting the neighborhood,
it was observed that satisfaction with the elite society and living at Balat is
very high. Conclusion: Satisfaction with various criteria, which initially
affected preferences, may become low but some factors that did not seem to
be important during the initial preference of the neighborhood can become
very satisfying after users are settled. The results of the research reveal that
problems that affect everyday life and create dissatisfaction become less
important because users are satisfied with belonging to a certain social group
and living a privileged lifestyle in Balat, which affects user preferences and
increases the popularity of the neighborhood.
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INTRODUCTION

rized as families that want better life styles,
social homogeneity, status and privilege. This
is closely related to income levels and the
need for gathering in a particular place, and
has been found to be frequent in communities
with high income disparities. The lifestyle of
gated communities creates satisfaction for the
inhabitants, who also feel satisfied with the
homogeneity in their lifestyle, management
of the community and social presentation
(Blakely and Synder, 1997: 71).

Socio-psychological factors are quite effective in the housing selection of residents
alongside the factors associated with physical
and social needs. It is known that moving to a
new house (especially when a large amount of
resources is invested) and social status in relation to economic welfare bring satisfaction
and notable well-being to residents (Clapham
et al., 2017: 269, Tran and Van Vu 2018: 864,
Frijters et al., 2011: 197-205, Wolbring 2017:
1371).

Factors that users value in their choice of a
gated community as a housing site and factors that satisfy them can be different. Factors such as environmental quality, aesthetic
appearance, quality of social facilities and
maintenance services, which are related to
the residential area; location of the residential
area within the city, proximity to workplace,
which are related to the quarter; community
feeling, social connections with the neighbors, which are related to the social environment come to the forefront for user satisfaction even that they are not important initially
when preferring such housing estates (Carvalho et al., 1997: 757-761). Under the light
of all these data, the above-mentioned needs
which are effective in housing selection turn
into a lifestyle over time and gain importance
in the choice of residences.

Gated communities which are symbols of social status have spread throughout the world,
beginning in America in the 1970s when
globalization gained momentum. Such housing estates, which are surrounded by walls,
protected by special security measures and
electronic systems have also started to be
constructed in Turkey in 1980s. The reasons
that motivate people to choose to live on such
housing estates are the search for a sense of
security along with changes in social and everyday life.
Roitman (2005: 304-305) considers the reasons for the prevalence of gated communities
in two groups: structural and subjective. The
first group consists of trends such as increased
insecurity, fear of crime, increasing social
inequality, and polarization. The subjective
reasons in the second group can be summa-

The starting point of the study is that whether
these factors which are effective in preference
2
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of the houses that are located in gated communities have the same importance after usage or not and to determine the satisfaction
levels concerning these factors. As well as
lifestyle, social environment and safety factors in housing preference, the concept of
“popularity” comes to the forefront in gated
communities along with purchasing power.
Residents prefer these housing estates as
a representation of lifestyle and purchase
which are considered to be an indicator of
prestige. In accordance with the objective
concerning to investigate the factors that are
effective in preference of gated communities
and satisfaction, a case study is conducted in
Balat Bursa that has developed and has been
developing rapidly where gated communities
appealing to high income groups are prevalent and housing sales prices are higher in
comparison with other regions in the city.

significant for users, who have selected this
area and preferred this kind of a lifestyle. The
evaluation takes into consideration user features, housing qualities and qualities related
to the housing estates and the neighborhood.
Studies on the preferences and satisfaction
that influence housing demands, including
the gated communities, show that neighborhoods are evaluated with factors of housing
qualities, quality of the facilities provided by
the housing area/site, and social and physical
qualities (Carvalho et al., 1997: 749, Chapman, Lombard, 2006: 787-788, Sirgy and
Cornwell 2005, Jun, 2013: 399-400). Therefore, in addition to the qualities related to
gated communities, qualities that made Balat
neighborhood popular should also be taken
into consideration.

AIM

In order to determine the factors affecting
the preference and satisfaction of the users
in Balat, which is a very popular district in
Bursa due to social identity and lifestyle it
provides via the physical opportunities provided by gated communities, a survey was
conducted with the inhabitants of six gated
communities, namely Heybeli Konakları,
Turkuaz Plus, Bakgor City 1, Egemen Evler,
Greenpark, Dikencik Country 2, which were
selected based on criteria related to residence
qualities, location in the neighborhood and

CONTENT

The objective of this research paper is to examine the factors affecting preference of users
and their satisfaction levels of the mentioned
factors / preferences related to gated communities, which have increased in popularity in
recent years due to the influence of the lifestyle provided by them and have a large supply and demand. In this context Balat neighborhood in Nilüfer district in Turkey’s fourth
largest city Bursa was chosen as the study
area. The study evaluates what factors are
3
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the facilities provided by each gated community.

agree, disagree, strongly disagree, including
can’t choose. In a similar way, the importance
levels are defined as ‘absolutely important’,
‘important’, ‘neither important nor not important’, ‘not important’, ‘strongly not important’, and ‘can’t choose’. From this point of
view, a fieldwork was conducted to determine
the factors that users put emphasis on and
compare their satisfaction about these factors
under three headings: A) houses, B) housing
areas (gated communities) and C) neighborhood (Balat-case study). The method that is
used to compare the data obtained about the
satisfaction and importance levels through
the questionnaire is scoring gated communities based on the answers given by the users.

Determination of user satisfaction during
building usage is a method to increase building efficiency and to influence future building designs. In this context, the benefits of the
Post Occupancy Evaluation (POE) system can
be summarized as, identifying building problems and their solutions in a short period of
time, improving feedback on building performance and space usage, creating significant
cost savings throughout the building process
and building life cycle, providing long-term
improvements in building performance, and
creating information sources to improve databases, standards and criteria. By examining
user preferences and the level of satisfaction
with such preferences in gated communities
through Post Occupancy Evaluation, it is expected to receive answers related to building
supply and to contribute to the literature by
studying the reasons behind the popularity of
the neighborhood with causal explanations
related to the satisfaction levels of various
reasons for preferring such residences.

The questionnaire has 21 questions regarding
the key themes, which are user’s perception
of physical features of the houses, such as
architectural qualities, construction quality,
equipment, earthquake safety within features
of the housing areas; social, recreational facilities, public open spaces, sports facilities,
parking area, safety measures, social status,
social safety within features of the housing
area; accessibility to shopping facilities, public transportation, the location in the city, social environment, social facilities, traffic density, the perception about living there, eliteness within features of the neighborhood. To
ensure consistency, 33% of the users living in
each area were interviewed. In the case study

RESEARCH METHOD
The survey was developed based on the Likert scale and questions which aim to identify
the level of satisfaction. The scale used to
measure satisfaction level is defined as absolutely agree, agree, neither agree nor dis-
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performed in December 2017, a proportional
distribution approach was selected to distribute the sampling volume to layers.

safety and prestige and the case study is conducted with personal connections and day-today visits to areas.

RESEARCH RESTRICTIONS

RESEARCH PROBLEM

The restriction of this research can be stated
as conducting the surveys and gathering data
within case study in the determined gated
communities in Balat related to the scope of
the study. Problems had arisen for researchers
in data gathering process for entering the estates and interviewing the residents because
of the security in gated communities. These
problems are hurdled by meetings between
all of the site managements and researchers.
The site managers reviewed the survey questions, evaluated them with the perspective
of wellbeing of the site residents and made
effort to gloss over the negative opinions
about the housing estates. In this context, the
security and the attitude of the management
made the survey process difficult devoted to
examine the preferences and satisfaction of
the residents. The sample group is reached
through the existing personal relationships of
the researchers with some of the residents. It
is another restriction that the envisaged time
calendar is exceeded in the process of the
interviews that are made to get the answers
of the questionnaires. The tough part of the
study was to obtain the determined sample
ratio and to conduct the survey in the gated
communities that are one of the symbols of

The research problem is to examine user preferences and the satisfaction with such preferences in gated communities in the Balat
neighborhood of Bursa, where supply and
demand increased together with its popularity since 2010. The research problem is to explain the reasons of the increasing popularity
of the neighborhood from the physical and
socioeconomic dimensions by comparing the
criteria of the users for the initial preference
of the neighborhood and the satisfaction levels of such criteria.
RESEARCH BOTTOM PROBLEMS
The bottom problems of the research can be
stated as; a) to determine the physical and
socioeconomic dimensions that come to the
forefront in the preference of the region by
the residents, b) to find out which factors concerning house, housing estate or neighborhood become prominent for user preferences,
c) to determine the social and physical dimensions in all of these environmental scales
that affect the preferences and satisfaction
levels, d) to investigate the degree of matching between the factors that are effective in
user preferences and satisfaction levels.
5

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:295 K:340
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)

RESEARCH HYPOTHESES

satisfaction of those who live close by because of the ability to easily meet daily needs,
while those living at remote locations may be
dissatisfied. However, given the popularity
of Balat, it is expected that other criteria of
the socioeconomic privilege might suppress
other criteria.

When the primary reasons for users in preferring gated communities are evaluated from
the residence perspective it can be seen that
users give importance to well-equipped houses, architectural qualities meeting expectations of users, and earthquake safety. When
the same is evaluated from the gated community perspective it can be seen that users prefer gated communities primarily for safe living, but over time the closed and privileged
lifestyles provided by the gated communities
also increase user satisfaction. Similar to the
sense of security, it is expected that living
together with families with similar socioeconomic status will become a quality that will
increase satisfaction over time. In relation to
the privileged life provided by housing sites,
it is observed that because these gated communities are in Balat neighborhood and because Balat is a neighborhood that belongs
to the elite society, the satisfaction of users,
who demand a privileged lifestyle, increases
together with the popularity of Balat neighborhood. However, together with the increase
of housing supply and demand, it is predicted
that the transportation network for users will
not meet the demand and traffic density will
become problematic and user satisfaction
may be negatively affected. In addition, it is
anticipated that the commercial sites, which
are concentrated in one area, will increase the

THEORETICAL FRAME
In this study, under the title of the theoretical
frame, the researches on the factors affecting
the preferences and satisfaction levels of the
residents were examined. In this context, all
the studies examined have supported the determination of the factors considered in the
case study. When the factors affecting housing preferences that guide the user groups
are examined, based on different studies, it
is observed that demographic characteristics,
housing qualifications, possibilities provided
by gated communities, social environment
and qualities related to the neighborhood become important (Chapman, Lombard, 2006:
796, Sirgy and Cornwell 2005: 110-112, Ha
and Weber 1991: 73-74, Lee et al., 2007,
Teck-Hong 2012: 113-114, Jun, 2013: 401402). While physical features and quality
are important in most of the studies related
to factors that affect satisfaction with residences (Türkoğlu 1997: 63-65, Li and Song
2009: 1103-1105, Salleh 2008: 491), in some
studies, perception of social and recreational possibilities and the perceptions related
6
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to the residential area come to the forefront
(Berköz 2008, Türkoğlu 1997: 64-65, Salleh
2008), while in other studies accessibilitytransportation (Berköz et al., 2009: 171-172,
Ibrahim 2017: 103-104, Li and Song 2009:
1104), security (Amerigo Aragones 1997: 5455), sense of belonging and loyalty (WilsonDoenges 2000: 606, Sam et al., 2012: 34-37,
Qiao et al., 2018: 200-203), and residence
prices (Lee et al., 2007: 21-23) gain importance. For physical aspect of residences, the
layout and size and how much it is equipped
are important features, and for the social environment the users living in the area are important factors affecting if the residence will
be selected; and residences may not be preferred if services for the upkeep of the gated
community is believed to be subpar (Lee et
al., 2007:18).

demand. In a survey conducted in the United
States, the importance placed on recreational
areas in gated communities was more important (Chapman, Lombard, 2006: 793), in a
study conducted in Brazil, qualities such as
location, security and social facilities were
important (Carvalho et al., 1997: 757-762),
while in Turkey security and a privileged life,
and also earthquake safety were important
factors affecting popularity of gated communities (Özkan Töre and Kozaman Som, 2009:
126-128). The concept of residence satisfaction related to raising children in a safe area
is associated with multifamily satisfaction
and different generations (Lee et al., 2007:
25-28, Chapman, Lombard, 2006: 791-795).
Compared to housing estates with no security, gated communities seem to have a higher
level of satisfaction, while in some areas it is
observed that satisfaction is created by neighborhood experience (Teck-Hong, 2012: 112114, Chapman, Lombard, 2006: 785-790).
Preference of a building type is related both
to the purchasing power and to the need for a
sense of security.

Availability of public transportation options
(Jun, 2013: 403, Berköz et al., 2009), quality
of the environment and affordability come to
the forefront as some of the reasons affecting
the preference of a residence, and the social
environment can also become important for
future preferences (Ibrahim, 2017: 103-104).
It is a fact that housing prices increase if they
offer facilities and services demanded by the
users, which triggers a social and spatial divide (Jun, 2013: 401-402).

The concept of “popularity” come into prominence in relation to safety and purchasing
power, and regardless of high prices, users
prefer housing sites, which are considered to
be an indicator of prestige. Factors that make
gated communities popular were grouped
into urban, social, and economic factors; and

The qualifications sought in gated communities can be customized depending on the
7
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comfort and technological factors by Yuksel and Akbulut (2009) and the preference
and demand derives from provision of a safe
space, parking areas, response to the society
of the spectacle’s search for an identity and
consumption needs, and provision of services
and technology.

ties in Balat; because it received popularity
from highly educated, high and mid income
groups, who were employed in the organized
industrial zone nearby, the appeal of Balat has
progressively increased since 2005. Finally,
in a survey conducted on the preferences of
individuals for housing areas in 2017, it was
seen that the most preferred region in Bursa
metropolitan area is in Nilufer district with a
rate of 32%, where the neighborhood of Balat is located (Mutlu, Varol 2017: 96). Today,
despite the slum areas that are in the immediate vicinity of Balat, the neighborhood has
become the most popular residential district
where demand and supply are high and has
become the most preferred neighborhood for
the upper income groups. In Figure 1, case
study locations are marked on the aerial photograph (URL - 2).

CASE STUDY
Bursa with a population of 2.5 million is the
4th most populated metropolitan city in Turkey. In Bursa before the 1980s, gated communities were popular for the upper and middle income groups for reasons such as large
green areas, being close to the city center,
no parking problems, social facilities located
in the residential area, and security (Dostoglu, 2000: 66-67). Ergin Evler project, which
was started to be built in 2000 in phases,
was the first example of the gated communi-

Figure 1. Location of the Case Buildings

8
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Sample A (Heybeli Konakları): Consists of
13 blocks located on an area of 34.000 m2 and
has a total of 240 apartments. The apartments
in the residential area, which has 24 hours’
security, consist of 2+1, 3+1, 4+1 and 5+1
apartments. All of the 5+1 apartments are duplex and are located either at the loft or the

garden floor; each building block has 1 loft
duplex and 3+1 apartments. There are open
and closed car parks, walk and bicycle paths,
playgrounds for children, 2 outdoor swimming pools, tennis, basketball and mini football fields, cafeteria and fitness room, and a
25.000 m2 green area (Figure 2-3).

Figure 2. Photographs From the Outside of Sample A

Figure 3. Photographs From the Inside of Sample A
Sample B (Turkuaz Plus): This apartment
consists of 9 blocks located on 30.000 m2
lands and has 195 apartments with 3+1, 4+1
and 5+1 options. There are 4+1 single story
houses, garden, mezzanine or loft duplex options, and 5+1 loft duplex apartments. Alongside a green area of approximately 17.000 m2

and facilities such as a walking track, swimming pool, fitness center, basketball court,
children’s playground, sauna, social facilities, there is a bazaar with commercial functions and 34 shops, which serves the Balat
neighborhood (Figure 4-5).

9
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Figure 4. Photographs From the Outside of Sample B

Figure 5. Photographs From the Inside of Sample B
Sample C (Bakgör City 1): There are 10
building blocks with a total of 271 apartments,
which are all are 4+1. It has a recreational
area of 10.000 m2, a closed car park for 500
cars, 24-hour security, children’s playground,

indoor swimming pool for men and women
and an indoor sports hall. In addition, there
are 61 stores with different commercial functions serving the Balat neighborhood on the
ground level of the site (Figure 6-7).

Figure 6. Photographs From the Outside of Sample C

Figure 7. Photographs From the Inside of Sample C
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Sample D (Egemen Evler): There are 48
apartments with a size ranging from 298 to
304 m2 and all apartments are 4+1 (Figure
8-9). There is indoor parking for 2 cars per
apartment, indoor and outdoor children’s

playground, outdoor swimming pool, outdoor
children’s pool, and decorative pools, a basketball court, fitness center, cafeteria, sauna
for men and women, 24 hours’ security, 4500
m2 green area.

Figure 8. Photographs From the Outside of Sample D

Figure 9. Photographs From the Inside of Sample D
Sample E (Green Park Dikencik Evleri):
There are 122 apartments in 12 blocks on a
25.000 m2 area; apartments are 3+1 and 4+1.
3+1 apartments are 211-215 m2, 4+1 apartments are 264-320 m2 in size. There are green

spaces, hiking trails, children playground,
outdoor swimming pool, tennis courts, a cafeteria and a market in the gated community,
which has 24 hours’ security (Figure 10-11).

Figure 10. Photographs from the Outside of Sample E
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Figure 11. Photographs From the Inside of Sample E
Sample F (Dikencik Country 2): Situated on
land of 20.870 m2, there are 88 4+1 and 5+1
apartments in 11 blocs. 4+1 apartments are
232 m2 and 5+1 duplex apartments are 322
m2 in size. There is a green and recreational

area with a total area of 10.000 m2 with 24
hour security, closed car park for 2 cars for
each apartment, children’s playground, outdoor swimming pool, tennis, basketball and
mini football fields (Figure 12-13).

Figure 12. Photographs From the Outside of Sample F

Figure 13. Photographs From the Inside of Sample F
RESULTS

satisfaction with each of the factors, levels of
importance and satisfaction were scored with
+2 for absolutely important/agree, +1 for important/agree, 0 for neither agree nor disagree
/ neither important nor important and can’t
choose, -1 for disagree/not important, -2 for
strongly not important /disagree. As a result

The method that is used to compare the data
obtained about the satisfaction and significance levels through the questionnaire is to
score the gated communities based on the answers given by the users. In this context to
understand the importance given to and the
12
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of the assessment, user satisfaction regarding
the factors considered more important was
evaluated, and even if not at the top in the
order of importance data about the physical
and social facilities playing a strong role in
increasing the level of satisfaction of the user

were gathered. In the first section, four questions were asked, mainly consisting of the
respondent’s socio-demographic information.
Demographic findings are shown separately
for each of the housing estates (Table 1).

Table 1. Demographic Characteristics
Housing estates (Percentage)
Gender:

Sample A

Sample B

Sample C

Sample
D

Sample E

Sample F

Female

69

51

43

84

44

42

Male

31

49

57

16

56

58

Under 18 years old

2

0

3

0

4

0

18-25 years old

4

4

17

0

6

0

26-35 years old

24

24

20

37

23

19

36-45 years old

25

21

43

48

22

48

46-55 years old

26

33

8

10

31

19

56-65 years old

13

12

9

5

14

14

66 years or older

6

6

0

0

0

0

Secondary school
graduate

13

2

12

1

2

0

High school graduate

32

15

35

55

30

39

Bachelor’s degree

49

74

46

39

50

57

Postgraduate

6

9

7

5

18

4

Employed

56

47

48

38

42

48

Retired

15

30

9

10

25

23

Student

5

2

14

0

4

0

Housewife

24

21

29

52

29

29

Age:

Educational status:

Occupation:
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General information regarding gender, age,
educational status and occupation for the
users of all gated communities, where the
questionnaire was carried out, is given below.
Out of total participants, 55% of respondents
are women and 45% are men, which shows
that the majority of the respondents are
women. Survey results show that, 1% of the
respondents are below the age of 18, 5% are
between 19-25, 25% are between 26-35, 35%
are between 36-45, 21% are between 4655, 11% are between 56-65, and 2% of the
respondents are above the age of 66. 61% of
respondents report to have bachelor’s degree;
34% have high school education and 5% have
only secondary school education or lower.
The results reveal that there is diversity in
terms of education among the users who
participated in the questionnaire. Regarding
occupational distribution of the users, 46%
are employed, 31% are housewives, 19% are
retired and 4% are students.

The second part of the survey includes the
perception of the users who were questioned
to understand their satisfaction with 3 main
factors, which are houses, housing estates
and the neighborhood. In addition to the
literature analysis, the housing qualities
of the gated communities, the possibilities
offered by them and different locations in the
neighborhood were taken into account when
preparing the questions of the survey. Data
related to the apartments were examined in
6 topics, whereas data related to the housing
estates were examined in 7, and data related
to the neighborhood were examined in 8
topics. Based on the scores from the survey
out of one hundred, first the satisfaction level
of the users was evaluated (Table 2). Negative
aspects regarding dissatisfaction were marked
with bold characters. Then, under the same
headings, the answers given by the users
were evaluated and the importance given to
apartments, housing estates and neighborhood
preferences were scored (Table 3).
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Table 2. Status of User Satisfaction
Housing estates

Data related to the neighborhood

Data related to housing estates

Housing data

OVERALL EVALUATIONS

Sample
A

Sample
B

Sample
C

Sample
D

Sample
E

Sample
F

Architectural qualities of the apartment

80

88

85

112

54

147

Size of the rooms in the apartment

75

45

48

92

46

138

Size of the kitchen in the apartment

70

82

72

98

46

133

Construction quality of the apartment

76

59

48

95

48

123

Equipment of the apartment

83

95

41

102

126

105

Earthquake safety

73

100

35

113

92

161

140

89

18

97

154

113

95

109

30

106

112

89

108

81

13

70

134

109

Sport facilities as hiking and cycling routes

92

50

-11

44

116

81

Sufficiency of parking space

93

82

-12

88

82

125

The need to be together with families from
similar social status

81

95

49

128

134

128

Sense of security

94

111

123

113

50

186

Easy access to shopping facilities for daily needs

92

122

91

-13

-6

-43

Easy access to transportation network and
usefulness of it

22

27

48

-22

-18

-65

Location of the neighborhood in the city

77

70

73

-7

52

29

122

89

88

77

48

61

Proximity to friends and social networks

91

77

40

91

52

97

Social opportunities in Balat neighborhood

91

51

6

41

58

59

-118

-93

-20

-60

-92

-105

89

73

53

43

76

99

Beauty of green
surroundings

spaces

and

physical

Architecture and aesthetics of the buildings
Social facilities of the housing estate

Eliteness of the neighborhood

No heavy traffic in Balat
By the reason that the housing estate is in Balat
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Table 3. Status of Importance Level and Order of Importance of Residents (I.L.:
importance level, O.I: order of importance)
Housing estates
Sample
OVERALL EVALUATIONS

Housing data
Data related to housing estates

Sample

Sample

Sample

Sample

B

C

D

E

F

A
I.L.

Data related to the neighborhood

Sample

O.I.

I.L.

O.I.

I.L.

O.I.

I.L.

O.I.

I.L.

O.I.

I.L.

O.I.

Architectural qualities of the apartment

147

2

168

3

132

4

105

5

162

3

181

2

Size of the rooms in the apartment

138

4

162

4

117

6

125

4

146

5

171

4

Size of the kitchen in the apartment

141

3

151

5

153

2

100

6

166

2

166

5

Construction quality of the apartment

137

5

170

1

136

3

140

3

166

2

176

3

Equipment of the apartment

138

4

162

4

123

5

135

2

150

4

166

5

Earthquake safety

153

1

172

2

169

1

155

1

182

1

186

1

Beauty of green spaces and physical surroundings

141

3

149

2

134

2

100

6

166

2

127

5

Architecture and aesthetics of the buildings

131

5

138

4

118

3

125

4

142

6

148

2

Social facilities of the housing estate

135

4

133

6

118

3

140

2

148

5

129

4

Sport facilities as hiking and cycling routes

117

6

126

7

118

3

135

3

134

7

124

6

Sufficiency of parking space

147

2

156

1

160

1

90

7

158

3

148

2

The need to be together with families from similar social
status

117

Sense of security

148

1

142

3

111

4

145

1

170

1

171

1

Easy access to shopping facilities for daily needs

141

2

173

1

138

2

115

4

132

3

152

2

Easy access to transportation network and usefulness of it

133

3

148

4

118

3

155

1

158

1

162

1

Location of the neighborhood in the city

119

5

152

2

154

1

140

2

122

5

138

3

Eliteness of the neighborhood

121

4

150

3

72

5

100

6

138

2

129

5

Proximity to friends and social networks

144

1

108

6

107

4

105

5

126

4

162

1

Social opportunities in Balat neighborhood

133

3

118

5

78

6

85

7

132

3

134

4

No heavy traffic in Balat

28

7

57

8

43

7

45

8

30

7

47

7

By the reason that the housing estate is in Balat

88

6

63

7

38

8

125

3

90

6

85

6

6

The findings of user satisfaction based on
the data related to housing, housing estate
and neighbourhood in Balat are discussed

136

5

104

5

110

5

150

4

147

comparing with the findings in literature in
the next part.
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DISCUSSION
The results obtained in Table 2 and Table 3
were evaluated about user preferences and
satisfaction under 3 main topics:

together with families from similar social
status, and sense of security.

Satisfaction Analysis: Among the data of
the housing sites, the topics that provided the
highest level of satisfaction were the sense
● HOUSING DATA: The housing data were
of safety provided by the security of the site,
examined under the headings of architectural
a life spent with families that have similar
qualities of the apartment, size of the rooms,
social status, and the aesthetic appearance of
size of the kitchen, construction quality of
the site architecture, while satisfaction with
the building, equipment of the house and
the social facilities of the housing estate was
earthquake safety.
high, medium and low. When the parking
Satisfaction analysis: It has been seen adequacy of the sites is evaluated, it is
that residents are generally satisfied with observed that there is a medium or high level
earthquake safety, architectural qualities of satisfaction in general, and satisfaction with
the apartment, features, but are moderately walking, cycling routes and sports facilities
satisfied with the size of rooms and kitchens are usually moderate. In the case of C, it has
and construction quality.
been observed that satisfaction level of both
the parking capacity and the bicycle roads and
Significance Analysis: In all sites, earthquake
other sports opportunities was moderate, and
safety was the most important factor of
also it was seen that satisfaction level of all
satisfaction. Construction and architectural
users from all aspects was lower than other
qualities of the building are often secondary
housing estates.
factors, and the size of the kitchen was given
more significance in some areas and less in Significance Analysis: When the data from
others. The degree of significance of other the gated communities are examined, it is
topics varies between houses.
observed that the most important reason
for the preference is the safety of the site in
● DATA RELATED TO HOUSING
general and the importance of feeling safe
ESTATES: This was evaluated with topics
in the residential area. Parking capacity,
of green spaces and physical surroundings,
green spaces and physical environment
architecture, aesthetics, social facilities,
had secondary significance. Some of the
hiking and cycling routes etc. sports facilities,
moderately important criteria such as social
sufficiency of parking space, the need to be
facilities and aesthetics of the site architecture
17
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varied between housing estates. It is concluded
that sports facilities such as walking and
bicycle roads, and living together with similar
families in terms of social status were less
important preferences than others.

which are close to shopping areas, while low
in areas D, E and F, which are slightly further
away from shopping areas. Similarly, the level
of satisfaction with accessibility and usability
of the transportation network is medium in
sites of A, B and C and low in sites of D, E,
●
DATA
RELATED
TO
THE
and F. The lowest satisfaction is with traffic in
NEIGHBORHOOD:
Accessibility
of
Balat neighborhood, and this discomfort can
shopping facilities for daily needs, proximity
be seen significantly in all housing estates.
to transportation network and usefulness
of the network, accessibility, location of Significance Analysis: Although there was
the neighborhood in the city, eliteness of no preference that was significantly more
the neighborhood, proximity to friends and important than other preferences related to
social networks, social opportunities in the the neighborhood, it was often stated that the
neighborhood, status of the traffic and the most important factor was easy accessibility
reason to live in the neighborhood originating to the transportation network, transportation
from the location of the housing estate were network’s suitability, ease of access to shopping
examined under the popularity and location areas for daily needs and the good location in
topics.
the city. In some housing estates, desire to be
close to friends and social networks, and in
Satisfaction Analysis: When the data
some housing estates Balat’s eliteness were
related to the neighborhood is analyzed, it is
attached secondary significance. Having many
noteworthy that the satisfaction level of the
social opportunities in the neighborhood was
residents on this topic is generally lower than
of medium importance, and the importance
the satisfaction levels of the other two main
given to other factors varied among housing
topics. Satisfaction levels of being in an elite
estates.
community and the housing estates being in
Balat neighborhood are the highest in the When all the data is evaluated in general, the
dimensions regarding the desire to be close to relationship between user satisfaction and
friends and the social networks, which were significance has been brought into light.
expressed as moderate or high. Satisfaction
In Figure 14, the satisfaction / significance
with other topics is low or moderate. The level
matrix is given as the evaluation criteria for
of satisfaction with regard to ease of access
housing.
to daily shopping is high in areas A, B and C,
18
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Figure 14. Satisfaction / Importance Matrix of the Criteria Related to Evaluation of
Houses and Discussion
A high satisfaction level was observed in
housing estates, where users give the highest
significance to earthquake safety. The second
reason for preference was the construction
quality and architectural qualities, and it was
seen that satisfaction with the construction
quality is lower than other factors. However,
the level of satisfaction with architectural
qualities is very high. It is also seen in different
studies in the literature that the physical
qualities of the apartments have influence on
satisfaction (Türkoğlu 1997, Li and Song 2009,
Salleh 2008). It is noteworthy that despite
being an unimportant factor for the preference

of users, satisfaction with houses that are
well-equipped was high. A similar situation
is also true for the size of kitchens; despite
the fact that kitchen size wasn’t given high
importance; the proportion of users who are
satisfied with the size of the kitchen was high.
In the survey, where the size of the rooms was
of less important for users’ preferences, it is
observed that the satisfaction of the users with
room sizes was lower than the other factors.
Figure 15 shows the satisfaction / importance
matrix related to the evaluation criteria of the
housing estates.
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Figure 15. Satisfaction / Importance Matrix of the Criteria Related to Evaluation of
Housing Estates and Discussion
It was seen that for users, the most important
reason for selecting gated communities
in the Balat neighborhood was safety and
the feeling of safety and the satisfaction
level of this factor was high. The sense of
safety is also a major factor in the literature,
affecting user preferences and satisfaction in
gated communities in relation to the raising
children in a safe place (Carvalho et al.,
1997, Lee et al., 2007, Chapman, Lombard,
2006). Satisfaction with parking capacity,
which is a secondary important factor for
user preferences, does not meet the level of
importance given by the users, and it has
been seen that the satisfaction of the users
in terms of parking capacity is generally in
the low-medium level. One notable point is
that although it was not an important factor

for user preference, users are very satisfied
with living together with families in similar
social status. The preference of earthquake
safety in terms of the physical aspects of the
gated communities in Balat, social safety,
social status and a privileged life in terms
of the social aspects are in line with studies
conducted in İstanbul (Özkan Töre and
Kozaman Som, 2009). It is observed that the
level of satisfaction of the quality of housing
estates’ green spaces and social facilities,
aesthetic level of the physical environment
and the architecture, and the other qualities
related to sports facilities is in line with the
importance given by users.
In Figure 16, the satisfaction / significance
matrix is given as the evaluation criteria of
the neighborhood.
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Figure 16. Satisfaction / Importance Matrix of the Criteria Related to Evaluation of the
Neighborhood and Discussion
It is interesting to see the low level of
satisfaction with factors that played an
important role for preferring Balat and the
highly satisfactory factors, which users did
not give significance while preferring Balat. It
is seen that even though the ease of access to
the transportation network and the network’s
suitability were the most important factors
for preferring Balat, the level of satisfaction
with these factors is very low. The availability
of public transport facilities and its impact
on satisfaction with the neighborhood are in
line with other studies (Jun, 2013, Berköz
et al. 2009). Level of satisfaction with easy
access to shopping facilities for daily needs,
which is among other factors, important
for user preference, is low or medium. It
is noteworthy that despite being a primary
factor, satisfaction with the neighborhood
being in a good location in the city was at a
moderate level, and satisfaction with traffic

was at a low level. Not having a busy traffic
became an unimportant factor for selecting the
neighborhood and it was seen that users were
quite uncomfortable with the traffic in Balat.
With regard to the social environment, it is not
important that the housing estate is located in
Balat, although it is of moderate importance to
be in an elite neighborhood during the initial
preference. However, it was seen that being
in an elite neighborhood and being located
in Balat, increase the satisfaction level very
much. This is consistent with the subjective
reasons of selecting gated communities,
which can be summarized as the desire for
a better lifestyle, social homogeneity, status
and privilege (Roitman, 2005). The desire
to be close to friends and social networks
had a medium importance but turned out to
be satisfying to the user. The broadness of
the social opportunities in the neighborhood
has not been an important factor for user
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the house, how well equipped the house is,
and the kitchen size, play an important role
on satisfaction. When the lifestyle offered by
the housing estates is evaluated, it is seen that
the most important factor for users that prefer
these sites are the sense of security, in other
words the feeling of safety at the housing estate, of which users are highly satisfied. Despite the importance given by users, the general unsatisfactory level of parking spaces indicates that the parking spaces are inadequate
for the user vehicles. In such housing estates,
parking space is reserved for 1 or 2 vehicles
in general, and insufficient space is reserved
for guest vehicles, which are among the reasons for inadequateness. The aesthetic value
of the housing estates is also important, but
social facilities, green spaces, sports facilities
or physical qualities are of less importance
both in the sense of significance and satisfaction. It has been observed that the importance
given by the users in the housing estates on
criteria related to accessibility and transportation was not in line with the levels of satisfaction. In this scope, besides the differences
regarding the housing estates, even though
day to day shopping needs and ease of access
to the transportation network were important factors for user preference, satisfaction
levels were not good in general. The most
important factor in Balat’s preference is the
ease of access to the transportation network
and the convenience of the network, of which

preferences, and in parallel, satisfaction has
been found to be at sub-moderate levels.
CONCLUSIONS
Balat neighborhood in the city of Bursa,
which has become popular after 2000s and
increased in popularity after 2010, which
triggered the increase in housing demand
and supply, was examined for the criteria that
users found significant for preferring this district, and the lifestyles provided by the buildings sites with the satisfaction levels of users
with these criteria in this study. By investigating user preferences for gated communities
and the level of satisfaction with their preferences, fruitful results were obtained, which
may have an impact on building supply and
explain reasons for choosing certain locations. The evaluation on housing qualities,
and the qualifications related to the housing
estate and the neighborhood, along with the
user characteristics, have provided results
that explain the causality of the increasing
popularity of the neighborhood despite the
factors which are not satisfactory to the users.
When the housing qualities are considered in
Balat firstly, it is seen that earthquake safety
is the most important factor affecting user
preferences, and in housing estates where
the satisfaction level of earthquake safety is
high, various factors, which were not initially
important such as architectural qualities of
22
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user satisfaction was very low throughout the
neighborhood. Despite the importance given,
users were not satisfied with the location of
the district within the city. It is observed that
the facilities for daily shopping needs, ease
of access to the transportation network and
the satisfaction with the usefulness of the
transportation network differ clearly between
housing estates. Low satisfaction levels at D,
E and F sites and high satisfaction levels in
the other sites are related to the different locations. The main intersections at which two
main roads connect have many commercial
buildings, including the commercial facilities
of the C site, and can be considered to be the
center of the neighborhood. When considered
to be the center, the samples A, B and C are
located on three sides of this intersection /
center, whereas D, E and F are located farther
away from the center. In this case users living
at A, B and C sites can access shopping facilities, various commercial facilities and the
transportation network on foot, and although
it is only public busses, they can reach alternative public transportation options. Balat’s
topography has many slopes, which makes it
impossible for users living in D, E and F sites
to reach shopping facilities or commercial facilities on foot, therefore users can only go
shopping with their private vehicles; also the
transportation network is only fed by one bus
line therefore it is impossible to go anywhere
on foot. In addition to these, although not

reaching negative values like in D, E and F
sites, access to the transportation network at
all sites is difficult and the network is regarded useless. The reason for this is although the
neighborhood is very busy it does not have
any other public transport opportunity except
for one bus line that reaches the neighborhood once every hour and another one that
only goes to the neighborhood center at certain hours. This situation negatively affects
the satisfaction of the users, who do not have
a private car and the servants who work in
the houses. It is seen that the uncomfortable
traffic in Balat is a problem in the neighborhood because the whole area is reached via
only one junction connecting two main roads
from different parts of the city, creating high
traffic especially in the morning and evening
and is unable to accommodate the number of
vehicles.
Even though there are negativities affecting
everyday life in Balat, the reasons explaining the increasing popularity of the housing
estates and the neighborhood are clear from
the results obtained in the study. A factor associated with housing estates is that although
it is not very significant initially, users feel
very satisfied from living with families that
are of similar social status. It can be stated
that the similar structure of the families supports the sense of security. This shows that
users that prefer Balat’s gated communities
23
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affecting preferences and satisfaction at Balat are consistent with the situation in Turkey.
When it is examined in Istanbul city which is
the biggest city of the country, it is seen that,
differently from Balat, provision of services
and technology are more developed and users
attach importance to this point in most of the
gated communities. On an international scale,
recreational qualities in the United States, social facilities in Brasil seem to be more effective different from Balat. In Egypt and China,
the transportation factor becomes prominent
similarly to Balat. The prominence of safety
in USA and Brasil, and prominence of social
environment and segregation in USA, Argentina, Brasil, Egypt and India are similar
to Balat in that social environment is related
to safety and lifestyle. The results show that
social environment is more prevalent than the
house and housing estate qualities in preference of Balat and those social and physical
factors are effective on satisfaction.

are satisfied with their privileged life, and
that they believe that they have a better lifestyle together with other families that reached
a “certain status”, which increases their satisfaction.
Despite the low levels of satisfaction with
factors that played an important role in preferring Balat, some factors that were not
important initially increased the satisfaction
of the users after moving to these housing estates. It was observed that although the elite
status of the neighborhood and the location
of the housing estates being in Balat were not
important in the beginning, they became factors that satisfied users very much. This situation is in interaction and in line with the high
satisfaction of the users with living together
with families that have similar social status.
Although it has medium importance during
the initial preference of the housing estates,
being close to friends and social networks increased the satisfaction of users even though
the social facilities of the neighborhood were
found to be inadequate. This shows that users
living in Balat are very satisfied with their social status and belonging to an “elite” group.

RECOMMENDATIONS
The differences in the level of wealth in
Bursa are an important factor affecting spatial dissolution similar to other cities today.
Balat, where the upper income group is concentrated, is the most obvious area in the city,
where the effects of purchasing power on
preferences can be observed. The results of
the research have shown that problems such
as transportation difficulties and traffic, and

When the findings are compared with other
studies and regions at the national and international scale, in the evaluation made at the
national scale, it is seen that security, privileged life and earthquake safety are crucial
in gated communities in Turkey. The factors
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technological change that the time brings, the
equipment and services expected by the individual should be predicted.

positive/negative physical qualities related to
housing estates, which have a negative impact on daily life and create dissatisfaction,
remain in the background, and being individuals belonging to a certain social status and
living a privileged life together with those individuals in Balat influence user preferences
and increase the popularity of the neighborhood.

In the next step of this study, the positive or
negative aspects of gated communities can be
discussed. It should be aimed to raise awareness of the users for the purpose of preference
of the house and housing area focusing on the
needs, expectations and factors that are taken
into consideration separately from the “popularity” of the neighborhood. It should also be
targeted to provide the actors to focus on user
satisfaction that takes part in planning, design
and implementation processes.

When an evaluation is made with respect to
future of gated communities, the importance
on preference and effect on satisfaction of accessibility and transportation factor show that
it is necessary to be more careful in site selection for this kind of housing developments.
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Öz: Amaç: Mimarlık eğitimi, mesleğin iç dinamiklerine bağlı olarak diğer
meslek eğitimlerinden farklı bir yapıdadır. Türkiye şartlarında, öğrencilerin
lise eğitiminden sonra, genel bir değerlendirme sınavı ile mimarlık eğitimine
geçmeleri, mimarlık mesleği ve eğitimi hakkında bilgilerinin olmaması gibi
sebeplerle mimarlık eğitiminde zorlandıkları görülmektedir. Bu eğitimin
özellikle erken dönemlerinde karşılaşılan uygulamalı konularda, yeni bilgilerin öğrenciler tarafından anlaşılmasında güçlükler yaşanmaktadır. Özellikle yapı derslerinde bu durum daha da belirginleşmektedir. Bu araştırma,
biri vakıf biri devlet üniversitesi olan iki mimarlık okulunda yürütülen ve
benzer ders içeriklerine ve paralel uygulamalara sahip yapı bilgisi dersleri
üzerinden, cinsiyet faktörünün dersin anlaşılmasındaki rolünü araştırmayı
amaçlamaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin yapı eğitimine yaklaşımlarının, öğretim elemanlarından beklentilerinin ve derste yapılan uygulamalarla
ilgili görüşlerinin yine cinsiyet üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışmada, 2017-2018 güz yarıyılında Yapı Bilgisi II dersini
alan öğrenciler üzerinde, dönem sonunda, dönem boyunca yapılan çalışmalar üzerinden değerlendirmelerin yapıldığı alan çalışması yürütülmüştür.
Alan çalışması dâhilinde geliştirilen anket ile araştırmanın yoğunlaştığı
konulara dair bulgular elde edilmiş daha sonra bu bulguların değerlendirilmesiyle çalışmanın verileri üretilmiş ve tartışma-sonuç bölümlerinde elde
edilen veriler ışığında değerlendirmeler yapılmıştır. Bulgular: Araştırmada
elde edilen bulgulara göre, bazı konularda erkek ve kız öğrenciler arasında
farklılıklar görülse de genel olarak mimarlık eğitimi içerisindeki yapı derslerinde öğrenciler arasında cinsiyet faktörünün pek çok konuda herhangi
bir belirleyiciliği yoktur. Sonuç: Erkek çalışanların çoğunlukta olduğu yapı
ve inşaat sektöründe, kadınların da istihdam oranlarının artması gerekmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışma ile meslek hayatı öncesinde cinsiyetin
yapı dersleri özelinde akademik başarıya herhangi bir etkisinin olmadığı
sonucuna ulaşılmış ve kadınların yapı alanında daha etkin olabilmeleri için
cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi önerilmiştir.

Abstract: Aim: Architecture education has a different formation from
all other vocational courses, depending on the internal dynamics of the
profession. The fact that students start with a general assessment examination to the university and that they do not have enough knowledge about
architectural education and the profession cause students to have difficulty
in the education process. Students have difficulties in understanding the
new informations, especially in the practical issues encountered in the early
periods. This is especially evident in building courses. This research aims
to investigate the role of gender in understanding the construction courses,
which are conducted in two architectural schools that have similar contents
and similar applications, one of which is a state university and the other is a
private university. Additionally, the study aims to evaluate the approaches of
the students about construction courses, the thoughts about the course contents, the expectations from the instructors and the opinions of the students
about the applications made by the teachers. Method: In the study carried
out on two different architectural schools, a field study was conducted on
the students who took Construction Knowledge II course in the fall semester
of 2017-2018 at the end of the semester. The survey, which was developed
within the field study, provided findings about the research intensive subjects. The data of the field study was produced by processing these findings
in a statistical program (Spss). Afterwards In the discussion and conclusion
sections, evaluations were made about obtained data. Results: According
to the findings obtained in the research, although there are differences
between male and female students in some subjects, in general, there is not
much determination based on gender in context of Construction Knowledge
courses. Conclusion: In the construction industry, where male employees
are the majority, employment rates of women also need to increase. With
the study done, it’s been seen that gender has no effect on academic achievement on the building courses. Accordingly, it has been suggested that women
should be encouraged to take a more active role in the fields of building and
construction.
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GİRİŞ

timinin zorlu bir süreç olduğu söylenebilir.
Lise sonrası öğrencilerin mimarlık gibi teknik
ifadeye dayalı yeni bir dille tanışmaları ve bu
dile adapte olma süreçleri, bu eğitimin öğrenciler için zorlayıcı olmasının önemli sebeplerinden biridir. Özellikle mimarlığın temel
derslerinden olan yapı ve tasarım derslerinde
bu durum daha da belirginleşmektedir.

Yapılan çalışma ile mimarlık eğitiminde, dersi algılamada, cinsiyetin etkisinin yapı dersi
üzerinden araştırılması hedeflenmektedir.
Yapı sektörü içinde yer alan önemli bir meslek
grubunun eğitiminin verildiği mimarlık bölümlerinde, kız ve erkek öğrencilerin aldıkları dersleri anlama ve algılamada bir fark olup
olmadığı ölçülmeye çalışılmıştır. Gelişmekte
olan ülkelerde, pek çok alanda erkek egemen
bir oluşumun söz konusu olduğu ve bu durumun pek çok toplumsal yansımasının olduğu
bilinen bir gerçektir. Yapı sektörü de bu anlayış içerisinde erkek işgücünün yoğun olduğu
bir sektördür. Buna rağmen Türkiye’de sektörde özellikle kadın mimarların sayısı azımsanmayacak derecededir. Mimarlık bölümlerinde de özellikle son yıllarda kız öğrencilerin
sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte,
hatta bazı dönemlerde kız öğrenci sayısı erkek öğrencilerden fazla olmaktadır.

Yapılan araştırma ile, öğrencilerin genel olarak zorluk çektiği bu eğitimin önemli bir
kolunu oluşturan yapı dersi özelinde, öğrencilerin eğitim sürecinde zorlanma sebepleri,
dersi anlama ve dersin beklentilerini karşılayabilme gibi konularda cinsiyete bağlı farklılıkların saptanması ve elde edilen bulgular
dahilinde profesyonel ve eğitim hayatında
cinsiyet kaynaklı toplumsal ve mesleki problemlere karşı olası iyileştirmeleri ifade etmek
amaçlanmaktadır.
LİTERATÜR ANALİZİ
Araştırma kapsamında, alan çalışmaları öncesinde tutarlı ve sağlıklı bir çalışma ortaya
koyabilmek adına benzer konuları ele alan ve/
veya benzer alanlara temas eden çalışmaların
detaylı bir analizi yapılmıştır.

Mimarlık eğitimi, diğer pek çok meslekten
farklı bir yapıya sahiptir. Bu durumun en
temel sebebi olarak, mesleğin gerektirdiği
profesyonel becerilerin pek çok farklı alana temas eder nitelikte olması ve mimarlık
mesleğinin birçok farklı disiplinle etkileşimli bir yapıda olması gösterilebilir. Türkiye’de
özellikle lise eğitiminden sonra, öğrencilerin
doğrudan mimarlık eğitimine geçmeleri ve
çoğunun, meslek ve eğitimi hakkında bilgi
eksiklerinin olması yüzünden mimarlık eği-

Literatürde, yapı sektöründeki istihdam tercihlerinde cinsiyetin belirleyiciliğiyle ve sektörde kadın ve erkeklerin algılamalarındaki
farklılıklar üzerine yapılmış araştırmalar bulunmaktadır (Gale, 1994: 3-14). Ayrıca “iş
ahlakı” kavramının tanımı ve kapsamı üzerin29
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de özellikle son yıllarda yoğun araştırmalar
yapılmaktadır. Ancak konunun kuramsal arka
planının özellikle tasarım eğitiminde yapı
dersleri özelinde henüz tam olarak oluşmadığı görülmüştür. Dawson’un (1995: 61-69)
makalesinde, kadın yöneticilerin iş gücünde
artan oranı ve iş ahlakına bakışları araştırılmış ve ahlaki konulardaki problemlerin çözümünde, kadın ve erkeklerin farklı düşündükleri belirlenmiştir. Erkekler ahlaki konuları
daha çok “adalet, kurallar ve bireysel haklar
olarak algılarken’’, kadınlar “ilişkiler, ilgi gösterme ve merhamet” kavramlarıyla ilişkilendirmişlerdir. Araştırma sonuçları, kadın çalışanların algılama ve davranış farklılıklarının
belirlenmesinde önemli bulgular ortaya koymuştur. Literatürde mimarlık öğrencilerini
meslek kariyerlerine daha iyi hazırlamak için,
eğitimcilerin müşteri bazlı organizasyonları
daha iyi anlamaları gerektiği yönünde uyaran
çalışmalar (Schermer, 2006: 31-42) bulunmasına rağmen, mimarlık eğitiminde cinsiyetin
dersi anlamada etkisine yönelik Parlak Biçer
tarafından yapılan çalışma dışında, herhangi
bir çalışmaya rastlanamamıştır (Parlak Biçer,
2013: 1636–1647).

hayatında yapılan çalışmalar da bulunmaktadır (Kruse ve Prettyman, 2008: 451–464).
Ancak yukarıda bahsi geçen dokuz yıllık çalışma dışında (Parlak Biçer, 2013), cinsiyetin
mimarlık eğitimindeki yeri ile ilgili herhangi
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda
incelenen konunun literatürde yeterince araştırılmamış bir alan olduğu görülmektedir.
Brandell ve Staberg’in (2008: 495–509) yaptıkları çalışmanın amacı, İsveçli ortaokul
öğrencilerinin matematik dersini dişi-erkek
veya nötr cinsiyette algıladıklarını görmektir.
15 ve 17 yaş olmak üzere iki yaş grubunda
1300 öğrenci çalışmaya dahil edilmiştir. Bu
öğrencilerden 50 tanesi karşılıklı görüşme
yoluyla çalışmaya katılırken gerisi anket yoluyla katılmıştır. Sonuçlar cinsiyet, okul yılı
ve çalışma programı göz önünde bulundurularak analiz edilmiştir. Matematik dersinin sembolik açıdan erkek cinsiyette olduğu
yönünde belirli bir çoğunluk bulunmuştur.
Matematik dersi ile ilgili pozitif görüşler erkeklerde çoğunlukta iken negatif görüşler
kızlarda çoğunluktadır. Daha büyük öğrencilerin daha küçük öğrencilere göre daha fazla
cinsiyetle ilgili yorum yaptıkları görülmüştür.
Matematik dersinin erkek karakterde olduğu
yönündeki en güçlü inanış ise fen bölümündeki erkek öğrenciler arasındandır (Brandell
ve Staberg, 2008: 495–509). Çalışma dersin
algılanan cinsiyeti üzerine iken Yapı bilgisi
dersi üzerinden yürütülen bu çalışmada der-

Literatür araştırması yaparken, kadınların
yapı sektöründeki yeri ve cinsiyetlere göre
iş imkânları ile ilgili yapılmış bazı çalışmalara ulaşılmıştır (Gale, 1994: 3-14). Kadınların liderlik anlayışları ve kendilerini alanda
kabul ettirmelerine yönelik profesyonel iş
30
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si alan kız ve erkek öğrencilerin derse olan
yaklaşımlarını irdelenmektedir. Bahsi geçen
çalışma ortaokul düzeyinde iken bu çalışma
yükseköğretim düzeyindedir. Bu çalışmada
sonuçlar, dersin hangi cinsiyete yakın olduğunu ölçmeye yönelik değil, cinsiyete göre
ders kapsamındaki girdilerin değerlendirilmesi üzerinedir.

cilere göre mezuniyet öncesi dönemde, ileriki
dönemlerdeki gelişmeleri ile ilgili daha hırslı,
umutlu görünmüşler, eğitimsel ve kişisel gelişmelerine erkeklere nazaran daha çok önem
vermişlerdir. Bulgular kız öğrencilerin üniversite hizmetlerinden erkek öğrencilere göre
daha fazla yararlandıklarını ve erkek öğrencilere göre yüksek öğrenime daha fazla değer
verdiklerini göstermektedir. Bu durum; aynı
işi yapabilen ve eğitim ve iş deneyimi eşit
olan erkek ve kadınlardan, kadın çalışanların
daha az maaş ile daha az prestijli konumda
bulunmasıyla ilişkilendirilmiştir. Yapılan çalışmaya göre, maaş ve kariyer açısından erkeklerle eşit olmak için kadınlar daha iyi bir
eğitim almak ve böylece erkekleri akademik
performans açısından geçmek zorunda olduklarını hissetmektedirler. Aynı zamanda
kız öğrenciler eğitimciler tarafından ciddiye
alınabilmek için erkek öğrencilerden daha
fazla derse hazırlanmak, çalışmak, okumak
ve laboratuvar çalışması yapmak zorunda
hissetmektedirler (Grebennikov ve Skaines,
2009: 71–84).

Allen’nin çalışmasında lise son sınıf öğrencileri arasında cinsel eğitim derslerinin neleri
kapsaması gerektiği konusunda cinsiyete göre
yaklaşım farkının olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma verileri Yeni Zelanda’da 15 okulu
kapsayan 16–19 yaş arası gençlerden toplanmıştır. Lise son sınıf öğrencisi olan deneklere
anket yolu ile sorular sorulmuştur. Katılımcıların %56’sı kız %44’ü erkektir. Yapılan
çalışmada, kız öğrenciler ile erkek öğrenciler
arasında derste verilmesi gereken konuların
büyük çoğunluğu açısından fark bulunamamıştır (Allen, 2008: 435–450). Çalışma lise
düzeyinde verilen bir derste işlenen konular
üzerinde cinsiyetin etkili olup olmadığını ölçerken, yapı bilgisi dersi üzerinden yürütülen
bu çalışma üniversite düzeyinde verilen dersi
anlamada cinsiyetin etkisinin olup olmadığını ölçmektedir.

Yine Grebennikov ve Skaines’in (2009: 71–
84) çalışmasında, üniversitede verilen hizmetlerin önemi ile ilgili kız ve erkek öğrencilere sorular sorulmuştur. Toplam 85 farklı
konudan 48 tanesinde kızlar ile erkekler arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu 48 konudan 47 tanesini kızlar
erkeklere oranla daha önemli bulurken 1 ko-

Grebennikov ve Skaines ‘in (2009: 71–84)
çalışmasında, kişisel gelişim ve yüksek eğitimin amaçları ile ilgili değerlendirme yapıldığında devamlı ve belirgin bir cinsiyet farklılığı bildirmiştir. Kız öğrenciler erkek öğren31
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nuyu erkekler daha önemli bulmuştur (Grebennikov ve Skaines, 2009: 71–84). Çalışmadan da anlaşılacağı gibi yüksek öğretimde yer
alan kız ve erkek öğrencilerin bakış açıları
ve yaklaşımları farklılıklar göstermektedir.
Bahsedilen çalışmada ulaşılan sonuçlar, yapı
bilgisi dersi üzerinden yürütülen bu çalışma
ile paralellik göstermemektedir. Yapı dersi üzerinden gerçekleştirilen çalışmamızda,
kendine has karakteri olan mimarlık eğitimi
dahilinde önemli derslerden birisi ele alınmış
ve pek çok konuda kız ve erkek öğrenciler
arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır.
Diğer çalışma ise daha sosyal içerikli konulara eğildiği için, irdelenen konular hakkındaki
görüşler cinsiyet farkına bağlı olarak ayrışmaktadır.

okullardaki müfredat ve kullanılan pedagojik
yöntem üzerinde yoğunlaşmaktadır. Diğer
tüm tarafsızlık, bilimin kendine özgü doğası
ve geleneksel değer yargıları ve kimlik sorunları gibi konular, müfredat ve pedagoji ile
iç içe girmektedir (Brotman ve Moore, 2008:
971-1002).
Bu çalışmada, mimarlık eğitiminin ikinci sınıf birinci döneminde Yapı Bilgisi II dersi ile
karşılaşan öğrencilerin ders ile ilgili düşünceleri ve algıları belirlenmeye çalışılmış ve
öğrencilerin cinsiyetlerinin yapı dersini anlamadaki etkisi ölçülmüştür. Derste anlatılan
konuları anlamada, kız ve erkek öğrenciler
açısından atölye çalışması, ev ödevi gibi aktivitelerin hangisinin olumlu/olumsuz görüldüğü araştırılmıştır. Mimarlık eğitimi sürecinde
Yapı Bilgisi II dersi alan öğrencilerin cinsiyetine göre karşılaştıkları derse olan yaklaşımlarının incelenmesi, Erciyes Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde ve
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel sanatlar
ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde
2017-2018 yılı güz yarıyılında, Yapı Bilgisi
II Dersini alan tüm öğrencilere yapılan anket
ile sağlanmıştır. Bu çalışma ile yapı derslerindeki kız ve erkek öğrencilerin anlamalarını
kolaylaştıracak özelleşmiş farklı sistemlerin
neler olabileceğine yönelik ipuçları araştırılmıştır. Çalışmadan, Türkiye mimarlık okullarında yer alan yapı eğitiminin ilk yıllarına
katkı sağlaması ve yapı eğitiminin mimarlık

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda
cinsiyet ayrımcılığının azaltılması amaçlı çabalar olsa da, fizik, mühendislik ve teknoloji
gibi bilim dallarında kadınlar erkeklere oranla daha az temsil edilmeye devam etmektedirler. Ayrıca bazı kadın araştırmacıların bilimsel alanlarda kişisel başarıları bulunmasına rağmen durum genelleştirilebilecek sayıda
değildir. Amacı son 12 yılda bilim eğitiminin
kadınlarla ilgisi konusunda yayınlanmış çalışmaları sistematik bir biçimde araştırmak olan
bir çalışmada, konu üzerinde yapılan toplam
107 araştırma incelenmiştir. Araştırmacıların
sonuç olarak vurguladıkları; kadınların bilim
alanında az temsili ile ilgili tüm çalışmalar,
32
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mesleği için önemine dikkat çekmesi beklenmektedir.

ni ise, dünyanın pek çok ülkesinde bilimsel
alanlarda çalışan kadın sayısının erkeklere oranla çok az olması, kadınların bilimsel
temelli çalışma alanlarında erkeklere göre
düşük oranlarda temsil edilmesi ve eğitim
hayatında sayısal derslerdeki başarı düzeyinin erkeklere oranla daha düşük olmalarıdır.
Parkinson’a göre bu konu, araştırmacıların
ilgisini bu alanlardaki başarının sağlanması
veya artırılmasına yönelik bazı teorilerin geliştirilmesine odaklamıştır (Parkinson, 1994:
272). Jovanovic ve Dreves ise kız ve erkek
öğrencilerin bilim derslerindeki başarı farklılıklarının biyolojik sebeplere bağlı olduğunu,
kız ve erkeklerin beyinlerinin farklı yapılarda
olduğundan dolayı bu farkın oluşabileceğini
düşünmüştür (Jovanovic ve Dreves, 1995:
1-5).

Öğrenme süreci farklı değişkenlerden etkilenmektedir. Öğrenme ortamı, öğretmenin
bilgi ve becerileri, izlenilen müfredat ve kullanılan materyaller bu değişkenlerden bazılarıdır. Değişkenlerin en önemlilerinden birisinin de, öğrenenin sürece yaptığı katkı olduğu
düşünülmektedir. Öğrenenin kim olduğu, ne
tür öğrenme ihtiyaçlarına sahip olduğu, öğrenme stilleri, motivasyonu, öğrenirken kullandığı stratejiler, kişilik özellikleri gibi pek
çok parametre öğrenenler arasındaki akademik başarı farklılıklarını doğuran temel etkenlerdendir ve öğrenme sürecini planlayıp,
düzenleyen ve öğrenme çıktılarını kontrol
eden eğitmenlerin, bu güçlü bireysel farklılıklar hakkında bilgi sahibi olmaları ve onları
öğrencinin öğrenme potansiyelini geliştirecek şekilde öğrenen lehinde kullanabilmeleri
büyük önem taşımaktadır (Zehir Topkaya ve
diğ. 2009: 316-321).

Günümüzde basın ve diğer yayın organları,
moda ve dönemin popüler eğilimleri öğrencilerin belirli bir tarafa yönelmelerinde etkili bir rol oynamaktadır. Çocukların erken
gelişme dönemlerinde cinsiyetlerine göre
farklı ilgi alanlarına yönlendirilmeleri de
sıkça rastlanan toplumsal bir gerçektir. Daha
sonraki dönemlerinde ise ders kitaplarında
anlatılan olaylarda kadın ve erkek sayısının
dengeli olmaması, laboratuvarda kullanılan
posterlerin ve derslerde verilen örneklerin
belli bir cinsiyete mal edilmesi, öğretmenlerin yanlış tutumları kız ve erkek öğrencilerin
bilim derslerine farklı bir şekilde yönelmele-

Cinsiyet ve bilim, bilim eğitimi alanında en
çok çalışılan konulardan biri olmuştur. Haggerty yaptığı araştırmada, bilim eğitimi hakkında son çıkan kitapların en azından küçük
bir bölümünün cinsiyet meseleleri ile ilgili olduğunu belirlemiştir (Haggerty, 1995:
1-15). Haggerty’nin çalışması sonrasında ise
cinsiyet üzerine yoğunlaşan akademik çalışmaların giderek arttığı gözlemlenmektedir.
Bu çalışmalardaki artışın muhtemel nede33
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rinde önemli rol oynamaktadır (Özay ve diğ.,
2003: 61-67). Ayrıca çocukların erken gelişme dönemlerinde onlara sunulan oyuncaklardan kaynaklanan farkların olduğu da düşünülmektedir. Kelly, kız çocuklarına bebek
ve benzeri hediyelerin verilmesinin, onların
bilinçsiz olarak bu şekilde biyoloji alanlarına
yönlendirilmelerine neden olduğunu söylemektedir. Bu nedenle erkek ve kız öğrencilerin eşit şekilde her konuya yönelmeleri için
gelişimin ilk yıllarında ve okullaşmanın başladığı ilköğretimin ilk yıllarından itibaren kız
ve erkek öğrenci ayrımı yapılmaksızın ortak
oyun ve aktivitelerin teşvik edilmesi gereklidir (Kelly, 1987: 89-98).

sı böyle bir genelleme yapmayı getirmiştir
(Koç, 1978: 28-36).
Erkek ve kızların bilime olan ilgilerinin özetlendiği bir çalışmada, erkek öğrencilerin
genelde kız öğrencilere oranla bilimle daha
ilgili olduğu belirtilmiştir. Özellikle de fizik
ve teknoloji alanlarında bu fark daha da belirgindir. Öte yandan kızlar erkeklere oranla
biyolojiye daha fazla ilgi duymaktadırlar. Bu
bulgular, İskoçya, Avustralya, ABD, İngiltere, İsrail ve Almanya gibi birçok ülkede
benzerdir. Danimarka, İngiltere, Norveç ve
Finlandiya’da yapılan çalışmalarda, kızların
sağlık, tıp, ve sağlıklı yaşam gibi konulara
ilgili oldukları, erkeklerinse fizik, kimya ve
teknoloji konularında daha fazla bilgi edinmek istedikleri ifade edilmektedir (BaramTsabari ve diğ. 2008: 131-160)

Stewart, çalışmasında fen bilimleri eğitiminde erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre
daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur
(Stewart, 2006: 283-293). Ancak Parkinson
(1994: 272), daha spesifik çalışmalarda kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre fen bilimleri içinde biyoloji alanında daha başarılı
olduğunu belirtmiştir. Koç’un yaptığı çalışmada lisedeki kollara göre fen kolundaki öğrencilerden, kız öğrencilerin daha başarılı oldukları biçiminde bir belirlemede bulunmaya
dayanak teşkil eden bilgiler elde edilmiştir.
Çalışmada kız öğrenciler erkek öğrencilerden
daha başarılı görünmektedirler. Toplam Akademik Başarı Not Ortalamaları bakımından,
cinsiyete göre saptanan anlamlı farklardan
hepsinin kız öğrencilerin lehinde bulunma-

Waber vd’nin (2007) yaptığı araştırmada,
normal beyin gelişiminin MRI ile incelendiğinde, mental performansın cinsiyete göre
çok az değiştiği gösterilmiştir (Waber ve diğ.,
2007: 1-18). Spelke’nin 30 yıl boyunca binlerce bebek üzerinde yaptığı bir çalışma, erkek cinsiyetin öğrenmede, objeleri nedenselleştirmede, hareketlerde, mekanik ilgilerinde
ve idrak kabiliyetlerinde bebeklere getirdiği
bir avantaj olmadığını göstermektedir (Spelke, 2005: 950-958). Kelly, kızların bilime
olan ilgilerinin azlığı ve bilimsel alanda kısıtlı sayıda olmalarının sebebi cinsiyetle açıkla-

34
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namayacağını belirtmiştir. Kelly, bu konuda 3
teori sunmaktadır;

de bu oran %25’e, mühendislik ve teknoloji bölümlerinde ise %10’a düşmektedir. Bu
oranlar ABD’deki üniversitelerle benzerlik
göstermektedir. ABD’deki sağlık bilimleri fakültelerinin %50’si, biyoloji bilimleri fakültelerinde %23.8 ve mühendislik fakültelerinin %6.1’i kız öğrencilerden oluşturmaktadır
(Hassan, 2000: 55-56). OECD (Organization
for Economic Co-operation and Development) ülkelerinin birçoğunda, kadınların
gelişmiş fen ve teknoloji çalışmalarını seçme oranı ise %40’ın altındadır (Baram-Tsabari ve diğ., 2008: 131-160). UNESCO’nun
İstatistik Enstitüsü’nün (2006) verilerine
göre bilimsel araştırmacılar incelendiğinde
ise Latin Amerika ve Karayipler’de bilimsel
araştırmacıların %46’sı kadın iken, bu oran
Asya’da %15, Afrika’da %30’dur. Avrupa’da
ise bilimsel araştırmacıların ancak %32’si kadındır. George’un yaptığı çalışmada, kız öğrencilerin yaşlarının ilerledikçe bilime olan
ilgilerinin azaldığı ifade edilmiştir (George,
2006: 571 – 589).

1.
Kültürel açıklama: bu açıklama içerisinde sosyalizasyon da bulunmaktadır. Bu
açıklamanın temel görüşü bilimin maskülen
bir imajı olduğudur. Bunun nedenleri; dişi
cinsiyet modelinin çevrede az oluşu, medyada görünmemeleri, kızların okul harici çevresel deneyimlerinin azlığı, bilim konusunda
ebeveynlerin cinsiyet inançları, ergenlik döneminde yaşıtların birbirlerini etkilemeleri ve
görüşleri, kızların erkeklere oranla kendilerini gösterme isteklerinin azlığı ve kendilerini
geri planda tutmaları, kimlik ve değer yargılarında farklılıklar.
2.
Davranışsal açıklama: kızların bilime
ve bilimsel kariyere karşı negatif davranışları
temeline dayanmaktadır.
3.
Eğitimsel açıklama: bunun içerisinde
de okul ile alakalı parametreler vardır. Örneğin matematik sınıfına kayıt ve bu sınıftaki başarı, sınıf atmosferi, fizik sınıflarında
geleneksel olarak kullanılan öğretme ve değerlendirme metotları, ayrıca bilimsel müfredatların erkek öğrencilerin ilgisine, bilgisine
ve yeteneklerine göre hazırlandığına dair ön
yargı (Kelly, 1978: 2).

Mimarlık eğitimine gelindiğinde ise, diğer
meslek eğitimlerinden farklı bir karakteristiğe sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Ancak bu farklı yapısına rağmen, genellikle
mimarlık eğitimcilerine yönelik bir formasyon eğitimi verilmemektedir. Bu durum, öğrenci-öğretim elemanı, öğrenci-ders algılama
ve buna benzer etkileşimlerde birçok sorunu
da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada

Mısır’da üniversitelerde 1995-96 yıllarının
incelendiği Hassan’ın çalışmasında, eczacılık
ve diş hekimliği gibi disiplinlerdeki fakültelerde kadın oranı %40 iken, fen fakültelerin35
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bahsi geçen konular irdelenmiş ve durumun
tutarlı bir analizi yapılmaya çalışılmıştır.
Bununla beraber öğrencilerin cinsiyetlerinin
dersi algılamadaki rolü ele alınmıştır.

• Çatılar

Yapılan çalışmayla, mimarlık eğitiminin
ikinci sınıf ilk döneminde yapı bilgisi dersi
ile karşılaşan öğrencilerin ders ile ilgili düşünceleri ve algıları irdelenmiş ve cinsiyetin
bu konulardaki yansımaları ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışma, yapı elemanlarından olan
çatı ve merdivenlerin ele alındığı Yapı Bilgisi II dersi üzerinden yürütülmüştür. Erciyes
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Nuh Naci
Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümlerinde ikinci
yıl, üçüncü yarıyılda, çatı ve merdiven konularında taşıyıcı, form ve detayların verildiği
Yapı Bilgisi II dersi içerik ve üç boyutlu algı
yönleri açısından farklı ölçme ve değerlendirme yöntemlerine imkân verebilecek potansiyelde olduğu için seçilmiştir. Bu derste, bir
binanın çatı ve merdiven elemanlarının form,
taşıyıcı sistem ve detaylarının tanıtılması ve
öğretilmesi amaçlanmaktadır. Yapı Bilgisi II
Dersi kapsamında anlatılan ve uygulaması
yapılan sistem ve konular aşağıdaki gibidir;

• Çatı detayları.

• Çatı taşıyıcı sistem ve malzemeleri
• Çatı türleri

Öğrencilerin sayısına bağlı olarak alan çalışması yapılan yapı bilgisi dersi, devlet üniversitesinde şubelere ayrılmakta iken özel üniversitede öğretim elemanı sayısının yetersizliği sebebi ile tek bir şube şeklinde yürütülmektedir. Devlet üniversitesinde her grubun
başında uygulamayı yaptıran, takip eden Yapı
Bilgisi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları bulunmaktadır. Özel üniversitede ise yine öğretim elemanı sayısındaki yetersizlik nedeniyle
üniversite personeli dışında serbest meslek
erbabı kişilerce ders desteklenmektedir.
Ders, kendinden sonraki Yapı Bilgisi III (uygulama projesi) dersi için de ön şart olduğundan tüm mimarlık öğrencilerinin alması
gerekli, zorunlu bir derstir. Ders geçme sisteminin geçerli olduğu mimarlık bölümlerinde
her yarıyıl açılan Yapı Bilgisi II dersini ilk
alışta geçemeyen öğrenciler, gelecek yarıyıllarda bu dersi yeniden almak durumundadırlar. Buna bağlı olarak her yarıyıl anlatılan
konular aynı olmasına rağmen uygulamalar
ve ödevler farklılaşmaktadır. Ayrıca derste
yapılan uygulamalar notlandırılarak öğrencinin vize ve/veya final sınavlarından aldıkları
notlar ile belirli oranlarda toplanarak yarıyıl

• Merdivenler
• Merdiven taşıyıcı sistem ve malzemeleri
• Merdiven türleri
• Merdiven Detayları
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sonu notunu ve dolayısıyla da dersteki başarısını etkilemektedir. Ölçme değerlendirme
sisteminin bir parçası olan ve derste öğrencinin başarı durumunu belirleme aracı olan
vize ve final sınavları da uygulama projeleri
üzerinden gerçekleşmektedir. Diğer üniversitelerin mimarlık bölümlerinde de aynı konular farklı ders isimleri altında verilmektedir.
Türkiye’deki üniversitelerin neredeyse tamamında yaklaşık aynı konuların ele alındığı
ve uygulamalarının gerçekleştiği yapı bilgisi
dersleri bulunmaktadır. Bu bağlamda yapılan bu çalışma, bir bakıma Türkiye bazında
tüm mimarlık okulları için geçerli olabilecek
bulgular içermektedir. Erciyes Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde
2017-2018 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında
bu dersi 78 öğrenci (35 kız, 43 erkek) almış
ve tüm öğrenciler çalışmaya dâhil edilmiştir.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar
ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde
aynı yıl ve yarıyılda bu dersi 83 öğrenci almış
ve derse devam ederek final sınavına kadar
gelen 46 (27 kız, 19 erkek) öğrenci çalışmaya
dâhil edilmiştir. Öğrencilerin 62’si kız 62’si
erkek olmak üzere toplam sayısı 124’tür.
Özel üniversitede eğitim gören öğrencilerin
sorumluluk bilincinin devlet okulundaki öğrencilere göre daha az olması ve buna benzer
etkenler, özel üniversitedeki öğrencilerin alan
çalışmasına katılım yoğunluğunu etkileyen
faktörler olarak düşünülmektedir.

Meslek seçimleri üzerinde toplum algısı;
mesleklerin erkek ve kadınlarla özdeşleştirilmesi, meslek yönelimlerinde belirleyici etkenlerdendir. Bu çalışmaya zemin oluşturan
Yapı Bilgisi II dersinde, daha çok erkeklerle
özdeşleştirilen inşaat sektöründeki önemli
yapım faaliyetlerinden olan çatılar ve merdivenler ve bu yapı elemanlarının detayları verilmektedir. Dolayısıyla derste anlatılan konuları anlama ve algılama düzeyleri konusunda
dersi alan öğrencilerin cinsiyetlerinin etkisini
ölçmek bu çalışmanın en önemli kaygısını
oluşturmaktadır. Çalışmada mimarlık eğitiminin ikinci ve dersteki başarısızlık durumlarına göre daha sonraki yıllarında yapı dersi
alan öğrencilerin cinsiyetlerine göre, karşılaştıkları derse olan yaklaşımları, 2017-2018
güz yarıyılında, yapılan alan çalışması ile ölçülmüştür. Bu çalışma Yapı Bilgisi II dersini
alan mimarlık bölümünde farklı dönemlerde
okuyan mimarlık öğrencilerini kapsamaktadır. Çalışmada kız ve erkek öğrencilerin
derste anlatılan konuları anlama ve algılama
düzeylerinde fark olup olmadığı değerlendirilmiştir. Derste anlatılan konuları anlamada,
kız ve erkek öğrenciler açısından atölye çalışması, ev ödevi, iki boyutlu-3 boyutlu çizimler
gibi aktivite ve araçların hangisinin olumlu/
olumsuz, başarılı/başarısız ve gerekli/gereksiz görüldüğü araştırılmıştır. Böylece yapı
sektöründe yer alacak mimarların eğitiminde
önemli yer tutan bir ders kapsamında, yapım
teknik ve teknolojisi eğitiminde kız ya da er37
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kek olmanın öneminin olup olmadığı ortaya
konmaya çalışılmıştır.

üretilen istatistiksel veriler yardımı ile yapılmıştır. Yapılan anketler, SPSS programında
ki kare (chi square) testi aracılığıyla değerlendirilmiştir. Elde edilen sayısal verilerde; p
değeri 0.05’den büyük ise mimarlık okullarında öğrencilerin cinsiyetlerinin ders üzerinde değerlendirilen ve ölçülmeye çalışılan anket girdisi üzerinde istatiksel olarak anlamlı
bir bağ olmadığı, p değeri 0.05’den küçük ise
anlamlı bir bağ olduğu kabul edilmiştir.

MATERYAL ve METOT
Araştırmada öncelikle mimarlık eğitiminde
önemli yer tutan yapı eğitimi ve teknikleri
irdelenmiştir. Dünyada ve Türkiye’de farklı
alanlardaki benzer içerikli eğitimlerle ilgili
çalışmalar incelenmiştir. Anket uygulamasının Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
Bölümü öğrencilerine doğrudan yapılması
ile araştırma için gerekli detaylar gözlemlenerek, Türkiye’de daha önce yapılmamış bir
araştırma gerçekleştirilmiştir. Verileri toplanan alan çalışmasının bulguları irdelenmiş ve
yorumlanmıştır.

Anket, 15 ana soru ve öğrencilerin var ise
başka fikirlerini belirtebilecekleri 3 soru olmak üzere toplamda 18 soru olarak hazırlanmıştır. Ankette sorular hazırlanırken ve
öğrencilere uygulanırken öğrencilerin kişisel
bilgileri alınmamış ve sorulara samimiyet ile
cevap vermeleri teşvik edilmiştir.
Mimarlık eğitiminde yapı bilgisi derslerinde
temel olarak cinsiyetin; dersi geçme durumuna olan etkisi, derste anlatılan konular üzerindeki etkisi ve ders içerisinde işlenen konuları anlamadaki etkisi ölçülmüştür (Tablo 1).
Ayrıca cinsiyetin, derste yapılan çalışmalar,
ev ödevi olarak verilen uygulamalar, grup
çalışmalarına yönelik yaklaşımlar, öğretim
elemanlarından beklentiler, dersi anlamada
öğrenci kaynaklı sebepler ve ders dışında konuların araştırılmasındaki önemi ve belirleyiciliği sorgulanmıştır (Tablo 2).

Çalışmada, yapılan anket bir dönemlik ders
sürecini kapsamaktadır. Anket, Erciyes ve
NNY Üniversiteleri mimarlık bölümlerinde
bu dersi alan öğrencilere yapılan bir uygulamadır. Anket öğrencilere A4 formatında çıktı
olarak dağıtılmış, daha sonra sayısal ortama
geçirilmiştir. Yüksek Öğretim Kurumu’ndan
elde edilen bilgilere göre Türkiye’de toplam
252 farklı mimarlık programı (özel, devlet,
burslu, yarı burslu vb.) bulunmaktadır. Mimarlık okullarındaki kız ve erkek öğrencilerin yapı derslerini anlama ve algılamalarındaki farklılıklarla ilgili olarak model kurulması
ve değerlendirme işlemi SPSS programında
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Tablo 1. Ders Kapsamında Cinsiyetin Etkisinin Sorgulandığı Başlıklar
Cinsiyet

Dersi Kaçıncı Kez Alışta Geçtiği
Derste Anlatılan Konular Hakkında
Görüşler

Merdivenler
Merdiven taşıyıcı sistem ve malzemeleri
Merdiven türleri
Merdiven detayları
Çatılar
Çatı taşıyıcı sistem ve malzemeleri
Çatı türleri
Çatı detayları.

Ders İle İlgili Bu Görüşlerin Oluşma
Sebebi
Derste Anlatılan Konuları Anlama
Düzeyi

Merdivenler
Merdiven taşıyıcı sistem ve malzemeleri
Merdiven türleri
Merdiven detayları
Çatılar
Çatı taşıyıcı sistem ve malzemeleri
Çatı türleri
Çatı detayları.

Tablo 2. Ders Kapsamında Cinsiyete Bağlı Tutumların Sorgulandığı Başlıklar
Derste verilen uygulama örnekleri hakkındaki görüşler
Ev ödevi olarak verilen uygulamalar hakkındaki görüşler
Cinsiyet

Derste yapılan grup çalışmaları hakkındaki görüşler
Dersteki uygulamaların konuyu anlamadaki yeterliliği hakkındaki görüşler
Dersteki konuların daha iyi anlaşılması için öğretim elemanından beklentiler
Dersin anlaşılmasında yaşanan aksaklıklarda öğrenci kaynaklı sebepler
Derste anlatılan konuları, ders dışında araştırma ve inceleme motivasyonu
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BULGULAR

Öğrencilerin derste anlatılan konuları anlama
düzeyleri ele alınmıştır. Derste anlatılan iki
ana konudan olan çatıları anlama düzeyleri
incelendiğinde kız ve erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur
(p=0,029) (Tablo 3). Erkek öğrencilerin çatılar konusunu anlama düzeyinin kız öğrencilerden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Derste anlatılan konulardan oturtma
çatıları anlama düzeyleri incelendiğinde kız
ve erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak
anlamlı fark bulunmuştur (p=0,037) (Tablo
3). Erkek öğrencilerin oturtma çatılar konusunu anlama düzeyinin kız öğrencilerden
daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Derste anlatılan konulardan asma çatıları anlama düzeyleri incelendiğinde kız ve erkek
öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0,066) (Tablo
3). Derste anlatılan konulardan çatı detayları
anlama düzeyleri incelendiğinde kız ve erkek
öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı
fark bulunmuştur (p=0,018) (Tablo 3). Erkek
öğrencilerin çatı detayları konusunu anlama
düzeyinin kız öğrencilerden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Öğrenciler, yapı derslerini çeşitli sebeplere
bağlı olarak, farklı dönemlerde alabilmektedirler. Dersin normal dönemi ise ikinci sınıf
güz yarıyılı yani üçüncü yarıyıldır. Dersi alanların sınıfları arasında kız ve erkek öğrenciler
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p =
0.074) . Bu bağlamda cinsiyet ile dersin tekrarı arasında istatistiksel anlamlı bir bağ yoktur.
Çalışmaya katılan kız öğrencilerin %62,9’u
ikinci, %22,6’sı üçüncü, %14,5’i dördüncü
sınıfta iken erkek öğrencilerin %53,2’si ikinci, %32,3’ü üçüncü, %14,5’i dördüncü sınıf
öğrencileridir. Çalışmaya katılan kız ve erkek
öğrencilerin %58,1’inin ikinci sınıfta dersi
aldığı belirlenmiştir.
Öğrenciler Yapı Bilgisi II dersini bir veya
birkaç defa alabilmektedirler. Öğrencilerin
cinsiyetinin dersi kaçıncı kez alışta geçildiği üzerinde etkisi ölçülmüştür. Soru ile ilgili
tüm şıklara verilen cevaplar karşılaştırıldığında cinsiyet farklılığının dersi alış sayıları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunamamıştır (p = 0.059). Farklı cinsiyetteki öğrencilerin çoğunluğunun dersi birinci
alışı olduğu tespit edilmiştir (kız öğrencilerin
%67,7’i, erkek öğrencilerin %62,9’u).
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Tablo 3. Çatılar, Oturtma Çatılar, Asma Çatılar, Çatı Detayları Konularını Anlama
Düzeyi
Çatıları anlama

Oturtma çatıları
anlama

Asma çatıları
anlama

Çatı detayları
anlama

Hiçbir şekilde anlamıyorum
Bayan/Bay n(%)

8 (12,9) / 8 (12,9)

8 (12,9) / 7 (11,3)

9 (14,5) / 9 (14,5)

16(25,8) / 9(14,5)

Zor sayılır ama
anlaşılıyor
Bayan/Bay n(%)

27(43,5) / 23(37,1)

18(29,0) / 20(32,3)

13(21,0) / 19(30,6)

18(29,0) / 18(29,0)

Kararsızım
Bayan/Bay n(%)

6 (9,7) / 3 (4,8)

20(32,3) / 10(16,1)

25(40,3) / 16(25,8)

9 (14,5) / 14(22,6)

Kolay sayılır ama
çalışmak gerek
Bayan/Bay n(%)

21(33,9) / 23(37,1)

16(25,8) / 21(33,9)

14(22,6) / 15(24,2)

19(30,6) / 16(25,8)

Çok kolay
Bayan/Bay n(%)

0 (0,0) / 5 (8,1)

0(0,0) / 4(6,5)

1 (1,6) / 3(4,8)

0 (0,0) / 5 (8,1)

TOPLAM
Bayan/Bay n

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

p

0,029

0,037

0,066

0,018

*p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. n= öğrenci
sayısı

lerin merdiven taşıyıcılığı konusunu anlama
düzeyinin kız öğrencilerden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Derste anlatılan
konulardan merdiven dengeleme konusunu
anlama düzeyleri incelendiğinde kız ve erkek
öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı
fark bulunmuştur (p=0,008) (Tablo 4). Erkek
öğrencilerin merdiven dengeleme konusunu
anlama düzeyinin kız öğrencilerden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Derste anlatılan konulardan merdiven detayları anlama
düzeyleri incelendiğinde kız ve erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark
bulunamamıştır. (p=0,063) (Tablo 4).

Derste anlatılan iki ana konudan olan merdivenleri anlama düzeylerinde, kız ve erkek
öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı
fark bulunmuştur (p=0,047) (Tablo 4). Erkek
öğrencilerin merdivenler konusunu anlama
düzeyinin kız öğrencilerden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Derste anlatılan konulardan merdiven taşıyıcılığını anlama düzeyleri incelendiğinde kız ve erkek öğrenciler
arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,040) (Tablo 4). Erkek öğrenci-
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Tablo 4. Merdivenler, Merdiven Taşıyıcılık, Merdiven Dengeleme, Merdiven Detayları
Anlama Düzeyi
Merdivenleri
anlama

Merdiven taşıyıcılığını anlama

Merdiven dengelemesini anlama

Merdiven detayları
anlama

Hiçbir şekilde
anlamıyorum
Bayan/Bay n(%)

4 (6,5) / 5 (8,1)

3 (4,8) / 5 (8,1)

9 (14,5) / 7 (11,3)

5 (8,1) / 4 (6,5)

Zor sayılır ama
anlaşılıyor
Bayan/Bay n(%)

17(27,4) / 13(21,0)

22(35,5) / 16(25,8)

25(40,3) / 18(29,0)

17(27,4) / 15(24,2)

Kararsızım
Bayan/Bay n(%)

8 (12,9) / 5 (8,1)

10(16,1) / 6 (9,7)

10(16,1) / 8 (12,9)

6 (9,7) / 13(21,0)

Kolay sayılır ama
çalışmak gerek
Bayan/Bay n(%)

31(50,0) / 35(56,5)

26(41,9) / 32(51,6)

18(29,0) / 25(40,3)

29(46,8) / 25(40,3)

Çok kolay
Bayan/Bay n(%)

2 (3,2) / 4 (6,5)

1 (1,6) / 3 (4,8)

0 (0,0) / 4 (6,5)

5 (8,1) / 5 (8,1)

TOPLAM
Bayan/Bay n

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

p

0,047

0,040

0,008

0,063

*p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. n= öğrenci
sayısı

işaretledikleri görülmüştür (Kız öğrencilerin %50,0’si, Erkek öğrencilerin %38,7’si).
Derste yapılan uygulama örnekleri hakkındaki tüm görüşler incelendiğinde kız ve erkek
öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı
bir fark bulunamamıştır (p=0,133, p=0,065,
p=0,122, p=0,097, p=0,078) (Tablo 5).

Ders kapsamında yapılan uygulama örnekleri
hakkındaki öğrenci görüşleri incelendiğinde
kız ve erkek öğrencilerin her ikisinin de çoğunluğunun “örneklerin anlaşılması zor olsa
da hocalar anlatıca anlaşılıyor” seçeneğini

42

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:317 K:448
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)

Tablo 5. Ders Kapsamında Yapılan Uygulama Örnekleri Hakkındaki Görüşler
Örneklerin anlaşılması zor

Örneklerin
anlaşılması zor
olsa da hocalar
anlatınca anlaşılıyor

Uygulama yapmak konusunda fikrim yok

Örnekler konunun
anlaşılması için
yeterli

Örneklerle
konu hem anlaşılıyor hem
de anlatılan
bilgiler pekişiyor

Evet
Bayan/Bay
n(%)

16(25,8) /
19(30,6)

31(50,0) /
24(38,7)

6(9,7)
/10(16,1)

11(17,7) /
16(25,8)

21(33,9) /
15(24,2)

Hayır
Bayan/Bay
n(%)

46(74,2) /
43(69,4)

31(50,0) /
38(61,3)

56(90,3) /
52(83,9)

51(82,3) /
46(74,2)

41(66,1) /
47(75,8)

TOPLAM
Bayan/Bay n

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

p

0,133

0,065

0,122

0,097

0,078

*p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. n= öğrenci
sayısı

görülmüştür. Derste yapılan uygulamaların
durumu hakkındaki tüm görüşler (çizim yapmak konuyu anlamayı kolaylaştırıyor, maket
yapınca konuyu daha iyi anlıyorum, her ikisi de her konu için olmalı, her konuda maket
olmasa da olur, her konuda çizim olmasa da
olur) incelendiğinde kız ve erkek öğrenciler
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,144, p=0,140, p=0,080,
p=0,140, p=0,156) (Tablo 6).

Ders kapsamında yapılan uygulamaların durumu hakkındaki öğrenci görüşleri incelendiğinde kız öğrencilerin çoğunluğu (%51,6 oranında) her ikisi de (çizim ve maket yapmak)
her konu için olmalı seçeneğini işaretlediği
görülmüştür. Erkek öğrencilerin çoğunluğu (%51,6 oranında) maket yapınca konuyu
daha iyi anlıyorum seçeneğini işaretlediği
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Tablo 6. Ders Kapsamında Yapılan Uygulamaların Durumu Hakkındaki Görüşler
Çizim Yapmak
Konuyu Anlamayı Kolaylaştırıyor

Maket Yapınca
Konuyu Daha
İyi Anlıyorum

Her İkisi de
Her Konu İçin
Olmalı

Her Konuda
Maket Olmasa
da Olur

Her Konuda
Çizim Olmasa
da Olur

Evet
Bayan/Bay
n(%)

27(43,5) /
27(43,5)

31(50,0) /
32(51,6)

32(51,6) /
26(41,9)

15(24,2) /
12(19,4)

6(9,7) / 9(14,5)

Hayır
Bayan/Bay
n(%)

35(56,5) /
35(56,5)

31(50,0) /
30(48,4)

30(48,4)/
36(58,1)

47(75,8) /
50(80,6)

56(90,3) /
53(85,5)

TOPLAM
Bayan/Bay n

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

p

0,144

0,140

0,080

0,140

0,156

*p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. n= öğrenci rak anlamlı bir fark bulunmaktadır (p=0,003)
sayısı
(Tablo 7). Erkek öğrenciler ev ödevlerinin
azaltılması gerektiğini kız öğrencilerden daha
Yapı dersi II kapsamında dersin daha iyi anfazla düşünmüşlerdir. Diğer seçeneklerin
laşılması için öğretim elemanlarının yapması
(Atölye çalışmaları azaltılsın, Grup çalışmalaönerilenler değerlendirildiğinde kız öğrencilerı olmasın, Konularla ilgili atölye çalışmaları
rin istatiksel olarak çoğunluğu konu ile ilgili
çeşitlendirilsin, Konu anlaşılır şekilde anlatılıatölye çalışmaları çeşitlendirilsin seçeneğini
yor ve örneklerle destekleniyor) seçilme oran(%50,0 oranında), erkek öğrencilerin istatikları incelendiğinde kız ve erkek öğrenciler
sel olarak çoğunluğu ev ödevleri azaltılsın
arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar
seçeneğini (%40,3 oranında) işaretlemiştir.
bulunmamıştır (p=0,159, p=0,191, p=0,159,
Ev ödevleri azaltılsın seçeneğinin seçiminde
p=0,065, p=0,134) (Tablo 7).
kız ve erkek öğrenciler arasında istatiksel ola-
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Tablo 7. Dersin İyi Anlaşılması İçin Öğretim Elemanlarının Yapması Önerilenler

Evet

Atölye Çalışmaları

Ev Ödevleri

Grup Çalışmaları

Konularla İlgili

Konu İle İlgili

Konu Anlaşılır

Azalsın

Azalsın

Olmasın

Ödevler Çeşit-

Atölye Çalışma-

Şekilde Anlatılıyor

lensin

ları Çeşitlensin

5(8,1)/ (12,9)

11(17,7)/25(40,3)

8(12,9)/ (9,7)

12(19,4)/14(22,6)

31(50,0)/24(38,7)

18(29,0)/15(24,2)

57(91,9)/54(87,1)

51(82,3)/37(59,7)

54(87,1)/56(90,3)

50(80,6)/48(77,4)

31(50,0)/38(61,3)

44(71,0)/47(75,8)

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

0,159

0,003

0,191

0,159

0,065

0,134

Bayan/Bay
n(%)
Hayır
Bayan/Bay
n(%)
TOPLAM
Bayan/
Bay n
p

*p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. n= öğrenci sayısı
Dersin yeterince anlaşılmaması konusunda
öğrenci kaynaklı sebepler incelendiğinde kız
ve erkek öğrencilerin çoğunluğunun ödevleri
hep son dakikaya bırakıyorum veya yapmıyorum seçeneğini işaretlediği görülmüştür.
(Kız öğrencilerin %38,7’si, Erkek öğrencilerin %35,5’i). Kız ve erkek öğrencilerin tüm
seçenekleri (Ödevleri ve dersi atölyede anlamaya çalışmıyorum, Öğretim elemanlarına

anlamadığımı hemen soramıyorum, Bireysel
çalışma ortamında problemler var, Ödevleri
hep son dakikaya bırakıyorum veya yapmıyorum, Grup çalışmasında arkadaşlarımla
iletişim problemi yaşıyorum) seçme oranları
incelendiğinde kız ve erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,142, p=0,145, p=0,167, p=0,138,
p=0,152) (Tablo 8).
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Tablo 8. Dersin Yeterince Anlaşılmamasında Öğrenci Kaynaklı Sebepler
Ödevleri ve
Dersi Atölyede
Anlamaya Çalışmıyorum

Öğretim
Elemanına
Anlamadığımı
Hemen Sormuyorum

Bireysel Çalışma Ortamımda Problemler
Var

Ödevlerimi
Hep Son Dakikaya Bırakıyorum Veya
Yapmıyorum

Grup Çalışmasında Arkadaşlarımla İletişim Problemi
Yaşıyorum

Evet
Bayan/Bay
n(%)

11(17,7) /
14(22,6)

17(27,4) /
19(30,6)

10(16,1) /
12(19,4)

24(38,7) /
22(35,5)

6(9,7) / 5(8,1)

Hayır
Bayan/Bay
n(%)

51(82,3) /
48(77,4)

45(72,6) /
43(69,4)

52(83,9) /
50(80,6)

38(61,3) /
40(64,5)

56(90,3) /
57(91,9)

TOPLAM
Bayan/Bay n

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

p

0,142

0,145

0,167

0,138

0,235

*p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. n= öğrenci cağını seçme oranları incelendiğinde ise kız
sayısı
ve erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak
anlamlı fark bulunmuştur (p=0,037, p=0,001,
Dersi anlama konusunda kız ve erkek öğrenp=0,027) (Tablo 9). Kız öğrenciler kesit-plan
cilerin çoğunluğu maket yapmanın yardımcı
gibi iki boyutlu el çizimlerini dersin anlaşılolacağını düşünmüşlerdir (Kız öğrencilerin
masında erkek öğrencilerden daha fazla yar%56,5’i, erkek öğrencilerin %58,1’i). Maket
dımcı buluyorken, erkek öğrenciler kesit-plan
yapmanın dersi anlamada yardımcı olacağını
gibi iki boyutlu dijital çizimler ve üç boyutlu
seçme oranları incelendiğinde kız ve erkek
dijital (3ds Max, Sketch Up modelleri gibi) çiöğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı
zimlerin dersin anlaşılmasında faydalı olacafark bulunmamıştır (p=0,142) (Tablo 9). Diğını kız öğrencilerden daha fazla işaretlediği
ğer seçeneklerin dersi anlamada yardımcı olagörülmüştür.
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Tablo 9. Dersi Anlamada Yardımcı Olacağı Düşünülen Yöntemler
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri

Kesit-Plan Gibi
İki Boyutlu Dijital
Çizimler

Maketler

Üç Boyutlu Dijital
Çizimler

Evet
Bayan/Bay n(%)

27(43,5) / 18(29,0)

17(27,4) / 35(56,5)

35(56,5) / 36(58,1)

33(53,2) / 43(69,4)

Hayır
Bayan/Bay n(%)

35(56,5) / 44(71,0)

45(72,6) / 27(43,5)

27(43,5) / 26(41,9)

29(46,8) / 19(30,6)

TOPLAM
Bayan/Bay n

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

p

0,037

0,001

0,142

0,027

*p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. n= öğrenci
sayısı

biliyorum seçeneğini işaretlemiştir. Kesitplan gibi iki boyutlu el çizimlerini, kesit-plan
gibi iki boyutlu dijital çizimleri, maketleri ve
üç boyutlu dijital çizimleri yapabilme oranları arasında istatiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur (p=0,029, p=0,000, p=0,004,
p=0,001) (Tablo 10). Erkek öğrencilerin çoğunluğu kesit-plan gibi iki boyutlu el çizimleri, kesit-plan gibi iki boyutlu dijital çizimleri, maketleri ve üç boyutlu dijital çizimleri
kız öğrencilere oranla daha iyi yapabildiklerini belirttikleri gözlemlenmiştir.

Ders kapsamında yapılan uygulama biçimlerinden kesit-plan gibi iki boyutlu el çizimlerini, kesit-plan gibi iki boyutlu dijital çizimleri, maketleri ve üç boyutlu dijital (3ds
max, skecth up modelleri gibi) çizimleri kız
öğrencilerin çoğunluğu biliyorum seçeneğini işaretlerken, erkek öğrencilerin çoğunluğu kesit-plan gibi iki boyutlu el çizimlerini,
kesit-plan gibi iki boyutlu dijital çizimleri,
maketleri ve üç boyutlu dijital çizimleri iyi
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Tablo 10. Ders Kapsamında Kullanılan İfade Yöntemlerini Bilme Durumu
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri

Kesit-Plan Gibi
İki Boyutlu Dijital
Çizimleri

Maketler

Üç Boyutlu Dijital
Çizimler

Hiç Bilmiyorum
Bayan/Bay n(%)

1(1,6) / 2(3,2)

5(8,1) / 2(3,2)

1(1,6) / 1(1,6)

13(21,0) / 8(12,9)

Biliyorum
Bayan/Bay n(%)

31(50,0) / 23(37,1)

33(53,2) / 17(27,4)

28(45,2) / 19(30,6)

24(38,7) / 16(25,8)

Kararsızım
Bayan/Bay n(%)

9(14,5) / 8(12,9)

10(16,1) / 7(11,3)

15(24,2) / 12(19,4)

16(25,8) / 14(22,6)

İyi Biliyorum
Bayan/Bay n(%)

20(32,3) / 27(43,5)

12(19,4) / 26(41,9)

18(29,0) / 25(40,3)

7(11,3) / 17(27,4)

Profesyonel Kullanıyorum
Bayan/Bay n(%)

1(1,6) / 2(3,2)

2(3,2) / 10(16,1)

0(0,0) / 5(8,1)

2(3,2) / 7(11,3)

TOPLAM
Bayan/Bay n

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

p

0,029

0,000

0,004

0,001

*p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. n= öğrenci sayısı
Ders kapsamında yapılan uygulamalardan
çatılar konusunu kız öğrencilerinin çoğunluğu (%54,8 oranında) maket yaparak anlaşılmasının artacağını düşünüyorken, erkek öğrencilerinin çoğunluğu (%56,5 oranında) üç
boyutlu dijital (3ds max, skecth up modelleri gibi) çizimlerle anlaşılmasını arttıracağını
düşünmüştür. Maket yapmanın ve üç boyutlu
dijital çizimlerin çatı konusunu anlamada yardımcı yöntem olacağını seçme oranları incelendiğinde kız ve erkek öğrenciler arasında
istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,124, p=0,124) (Tablo 11). Kesit-plan

gibi iki boyutlu el çizimlerinin ve kesit-plan
gibi iki boyutlu dijital çizimlerin çatı konusunu anlamayı artıracağını seçme oranları incelendiğinde ise kız ve erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur
(p=0,047, p=0,034) (Tablo 11). Kız öğrenciler
çatı konusunda kesit-plan gibi iki boyutlu el
çizimlerinin yardımcı olduğunu erkek öğrencilerden daha fazla işaretlediği görülüyorken,
erkek öğrenciler çatı konusunda kesit-plan
gibi iki boyutlu dijital çizimlerin kız öğrencilerden daha fazla işaretlediği görülmüştür.
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Tablo 11. Çatıları Anlamayı Kolaylaştıran İfade Yöntemi
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri

Kesit-Plan Gibi
İki Boyutlu Dijital
Çizimler

Maketler

Üç Boyutlu Dijital
Çizimler

Evet
Bayan/Bay n(%)

23(37,1) / 15(24,2)

15(24,2) / 24(38,7)

34(54,8) / 31(50,0)

32(51,6) / 35(56,5)

Hayır
Bayan/Bay n(%)

39(62,9) / 47(75,8)

47(75,8) / 38(61,3)

28(42,2) / 31(50,0)

30(48,4) / 27(43,5)

TOPLAM
Bayan/Bay n

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

p

0,047

0,034

0,124

0,124

*p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. n= öğrenci sayısı
Ders kapsamında yapılan uygulamalardan
oturtma çatılar konusunun kız öğrencilerinin çoğunluğu (%46,8 oranında) maket yaparak ve üç boyutlu dijital (3ds max, skecth
up modelleri gibi) çizimlerle anlaşılmasının
artacağını düşünüyorken, erkek öğrencilerinin çoğunluğu (%56,5 oranında) üç boyutlu
dijital çizimlerle anlaşılmasının arttıracağını
düşünmüştür. Maket yapmanın ve üç boyutlu dijital çizimlerin oturtma çatılar konusunu
anlamada yardımcı yöntem olacağını seçme
oranları incelendiğinde kız ve erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,141, p=0,080) (Tablo 12).

Kesit-plan gibi iki boyutlu el çizimlerinin ve
kesit-plan gibi iki boyutlu dijital çizimlerin
oturtma çatılar konusunu anlamayı artıracağını seçme oranları incelendiğinde ise kız ve
erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,010, p=0,016)
(Tablo 12). Kız öğrenciler oturtma çatılar
konusunda kesit-plan gibi iki boyutlu el çizimlerinin yardımcı olduğunu erkek öğrencilerden daha fazla işaretlediği görülüyorken,
erkek öğrenciler oturtma çatılar konusunda
kesit-plan gibi iki boyutlu dijital çizimlerin
kız öğrencilerden daha fazla işaretlediği görülmüştür.
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Tablo 12. Oturtma Çatıları Anlamayı Kolaylaştıran İfade Yöntemi
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri

Kesit-Plan Gibi
İki Boyutlu Dijital
Çizimler

Maketler

Üç Boyutlu Dijital
Çizimler

Evet
Bayan/Bay n(%)

24(38,7) / 12(19,4)

14(22,6) / 25(40,3)

29(46,8) / 28(45,2)

29(46,8) / 35(56,5)

Hayır
Bayan/Bay n(%)

38(61,3) / 50(80,6)

48(77,4) / 37(59,7)

33(53,2) / 34(54,8)

33(53,2) / 27(43,5)

TOPLAM
Bayan/Bay n

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

p

0,010

0,016

0,141

0,080

*p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. n= öğrenci
sayısı

Kesit-plan gibi iki boyutlu el çizimlerinin ve
kesit-plan gibi iki boyutlu dijital çizimlerin
asma çatılar konusunu anlamayı artıracağını
seçme oranları incelendiğinde ise kız ve erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,005, p=0,034)
(Tablo 13). Kız öğrenciler asma çatılar konusunda kesit-plan gibi iki boyutlu el çizimlerinin yardımcı olduğunu erkek öğrencilerden
daha fazla işaretlediği görülüyorken, erkek
öğrenciler asma çatılar konusunda kesit-plan
gibi iki boyutlu dijital çizimlerin kız öğrencilerden daha fazla işaretlediği görülmüştür.

Ders kapsamında yapılan uygulamalardan
asma çatılar konusunu kız ve erkek öğrencilerinin çoğunluğu (%46,8 ve %54,8 oranında)
üç boyutlu dijital (3ds max, skecth up modelleri gibi) çizimlerle anlaşılmasının artacağını
düşünmüştür. Maket yapmanın ve üç boyutlu dijital çizimlerin asma çatılar konusunu
anlamada yardımcı yöntem olacağını seçme
oranları incelendiğinde kız ve erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,144, p=0,096) (Tablo 13).
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Tablo 13. Asma Çatıları Anlamayı Kolaylaştıran İfade Yöntemi
Asma Çatıları
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri

Asma Çatıları
Kesit-Plan Gibi
İki Boyutlu Dijital
Çizimler

Asma Çatıları
Maketler

Asma Çatıları Üç
Boyutlu Dijital
Çizimler

Evet
Bayan/Bay
n(%)

23(37,1) / 10(16,1)

15(24,2) / 24(38,7)

26(41,9) / 26(41,9)

29(46,8) / 34(54,8)

Hayır
Bayan/Bay
n(%)

39(62,9) / 52(83,9)

47(75,8) / 38(61,3)

36(58,1) / 36(58,1)

33(53,2) / 28(45,2)

TOPLAM
Bayan/Bay n

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

p

0,005

0,034

0,144

0,096

*p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. n= öğrenci
sayısı

tatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır
(p=0,143, p=0,124) (Tablo 14). Kesit-plan
gibi iki boyutlu el çizimlerinin ve kesit-plan
gibi iki boyutlu dijital çizimlerin çatı detayları konusunu anlamayı artıracağını seçme
oranları incelendiğinde ise kız ve erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur (p=0,011, p=0,007) (Tablo 14).
Kız öğrenciler çatı detayları konusunda kesitplan gibi iki boyutlu el çizimlerinin yardımcı
olduğunu erkek öğrencilerden daha fazla işaretlediği görülüyorken, erkek öğrenciler çatı
detayları konusunda kesit-plan gibi iki boyutlu dijital çizimlerin kız öğrencilerden daha
fazla işaretlediği görülmüştür.

Ders kapsamında yapılan uygulamalardan
çatı detayları konusunu kız öğrencilerinin
çoğunluğu (%41,9 oranında) kesit-plan gibi
iki boyutlu el çizimleri yaparak ve üç boyutlu dijital (3ds max, skecth up modelleri gibi)
çizimlerle anlaşılmasının artacağını düşünüyorken, erkek öğrencilerinin çoğunluğu
(%46,8 oranında) üç boyutlu çizimlerle anlaşılmasını arttıracağını düşünmüştür. Maket
yapmanın ve üç boyutlu dijital çizimlerin
çatı detayları konusunu anlamada yardımcı
yöntem olacağını seçme oranları incelendiğinde kız ve erkek öğrenciler arasında is-
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Tablo 14. Çatı Detaylarını Anlamayı Kolaylaştıran İfade Yöntemi
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri

Kesit-Plan Gibi
İki Boyutlu Dijital
Çizimler

Maketler

Üç Boyutlu Dijital
Çizimler

Evet
Bayan/Bay
n(%)

26(41,9) / 14(22,6)

14(22,6) / 27(43,5)

24(38,7) / 25(40,3)

26(41,9) / 29(46,8)

Hayır
Bayan/Bay
n(%)

36(58,1) / 48(77,4)

48(77,4) / 35(56,5)

38(61,3) / 37(59,7)

36(58,1) / 33(53,2)

TOPLAM
Bayan/Bay n

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

p

0,011

0,007

0,143

0,124

*p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. n= öğrenci sayısı
Ders kapsamında yapılan uygulamalardan
merdivenler konusunu kız öğrencilerinin çoğunluğu (%43,5 oranında) kesit-plan gibi iki
boyutlu el çizimleri yaparak ve üç boyutlu
dijital çizimlerle anlaşılmasının artacağını
düşünüyorken, erkek öğrencilerinin çoğunluğu (%56,5 oranında) üç boyutlu dijital çizimlerle anlaşılmasını arttıracağını düşünmüştür. Maket yapmanın ve üç boyutlu dijital
çizimlerin merdivenler konusunu anlamada
yardımcı yöntem olacağını seçme oranları incelendiğinde kız ve erkek öğrenciler arasında
istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır
(p=0,142, p=0,051) (Tablo 15). Kesit-plan

gibi iki boyutlu el çizimlerinin ve kesit-plan
gibi iki boyutlu dijital çizimlerin merdivenler
konusunu anlamayı artıracağını seçme oranları incelendiğinde ise kız ve erkek öğrenciler
arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,007, p=0,036) (Tablo 15). Kız
öğrencilerin merdivenler konusunda kesitplan gibi iki boyutlu el çizimlerinin yardımcı olduğunu erkek öğrencilerden daha fazla
işaretlediği görülüyorken, erkek öğrencilerin
merdivenler konusunda kesit-plan gibi iki boyutlu dijital çizimlerin kız öğrencilerden daha
fazla işaretlediği görülmüştür.
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Tablo 15. Merdivenleri Anlamayı Kolaylaştıran İfade Yöntemi
Kesit-Plan Gibi
İki Boyutlu El
Çizimleri

Kesit-Plan Gibi
İki Boyutlu Dijital
Çizimler

Maketler

Üç Boyutlu Dijital
Çizimler

Evet
Bayan/Bay n(%)

27(43,5) / 14(22,6)

17(27,4) / 26(41,9)

26(41,9) / 27(43,5)

27(43,5) / 35(56,5)

Hayır
Bayan/Bay n(%)

35(56,5) / 48(77,4)

45(72,6) / 36(58,1)

36(58,1) / 35(56,5)

35(56,5) / 27(43,5)

TOPLAM
Bayan/Bay n

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

p

0,007

0,036

0,142

0,051

*p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. n= öğrenci sayısı
Ders kapsamında yapılan uygulamalardan
merdiven taşıyıcılığı konusunu kız öğrencilerinin çoğunluğu (%46,8 oranında) kesit-plan
gibi iki boyutlu el çizimleri yaparak anlaşılmasının artacağını düşünüyorken, erkek öğrencilerinin çoğunluğu (%51,6 oranında) üç
boyutlu dijital çizimlerle anlaşılmasını arttıracağını düşünmüştür. Maket yapmanın ve üç
boyutlu çizimlerin merdiven taşıyıcılığı konusunu anlamada yardımcı yöntem olacağını
seçme oranları incelendiğinde kız ve erkek
öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı
bir fark bulunamamıştır (p=0,127, p=0,080)
(Tablo 16). Kesit-plan gibi iki boyutlu el çi-

zimlerinin ve kesit-plan gibi iki boyutlu dijital çizimlerin merdiven taşıyıcılığı konusunu
anlamayı artıracağını seçme oranları incelendiğinde ise kız ve erkek öğrenciler arasında
istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur
(p=0,001, p=0,018) (Tablo 16). Kız öğrenciler merdiven taşıyıcılığı konusunda kesitplan gibi iki boyutlu el çizimlerinin yardımcı
olduğunu erkek öğrencilerden daha fazla işaretlediği görülüyorken, erkek öğrenciler merdiven taşıyıcılığı konusunda kesit-plan gibi
iki boyutlu dijital çizimlerin kız öğrencilerden daha fazla işaretlediği görülmüştür.
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Tablo 16. Merdiven Taşıyıcılığını Anlamayı Kolaylaştıran İfade Yöntemi
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri

Kesit-Plan Gibi
İki Boyutlu Dijital
Çizimler

Maketler

Üç Boyutlu Dijital
Çizimler

Evet
Bayan/Bay
n(%)

29(46,8) / 12(19,4)

17(27,4) / 28(45,2)

21(33,9) / 24(38,7)

26(41,9) / 32(51,6)

Hayır
Bayan/Bay
n(%)

33(53,2) / 50(80,6)

45(72,6) / 34(54,8)

41(66,1) / 38(61,3)

36(58,1) / 30(48,4)

TOPLAM
Bayan/Bay n

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

p

0,001

0,018

0,127

0,080

rak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,142,
p=0,080) (Tablo 17). Kesit-plan gibi iki boyutlu el çizimlerinin ve kesit-plan gibi iki
boyutlu dijital çizimlerin merdiven dengelemesi konusunu anlamayı artıracağını seçme
oranları incelendiğinde ise kız ve erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur (p=0,008, p=0,012) (Tablo 17).
Kız öğrenciler merdiven dengelemesi konusunda kesit-plan gibi iki boyutlu el çizimlerinin yardımcı olduğunu erkek öğrencilerden
daha fazla işaretlediği görülüyorken, erkek
öğrenciler merdiven dengelemesi konusunda
kesit-plan gibi iki boyutlu dijital çizimlerin
kız öğrencilerden daha fazla işaretlediği görülmüştür.

*p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. n= öğrenci
sayısı
Ders kapsamında yapılan uygulamalardan
merdiven dengelemesi konusunu kız öğrencilerinin çoğunluğu (%46,8 oranında) kesitplan gibi iki boyutlu el çizimleri yaparak anlaşılmasının artacağını düşünüyorken, erkek
öğrencilerinin çoğunluğu (%48,4 oranında)
üç boyutlu dijital çizimlerle anlaşılmasını
arttıracağını düşünmüştür. Maket yapmanın
ve üç boyutlu dijital (3ds max, skecth up
modelleri gibi) çizimlerin merdiven dengelemesi konusunu anlamada yardımcı yöntem
olacağını seçme oranları incelendiğinde kız
ve erkek öğrenciler arasında istatiksel ola-
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Tablo 17. Merdiven Dengelemesini Anlamayı Kolaylaştıran İfade Yöntemi
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri

Kesit-Plan Gibi
İki Boyutlu Dijital
Çizimler

Maketler

Üç Boyutlu Dijital
Çizimler

Evet
Bayan/Bay
n(%)

29(46,8) / 16(25,8)

16(25,8) / 28(45,2)

19(30,6) / 21(33,9)

24(38,7) / 30(48,4)

Hayır
Bayan/Bay
n(%)

33(53,2) / 46(74,2)

46(74,2) / 34(54,8)

43(69,4) / 41(66,1)

38(61,3) / 32(51,6)

TOPLAM
Bayan/Bay n

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

p

0,008

0,012

0,142

0,080

*p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. n= öğrenci sayısı
p=0,124) (Tablo 18). Kesit-plan gibi iki boyutlu el çizimlerinin ve kesit-plan gibi iki
boyutlu dijital çizimlerin merdiven detayları
konusunu anlamayı artıracağını seçme oranları incelendiğinde ise kız ve erkek öğrenciler
arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar
bulunmuştur (p=0,017, p=0,008) (Tablo 18).
Kız öğrenciler merdiven detayları konusunda kesit-plan gibi iki boyutlu el çizimlerinin
yardımcı olduğunu erkek öğrencilerden daha
fazla işaretlediği görülüyorken, erkek öğrenciler merdiven detayları konusunda kesit-plan
gibi iki boyutlu dijital çizimlerin kız öğrencilerden daha fazla işaretlediği görülmüştür

Ders kapsamında yapılan uygulamalardan
merdiven detayları konusunu kız öğrencilerinin çoğunluğu (%41,9 oranında) kesit-plan
gibi iki boyutlu el çizimleri yaparak ve üç
boyutlu dijital çizimlerle anlaşılmasının artacağını düşünüyorken, erkek öğrencilerinin
çoğunluğu (%48,4 oranında) kesit-plan gibi
iki boyutlu dijital çizimlerle anlaşılmasını
arttıracağını düşünmüştür. Maket yapmanın
ve üç boyutlu dijital çizimlerin merdiven detayları konusunu anlamada yardımcı yöntem
olacağını seçme oranları incelendiğinde kız
ve erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak
anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0,149,
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Tablo 18. Merdiven Detaylarını Anlamayı Kolaylaştıran İfade Yöntemi
Kesit-Plan Gibi İki
Boyutlu El Çizimleri

Kesit-Plan Gibi
İki Boyutlu Dijital
Çizimler

Maketler

Üç Boyutlu Dijital
Çizimler

Evet
Bayan/Bay n(%)

26(41,9) / 15(24,2)

17(27,4) / 30(48,4)

20(32,3) / 21(33,9)

26(41,9) / 29(46,8)

Hayır
Bayan/Bay n(%)

36(58,1) / 47(75,8)

45(72,6) / 32(51,6)

42(67,7) / 41(66,1)

36(58,1) / 33(53,2)

TOPLAM
Bayan/Bay n

62 / 62

62 / 62

62 / 62

62 / 62

p

0,017

0,008

0,149

0,124

*p≤0.05 anlamlı kabul edilmiştir. n= öğrenci sayısı
TARTIŞMA

ne anket uygulanarak verileri elde edilen çalışmanın istatiksel değerlendirmeleri SPSS
programında ki-kare testi (chi-square) ile
gerçekleştirilmiştir. Çalışma, dersi alan ve final sınavına kadar gelerek tamamlayan tüm
öğrencilere yapılmıştır. Anket uygulamasına
başlamadan önce bir örneklem grubu seçilmesi için güç analizi yapılması gerekli görülmüştür. Ancak, kaynak taramasında ulaşılan Parlak Biçer’in çalışmasında da dokuz
yıl içerisinde, grubun tamamına yapılan bir
çalışma dışında yapılmış herhangi yakın bir
yayına ulaşılamamıştır (Parlak Biçer, 2013:
1636–1647). Güç analizi yapılmadan anket uygulandığı için örneklem grubu yerine
Erciyes Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Mimarlık Bölümlerinde bu çalışmaya konu olan dersi alan tüm öğrenciler
çalışmaya dâhil edilmiştir. Power analiz yapılamaması çalışmanın istatiksel olarak eksik

Mimarlık eğitiminde cinsiyetin etkisinin
Türkiye’de vakıf ve devlet üniversitelerini
kapsayacak biçimde yapılmış bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Ancak Parlak Biçer’e ait çalışma, cinsiyetin mimarlık eğitimindeki etkileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda,
çalışma cinsiyetin mimarlık eğitiminde spesifik bir dersi anlama alanında ki ilk araştırmalardandır. Konunun vakıf ve devlet üniversitelerinde ele alınması açısından ise ilk
olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca cinsiyet
değişkeninin dersler ya da genel okul durumu
üzerine olan etkilerinin incelendiği çalışmaların çoğu, orta öğretim düzeyinde gerçekleştirilen çalışmalar olmuştur (Parlak Biçer,
2013: 1636–1647).
Biri devlet diğeri vakıf üniversitelerinde yer
alan iki farklı mimarlık bölümü öğrencileri56

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:317 K:448
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)

ile bazı benzerlikle göstermektedir. Özellikle
teknolojik temelli derslerde erkeklerin daha
başarılı olması, yapı dersi kapsamında dijital
medya araçları ve 3B modelleme programları
konusunda erkeklerin kızlardan daha istekli ve heyecanlı olmaları bulgusuyla paralellik göstermektedir (Demirbaş ve Demirkan,
2007: 345-359).

yönü olarak görülmesine rağmen çalışmanın
tüm öğrencilere uygulanması bir artı olarak
görülmektedir.
Literatür araştırması yaparken, kadınların
yapı sektöründeki yeri ve cinsiyetlere göre iş
imkânları ile ilgili yapılmış bazı çalışmalara
ulaşılmıştır (Gale, 1994: 3-14). Kadınların
liderlik anlayışları ve kendilerini alanda kabul ettirmelerine yönelik profesyonel iş hayatında yapılan çalışmalar da bulunmaktadır
(Kruse ve Prettyman, 2008: 451–464). Ancak
yukarıda bahsi geçen ve dokuz yıllık bir süreci kapsayan çalışma dışında (Parlak Biçer,
2013: 1636–1647), cinsiyetin mimarlık eğitiminde yapı bilgisindeki yeri ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda incelenen konunun literatürde yeterince
araştırılmamış bir alan olduğu görülmektedir.

Arıdağ ve Cimşit Koş ise, mimarlık eğitiminde taşıyıcı sistem tasarımında güncel
yaklaşımları ele aldıkları araştırmalarında, teknolojik gelişmelerin etkin bir şekilde
kullanılabilmesi adına, mimarlık eğitiminin
yeniden düzenlenmesi ve organize edilmesi
gerektiğini savunmaktadır. Yeni bir deneyim
olarak ifade ettikleri dijital tasarım ortamını
araştırmalarının asıl odağı olarak ifade ettikleri çalışmalarında, teorik bilginin ötesinde,
öğrencilerin çağdaş teknolojik gelişmelerin
bir parçası olması gerektiği ve yeniden kurgulanması gerektiği ifade edilen bu eğitim
ortamında, cinsiyet ayrımı yapmadan her öğrencilerin yeni dijital medya araçlarını tüm
parametreleri ile etkili ve üretken bir şekilde kullanmaları gerektiği vurgulanmaktadır
(Arıdağ ve Cimşit Koş, 2016: 73-84).

Demirbaş ve Demirkan’ın (2007) çalışmasında ise, cinsiyete göre tasarım öğrencilerinin
öğrenme tutumları ve akademik başarı düzeyleri değerlendirilmiştir. Çalışmada ulaşılan bulgulara göre, erkekler teknoloji temelli
derslerde akademik olarak daha başarılı bir
tablo çizerken kız öğrenciler sanatsal içerikli
ve temel derslerde daha başarılı ortalamalara
sahiptir. Araştırma sonucunda ayrıca, eğitmenlerin tasarım stüdyosundaki her öğrencinin öğrenme eğilimleriyle ilgili özelleşmiş
bir strateji geliştirmeleri tavsiye edilmektedir. Çalışma sonucunda ulaşılan bulgular,
yapı dersi üzerinden yürütülen bu araştırma

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde
yürütülmüş alan çalışması üzerinden yapılan bir araştırmada ise, kız öğrencilerin genel olarak genel ağırlıklı not ortalamalarının
(GANO) erkek öğrencilerden daha başarılı
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak
57
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liştirdiği beş boyut ve on beş alt boyuttan oluşan Duygusal Zekâ Envanteri (EQ-i) kullanıl
mıştır. Çalışmada, duygusal zekâyı oluşturan
boyutlar ve bunların alt boyutlarına yönelik
değerlendirmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre duygusal zekânın genel akademik
başarıyla ilişkisi olmadığı ancak, mimarlık
eğitiminin temelini oluşturan tasarım derslerinde ki başarının öğrencilerin duygusal zekâ
düzeyleri ve kişisel becerileriyle bağlantılı
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Şenkal Sezer
vd., 2016: 165-183).

sosyo-ekonomik statülerin akademik başarıya etkilerinin ölçüldüğü çalışmada, araştırma
girdilerinden birini de cinsiyet faktörü oluşturmaktadır. Farklı değişkenlerin sonuçlarının beraber değerlendirildiği çalışma, kız tasarım öğrencilerinin genel olarak erkeklerden
akademik anlamda daha başarılı olduğunu
ileri sürmektedir. Bu bulgu, yapı dersi üzerinden yürütülen bizim çalışmamızla kısmen
örtüşmektedir. Erkeklerin bazı alanlarda kız
öğrencilerden daha başarılı çıktığı çalışmamızda, genel tabloya bakıldığında ise, cinsiyetler arası bariz bir farklılık bulunamamıştır
(Özyaba vd., 2013: 1-6).

Konstrüksiyon eğitiminde sürdürülebilirlik
isimli çalışmada, sürdürülebilirliğin mühendislik eğitimi içerisine dâhil edilmesi durumu
açıkça görülmektedir. Öğrencileri yeni bilgi
ve tekniklerle eğitebilmek için mühendislik
eğitmenlerinin, uygun sınıf içeriklerine ve
etkili öğretim tekniklerine ihtiyaçları vardır.
Çalışmada inşaat mühendisliği bölümleri içerisinde konstrüksiyon yönetimi programları
ile bir sürdürebilirlik dersi geliştirilmesi ve
öğretilmesi ile ilgili tecrübeler ışığı altında,
sürdürülebilir bilgi alanları üzerinde çalışılması, ders planlaması ve sınıfta öğrenilebilecek dersler üzerinde durulmuştur. Aynı
zamanda bu yazıda temel sınıf konuları ve
öğrencilerin bu konu ile alakalı geribildirimleri bulunmaktadır ki bu bildirimler konstrüksiyon alanındaki sürdürülebilir eğitimin
gelişimi için önemlidir (Yuhong Wang, 2009:
21-30). Görüldüğü üzere bu çalışma inşaat

Nazidizajia vd., (2014) tarafından yapılan
araştırmada tasarım öğrencilerin duygusal
zekalarının akademik başarı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Çalışmanın bulgularına göre duygusal zekâ (EQ) akademik
başarıyı etkileyen bir faktör olarak ifade edilirken, duygusal zekaya bağlı akademik başarı düzeyleri arasında kız ve erkek öğrenciler
arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Bu yönüyle çalışmanın bulguları yine tasarım
okullarında yapı dersi üzerinden gerçekleştirilen bu çalışma ile benzerlik göstermektedir
(Nazidizajia vd., 2014: 413-423).
Şenkal Sezer vd., (2016) tarafından yapılan
çalışmada, tasarım öğrencilerinin duygusal
zekâları ile (EQ) akademik başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan araştırmada
duygusal zekâyı ölçmek için Bar-On’un ge58
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mühendisliği bölümlerinde gerçekleştirilmiş
sürdürülebilir eğitim üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yapı dersi üzerinden yürütülen bu çalışma ise iki farklı okulun mimarlık bölümlerinde gerçekleşmektedir. Çalışmaya konu olan
ders, sürdürülebilir eğitim kapsamında ele
alınmamış ve öğrencilerden bu konuda geri
bildirim beklenmemiştir.

lı bir farklılık bulunmuştur. Kız öğrenciler
genel olarak erkek öğrencilere göre zamanı
daha iyi yönetmektedirler ve akademik olarak da daha başarılı olmaktadırlar (Demirtaş
ve Özer, 2007: 34-47). Bu araştırmada “Basit
Tesadüfî Rasgele Örnekleme” yolu seçilmesine karşın mimarlık okulları üzerinden yaptığımız bu çalışmada tüm öğrenciler çalışmaya dâhil edilmiştir. Yapılan çalışmadaki konu
üzerinde kız ve erkek öğrenciler arasında belirgin farklılıklara ulaşılırken yapı eğitimiyle
ilgili yaptığımız bu çalışmada sadece birkaç
konuda cinsiyete göre farklılıklar bulunmuştur.

Türkiye’de de eğitim alanında cinsiyet farklılıklarının ortaya konduğu pek çok çalışma bulunmaktadır. Yapılan bir araştırmada,
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinin tüm
bölüm ve programlarında dördüncü sınıfta
okuyan birinci öğretim öğrencilerine “Zaman
Yönetimi Anketi” uygulanmış ve sonuçlar
değerlendirilmiştir. Demirtaş ve Özer’in yaptığı araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik
başarıları arasında bir ilişki olup olmadığını
belirlemektir. Araştırmada yapılan pek çok
çalışmanın yanında cinsiyetin etkisi de değerlendirilmiştir. Araştırma, İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi’nin 15 programında birinci
öğretim dördüncü sınıfta okuyan toplam 891
öğretmen adayını kapsamaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, bu programlarda okuyan
ve “Basit Tesadüfî-Rasgele Örnekleme” yoluyla seçilmiş ve 211 kız ve 227 erkek toplam 438 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Kız
öğrencilerle erkek öğrencilerin zaman yönetimi becerileri ve akademik başarıları arasında
ilişki açısından kız öğrencilerin lehine anlam-

Parlak Biçer (2010) tarafından yapılan mimarlık eğitiminde derste anlatılan konuyu
anlama ve algılamada cinsiyetin bir etkisinin
olup olmadığını özellikle yapı dersleri üzerinden araştıran çalışma, 7 yıl ve 14 dönemlik
süreyi kapsamaktadır. Çalışmaya 101’i kız
78’i erkek öğrenci olmak üzere toplamda 179
kişi katılmıştır. Yapılan çalışmada öğrenci
cinsiyetinin, ders geçme durumu, derste anlatılan konuların gerekliliği, derse olan önyargılar, derste anlatılan konulardan ileride yararlanabileceklerinin farkında olup olmama
durumu, temel bilgilerin verilen ders sayesinde öğrenildiğinin farkındalık durumu, derste
anlatılan konuları anlama, derste ve ev ödevi
olarak yapılan uygulamalar, atölyede grup çalışması yapma, dersin uygulama şekli, derste
anlatılan konu başlıklarını yeterli bulma, yeni
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yapım sistemleri anlatma, diğer derslerde anlatılan konularla kıyaslama, dersin iyi anlaşılması için öğretim elemanına öneriler, dersin iyi anlaşılamamasında öğrenci kaynaklı
sorunlar, ders için verilen konuları araştırma
durumu üzerinde bir etkisinin olmadığı sorgulanmıştır. Öğrenci cinsiyetinin, öğrencilerin derste anlatılan konularda eksiklikleri var
ise ileride başka derslerle telafi etmeleri konusunda, dersin mimarlık eğitimi içerisindeki
yerinin öğrenci tarafından algılanma durumu
üzerinde, derste modern malzemeler kullanılan yapım sistemlerinin anlatılması üzerinde etkisi olduğu görülmüştür (Parlak Biçer,
2010). Yapı Bilgisi II dersi üzerinden yapılan
bu çalışmada ise anlatılan konuları anlama
ve algılamada cinsiyetin etkisi incelenmiştir.
Bu iki çalışma cinsiyet üzerinden ele alınış
şekilleri açısından paralellik gösterse de ders
içerikleri olarak çok farklıdır. Bu çalışmanın
eksik yönü ise tek bir dönemde yapılmasıdır.
Ancak mimarlık okullarının öğrenci sayılarının artması ile hemen hemen aynı sayıda öğrenciye anket uygulanması ve vakıf ve devlet
olmak üzere iki mimarlık okulunda çalışmanın yapılması bu çalışmanın artı yönü olarak
görülmektedir.

130’u erkek) yürütülen çalışmanın bulguları,
sayının artmasına bağlı olarak daha isabetli ve güvenilirdir. Katılımcı sayısı çoğalınca
yukarıda bahsi geçen çalışmadaki konular
üzerinde cinsiyetin etkisinde de değişiklikler olduğu gözlenmiştir. Çalışmada ulaşılan
bulgulara göre, ders kapsamında işlenen konuların gelecekte öğrencilerin profesyonel
hayatlarına ne şekilde katkı sağlayacağı konusunda farklı düşünceler söz konusudur. Ayrıca dersin mimarlık eğitimindeki konumu ile
ilgili de erkek ve kız öğrenciler arasında farklı yaklaşımlar söz konusudur. Modern teknik
ve materyallerin kullanımı konusunda da bariz farklılıklar mevcuttur; kız öğrenciler daha
muhafazakâr ve tutucu bir tutum gösterirken
erkek öğrenciler çağdaş ve modern teknik ve
uygulamalara daha ilgiyle yaklaşmaktadırlar.
Yapı bilgisi II dersi üzerinden yürütülen bu
çalışma ise iki farklı üniversiteye uygulanan
anket sonuçlarına dayanmaktadır. Ancak bahsedilen önceki çalışma (Parlak Biçer, 2013:
1636–1647) daha uzun bir süreçte yapılan
alan çalışmalarına dayanmaktadır.
Literatür incelemesi sonucu yukarıda örnek
olarak anlatılan çalışmalarda da görüldüğü
üzere, yapılmış araştırmaların hiçbiri (Parlak
Biçer, 2010 ve 2013 hariç) mimarlık eğitiminde cinsiyet faktörü üzerine yoğunlaşmamıştır.
Bu bağlamda yapılan bu araştırmanın alanda
yapılacak sonraki çalışmalar için özgün bir
tartışma zemini oluşturması beklenmektedir.

Yine Parlak Biçer’in (2013) yılında yaptığı
çalışma, bir önceki çalışmasının devamı niteliğindedir. Bu çalışmada ise öğrenci sayısı
bir önceki çalışmaya göre neredeyse iki katına çıkmıştır. 321öğrenci üzerinden (191’i kız
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SONUÇ
Mimarlık eğitiminde Yapı Bilgisi II dersi konusunda öğrencilerin ders ile ilgili düşünceleri ve algılarının belirlenmeye çalışıldığı bu
araştırmada; cinsiyet değişkeninin etkileri
üzerinde durulmuştur. Erciyes ve Nuh Naci
Üniversiteleri Mimarlık Bölümleri öğrencilerinin cinsiyetlerinin yapı Bilgisi II dersini anlamadaki etkisi ölçülmüştür. Çalışma, 20172018 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında her
iki üniversitede Yapı Bilgisi II Dersi alan tüm
öğrencilere yapılan anket çalışması ile elde
edilen verilerin istatistik programı analizine dayanmaktadır. Derste anlatılan konuları
anlamada, kız ve erkek öğrenciler açısından
derste yapılan aktivitelerin hangisinin olumlu/olumsuz görüldüğü araştırılmıştır. Cinsiyet değişkeni bu araştırma kapsamında üretilen ‘Dersin Anlaşılmasında Cinsiyetin Etkisi’
(DACE) anket uygulaması ile ölçülmüştür.
Buna göre; cinsiyetin;
•

Ders geçme durumu,

•

Derste anlatılan konuları anlama düzeyi

•

Ders kapsamında yapılan uygulama örnekleri hakkında görüşler

•

Ders kapsamında yapılan uygulamaların
durumu hakkında görüşler

•

Dersin yeterince anlaşılmamasında öğrenci kaynaklı sebepler

•

Dersi anlamada yardımcı olacağı düşünülen ifade yöntemleri

•

Dersin iyi anlaşılması için öğretim elemanından beklentiler,

•

Dersi anlamada yardımcı olacağı düşünülen yöntemler üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Yapılan analizler sonucunda; öğrenci cinsiyetinin, ders geçme durumu, derste anlatılan
konuları anlama, ders kapsamında yapılan
uygulamaların durumu ve uygulama örnekleri hakkındaki yaklaşımlarda cinsiyetin bir
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Dersin
iyi anlaşılması için öğretim elemanlarından
beklentiler, grup çalışmaları, atölye çalışmaları, konularla ilgili ödev ve atölye çalışması
çeşitliliğinin olup/olmaması durumu üzerinde de cinsiyetin bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Buna ek olarak cinsiyetin; konunun
anlatılışı ve örneklerle desteklenmesi, dersin
anlaşılmamasında öğrenci kaynaklı sebepler, dersi anlamada yardımcı olacağı düşünülen yöntemlerden maket tekniğinin kullanılma durumu üzerinde de etkisiz olduğu
görülmüştür. Ders kapsamındaki konulardan
çatıları, oturtma çatıları, asma çatıları, çatı
detaylarını, merdivenleri, merdiven taşıyıcılığını, dengelemesini ve detaylarını anlamayı
arttıracağın düşünülen maket ve üç boyutlu
dijital çizimlerin kullanılmasında cinsiyetin
bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Genel
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merdiven taşıyıcılığı ve dengelemesi konusunu daha kolay anlamaktadır. Bahsi geçen
konulardan taşıyıcılıkta üç boyutlu algılama
ve düşünebilme yeteneği, konunun anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Yine erkeklerin
üç boyut algısının kızlardan gelişmiş olması
konuyu anlamayı kolaylaştırmaktadır. Diğer
konu olan dengelemede ise üç boyutlu düşünme yanında, dört işlem içeren basit matematiksel hesaplamalar bulunmaktadır. Öğrencilerin aynı sınav sisteminden geçerek yüksek
öğretime başlamalarından dolayı matematik
altyapılarının benzer olduğu kabulüyle yine
üç boyutlu düşünme becerisinin erkeklerde
fazla olması konunun daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır.

olarak cinsiyet faktörünün yapı eğitiminin
önemli bir bölümünde etkisinin olmadığı
tespit edilmiştir. Ancak, eğitimdeki bu eşitlik durumuna rağmen, kadınların mimarlık
fakültelerinden mezun olduktan sonra yapı
sektöründe erkekler kadar etkin olmaması da
dikkat çekicidir. Toplum yapısı, muhafazakâr
bakış açısı ve kadınların ev-aile konusundaki
toplum gözündeki rolleri, kadınların sektörde
yer almasını olumsuz yönünde etkileyen faktörler olarak değerlendirilebilir.
Derste anlatılan iki ana konudan olan çatıları,
alt konusu olan asma çatıları, oturtma çatıları ve çatı detaylarını anlama düzeyleri incelendiğinde kız ve erkek öğrenciler arasında
istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur
(p=0,029, p=0,037, p=0,018). Erkek öğrenciler çatılar, oturtma çatılar ve çatı detayları
konusunu daha iyi anlamaktadırlar. Çatılar
ve alt konularında üç boyutlu düşünme yeteneğinin olması dersi anlamayı kolaylaştırmaktadır. Önceki yapılmış çalışmalarda da
görülen bulgulardan olan erkek öğrencilerin
üç boyutlu düşünme yetilerinin daha gelişmiş
olması, bahsedilen konu başlıklarını daha iyi
anlamalarını sağlamaktadır.

Yapı dersi II kapsamında dersin daha iyi anlaşılması için verilen ev ödevleri değerlendirildiğinde ev ödevlerinin azaltılmasında kız
ve erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmaktadır (p=0,003).
Erkek öğrenciler ev ödevlerinin azaltılmasını
desteklemektedir. Erkek mimarlık öğrencileri, okuldan sonra ders için ekstra zaman harcamayı istememektedir. Konuların tamamen
ders saatlerinde işlenmesi, eve ekstra ödev
verilmemesi ve kalan zamanlarında dışa dönük daha sosyal bir hayat istedikleri tahmin
edilmektedir.

Derste anlatılan diğer ana konu olan merdivenleri, merdiven taşıyıcılığını ve dengelemesini anlama düzeylerinde de kız ve erkek
öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. (p=0,047, p=0,040,
p=0,008). Erkek öğrenciler merdivenler,

Derste yapılan uygulama çizimlerinin kız ve
erkek öğrenciler arasındaki yapabilme durumunda Kesit-plan gibi iki boyutlu el ve diji62
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tal çizimleri, maketleri ve üç boyutlu dijital
çizimleri yapabilmede istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,029, p=0,000,
p=0,004, p=0,001). Erkek öğrencilerin bu
konuların tamamında daha iyi oldukları belirlenmiştir. Dersi anlama konusunda yardımcı
olacağı düşünülen yöntemlerde cinsiyet değişkenine bağlı olarak inceleme yapılmıştır.
Kesit-plan gibi iki boyutlu el ve dijital çizimler ile üç boyutlu dijital (3ds max, skecth
up modelleri gibi) çizimler yapmada kız ve
erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. (p=0,037, p=0,001,
p=0,027). Dersin anlaşılmasında, kız öğrenciler iki boyutlu el ve dijital çizimleri, erkek
öğrenciler ise üç boyutlu çizimleri tercih etmektedir. Erkek öğrenciler bu konuda daha
açık bir yaklaşım sergilerken, kız öğrenciler
bilgisayar ortamında ifade ve sunum araçlarına ve teknolojik gelişmelere karşı daha tutucu bir tavır göstermektedirler.

lamlı fark bulunmuştur. Tüm konularda kız
öğrenciler el çizimlerinin erkek öğrenciler ise
dijital çizimlerin yardımcı olacağını düşünmekteler. Erkek öğrencilerin bu konuda teknoloji kullanımına açık olduğu ya da dijital
çizimlerin zamandan tasarruf sağlamaya yardımcı olacaklarını düşündükleri görülmüştür.
Ders kapsamında yapılan uygulamalardan
merdivenler, merdiven taşıyıcılığı, merdiven
dengelemesi ve merdiven detayları konularında anlamayı arttıran yöntemlerin cinsiyete
bağlılık durumu incelenmiştir. Kesit-plan gibi
iki boyutlu el ve dijital çizimlerin merdivenler (p=0,007, p=0,036), merdiven taşıyıcılığı
(p=0,001, p=0,018), merdiven dengelemesi
(p=0,008, p=0,012) ve merdiven detayları
(p=0,017, p=0,008) konularda anlamayı artıracağını seçme oranları incelendiğinde kız
ve erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak
anlamlı fark bulunmuştur. Tüm konularda kız
öğrenciler el çizimlerin, erkek öğrenciler dijital çizimlerin yardımcı olacağını belirtmiştir.
Burada da yine erkek öğrencilerin teknoloji
kullanımına açık olduğu ya da dijital çizimlerin işlerini kolaylaştıracaklarını düşündükleri
görülmüştür. Kız öğrenciler dijital çizim kullanımına temkinli yaklaşmaktadırlar.

Ders kapsamında yapılan uygulamalardan
çatı, oturtma çatılar, asma çatılar ve çatı detayları konularını anlamayı arttıran yöntemlerin cinsiyete bağlılık durumu incelenmiştir. Kesit-plan gibi iki boyutlu el ve dijital
çizimlerinin çatı (p=0,047, p=0,034), oturtma çatılar (p=0,010, p=0,016), asma çatılar
(p=0,005, p=0,034), çatı detayları (p=0,011,
p=0,007) konularını anlamayı artıracağını
seçme oranları incelendiğinde ise kız ve erkek öğrenciler arasında istatiksel olarak an-

Geleneksel toplum yapısına sahip Türkiye
gibi gelişmekte olan ülkelerde yapı sektörünün erkek egemenliğinde olduğu bilinmektedir. Yapım teknik ve teknolojilerinin verildiği
bir derste cinsiyet faktörünün farklı girdiler
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çoğalması ve bu eğitimin sağlıklaştırılması
için temel oluşturulmuştur. Yapılan anket çalışması sonucunda ulaşılan bulguların, konu
ile ilgili çalışmalara bir zemin oluşturacağı ve
mimarlık okullarının mimarlık bölümlerinde
verilen yapı eğitiminde yönlendirici olacağı
düşünülmektedir.

üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Yapı dersi
kapsamında, derste anlatılan konuları anlama
ve algılamada bazı konular dışında önemli
farkların olmadığı belirlenmiştir. Konulara
bakış açısında da erkekler ve kızlar arasında
belirgin farklar bulunmamıştır.
Ancak derste anlatılan ve üç boyutlu algılama
ve düşünmenin gerektiği konularda cinsiyetin
etken olduğu saptanmıştır. Erkeklerin üç boyutlu düşünme ve algılama konusunda bariz
bir üstünlükleri söz konusudur. Ayrıca ders
içerisinde anlatılan konuların teknik çizimlerinde dijital ortam kullanma isteği konusunda
cinsiyetin belirleyici olduğu ve erkek öğrencilerin bu konuda daha istekli davrandıkları
görülmüştür. Bu durum; kız öğrencilerin geleneksel çizim yöntemleri ile konuyu daha iyi
algıladıklarını, erkek öğrencilerin ise dijital
çizim ile algıladıklarını ortaya koyduğu gibi,
erkek öğrencilerin teknoloji kullanımına açık
olduklarını da göstermektedir. Başka bir bakış açısıyla erkek öğrencilerin dijital yöntemler kullanarak çizim süresini kısaltmaları ve
başka aktiviteler için zaman bulabilmeleri de
teknolojiyi kullanma konusunda istekli olmalarını açıklayabilir.

Bunun yanı sıra yapılan çalışmalarda, erkeklerin teknoloji konusunda kızlardan daha
istekli ve hevesli oldukları ve erkeklerin teknolojiyi başkalarından öğrenmeden kendilerinin deneyimleyerek öğrendikleri, kızların
ise teknolojiyi başkalarından öğrendikleri
bilgisine literatür analizinde ulaşılmıştır. Mimarlık eğitiminde kız öğrencilerin teknolojiye karşı direnci ve erkek öğrencilerin hevesi
de bu durumu açıklamaktadır. Ancak şu açıktır ki dersin algılanması ve anlaşılmasında kız
ve erkek öğrencilerin tercih ettiği çizim teknikleri dışında kız öğrenciler aleyhine hiçbir
veri bulunmamaktadır. Kız öğrencilerin başarılı ve cinsiyete bağlı olmayan mimarlık eğitimleri bittikten sonra yapı sektöründe sayı
olarak azlığı dikkat çekicidir. Kızların yapı
sektöründe cesaretlendirilmesi ve cesaretlerinin kırılmasını arttıran etkenlerin ortadan
kaldırılması önemlidir. Her iki cinsiyetin de
derslerde olduğu gibi sektörde de birliktelik
içerisinde yer alması sağlanmalıdır. Erkek
egemen olarak görülen yapı sektöründe bayanların iş imkânları artırılmalıdır. Eğitimde
yakalanan eşitliğin kadınların desteklenmesi

Yapılan çalışmayla özel veya devlet üniversitesindeki öğrencilerin cinsiyet farklılıklarının mimarlık eğitiminde bir fark yaratıp yaratmadığı tespit edilmiş ve ülkede mimarlık
eğitimi veren tüm okullarda bu tespitler doğrultusunda yeni yapı eğitim alternatiflerinin
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction: Architectural education can be considered as a challenging process because of
the lack of information on the profession and education by these students. In Turkey after high
school education, students start studying architecture directly without any preparatory work.
The introduction of a new language based on technical expression, such as architecture, and
the process of adhering to this language is one of the important reasons why this education is
challenging for the students. This is especially evident in building and design courses, which
are among the core courses of architecture. It is obvious that in the developing countries, many
occupations are dominated by the male employees and this has many social reflections. Construction industry is one of these areas, where especially labor force required fields are male
dominated. However, in Turkey, the number of female architects in this sector can not be underestimated. The number of female students has also increased considerably in recent years
especially in the architecture schools and in some periods the number of female students is
more than male students. Architecture education has a different structure from many other professions. The most fundamental reason for this is the fact that professional skills required by the
profession are in contact with many different fields and that the architectural profession has an
interdisciplinary structure with many different features. Aim: By the research done, it is aimed
to investigate how gender effects the understanding of construction courses within the architectural education. It is also tried to be measured if there are any differences between girls and boys
about understanding the contents that constitute an important group within the construction
sector. In this study, students who encounter Construction Knowledge II course during the third
semester of architectural education were tried to be determined due to their perceptions of the
course and the effects of the genders of the students to this course tried to be measured. In terms
of the topics covered in the course, it was investigated whether the activities such as workshops
and homeworks were positive or negative for girls and boys. Method: In the study carried out
on two different architectural schools, a field study was carried out at the end of the semester on
the students who took Construction Knowledge II course in the fall semester of 2017-2018. A
questionnaire was prepared to measure students’ attitudes towards the courses and their level of
understanding these. A survey was conducted in the architectural departments of Erciyes University and Nuh Naci Yazgan University in the fall semester of 2017-2018. Total of 124 (62 girs
and 62 boys) students attended to the case study. This study investigated clues what might be
the differentiated systems that would facilitate the understanding of male and female students in
68
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building classes. The findings make it possible to evaluate the students behaviours and thoughts
about the course and applications done within this course. The questionnaires developed in the
field study were used to obtain findings about the research intensified subjects, and then the
data of the field studies analyzed with a statistical processing program (Spss) and thus let to produce findings within the case study. The identity information of those who participated in the
survey study was not asked. In this way, participants were provided with more sincere answers.
The anonymity of the participants ensures that the answers are more consistent and accurate.
In the analysis of the obtained datas, chi square test was applied. It has become insignificant
for male and female students participating in field work to be of equal number. Subsequently,
inferences and evaluations were made on the data obtained in the discussion and conclusion
sections. Findings and Results: According to the findings obtained in the research, although
there are differences between male and female students in some subjects, in general, there is
no determination among the students in the subjects of architectural education in many parts.
Girls are at least as successful as boys regarding the information gathered by the case studies.
There might be various reasons for the women about being less active than men in the building
construction sector. In the light of this data, it has been estimated that in the construction sector,
women are affected by different social constraints and are directed to different workin fields.
In the construction industry, where male employees are the majority, the employment rates of
women need to increase. Social and cultural limitations are generally outworn and can be easily
overcome. In this context, it has been seen that gender has no effect on academical achievement
within the construction knowledge courses in architectural education and it has been suggested
that women should be encouraged to take a more active role in construction industry. It is expected from this study to contribute first years of the architectural education and it is also expected to draw attention to the importance of construction education process for the architects.
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Abstract: Aim: It can be said that there is parallelism between
architecture’s production of some of its spaces, metaphysical
spaces, with the approaches and contents of minimalist thinking. This study aimed to borrow some conceptual tools from
the theoretical content of minimalism to explain the material
and formal existence of such spaces. Method: Therefore, the
study commenced with a literature review on minimalist
discourses. The scope of this review included contemporary
discussions, interpretations, and applications of the 1960s,
since Minimalism emerged as discourses in the 1960s. Although formally characterized as ‘basic and simple’, it was
argued that the qualities of minimalism, which is too complex
in its intellectual essence, might also exist in the spatial states
of architecture beyond its physical situations. Results: It was
found that all forms are actually ‘tools of expressing’ in minimalism, and that they have evolved in an intellectual base.
On that sense, it can be said that there is a match between
minimalism and the states of space beyond its material and
formal existence. Conclusion: Minimalism tackles the idea of
creation beyond the elements it uses. It was questioned how
a design concept based on this ideological background create
its own forms. The form of creation found through these interrogations may also elucidate the existence of metaphysical
space. The spatial existence can mediate all the formal, physical, material situations and be thought of as a state that reveals
the dominance of thinking and perception.

Öz: Amaç: Mimarlığın bazı mekânlarını; metafizik mekânları
üretme şekliyle Minimalist düşüncenin yaklaşımları ve içerikleri arasında bir paralellik olduğu söylenebilir. Bu türden
mekânların, maddesel ve biçimsel var oluşunu açıklayabilmek için bu çalışmada Minimalizm’in kuramsal içeriğinden
bazı kavramsal araçlar edinilmesi amaçlanmıştır. Yöntem:
Bu nedenle de çalışmaya Minimalist söylemler üzerine bir
literatür incelemesiyle başlanmıştır. Minimalizm söylemler
olarak, 1960’larda ortaya çıktığı için, bu inceleme kapsamını
1960’larda yapılan çeşitli çağdaş tartışmalardan, yorumlardan
ve uygulamalardan almıştır. Biçimsel olarak ‘basit ve yalın
olan’ gibi temel tanımlarla ifade edilse de, fikirsel özünde çok
detaylı bir yaklaşım olan Minimalizm’in fiziksel durumlarının
ötesindeki niteliklerinin, mimarlığın mekânsal durumlarında
da var olabileceği tartışılmıştır. Bulgular: Minimalizm’de
bütün biçimlerin aslında ifade araçları olduğu, fikirsel bir alttabanda geliştiği bulgusuna varılmıştır. Bu yönüyle minimalizm ile mekânın maddesel ve biçimsel var oluşun ötesindeki
halleri arasında bir eşleşme olduğundan söz edilebilir. Sonuç:
Minimalizm var etme, yaratma fikrini kullandığı elemanların
ötesinde ele alır. Bu fikirsel arka plan üzerine oturtulan bir
tasarım anlayışının kendi biçimlerini nasıl var ettiği sorgunlanmıştır. Bu sorgulamalar sonucunda bulunan bir var ediş
biçimi metafizik mekanın var olma biçimine de bir açıklama
getirebilir. Mekansal var oluş, bütün biçimsel, fiziksel, maddesel durumları kendine aracı edip, düşüncenin ve algının
hakimiyetini ortaya koyan bir durum olarak düşünülebilir.
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INTRODUCTION

reduction and simplicity or lack of artistic labor. Minimalist artists have been accused of
offering too little to look at and their works
have been considered too easy to make. Dan
Flavin’s works created by using standard
fluorescent lights, Carl Andre’s industrial
construction blocks, Donald Judd’ s factoryproduced objects were used as evidence for
the criticisms. However, minimalism was
a formal innovation that tried to feature its
complex intellectual essence. For this reason,
trying to define formalistically the creation of
minimalism is insufficient.

Figure 1. Kazimir Malevich, White on White,
1918, Oil on Canvas, 79.4 x 79.4 cm, The
Museum of Modern Art, New York (Heckert,
2015: 66).

In architecture, as well, matephysical spaces
cannot be understood or explained through
its formal situations. In order to be able to
evaluate such spaces and understand their
intellectual nature, there is a need for suitable theoretical tools. These theoretical tools
can be derived from the minimalist thought,
since minimalism is discussed form and creation with an ideological depth by justifying
the physical. Findings of all these discussions
about formation can provide a theoretical tool
for architectural creations.

‘White on White’ is one of the well-known
example of Kazimir Malevich’s works exhibited in the Museum of Modern Art, New York
in 1918 (Figure 1). This apparently simple
oil-on-canvas painting consists of just a white
square with an angle. This work refers directly to minimalism with a simple geometrical
shape and no sense of color, depth, or volume.
Although the artwork is stripped of most detail and seems so simple to make, there may
be more to Malevich’s allegoric expression
than meets the eye.

METHOD OF THE STUDY
Spaces that are unique in their form, material,
and the way of nascence involve more than
sensory qualities. For this reason, perceiving
these kinds of spaces require understanding
their intellectual essence. In order to make

THE RESEARCH PROBLEM
Minimalism has been criticized superficially
on the grounds that it implies extreme formal
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provide an approach to the field of design in
terms of creating ‘the original’ originating
from individual way of thinking.

discussions about meaning, some theoretical tools can be acquired from minimalism,
which has similar approaches. To this aim, a
literature review on minimalism has been conducted. According to the review, minimalism
is greatly mentioned of its formal concerns;
however, beyond the formal concerns, there
are some massages that have been motivated
by individual concerns and arrived at unique
destinations.

SAMPLE NAMES
Donald Judd, is a paradigmatic figure for
minimalist art. In 1959, he began to write in
Arts Magazine detailing this new art’s aesthetic concerns. In his essay ‘Specific Objects’ in 1965 he defined this new tendency
by saying that they are “less neutral, less containers, more defined, not undeniable, and
unavoidable” (138). When he began to show
his own work in sculpture, he aimed to eliminate metaphors and make his sculpture as lucid and specific as fully objective unity. He
emphasized the physical and perceptual qualities specific to materials, their structures,
and scales (Figure 2). Judd’s art was a bound
to seem a campaign of deprivations after the
intense effect of abstract expressionism and
campy diversions of pop art (Baker, 1988:
57). He thought that most modern art distracted people’s attention from artwork itself.
He defended to think iconically and to focus
on ideas about things with direct observation
which helps to see an artwork clearly. He
abandoned illusionism in painting. According
to him, if an image gives three-dimensional
impression, the tree dimensions existed. He
used pure geometry and literal objects without any significance. As opposed to the criticism of lack of visual complexity of this new

By the development of minimalism, the generation of writers saw the need for elucidating the content of this tendency. In the mid
1960s, there were several article publications
that helped to clarify what came to be known
as minimal art in the popular journals of that
time, such as Art Magazine (New York), Artforum (New York), Art International (Lugano) and Studio International (London). Most
of the authors in these journals were academically trained art historians. There were
also minimal artists who wrote about their
art, such as Carl Andre, Frank Stella, Donald
Judd, Sol LeWitt and Dan Flavin, and a few
other names.
By reviewing some prominent names and
their works, the aim is to examine minimalism as both a formal and conceptual art that
is revealed by every single idea in the scope
of the 1960s’ formal and ideal discussion
on minimalism. Approaches of minimalism
to form as an expression of an idea can also
72

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:310 K:435
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)

tendency, he expressed clearly his perception
by saying that “It isn’t necessary for a work
to have a lot of things to look at, to compare,
to analyze one by one, to contemplate… The
things as a whole, its quality as a whole, is
what is interesting, the main things are alone
and are more intense, clear and powerful.”
(Judd, 1965: 140).

objective qualities of works and the observable, describable aspects of people’s reactions of them. In the Bruce Glaser’s interview
in 1966, Stella said; “If the painting were lean
enough, accurate enough or right enough you
would just be able to look at it. All I want anyone to get out of my paintings and all I ever
get out of them, is the fact that you can see
the whole idea without any confusion.”(144).
Therefore, by seeing the object as the idea,
he was making meaning identical with the
object’s physical presence. Similarly with
Judd, Stella has a point of view that describes
artworks as a unified, literal entity. Stella’s
remark “what you see is what you see” (Glaser, 1966: 144) shows no meaning apart from
the facts of its constructions. Stella’s Black
Paintings, which were exhibited in The Museum of Modern Art in New York in 1959, are
the examples of his early works (Figure 3,4).
By rejecting figurative elements and illusive
spaces, he generally gave place to uniform
images that consist of regular stripes. Minimalist attitude of Stella was commented by
Carl Andre in ‘Preface to Stripe Painting’ in
1959. He claimed that minimal art excludes
the unnecessary like Stella’s works and he
wrote: “Frank Stella has found it necessary
to paint stripes. There is nothing else in his
painting. Stella is not interested in expression
or sensitivity. He is interested in the necessities of painting. Symbols are counters passed
among people. Stella’s painting is not sym-

Figure 2. Donald Judd, Untitled
Six Boxes, 1969 1
Many interpretations about minimalism properly began with Frank Stella’s early paintings
as a response to the philosophical prejudices
of abstract expressionism. Stella shifted emphasis from the artist’s activity as a metaphor
for human self-definition to the viewer’s activity of studying art objects for clues to the
metaphysics of experience (Baker, 1988: 34).
From this aspect, minimalism approves the
1 https://www.quora.com/How-did-Donald-Juddfeel-about-the-term-minimalism
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bolic. His stripes are the paths of brush on

canvas. These paths lead only into painting.”
(Andre, 1959: 147).

Figure 3. Frank Stella, Black Paintings, 1958-59, The Museum of Modern Art, New York
(Meyer, 2010: 47)
Figure 4. Frank Stella, Die Fahne Hoch!, 1959, Enamel on Canvas, Whitney Museum of
American Art, New York (Meyer, 2010: 48)
Dan Flavin, also had no desire to find out
fantasies over a work or beyond it. He says:
“future art and the lack of that would surely
reduce such squandered speculations to silly
trivia anyhow.” (1966: 148). In 1963, he began working with incandescent and fluorescent fixtures as structures that form light and
color environments (Figure 5). His works are
applicable again and the new ones were indistinguishable from the originals. His aimed
to create a system which never loses its relevance by the changes in time and states. He
searched for the idea of sculpture as space

rather than form by choreographing the light
(Fineberg, 1995: 303). As an example, he used
a green light which demarks an area, even the
tube are not important element as a piece of
work. He already said that fluorescent lights
are just instruments to make, not an aim or
result (1966: 148). His works epitomized the
minimalist effort to reveal the meaning of artworks in the perceptual conditions which he
created (Baker, 1988: 97). It can be said that
Flavin shares an affinity for concerns of Judd
and Stella; however, the formal language was
shifted to what is called ‘installation art’.
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tant part of a work. He asserted in his article
titled ‘Paragraphs on Conceptual Art’ that
“When an artist uses a conceptual form of
art, it means that all of the planning and decisions are made beforehand and the execution
is a perfunctory affair. The idea becomes a
machine that makes the art. This kind of art
is not theoretical or illustrative of theories;
it is intuitive; it is involved with all types of
mental processes, and it is purposeless. It is
usually free from the dependence on the skill
of the artist as a craftsman.” (1967: 822).
LeWitt’s Minimalist structures based on the
integration of systemic logic include “complex mathematical calculations that manifest
the progressive development of given shape
or idea” (Meyer, 2010: 23). It can be considered that systematic thinking is in contradiction with artistic thought. Systems form from
ordonnance, integrity and repetition in implementation. However, systemic thinking produces a method that obtains consistency and
continuity.

Figure 5. Dan Flavin, Untitled, 1963,
Green Fluorescent Light, 2.44 m high
(Fineberg, 1995: 303)
Sol LeWitt, like Dan Flavin, worked at the
Museum of Modern Art, New York, in the
early 1960s. His most known works Wall
Structure White and Wall Structure Black
are samples of obvious constructions made
of masonite and wood (Figure 6, 7). They
were derived from regular squares and emphasized their organizations. In his works, he
cared the idea or concept as the most impor-
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Figure 6, 7. Sol LeWitt, Wall Structures, 1963, Oil on Canvas, Painted Wood (Meyer,
2010: 66)
What is important is the logic of the whole
that consists of the individual parts of a system. In his essay titled ‘Serial Art, Systems,
Solipsism’, Mel Bochner points out that “Seriality is premised on the idea that the succession of terms within a single work is based
on a numerical or otherwise predetermined
derivation like progression, permutation, rotation, reversal from one or more of the preceding terms in that piece. The idea is carried
out to its logical conclusion, which without
adjustments based on taste or chance, is the
work.” (1967: 100). In 1965, LeWitt began
constructing modules of open cubes. He chose
a ratio, such as 8.5:1, between the thickness
of the structural members and the space between them (Fineberg, 1995: 306). This visually complicated works embody structural

ideas that the viewer can explore from their
form. Like Sol LeWitt, many artists, such as
Carl Andre, Dan Flavin and Robert Smithson, developed their individual methodology
(Figure 8, 9, 10).

Figure 8. Sol LeWitt, Five Modular Structures, 1972, Painted Wood (Meyer, 2010:
150)
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tion which pervades everything.” (2003: 68).
Therefore he describes his most known composition ‘Black Square on White’ (1913) as
the “zero degree” of painting (Meyer, 2010:
19) that is the total abandonment of representation. In the essence, Malevich’s minimal
forms were created by his intellectual norms,
which are beyond the formal concerns, to
“search for the transcendent, universal, absolute” (Rose, 1965: 275). In Malevich’s writing ‘God is Not Cast Down’ (1920) his notion
“that nothingness was God. . . . God exists
as nothingness as non-objectivity” supports
this remark.2 His search for nothingness can
be seen in his work called ‘White on White’
(1918), in which it is hard to perceive white
color on white canvas and he reached the peak
of painting art by its immaterial expressions.

Figure 9. Mel Bochner, Three-Way Fibonacci Progression, 1966, Paint on Cardboard, Balsa Wood (Meyer, 2010: 110)

Figure 10. Robert Smithson, Alogon No. 2,
1966, Painted Steel, The Museum of Modern Art, New York (Meyer, 2010: 119)

Ad Reinhardt is another sample with the
name of Mr. Pure. The impersonal character
of his work made his style easily recognizable in New York. In 1953, Reinhardt published an essay titled ‘Twelve Rules for a
New Academy’ in Art News. In this essay,
he manifests his minimalist tendencies, or
his art norms in other words, as; no texture,
no brushwork or calligraphy, no sketching
or drawing, no forms, no design, no colors,
no light, no space, no time, no size or scale,
no movement, no object, no subject, and no

‘Black Square on White’ which was painted in 1913 by Kazimir Malevich, initially
marked the limits of visual art. However,
contemporary artists examined as a new
context the implication of their radical decision (Rose, 1965: 275). Malevich’s decisions
about painting were manifested in his book
‘The Non-Objective World’. According to
him there are “no more likenesses of reality,
no idealistic images, but a desert! This desert
is filled with the spirit of non-objective sensa-

2
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matter (Reinhardt, 1953: 115). However,
these norms were derived from the idea of
“Everything, where to begin and where to
end, should be worked out in the mind beforehand” (1953: 116). He starts to create
symmetrical, one-color paintings. He creates
the series of identical near-black squares. He
defines the black square paintings as a pure,
abstract, non-objective, timeless, spaceless,
changeless, relationless, disinterested kind of
painting (Reinhardt, 1953: 117-118).

kept performing musicians so consistently
beating time together like so many horseback
riders huddled together on one horse” (Cage,
1961: 833). He suggests a variety of a performance rather than working as a mechanical
system. According to him, composition is indeterminate with respect to its performance;
therefore, it is unique and cannot be repeated.
Complete uncertainty was overtaken by his
music made from temporary thing’s sounds.
His most known piece, 4’33” “required the
composer to sit in front of the piano for the allotted time without striking a chord, dashing
the audience’s expectation of a well-wrought
work; instead, the restless movements,
coughs and whispers of the listeners became
the work’s focus.” (Meyer, 2010: 21). When
he made 0’00”, he did not even use one note.
In his concert, he had vegetables which he
cut up, then he put the cut-up vegetables into
a blender, made juice, and then he drank the
juice in this composition (Fetterman, 2010:
88). Thereby, his performance is emptied of
feeling and allusion. Michael Nyman, who is
one of the minimalist composers, called this
situation as “experimental music”, brought
radical shift in the methods and functions of
notation (Nyman,1999: 3). The specialized
symbols that we call musical notation might
no longer represent sounds. It was the point
which went beyond a simple sense and led to
the discovery of new meanings.

In 1967, John Perreault, an art critic, examined several characteristics of minimal art in
his essay ‘Minimal Abstracts’. According to
him, minimal art has a reductionist effort for
the determination of the essence of a particular medium, and an artist eliminates the traditional ingredients of his/her work through
a minimalist approach (Perreault, 1967:
261-262). As an example, he refers to John
Cage’s elimination of traditional instruments,
notation, and composition from music. Cage
who is known with the minimalist tendency
to music, deals composition as an experimental action. In his lecture titled ‘Composition
as Process Part II: Indeterminancy’ in 1958,
he criticizes that conductor beats time so as
to unify performance and sounds should be
arisen from actions’ their own centers without considering space and time. He says; “It
is indeed astonishing that music as an art has
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Polish theatre director Jerzy Grotowski explains minimalist tendencies to the art of theatre by his article ‘Towards a Poor Theatre’ in
1965. He mentions the richness of the essence
of poor theatre by saying that the actual theatrical thing is the theater play that emerges in
this poverty and reduction. The actor is free
from time and any restriction of movement
so an ‘inner impulse’ is already an ‘outer reaction’ (Grotowski, 2002: 16). The actor is
transformed into different characters by using
his/her own body and art in front of the spectator. Namely, the actor uses art in himself
or herself which means the emergence of essence without using matter. Like music, this
situation is characterized as ‘experimental’ in
theatre.

express art objects as human self-definition
rather than artist’s activity for Frank Stella; to
refer to the idea of sculpture as space rather
than form and stay unaltered in time and states
for Dan Flavin; to consider ideas as essence
of forms and to complete all design in mind
beforehand for Sol LeWitt; to search for the
transcendent, the universal and the absolute
for Kazimir Malevich; and to have all qualities of an artwork in mind and to see as nonobjective for Ad Reinhardt. Also the notion
that the specialized symbols we call musical
notation do no longer represent sounds is the
point which goes beyond a simple sense and
reflects the metaphysical aspects. In addition,
that an actor uses art in himself or herself without using matter in theatre means the emergence of a metaphysical perception. Even
if they entitled their studies differently such
as Abc art, experimental art, installation art
or non-objectivity, the definitions discussed
under minimalism are always interpreted by
a metaphysical content. An ideological essence that justifies these forms is presented
against the criticism of its form. For example,
according to Lawrence Alloway, some factors that have made painting minimal are “the
mounting interest in symmetrical as opposed
to amorphous formats, clear color as opposed
to dirty, hard edges as opposed to dragged
ones, the development of stained as opposed
to brushed techniques” (1966: 40). He exemplifies Stella’s paintings for this description.

DISCUSSION
There are myriad of interpretations regarding how minimalism might be described and
what it means. The argument is whether its
characteristics can be listed by looking at its
formal features. However, a wide range of
artists’ works and expressions are indicative
of the idea that minimalism is intellectual interests of some breadth and variety beyond
the forms. For this reason, studies always
contain an intellectual essence or a metaphysical content. This metaphysical content is: to
find perceptual qualities specific to materials
and to present these qualities as a whole in
their physical condition for Donald Judd; to
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However, Stella’s aim was not to generate
these formal features as it was mentioned.
Stella tried to bring a whole and pure existence. He suggested to comprehend the whole
idea without any complications. Therefore,
his works do not have any detail that distracts
perception. This understanding of Stella that
he expressed by lines as a spatial response
can be seen through ‘Reading Between the
Lines’. It does not present traditional terms
like door or window in their physical situations, like Stella’s lines which do not show
figures or landscape. Trying to comprehend
the true meaning of a creation and questioning the other thing than the visible opens up
all interpretive depths of a creation. All
these interpretations about the creation serve
more of a metaphysical purpose than a visual one. The conceptual equivalents of the
physical states are now represent a beautiful
intersection of existence and absence. Both
Reading Between The Lines and Stella’s lines
can only be discussed in a permeable, polysemous level, thanks to their formation, elements, and conceptual tools (Figure 11).

Figure 11. Reading Between the Lines,
Church by Gijs Van Vaerenbergh, Belgium, 2011 3
Bruce Glaser questioned Donald Judd and
Frank Stella in his interview; “Some would
claim that the visual effect is minimal, that
you are just giving us one color or a symmetrical grouping of lines. A nineteenth century landscape painting would presumably
offer more pleasure, simply because it’s more
complicated.” (144). Neither Judd nor Glasser was considering it as more complicated.
Frank Stella’s answer was that nineteenth
century works had only deep space and the
way they were painted, which revealed how
the paintings were done, and read that figures
in the space. Judd answered: “If my work
is reductionist it is because it does not have
the elements that people thought should be
3 https://www.archdaily.com/298693/readingbetween-the-lines-gijs-van-vaerenbergh/50b5049
9b3fc4b1634000088-reading-between-the-linesgijs-van-vaerenbergh-photo
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there.” (Glaser, 1966: 145). While all the expected data is already in there and can be perceived by the senses, whether a work is complex can be discussed. To reveal interpretive
depth by using elements other than the usual
or the expected is the main subject. Its spatial
responses can be seen in Dominus Winery by
Herzog & de Meuron. Spatial depth depends
on the diversity of interpretations that it presents. To provide this diversity, it does not
have an ordinary wall. The concept of wall
is reconsidered with new meaning discovered
in material (Figure 12).

sible. The effort is to directly reach the nature of experience and its perception through
visual reaction. ‘Clarity of idea, precision of
meanings, standardization of elements, and
impersonality of statement’ are essential aspects of it (Leepa, 1968: 200-208). He gives
Mondrian’s paintings as an example, who
used lines and colors to directly give visual
experience with the primary forms. Intensifying on ‘purity of sensation’ engenders stronger responses (Lippard, 1967: 209). Spatial
representation of a similar understanding can
be seen in ‘Thermal Baths’ by Peter Zumthor.
An inevitable material reality exists in this
building. Direct visuality leads to the emergence of important moments and experienced
time intervals (Figure 13).
In addition, Zumthor’s approach is similar to
Judd’s explanations about materials. Judd has
emphasized the physical and perceptual qualities that are specific to materials (Judd, 1965:
140). This is the same thing with Zumthor’s
attempts to find a specific meaning in a material. Zumthor writes: “The sense that I try
to instill into materials is beyond all rules of
composition, and their tangibility, smell, and
acoustic qualities are merely elements of the
language that we are obligated to use. Sense
emerges when I succeed in bringing out the
specific meanings of certain materials in my
buildings, meanings that can only be perceived in just this way in this one building. If

Figure 12. Herzog, Jacques & Pierre de
Meuron, Dominus Winery, Yountville,
California, USA, realization 1996-1998 4
Allen Leepa finds some meaning in minimal
art and he argues in his assay ‘Minimal Art
and Primary Meanings’ that minimal art is
seen as an effort to deal as directly as pos4 http://www.dominusestate.com/wp-content/uploads/2015/03/winery-features-02.jpg
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we work towards this goal, we must constantly ask ourselves what the use of a particular
material could mean in a specific architectural
context. Good answers to these questions can
throw new light on both the way in which the
material is generally used and its own inherent sensuous qualities.” (Thinking Architecture, 2006: 10). It is a common idea to present
quality and to reveal perception as a whole by
using key materials. In the perception of the
whole there is no signature of the designers.
As Leepa argues, there is an impersonality of
statement.

All these discussions show that formal situations arise from intellectual aspects of the
idea of creation in minimalism. Forms are
tools for expressions and developed on an
ideological background. Likewise, objects
of architecture are shaped by intellectual inquiries about creation. Its forms are revealed
as expressions of these inquiries. The term
‘form’ has already two different meanings in
architectural discourse. Forty writes: “There
is in ‘form’ an inherent ambiguity, between
its meaning ‘shape’ on the one hand, and on
the other ‘idea’ or essence: one describes the
property of things as they are known to the
senses, the other as they are known to the
mind.” (Words and Buildings: A Vocabulary
of Modern Architecture, 2000: 149). From
this duality, it can be understood that the sensible states of form are created by intellectual states. This reveals a metaphysical side
of the idea of creation beyond linking design
to physical situations. Metaphysical content
is the way of seeing the world or situations
that direct the ideas of designers or of architects. As explained by referring to the ideas
and works of important representatives of the
minimalist discourse, each creation emerges
from this way of seeing. The qualities that
make the creation unique come to exist,
thanks to the perceptions of the world and inner inquiries of them, which are different for
each person.

Figure 13. Peter Zumthor, Thermal Baths
in Vals, Graubünden, Switzerland, 1996 5

5 https://www.google.com.tr/search?safe=strict&bi
w=1536&bih=732&tbm=isch&sa=1&ei=_MhAW
5CPHaOr6AT0jYaADw&q=thermal+bath+zomth
or&oq=thermal+bath+zomthor&gs_l=img.3...281
7.5183.0.5434.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.im
g..0.0.0....0.KmF5g4Hy5wk#imgrc=au6VSF486IJ
IGM:
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The perceptual and interpretive depths of the
resulting object are also formed by these approaches. All these perceptions and interpretations are beyond the physical qualities of
the materials that make up the object. Malevich’s expression of nothingness, for instance, is both the way of seeing matter and
a situation that destroy matter. Similarly, the
space of nothingness in the ‘Church of Light’
is the expression of Tadao Ando by grasping
features of matter and melting them, creating
perceptional situations. These two examples
are the disappearance of the substance in the
display of the intellectual depth. Therefore,
the immaterial understanding of design can be
found in the teoretical aspects of minimalism.
Creations are the results of the creative world
of the ones seeking for the reality, aiming to
reach a pure quality, and who know that they
can find these not in the physical environment
but in intellectual entities. That’s why the materials to make that creation known are just
mediators. They go beyond simple meanings,
change, and transform. The way of using materials or elements to try to feature meaning
and perception suggest the immaterial or nonobjectivity. In this sense, the non-objectivity
of the cross of Ando’s ‘Church of Light’ and
the fluorescent lamp on the green background
of Flavin’s work is similar. The light that they
both describe takes the physical value of the
space beyond the solid values of the material.

The image that creates the perception of the
space forms in metaphysical situations.

Figure 14. Tadao Ando, Church of the
Light, Osaka, Japan, 1999 6
CONCLUSION
Although a limited number of examples of
1960s are reflected in this text, there is a
broader realm of minimalism which incorporates its elements with its complex ideas. It
can be said that the foremost aspects of an
artwork is its meaning. In order to stress the
significance of the meaning or the essence of
the work, its physical aspect is pared back to
minimum. This situation may be seen as simplicity; however, “the apparent simplicity of
6 http://www.archdaily.com/101260/ad-classicschurch-of-the-light-tadao-ando
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Minimalist art hides the complexity of its intellectual structure. While the work may exhibit a ‘minimal art content’, it challenges the
beholder to experience a layered and complex
aesthetic response based on each individual’s
expectations and prejudices.” (McLeish,
1995: 477). To create with less seems to be
deceptively easy and the reductive process
appears to be simple. Nevertheless, to make
less than before, in addition to stripping off
the superficial adornment, is to ask unnecessary relevance. It is intensifying on key tasks,
and thus, providing functionality and presenting complexity of ideas directly.

jects of architecture in a base on theoretical
foundations seeking for ideational qualities.
Hence, materials come out as perceptional
situations reflected upon; and thus, go beyond their initial and simple meanings. In this
way of thought, an existence or an object involves depth of thinking, interpretations, and
implications other than those we see directly.
In this context, the creative act of architecture
is discussed in relation to how the recognition
of the creation is established with the tools
used. The way of the expression of the object of architecture, by challenging their habitual senses, is the expansion of the search
for quality or the intellectual background
towards the essence of creation. Thus, this
expression creates contrasting sensations between materials which are seen and meanings
which are known as main realities, leading to
the creative results of architecture.

When the notion of minimalism is analyzed
by a broader number of interpretations, it can
be seen that minimalism is developed from
“radically simplified form, evident materiality, obvious construction” (Meyer, 2010:
18). Although it is criticized on the grounds
that it implies a deficiency of artistic labour
which seems to be too easy to make, to generate an idea rather than a shape is the main
issue, which is too complex in its intellectual
essence. Art may be turned into declarations
and ideas so as to propose a more conceptual
art.
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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 subject 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 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 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 relationship 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 informal learning spaces in architecture schools.

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 çalışmada, mimarlık eğitimi için tasarlanacak okulların belirtilen yönde
geliştirilmesine katkı sağlayan bir değerlendirme sunabilmek amaçlanmıştır. Araştırmanın hedefi, çalışmanın gerçekleştirildiği mimarlık
bölüm binası özelinde informel çalışma açısından eksik ve olumlu
yönlerin belirlenmesi değildir. Yöntem: Mimarlık öğrencilerinin eğitim ortamında informel çalışma gereksinimleri ve aradıkları mekânsal
niteliklere ilişkin görüşlerini öğrenmek için açık uçlu sorular kullanılmıştır. Öğrenciler düşüncelerini yazılı olarak ifade etmiştir. Çalışma,
eğitim mimarisini etkileyen konuların tartışıldığı seçmeli derse katılarak, konu bağlamında bilgi edinen, gönüllü 31 öğrencinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin yorumları ve literatür araştırması
bulguları birlikte yorumlanarak, tasarım süreçlerine ışık tutacak temalar belirlenmiştir. Bulgular: Öğrencilerin görüşleri ışığında mimarlık
eğitim sürecinde informel çalışma ortamlarının önemi ve gerekliliğine;
okul içerisinde konumlandırılmasına; mekansal ilişkilerinin sağlanmasına; 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 temaların tasarım süreçlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Key Words: İnformel Learning, School Architecture, Architectural Education
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GİRİŞ

reyin farklı yollarla öğrendiği kabul edilerek,
öğrencilerin çalışma hayatlarında gereksinim
duyacakları grup ve bağımsız olarak çalışabilme becerisini kazanabilmeleri için, fiziksel 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 başarı elde edilmiştir. Proje sonucunda, devlete
ait yenilenen ve yeni inşa edilen okullarda,
öğrenmenin desteklendiği, okuma ve yazma
becerilerinin yükseldiği, okula gelme isteğinin arttığı (%96) ve öğretmenlerin memnuniyetlerinin sağlandığı ifade edilmiştir (Chiles, 2015a: 9-23). Bu yaklaşımda öğrenme
mekânı, 21. yüzyılda toplumsal gelişim için
gereken yaratıcı bireylerin yetiştirilmesini destekleyen önemli bir unsur olarak değerlendirilmiştir.

Eğitim mekânlarının öğrenme sürecini destekleyen nitelikte tasarlanması, farklı eğitim kademelerinde hedeflenen başarının
sağlanmasında önemli bir etkendir. Günümüzde modern eğitim anlayışına uygun olarak 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 yöntemlerle gerçekleştiğinin kabulüyle beraber,
eğitim ortamlarında informel çalışma için
olanak sağlanması bir gereklilik haline gelmiştir. Okullarda sınıf dışındaki bireysel ve
küçük grup olarak çalışma için oluşturulan
mekanlar, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda öğrenmelerini yönlendirebilmesine 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 informel çalışma için olanak yaratılmasına önem
verilmektedir. Okullarda öğrenme deneyimlerini destekleyecek fiziksel çevre koşullarının
geliştirilmesi amacıyla farklı girişimler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar arasında
dünya genelinde örnek alınan bir proje “The
School of the Future” (SKUB) yani “Geleceğin Okulu” programıdır. Danimarka, Gentofte
sınırları içerisinde doğan bu çalışmada her bi-

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 gerçekleştirilen çalışmada, fiziksel çevrenin evrensel taleplere cevap veren nitelikte bir eğitim
sağlayabilmek için nasıl tasarlanabileceği ve
okullarda isteğe göre uyarlanabilir ya da kişiselleştirilebilir 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 olanak sağlanabileceğini; öğrencinin yönlendirici olduğu bir eğitimi desteklemek için, yeni
ve mevcut okullar için nasıl bir fiziksel çevre geliştirilebileceğini keşfetmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda, okullarda öğrencilere
özgürce bireysel ve takım olarak çalışabilecekleri mekânların ve bu kullanımı nasıl geliştirilecekleri yönünde bilgi edinebilecekleri
ortamların sunulması, uygun, dengeli bir çözüm yolu olarak değerlendirilmiştir (Chiles,
2015c: 131-154). Belirtilen proje çalışmaları,
mekânın öğrenme ve eğitim süreci açısından
taşıdığı önemi ve öğrenme deneyimlerinin
desteklenmesi amacıyla, mekânsal niteliğin geliştirilmesinin temel hedeflerden biri
olarak görülmesi gerektiği yönünde örnek
oluşturmaktadır. Bu girişimlerle birlikte, günümüzde kullanılan eğitim binalarının hala
büyük bir bölümünün geleneksel eğitim anlayışına uygun olarak, formel eğitim odaklı ve
dersliklerin egemen olduğu bir yapıda tasarlanmış olmasının, öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin engellenmesi yönünde bir etki
yarattığı söylenebilir. Bu bağlamda, mevcut
okullardaki yenileme ve yeni binaların tasarımı 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 gereken temel konuları ve ilk, orta, yükseköğretim
kademelerinde informel öğrenme deneyimleri sağlamayı amaçlayan okul örneklerini tanıtabilmek amaçlanmış; sonrasında mimarlık
eğitimi için tasarlanacak okulların niteliğinin
geliştirilmesine katkı sağlayabilmek amacıyla öğrencilerin görüşleri değerlendirilmiştir.
Mimarlık bölümü öğrencilerinin bireysel ve
küçük grup çalışma gereksinimleri ve çalışma ortamında aradıkları mekânsal gereksinimler araştırılmıştır.
İNFORMEL ÖĞRENME: BİREYSEL ve
KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMA ORTAMLARININ 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 uygulamalarda, öğrencilerin, daha formel olan sınıf ortamından uzaklaşarak, bilgi ve iletişim
teknolojilerinden yararlanabildiği alternatif
mekanlar düzenlenmektedir (Chiles, 2015c:
131-154). Okulun informel öğrenme alanları, bireylerin ev ve iş dışında sosyalleşme,
okuma, çalışma ve rahatlama gibi amaçlarına hizmet eden mekânlara atfedilen “üçüncü
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yer” tanımlamasına uygun bir mekân olarak
da nitelendirilmektedir. Üçüncü yer tanımına
uyan mekanların, informel öğrenmenin gerçekleştiği ortamlar olduğu ve bu açıdan tüm
öğrenme ortamlarının mutlaka etkileşime
olanak vermesi gerektiği ifade edilmektedir
(Nair, 2014: 31).

renme ortamları olarak tasarlanması beklenmektedir. Bu mekânların, okulun pozitif bir
ortam olarak algılanmasına katkı sağlayabilmesi 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 destekleyen çok fonksiyonlu merdivenin; bireysel
öğrenme mekanlarının; giriş hollerinin; sirkülasyon alanlarının; servis mekanlarının ve
tuvaletlerin de öğrenme ortamı olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir
(Chiles, 2015c: 131-154).

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 yapısının, okul mimarisinde de geleneksel düzenin
dışında çözümlerin düşünülmesini gerektirdiği belirtilmektedir (Nair, 2014: 3-6). Bu
açıdan, geçmişte geçerli olan tek koridor ve
iki yönde sınıfların eklendiği düzenden farklı
olarak, 21. yüzyılın okulunun mekânsal niteliğinin araştırılması gerekmektedir (Nair
ve Fielding, 2007). Bu doğrultuda okul mimarisindeki yenilikçi denemelerde, bireysel
çalışmaya uygun ve küçük gruplar halinde
öğrenmeye olanak verecek düzenlemelere
yer verilmektedir. İnformel öğrenme ortamları olarak tanımlanan bu kullanım alanları
“ikincil öğrenme mekânları” olarak da nitelendirilmektedir. 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-

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

değişimler nedeniyle esneklik kavramı özel
bir önem taşımaktadır. Belirtilen gereksinimlerin, gelecekte ne yönde değişeceğinin de
aslında bir bilinmezlik olduğu ifade edilmekte; bu durumun eğitim yapıları tasarımcılarının görevini daha zor hale getirdiğine dikkat
çekilmektedir. Bu açıdan okullarda informel
öğrenme mekânlarının tasarımında da, esnek
kullanım olanağının sağlanmasına önem verilmektedir. Bireysel ve küçük gruplar için
çalışma alanları; kayar kapılar, hareketli duvarlar, panolar, ekranlar, perdeler, mobilyalar 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 başarılı çözümler elde edilmektedir (Lackney,
2009: 155-168; Kemp, 2015: 71-89).
Farklı öğrenme tercihlerine, sosyalleşmeye, etkileşime olanak yaratan bir öğrenme
mekânında mobilyaların da amaca yönelik
olarak tasarlanması gerekmektedir. Genel
kullanım alanlarında öğrencilerin seçebileceği çeşitlikte, farklı yüksekliklerde, sabit ya da
hareketli oturma elemanlarına yer verilmesi,
uzun pencerelerin denizliklerinin oturmak
için uygun genişlikte tasarlanması, merdivenlerin farklı öğrenme tercihlerine cevap
verebilir bir kullanım alanı olarak düşünül-

Eğitim mekânlarının tasarımında, kısa süreçte günlük ya da saat bazında farklı konulara,
aktivitelere ve öğrenme deneyimlerine geçilmesi; uzun süreçte ise müfredat, eğitim anlayışı, öğrenci sayısı, demografik yapı ilgili
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mesiyle mekânın çok yönlü hale getirilebileceği belirtilmektedir. Bu açıdan, aydınlatmada çeşitlilik sağlanması ve tek tip aydınlatma düzeninden uzaklaşılarak, farklı etkiler
oluşturulması önerilmektedir. Mobilyalarda
esneklik, teknoloji kullanımını da desteklemektedir. İnformel öğrenme için, teknoloji
kullanımından öğrencilerin farklı tercihlerine
cevap verebilecek, esnek bir yapıda yararlanılması gerekmektedir (Nair, 2014: 45-54).
Sınıf dışı öğrenme mekânları, konfor koşulları açısından yeterlilik taşımalıdır. Görsel
konfor açısından, gün ışığının uygun düzeyde alınması ve güneş kontrolü sağlanmasına önem verilmelidir. Bu kapsamda okulun
doğu batı aksı boyunca konumlandırılması;
kuzey ışığı alınması ve güney ışığının kontrol
edilmesi; duvar yüzeyinde üst kotlarda açıklıklar ya da uzun pencereler oluşturulması;
parlama ve kamaşmanın kontrol edilmesi için
gün ışığının iki yönden, ayrıca dolaylı olarak
alınması gerektiği tanımlanmaktadır (Boubekri, 2007:34-39). İşitsel konfor yönüyle,
informel çalışma süreçlerindeki çalışma farklıklarının dikkate alınması ve gereken gürültü
kontrolünün sağlanması önem taşımaktadır.
Nair (2014: 45-54), ortak mekanlarda gürültünün sosyal etkileşimi engellememesi için,
tavan ve döşeme yüksekliklerinde değişimler 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 dersliklerle 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 genişlemeler yoluyla sağlanabilmektedir (Loeffelman,
2007:22-27). Kapalı derslik düzeninin dışında bir öğrenme ortamı sağlayan açık plan
okul tasarımlarında ise, farklı öğrenme zonlarında kapalı ve yarı kapalı mekanlarla çeşitli
özel kullanım alanları tanımlanabilmektedir.
Bireysel ve küçük grup çalışmalar için okul
içerisinde, ayrı odalar ya da bölücülerle tanımlanmış mekânlar tasarlanabilmektedir.
Kapalı ve açık mekânların birleşiminden
oluşan bu düzenin, farklı formdaki öğrenme
yöntemleri için en üst düzeyde esneklik sağladığı belirtilmektedir (Chiles, 2015b:25-47).
Okullarda informel çalışma ortamlarının geliştirilmesi açısından önemi belirtilen konular
çerçevesinde geliştirilen düzenlemelere, ilk
ve ortaöğretim okulları dışında, yükseköğretime yönelik eğitim mekânlarının tasarımında
da yer verildiği görülmektedir. Bu düşünceyi
desteklemek açısından çalışmada, farklı eği93
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tim kademelerinde örnek uygulamalar sunulmaktadır.

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

İNFORMEL ÖĞRENMEYİ DESTEKLEYEN MEKÂNLAR: FARKLI EĞİTİM
KADEMELERİNDE ÖRNEK UYGULAMALAR
Öğrencilerin kendi öğrenmelerini yönetebildiği informel çalışma ortamlarının geliştirilmesine, eğitimin farklı kademelerindeki
okulların tasarımında önem verildiği görülmektedir. Bu açıdan, ilköğretim düzeyinde

Resim 1. Hellerup School1
İnformal öğrenme için olanak sağlayan mimari denemeler, modern eğitim anlayışının
gelişimiyle birlikte 11940’larda ortaya çıkmıştır. Farklı öğrenme deneyimleri için esneklik sağlamak amacıyla ilk kez Crow Island School’da geliştirilen L biçimli sınıflar,
bu yenilikçi yaklaşımlardan biridir. Bu sınıf
formunun başarıyla uygulandığı ilk örnekler-

den biri, 1960 yılında Herman Hertzberger

1 http://architizer-prod.imgix.net/mediadata/projects/122013/ef9d42d0.jpg?q=60&auto=forma;
https://images.divisare.com/images/f_
auto,q_auto,w_800/v1/project_
images/4456643/600x4003/arkitema-architectshellerup-school.jpg

ilk olarak 1950’lerde geliştirilmiştir (Lack-

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 düzenin önerildiği açık planlı okul tasarımları da
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

merdivenin ve küçük gruplar için özel çalışma

adımlardır.

mekanlarının düzenlenmesiyle sınıf dışında
öğrenme için olanak sağlanmıştır (Resim 2).

Ortaöğretim okulları arasında örnek alınabi-

Küçük grup çalışmaları için oluşturulan me-

lir bir tasarım olarak, Norveç, Stavanger’de

kanların tasarımında, öğrencilerin mezun ol-

meslek eğitimi veren Jåttå Vocational Scho-

duklarında kullanabilecekleri bir ofis çalışma

ol gösterilebilir. Okul içerisinde okulun kal-

ortamını deneyimleyebilmesi amaçlanmıştır

bi olarak ifade edilen çok amaçlı atriyum ile

(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-

(Polak Building) tasarımında, öğrenciler için

larında öğrencilerin informel 3öğrenme dene-

büyük grup, bireysel ve küçük grup çalışma

yimlerinin desteklenmesi konusuna büyük bir

alanları oluşturulmuştur. İnformel çalışma

önem verildiği görülmektedir. Rotterdam’da-

alanlarının kurgulanmasında genelden özele

ki Erasmus Üniversitesi (Erasmus University

doğru bir sıralama yapılmıştır. Giriş kotun-

Rotterdam) içerisinde, geleceğin öğrenme

da, çok sayıda öğrencinin erişimi düşünüle-

ortamı olarak da nitelendirilen Polak binası

rek, amfi, esnek çalışma mekânı, grup çalış-

3

https://i.pinimg.com/originals/04/e5/69/04e5699a
514522c6df8818e6589944c9.jpg;
https://www.arthitectural.com/wp-content/uploads/2012/10/Jaattaa_Vocational_High_School_
INT_04_TH.jpg

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

doğal ışık alımı desteklenmiştir.4 Diğer örneklerde olduğu gibi, bu okulun mekânsal
düzenin de, merkezi bir atriyum etrafında şekillendiği görülmektedir.

için sakin ve sessiz çalışma ortamlarına üst
katlarda yer verilmiştir (Resim 5, 6, 7, 8).
Atriyumun geçirgen tavanı sayesinde, ortam

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

sıcaklığının dengede tutulması sağlanmış ve

Resim 5. Polak, Küçük Grup Çalışma
Mekanları3

Resim 6. Küçük Grup Çalışma Ortamı4
dan tanımlanan, okullarda informel öğrenme

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

mekânlarının elde edilmesinde kullanılan iki
yaklaşımı yansıtan bir örnek olarak gösterilebilir.
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İnformel çalışma alanlarının sirkülasyon alanlarından ayrılmasının ve katta köşe konumda
yer verilmesinin, farklı çalışma süreçlerinde

Resim 7. Bireysel Çalışma Mekânları5

Resim 8. Bireysel Çalışma Ortamı6

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

5

aranan özelleşme için olanak sağladığı ifade
edilebilir.

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 düzenindeki merdiven, esnek kullanımı desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.5

Resim 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/Schulich-Atrium1_.jpg?1498999907
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İsveç’te yer alan Umeå Mimarlık Okulu
(Umeå School of Architecture) tasarımında 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 paylaştığını hissedebilmesi ve değişim için sağ-

ladığı esneklik açısından tercih edilmiştir. Bu
doğrultuda hem farklı kotlar arasında hem de
kapalı mekânların ayrımında şeffaflık sağlanmış; 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 yararlanılmıştır.

Resim 10. Açık Plan Tasarımı, Umeå Mimarlık Okulu7
ʾ Bernard Tschumi’nin Paris’teki mimarlık
okulu tasarımında9 (School of Architecture,

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

7 8

7 https://henninglarsen.com/en/projects/08000899/0803-umeaa-arkitektskole/
8 https://www.architectural-review.com/today/
school-of-architecture-ume-sweden-henninglarsen-architects-with-white-arkitekter/8636174.
article
9 h t t p : / / a r c h i t y p e r e v i e w. c o m / w p - c o n t e n t /
themes/architype-review/includes/image.
php?w=1000&h=644&m=1&i=%2Fwp-content%
2Fuploads%2F2012%2F12%2Fumea9-1000x6641000x644.jpg;
h t t p : / / a r c h i t y p e r e v i e w. c o m / w p - c o n t e n t /
themes/architype-review/includes/image.
php?w=1000&h=644&m=1&i=%2Fwp-cont

ent%2Fuploads%2F2012%2F12%2Fnnnnn11000x664-1000x644.jpg
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ği öngörülmüştür. Ortak etkileşim alanının
merkez niteliği taşımasına, okulun iletişim
ve fikir alışverişine önem veren yapısını yansıtabilmek için önem verilmiş; bu bağlamda
stüdyolardaki etkinliğin de ortak alandan görülebilmesi kurguyu destekleyen bir gereklilik olarak değerlendirilmiştir. Etkileşimin
farklı katlarda, bölümler arasında devamlı
olması amacıyla, açık koridorlarla mekanlar

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

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

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

İnformal öğrenmenin desteklenmesi amacıyla, okul mekânlarının tasarımında önem
taşıyan konuların dikkate alındığı ve farklı
öğrenme mekânlarında kullanılabilir, özel
mekan çözümlerinin de geliştirildiği görülmektedir.

ve grup çalışması için yaratılan modüler ünitelerden oluşmaktadır (Resim 13). 10
Çalışma mekânında, akustik açıdan gereken
kontrolün sağlanması için kanopi kullanılmıştır. Mekânda aranan özelleşme gereksinime cevap verebilmek için bölücü panellere yer verilmiştir. Aydınlatmanın, harekete
duyarlı sensörlerle etkin olması sağlanmış;
priz ve data bağlantısına yer verilmiştir.11 İnformal çalışma mekânı tasarımında önemine
dikkat çekilen konuların, modüler birimin çözümünde de değerlendirildiği görülmektedir.

Bu kapsamda, Mecanoo tarafından tasarlanmış 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

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 tasarımında, informel çalışma ortamlarının sağlanması bir gereklilik olarak düşünülmelidir.
ÇALIŞMA: YÖNTEM ve BULGULAR1112
İnformel çalışma süreçlerinin desteklenmesi
amacıyla, öğrenme mekânlarının tasarımında dikkate alınması gereken farklı konu ve
uygulamaların tanıtıldığı bu çalışmada; belirtilen yönde mimarlık öğrencilerinin çalışma gereksinimleri ve eğitim mekanlarında
aradıkları nitelikler sorgulanmıştır. Bu kapsamda, 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/_default//Mecanoo/PRProjects/192/20170314-164814.
jpg&Q=70; http://www.mecanoo.nl/Portals/_default/Mecanoo/PRProjects/192/20170314-164719.
jpg

tasarımına yön veren temel konuların tartışıldığı seçmeli derse katılan, bu sayede konunun önemi hakkında kapsamlı değerlendirme
yapabileceği öngörülen öğrencilerin görüşleri incelenmiştir. Çalışma, seçmeli derse devam eden 31 öğrencinin gönüllü olarak katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ders kapsamında
informel öğrenmenin önemi, eğitim mimarisindeki gerekliliği tartışılmış ve farklı eğitim
mekânlarında informel öğrenme için geliştirilen çözümler incelenmiştir. Bu bağlamda,
bir dönem boyunca derse katılan öğrencilerin, okuldaki diğer öğrencilere göre kendi
eğitim binalarına yönelik daha detaylı yorumlar yapabilecekleri düşünülerek, çalışma
derse katılan öğrencilerin görüşleriyle sınırlı
tutulmuştur.
Çalışmada, öğrencilerin bireysel ve küçük
grup çalışma gereksinimleri hakkında detaylı
açıklamalar yapabilmesi için açık-uçlu sorular kullanılmıştır. Öğrenciler görüşlerini yazılı bir formda ifade etmiştir. Çalışmada, öğrencilerin “mimarlık eğitiminde bireysel-kü-
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çük grup çalışma gerektiren kullanım amaçları; bireysel-küçük grup çalışmalar için eğitim
ortamında kullanılan mekânlar; bu süreçlerde
çalışmaları olumsuz etkileyen konular ve mimarlık eğitiminde bireysel-küçük grup çalışma için uygun bir mekânda aranan özellikler”
hakkında yorum yapmalarını sağlayacak açık
uçlu sorular oluşturulmuştur. Araştırmada, öğrencilerin yorumlarında ortaklık gösteren konular değerlendirilmiş; bireysel ve küçük grup
çalışma mekânlarının tasarım süreçlerinde yol
gösterici olarak yararlanılabilecek temalar belirlenmiştir.

açık avlu etrafında yer almakta; bu mekânlar
avludan şeffaf bir sınırla ayrılmaktadır. Belirtilen ortak kullanım alanlarında giriş holünde
grup çalışması için masalar ve bir adet ortak
oturma elemanı; koridorlarda ise grup çalışması için kullanılabilir masalar ve banklar
bulunmaktadır (Resim 14). Bu bilgiler, çalışmadaki yorumların algılanmasını desteklemek
amacıyla sunulmuştur. Araştırmanın hedefi, mimarlık bölüm binası özelinde informel
çalışma açısından eksik ve olumlu yönlerin
belirlenmesi değildir. Çalışmada, mimarlık
eğitimi için informel çalışma alanlarının önemine ve bireysel ya da küçük grup çalışma
Çalışmanın gerçekleştirildiği Bursa Uludağ
mekânlarının tasarımına ışık tutacak konulaÜniversitesi Mimarlık Bölümü binasında, kura ilişkin genel bir değerlendirme sunabilmek
zey ve güney yönüne bakan derslikler bulunamaçlanmıştır. Bu bağlamda, yorumlardan gemaktadır. Derslikler dışında, informel çalışma
nel yargılar içeren temaların belirlenmesi ve
alanı olarak derslik koridorlarındaki genişleliteratür araştırmasında önemi belirtilen konumeler ve okulun giriş holü kullanılmaktadır.
larla olan ilişkilerin değerlendirilmesi gerekli
Koridorlar ve giriş holü okulun merkezindeki
görülmüştür.
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Resim 14. Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü: Zemin Kat Planı, Koridor ve
Giriş Holünden Görünümler
•
Mimarlık eğitiminde informel çalışma gereksinimine ve çalışma ortamlarında
aranan genel mekânsal niteliklere yönelik
değerlendirmeler;
Çalışmada, öğrencilerin genel olarak mimarlık eğitiminde sınıf ya da atölye dışında
bireysel ve küçük grup olarak çalışmaya gereksinim duydukları yönünde görüşler elde
edilmiştir. Öğrencilerin yorumları değerlendirildiğinde, mimarlık eğitimi sürecinde bireysel 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, öğrencileri çalışmak için uygun görmedikleri kamusal mekânları kullanmaya yöneltmektedir.
Okulda her yer dolu, kafelerde çalışmaya çalışıyorum.
Bazen kafede -izin verilip verilmeme durumuna göre çalışıyoruz.
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Okul içi mekânlar tercihimiz ama yetersiz.
Tema (2): Bireysel çalışma için gereken alanların düzenlenmemesi öğrencileri okul dışında bulunmaya, istekleri dışında kendi özel
yaşam alanını kullanmaya yöneltmektedir.

Çoğu dersimizde grup ödevlerimiz oluyor.
Birlikte çalışabileceğimiz ortamlar olmalı.
Tema (4): Eğitim binalarındaki derslikler informel çalışma için kullanılabilir bir potansiyel olarak düşünülmemelidir.

Bölümümüzde bireysel çalışma alanları mevcut değil, bu nedenle kendi özel yaşam alanımda çalışıyorum.

Dersin olmadığı sınıflarda da illaki birileri
oluyor. Hepsinin amacı bireysel çalışma olmayabiliyor haliyle.

Yurt odamı kullanıyorum sadece.
Odamı kullanıyorum.

Kısıtlı süreler var, ders başladığında bu
mekânları kullanamıyoruz. Bunun için öğrencilere özel sınıflar yapılmalıdır.

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

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

Bireysel gelişim için her bireyin kendisiyle
baş başa kalıp eksik kalmış yönlerine yoğunlaşması gerekiyor.

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

Bazen tek başına kalıp düşüncelerimle baş
başa olmak projeme fayda verebiliyor.
Teorik dersler için veya başka derslerin tekrarlarını yapabilmek için bireysel kullanım
alanlarına ihtiyaç duyuyorum.
Dönemlik projelerimiz olduğu için genelde
bireysel çalışma yapıyoruz.

Grup ve bireysel çalışma alanlarının aynı yer
olması sebebiyle, bazı durumlarda başkalarının
sesten rahatsız olması çalışmayı engelliyor.

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

Tema (6): Teknolojik altyapı eksikliği, informel çalışma süreçlerinin gerçekleşmesini
engelleyen çok önemli bir sorun olarak görülmektedir.

Fikir alışverişinde bulunmak mimari tasarım
dersinde projeme yardımcı olabiliyor.

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

103

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)

Çalışma süreçlerinde olumsuz etkili konular:
“soğuk”, ortam ısıtma bakımından yeterli olmalı.

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 çalışmaları açısından informel çalışma süreçlerini
engelleyen önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir.
Koridorların güneş alması sebebiyle parlama yapması bilgisayarda çalışmayı engelliyor. Işığın, güneş kırıcılarla gerektiğinde engellenmesi gerekir.
Koridorların çok güneş alması en önemli sorunlardan biri.
Özellikle gündüzleri güneş ışığı sorun oluyor.
Işığın yeterli olmaması ya da ışığın çok fazla
olması, güneş ışığının rahatsız etmesi çalışma sürecinde olumsuz etkiliyor.
Holde gün ışığının rahatsız etmesi çalışmamızı olumsuz etkiliyor.
Tema (8): Ortam sıcaklığının çalışmaya uygun olmaması, informel çalışma süreçlerinin
gerçekleşmesini engelleyen önemli bir sorun
olarak değerlendirilmektedir.
Koridorlar soğuk oluyor, soğuk olması ya da
çok güneş alması olumsuz etkiliyor.

İklimsel koşullar maksimum derecede sağlamalı. Bir de bu mimarlık okuluysa böyle basit
eksikliklerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz iyi yapı nasıl olur öğrenirken onu
yaşayamıyoruz.
Tema (9): Çalışma alanlarında gereken akustik
uygunluğun eksikliği, informel çalışma süreçlerinin 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 konumuna ve mekânsal ilişkilerine yönelik değerlendirmeler
Bireysel çalışma gereksinimi açısından ulaşılan yorumlar değerlendirildiğinde, çalışma süreçlerinin gerçekleşebilmesi açısından
önemli 6 tema belirlenmiştir.
Tema (1): Bireysel çalışma alanlarında, gürültüden uzak ve sakin bir ortam sağlanması,
sessizliğin belirli bir düzeyde tutulması ancak
öğrencilerin birbirinden tümüyle izole olmaması istenmektedir.
Sessiz ama bir kütüphane sessizliğinde değil.
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Bazen bireysel araştırmalarımız oluyor, okul-

Çok rahatsız edilemeyecek ortamların bulun-

da olmak istiyorum ama bireysel olmak isti-

ması lazım.

yorum. Yani o kalabalığı görmek istiyorum
ama duymak istemiyorum. Tek kişilik cam
kulübeler vb. mekânlar bulunması çok etkileyici bir şey olur. Ben yurtta kalıyorum. Orada
bireysel çalışmaktan sıkılıyorum ya da boş
şeylerle ilgileniyorum. Ama okuldaki birçok

Tema (3): Bireysel çalışma alanının, yoğun
öğrenci

sirkülasyonundan

ayrılmamasına

bağlı oluşan kalabalık ve gürültü etkisi, çalışmayı engelleyen bir sorun olarak görülmektedir.

öğrencinin çalışıyor olması insanı çalışmaya

Kullanamıyorum çünkü yok. Avluya bakan

koşulluyor. Mekânlar, toplu çalışma ortamı

masalar buna uygun değil, koridorun yanın-

içerisinde bireysel box’lar şeklinde olabilir.
Dediğim gibi kalabalık içinde bireysellik algısı vermeli. Boş sınıfları, bazen koridorları
kullanıyorum. Ama koridorda çalışırken ken-

da olduğundan ses ve gürültü var.
Sınıflar, koridorlar… Bireysel çalışma yapabileceğimiz bir alan yok, diğer arkadaşları-

dimi kimi zaman rahatsız hissediyorum, ya-

mızın gürültüsü rahatsız ediyor.

nıma birilerinin gelmesinden haz etmiyorum.

Bireysel çalışma için çok verimli bir alan yok,

Sakin bir yer olmalı, sessiz olmalı, aynı za-

koridorlarda ses çok.

manda ihtiyaç duyduğumuzda diğer insanla-

Genelde koridorlar kullanılıyor ama uygun

ra rahatça ulaşılabilmeli.

değil, genelde sirkülasyon alanı olduğu için

Tema (2): Bireysel çalışma alanlarının, dikkat

dikkat dağıtıcı ortamlar oluyor.

ve konsantrasyon kaybına engel olacak şekilde

Bireysel çalışma mekânı mevcut değil, sessiz

planlanmasına gereksinim duyulmaktadır.

bir ortam yok.

Sessiz, gelip geçenin bakmayacağı bir ortam
olmalı.

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

Beyaz masaları ve çatıyı kullanıyorum, ders
arasında ve öğle arasında kalabalık ve gürültülü olması rahatsız ediyor.

oluyor.
Tema (4): Bireysel çalışma için küçük odaların ya da büyük bir mekân içinde bölücüler-

Koridordaki beyaz masalar ve çatı katını kul-

le ayrılmış alanların kullanımı uygun görül-

lanıyorum, ses rahatsız ediyor.

mektedir.
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Daha çok küçük mekânlar olmalı ya da mekanlar 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 uygun bir ortama gereksinim duyulmaktadır.
Projelerimizi, maketlerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir ortam olmalı.
Proje çizimi, maket yapımı, diğer ödevler.
Mimarlık için masaların büyük olması gerekir.
3. ve 4. sınıflar için bilgisayar (çizim kullanımı ve pafta için) kullanılacak prizli alanlar.
1. sınıflar için tasarım yapabilecekleri küçük maket masaları, bunlar pc masalarından
ayrı olmalı. Genel kullanım için ise, bireysel,
sessiz sınava çalışabilecek alanlar oluşturulmalıdır. Bence mimarlık eğitiminde 1.,2.,3.,4.
sınıf olmak üzere bütün öğrencilerin kullanabileceği, yeri geldiğinde sessiz kalabileceği,
yeri geldiğinde maket yapabileceği, yeri geldiğinde çizim yapabileceği kapsül tarzı alanlar oluşturulabilir.

•
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 farklıklar sebebiyle oluşan gürültü nedeniyle,
küçük grup çalışmaları için oluşturulacak
mekânların birbirinden ayrılmasına ve özelleşmesine gereksinim duyulmaktadır.
Bizim gibi farklı gruplar da çalışma yapıyorsa yine çok fazla ses oluyor. Bulunan alanların bir grubu değil birçok grubu barındırabilmesi 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 neden olmaması için mekânın ihtiyaca göre küçük mekânlara bölünmesi gerekiyor.

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

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

Dış mekânla kolay ilişki kurabileceğimiz, ferah bir ortam olsa iyi olur.

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

Farklı eylem alanlarına bölünmesi de kul-

Tema (3): Küçük grup olarak çalışma alanının, yoğun öğrenci sirkülasyonundan ayrılmamasına bağlı oluşan kalabalık ve gürültü
etkisi, çalışmayı engelleyen bir sorun olarak
görülmektedir.

Tema (7): Grup çalışma alanlarının gürültü-

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

lanımı olumlu yönde etkiler. Çizim için ayrı,
maket için ayrı.
den izole olması istenmekte ancak mekânın
tümüyle sessiz olmasına gereksinim duyulmamaktadır.
Sessiz oturma ve kullanım alanları olmalı.
Sessiz, oturma imkânı olan küçük bölümler

Olumsuz yönü kalabalık, gürültülü olması.
Grup arkadaşlarıyla çalışacak mekân bulamamamız.

Sessizliğe özen gösterilmeli

Tema (4): Küçük grup çalışmaları için alanların, ayrı odalar yoluyla ya da büyük bir
mekânın bölünmesiyle sağlanabileceği düşünülmektedir.

reysel çalışırken de kontrollü (kısık, hoş) ses-

Büyük mekânda panellerle ayrılmış özel
mekânlar olabilir ya da küçük odalar yapılabilir.

yapımı için uygun mobilyalara ve ortak kul-

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

Esnek kullanım da önemli, kimi masa başında

Farklı grup çalışmalarına uygun odalar birçok işe hizmet etmeli (konuşma, maket yapma, sunum yapma)

Bence her grup için ayrı masa ve alanlar

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

gerekli alanlar oluşturulmalı. İhtiyaca göre

Bizim için ses asla olmamalı diyebileceğimiz
bir etken değil. Zaten gruplar halinde de bilerle çalışıyoruz.
Tema (8): Küçük grup çalışma alanlarında;
kullanımda esneklik sağlayan, çizim/maket
lanılabilir destekleyici materyallere yer verilmesi beklenmektedir.
çalışmayı severken kimi yatağında veya koltukta çalışmayı tercih edebiliyor.
olmalı. İhtiyaca göre masalar büyütülüp küçültülmelidir. Veya farklı maket aletleri için
artan ödünç alınmalı ve onlar kullanabilmeli
(cetvel, bant vb. şeyler)

107

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)

Daha çok maket yaptığımız için bunlara uygun masalar olmalıdır.
Maket yapımına elverişli masalar olmalı
Maket yapacağımız için geniş bir alan olmalı.
SONUÇ
Günümüzde modern eğitim anlayışıyla uyumlu eğitim ortamlarında, öğrencilerin öğrenme
stillerindeki çeşitliliği dikkate alan, etkileşim
ve öğrenme olanaklarını arttıran informel
öğrenme mekânlarına gereksinim duyulmaktadır. Okullarda sınıf dışı öğrenme mekânı
olarak nitelendirilen bu ortamlar, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönlendirebilmesine olanak veren, bireysel ya da grup çalışmaları için kullanılabilir nitelikte tasarlanmaktadır. Çalışmada incelenen örneklerde,
informel öğrenme mekânlarının tasarımında
genel olarak, çalışma türlerine göre değişen
gereksinimlerin dikkate alınması; mekan
kullanımında ve mobilyalarda esneklik sağlanması; görsel ve fiziksel etkileşime olanak
tanınması; görsel, işitsel ve termal konforun
sağlanması ve teknoloji kullanımının desteklenmesi gibi temel konular dâhilinde kararlar
üretildiği ifade edilebilir.
Bu çalışma kapsamında, mimarlık eğitiminde
informel çalışmanın önemli bir gereksinim
olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir. Mimarlık 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, “bireysel ve küçük grup çalışma mekânlarının ayrımına duyulan gereksinim; çalışma mekânı
ve mobilyalar için esneklik; görsel, işitsel ve
termal konfor koşulları; dış mekan ilişkisi ve
teknolojik destek” konuları kapsamında değerlendirilebilecek gerekliliklerin yer aldığı
görülmüştür. Bu bağlamda, çalışmada elde
edilen temaların literatür araştırması bölümünde de önemine dikkat çekilen konularla
olan ilişkisine yönelik değerlendirmeler, Tablo 2 de sunulmuştur. Mimarlık eğitim binası
içerisinde informel çalışma için olanak sağlanamaması, öğrencileri farklı mekânları kullanmaya zorunlu olarak yöneltmektedir. Bu
durum, eğitim mekânlarında öğrenciler arasındaki etkileşimi engelleyen bir sorun olarak
değerlendirilmelidir. Dersliklerin informel
çalışma süreçleri için uygun olmayışı konusunda getirilen yorumlar da dikkate alınarak,
mimarlık okullarının tasarımında; informel
çalışma olanağı sağlayabilecek özel alanların
planlanmasına, dersliklerin planlanması kadar önem verilmesi gerektiği düşünülmelidir.
Mimarlık öğrencileri tarafından, bireysel ve
küçük grup çalışma alanlarının birbirinden
ayrı tutulması doğru bir çözüm olarak değerlendirilmektedir. Bireysel ve grup çalışma
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alanlarının çalışma süreçlerindeki farklılıklar
nedeniyle ayrı olmasına duyulan gereksinimi
açısından, kullanıma dayalı ayrımın, Polak binasında olduğu gibi bölümsel farklıklar oluşturularak ya da Umeå Mimarlık Okulu’nda
olduğu gibi açık plan şeması içerisinde esnek
kullanıma uygun seçeneklerle sağlanabileceği çözümler örnek olarak değerlendirilebilir.
Öğrenciler tarafından, mekânlar arasındaki
ayrımın, sosyal etkileşim olanaklarını engellemesi gerektiği ifade edilmiştir. Litertaür
araştırması bölümünde de belirtildiği üzere,
eğitim ortamında öğrencilerin birbirini görebilmesi, sosyal deneyimlerin desteklenmesi
ve öğrencilerin motivasyonun desteklenmesi
açısından önem taşımaktadır. Bu açıdan, mekansal ayrım sağlayacak çözümlerde, ayrım
sağlayan ancak öğrencilerin birbirleriyle olan
ilişkisine de olanak tanıyan tasarımların geliştirilmesi düşünülmelidir.

ortamlarının tasarım süreçlerinde önem ve-

Esneklik, mimarlık öğrencileri tarafından informel öğrenme mekânları ve mobilyalar açısından önemli bir gereksinim olarak değerlendirilmiştir. Bireysel çalışma mekânlarının,
mimarlık eğitimi sürecine özel olan, maket
yapımı ve proje çizimi gibi farklı boyutlarda
üretimlerin gerçekleşebileceği şekilde, esnek
kullanılabilir olması gerektiği ifade edilmiştir. Bu açıdan, mimarlık öğrencilerinin gereksinimlerinin öğrenilmesine, bireysel çalışma

nak sağlanabilmesi konuları düşünülmelidir.

rilmelidir. Öğrenciler, tarafından küçük grup
çalışma alanlarının elde edilmesinde iki farklı
yöntem önerilmiştir. Çalışma alanlarının özel
odalar yoluyla ya da genel bir mekân içerisinde bölücülerle ayrılarak sağlanabileceği belirtilmiştir. Bu farklı çözüm önerilerinde, öğrencilerin grup olarak çalışma süreçlerinde,
mekânı kendilerine özel bir ortam olarak hissedebilmesi yönündeki beklentileri de dikkate alınmalıdır. Polak binası ya da Jåttå Vocational School içerisinde oluşturulan, çevresiyle
görsel ilişkili ancak tanımlı mekânlar, öğrencilerin aradığı küçük ve özel çalışmalar için
aidiyet etkisinin sağlanması açısından başarılı örnekler olarak değerlendirilebilir. Bölücü
elemanlarla ayrılan mekânlarda da, panoların
niteliği sorgulanmalı; işitsel konfor açısından
akustik ayrımın ve esnek kullanımı destekleyen çalışma yüzeylerinin elde edilmesine olaBu açıdan, HUBB isimli modüler öğrenme
mekânı tasarımında, bireysel ve grup çalışması olanağı sağlayabilmek için oluşturulan
modüler ünitelerde akustik açıdan kontrolün
ve mahremiyetin bölücü yüzeyler yoluyla
elde edilmesi ve aydınlatma yoluyla ortamda
oluşturulan özelleşme etkisi, öğrencilerin gereksinimine cevap verebilecek farklı tasarımlara bir örnek olarak yorumlanabilir.
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Tablo 2. Çalışmada Belirlenen Temaların Genel Olarak Değerlendirilmesi
Bireysel ve
grup çalışma
mekânlarının
ayrımı

•
•
•
•
•

Esneklik:
Çalışma
mekanı ve
mobilyalar

•
•
•
•
•
•

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.
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 sebebiyle öğrenciler tarafından önemli görülmüştür.
Öğrencilerin görüşleri ışığında, görsel konfor açısından, doğal ışık alımının desteklenmesi ve kontrolünün sağlanması konularına,
özellikle mimarlık eğitim sürecinde informel
çalışma süreçlerinde tasarım çalışmalarında
yoğun olarak yararlanılan dizüstü bilgisayarların etkin kullanımına olanak tanımak
açısından önem verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın gerçekleştirildiği
mimarlık okulunda, öğrencilerin kullandığı
ortak kullanım alanlarında gün ışığı kontrolü kontrolüne yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumun, koridorda ve giriş
holünde gerçekleştirilen informel çalışmaları
olumsuz yönde etkilediği ve bu olumsuzluğun önemli bir sorun olduğu öğrenciler tarafından vurgulanmıştır. Dolayısıyla, mimarlık
öğrencilerinin bilgisayar kullanımı ve çizim
yapabilmesi açısından çalışma ortamlarında
gün ışığı kontrolü sağlayan düzenlemelere yer
verilmesinin önemli bir gereklilik olduğu düşünülmesi önem taşımaktadır. Termal konfor
açısından da informel çalışma mekânı olarak
kullanılan koridor ve giriş holündeki sıcaklığın yetersiz olması önemli bir sorun olarak
nitelendirilmiştir. Günümüz okul tasarımlarında, sirkülasyon ve ortak kullanım alanları
informel öğrenme için önemli bir potansiyel
olarak değerlendirilmektedir. Bu açıdan, çalışmanın gerçekleştiği mimarlık okulunda,

sirkülasyon mekanlarının termal konfor açısından da yetersiz olması önemli bir eksiklik
oluşturmaktadır. Eğitim mekânlarında sınıflar
dışında, informel çalışma mekânı olması beklenen tüm dolaşım ve ortak kullanım alanlarında termal konforun sürekliliğinin sağlanmasına önem verilmesi gerekmektedir.
Öğrencilerin yorumlarında çalışma sürecinde motivasyonu destekleyen bir nitelik
olarak ifade edilmiş olan bir gereksinim, bireysel çalışma ortamında dış mekânla ilişki
kurulmasıdır. Bu açıdan informel çalışma
mekânlarının dış mekânla bağlantılı olarak
kurgulanmasının, tasarım süreçlerinde değerlendirilmesinin yararlı olacağı ifade edilebilir. Mimarlık bölümü öğrencileri açısından
önemi vurgulanmış bir konu da, teknolojik
destek sağlanmasına duyulan gereksinimdir.
Bölüm binasındaki “priz eksikliği” öğrencilerin neredeyse tamamı tarafından çalışma
süreçlerini olumsuz etkileyen önemli bir sorun olarak tanımlanmıştır. Bireysel ve grup
çalışmalarının verimli bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanıyan çözümlerin geliştirilmesi açısından, mimarlık eğitim sürecinde
bilgisayar kullanımının gerekliliğine uygun
ölçüde, çalışma alanlarında priz ve data çıkışı bulunmasına önem verilmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda, öğrencilerin çalışma
esnekliğini arttırmak açısından kablosuz internet erişimi de desteklenmelidir. Mecanoo
tarafından geliştirilen HUBB isimli modüler
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öğrenme mekânı, teknolojik destek konusun-

tens: A Design Manual. Birkhäuser Arc-

da da detayların incelenebileceği bir örnek

hitecture (s.34-39). Basel: Birkhauser

olarak görülebilir.

CHILES, P., (2015a). “Introduction: Pers-

Çalışmada belirlenen temalar, literatür araş-

pectives on New School Building”. P
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Birkhauser
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EXTENDED 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: 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 interpreting 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 environments 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 environment 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 materials 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 determined 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 judges obtained will shed light on the design of informal learning spaces in architecture schools.
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MİMARİ TEMSİLDE KİŞİSEL ANLATILAR: KARIŞIK YAPILI
TEMSİLLER VE DİLLENDİRDİKLERİ 1
PERSONAL NARRATIVES IN ARCHITECTURAL REPRESENTATION:
MIXED STRUCTURED REPRESENTATIONS AND THEIR EXPRESSIONS
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Öz: Amaç: Bu çalışma karışık yapılı mimari temsilleri kişisel bilgi
kuramı üzerinden okuyabilmek ve ifade biçimlerindeki kişiselliği açabilmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın temel sorusu ise şu şekildedir:
Karışık yapılı temsillerde hangi bilgi katmanları çakıştırılmakta, bu
temsiller nasıl bir anlatı ve performatif an kurmaktadırlar? Yöntem:
Mimari temsil ve onun geçmişten günümüze değişimi, dönüşümü
irdelenmiştir. Bu dönüşüm bağlamında kişisel yaklaşımlara olanak
tanıyan karışık yapılı temsiller ve bu temsillerin kuramsal zeminini
beslediği düşünülen Polanyi’nin kişisel bilgi kuramı tartışılmıştır.
Mimarlıkta kişisel bilginin bir görünümü olduğu hipotezine dayanan
karışık yapılı temsillerin tasarım anlayışlarını çözümleyebilmek için
özgün bir yapma biçimine sahip bir isim olduğu düşünülen Perry
Kulper’ın çalışmalarından örnekler seçilmiş, bu örnekler ve anlatıları
üzerinden karışık yapılı temsillerin nasıl ve neden üretildikleri irdelenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda bu türden temsillerin
ne tür bir anlatı sunduğu tartışılmıştır. Bulgular: Seçili örnekler üzerinden karışık yapılı temsillerin ne türden bilgi katmanları içerdikleri
ve bu katmanlar arasındaki ilişkilerin nasıl kurulduğuna dair kişisel
yaklaşımlara değinilmiştir. Kulper’ın oluşturduğu teknikler üzerinden
bakılan bu yaklaşımlar sonucunda karışık yapılı temsillerin ilişkisel bir
sentez kurabilmek ve temsilin kavramsal yönünü kuvvetlendirebilmek
adına performatif birer düşünme ve ifade aracı oldukları ifade edilmiştir. Sonuç: Karışık yapılı temsiller tasarım ve temsil bilgisi ile kişisel
bilginin iç içe geçmesini sağlayabilen ve bu anlamda hem teknik hem
de mekânsal veriye dair katmanlar içerebilen temsillerdir. Bir söylem
içermeleri dolayısıyla da temsili öznel ve performatif kılmaya olanak
verebilirler. Karışık yapılı temsiller bağlamında kurulan tüm bu ilişki
biçimleri ise mimarlık öğrencileri ya da mimarlığın kavramsal yönüyle
ilgilenen tasarımcılar, araştırmacılar için oldukça zihin açıcı olabilir.

Abstract: Aim: This study was carried out in order to read mixed
architectural representations through the theory of personal knowledge
and to decode the concept of personality in the form of expression.
Thus, the main question of this study is defined: What kinds of knowledge layers are superimposed on mixed structured representations and
how do these representations establish a narrative and performative
moment? Method: Architectural representation and its transformation
from past to present are investigated. ‘Mixed structured representations’ that allow personal approaches and the theory of personal knowledge of Polanyi, which is supposed to feed the theoretical background
of these representations are discussed. In order to explore mixed
structured representations that appear as the reflection of personal
knowledge in architecture, examples from the works of Perry Kulper
were chosen to be analyzed. Through these examples, it is aimed to
investigate how and why the mixed representations are produced.
As a result of the obtained data, what kinds of narratives that these
types of representations present are discussed. Findings: Through
the selected examples, what kinds of knowledge layers are contained
in mixed structured representations are expressed and personal approaches regarding how relations between these layers are established
are explained. These approaches which are examined through Kulper’s
techniques show that mixed structured representations are a performative means of thinking and expression in order to build a relational
synthesis and to strengthen the conceptual aspect of representation.
Conclusion: Mixed structured representations are representations that
can provide both design and representation knowledge intertwined
with personal knowledge, and in this sense, include layers of both
technical and spatial knowledge. Because they contain personal narratives, they can also make the architectural representation subjective
and performative. All of these forms of relationships established in the
context of mixed structured representations can be quite eye-opening
for architecture students or designers and researchers interested in the
conceptual direction of architecture.
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GİRİŞ
Mimarlık yapısı gereği kendini temsiller üzerinden anlatmakta ve düşünsel kurguyu kendi
temsil araçları üzerinden dillendirmektedir.
Bu sebeple geçmişten günümüze gelen ve halen kullanılmakta olan birçok mimari temsil
araç ve tekniği mevcuttur. Bu araçlar çeşitli
dönemsel kırılmalar ile birlikte değişmiş ve
dönüşmüşlerdir. Bugün ise hem geleneksel hem de dijital olmak üzere birçok temsil
aracının varlığından söz edilebilir. Böylesi
çoklu bir ortamda dönüşüm ise kişisel yaklaşımlar ile birlikte daha özel temsil biçimlerine, tasarım ve mekân anlayışına olanak
sağlamaktadır. Bu türden özel yaklaşımlar bu
çalışma kapsamında ‘karışık yapılı temsiller’
olarak isimlendirilmiştir. Bu temsiller hem
geleneksel olandan beslenen hem de dijitalin
olanaklarından faydalanabilen, ancak doğrudan belirli bir tanımlamaya dahil olamayan,
farklı bilgi katmanlarını ve bunların ilişkilerini “performatif” (edimsel) olarak sergileyen,
eylem içinde üretilen ve bu eylem anının çözümlenmesiyle kavranan temsillerdir. Dolayısıyla karışık yapılı temsillerde ilişkisel düşünme, performatif olma ve kişisellik önemli
anahtar kelimelerdir. Bu tür temsiller tasarım
sürecinde ve/ya sunum sürecinde kullanılmaktadırlar.
Mimari tasarım, bir tasarım problemi ile karşılaşıldığı zaman her seferinde kendini yeniden kuran, bu sebeple yinelemeli ve döngüsel

olan bir süreçtir. Kişisel bilgi de benzer şekilde; bir probleme dâhil olma durumunda, bir
etkileşim ya da deneyim anında her seferinde
yeniden şekillenir. Her türlü bilgi, deneyim ya
da kültürel birikim, sosyal durum gibi bireyin öznelliğini kuran etkenler kişisel bilginin
oluşmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla kişisel bilgi içselleştirilmiş bir bilgidir ve algı,
sezgi, duyumsama gibi olgularla birlikte var
olmaktadır. Bu sebeple bu bilginin tümüyle
çözümlenebileceği düşünülemez. Bu bağlamda çalışmanın ana argümanı, kişisel bilginin
yalnızca bir kısmına erişilebileceğinin kabulü
üzerinden kurulmuştur.
Çalışma kapsamında mimari tasarım sürecinde kişisel bilginin deşifre edilebilmesi
için kendi içerisinde de kişisellik barındıran
karışık yapılı temsillerden faydalanılmıştır.
Çünkü temsil, kişisel bilgiyi açığa çıkarmayı
sağlayabilen bir ortamdır. Karışık yapılı temsiller ise daha özelleştirilmiş ve performatif
(eylemlilik içeren) bir ortam olarak düşünülebilir. Bu tür temsillere örnek olduğu düşünülen Perry Kulper’ın üç çalışması bu araştırma
bağlamında örneklem olarak seçilmiş ve tasarımcının hem temsil dili hem de anlatısı üzerinden sökülmeye çalışılmıştır. Elde edilen
veriler üzerinden karışık yapılı temsillerde
sergilenen düşünce yapıları, tasarım anlayışları, bu tür temsillerin ne tür bir anlatı sundukları ve nasıl bir söylem ürettiklerine dair
bir değerlendirme yapılmıştır.
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AMAÇ

KAPSAM

Bu çalışmanın amacı, karışık yapılı mimari
temsilleri kişisel bilgi kuramı üzerinden okuyabilmek ve ifade biçimlerindeki kişiselliği
açabilmektir. Karışık yapılı temsiller hem
geleneksel olandan beslenen hem de dijitalin
olanaklarından faydalanabilen, ancak doğrudan belirli bir tanımlamaya dahil olamayan,
farklı bilgi katmanlarını ve bunların ilişkilerini “performatif” olarak sergileyen, eylem
içinde üretilen ve bu eylem anının çözümlenmesiyle kavranan temsillerdir. Dolayısıyla bu
çalışma, bu türden temsillerin nasıl çözümlenebileceğine dair bir arayış içerir.

Çalışma kapsamında, tasarım bilgisi bağlamında Polanyi’nin kişisel bilgi kuramından
ve mimari tasarım sürecinde kişisel bilginin
deşifre edilebilmesi için kendi içerisinde de
kişisellik barındıran karışık yapılı temsillerinden faydalanılmıştır.

Çalışmanın temel sorusu ise şu şekildedir:
Karışık yapılı temsillerde hangi bilgi katmanları çakıştırılmakta, bu temsiller nasıl bir anlatı ve performatif an kurmaktadırlar?
Bu soru bağlamında Perry Kulper’a ait seçili
örnekler üzerinden çözümlenmeye çalışılan
bilgi katmanlarının nasıl bir araya getirildiği, bunun için hangi taktiklerin kullanıldığı
açılmaya çalışılmıştır. Bu anlamda, tasarım
sürecindeki kişisel yaklaşımlar ile kendini
kurmayı deneyen karışık yapılı temsillerin
potansiyeli, bu potansiyelin açığa çıkarılması ve açığa çıkarılan bilgiler ışığında mimari
temsilin pozisyonu önemsenmektedir.

Karışık yapılı temsil araçları bu çalışma kapsamında; geleneksel ya da dijital temsil araçlarının ötesinde ya da onları da içine alarak
oluşturulan, belirli kalıplar içinde kalmadan
eylem içinde üretilen, farklı bilgi katmanlarının çoklu biraradalığı ile türeyen temsil
biçimleri olarak ele alınmıştır. Söz konusu
temsiller bitmemiş, açık uçlu, keşfe olanak
veren, anlık araştırmaların potansiyellerini
sergileyen, kişisel bilgiye, farkındalıklara ya
da ihtiyaca göre şekillenebilen, performansa
dayalı bir tür dil oyunu kuran bir düşünme
ve yapma aracı olarak ifade edilmiştir. Bu tür
temsiller geleneksel olanın ötesine geçtiği ve
tasarımcının kurduğu ilişkilerle üretilebildiği
için genel bir bilgi vermek yerine tasarımcının ürettiği bilgiyi ortaya koyan kişiselleşmiş
bir temsil biçimidir ve bu anlamda kıymetli
bulunan karışık yapılı temsiller bu çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Bu
tür temsillere örnek olduğu düşünülen Perry
Kulper’ın üç çalışması ise bu araştırma bağlamında örneklem olarak seçilmiş ve tasarımcının hem temsil dili hem de anlatısı üzerinden sökülmeye çalışılmıştır.
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YÖNTEM
Bu çalışmada öncelikle mimari temsil ve onun
geçmişten günümüze değişimi, dönüşümü
irdelenmiştir. Bu dönüşüm bağlamında kişisel yaklaşımlara olanak tanıyan karışık yapılı
temsiller ve bu temsillerin kuramsal zeminini
beslediği düşünülen Polanyi’nin kişisel bilgi
kuramı tartışılmıştır. Mimarlıkta kişisel bilginin bir görünümü olduğu hipotezine dayanan
karışık yapılı temsillerin tasarım anlayışlarını
çözümleyebilmek için özgün bir yapma biçimine sahip bir isim olduğu düşünülen Perry
Kulper’ın çalışmalarından örnekler seçilmiş,
bu örnekler ve anlatıları üzerinden karışık
yapılı temsillerin nasıl ve neden üretildikleri
irdelenmeye çalışılmıştır. Seçili örnekler üzerinden karışık yapılı temsillerin ne türden bilgi
katmanları içerdikleri ve bu katmanlar arasındaki ilişkilerin nasıl kurulduğuna dair kişisel
yaklaşımlara değinilmiştir. Kulper’ın oluşturduğu teknikler üzerinden bakılan bu yaklaşımlar sonucunda karışık yapılı temsillerin ilişkisel bir sentez kurabilmek ve onların performatif birer düşünme ve ifade aracı olmalarına yönelik bir çözümleme denenmiştir. Elde edilen
veriler sonucunda ise bu türden temsillerin ne
tür bir anlatı sunduğu tartışılmıştır.
(MİMARİ) TEMSİLDE KİŞİSEL ANLATILAR
Temsil zihinde olan/oluşan ile üretilen şey
arasında ilişki kurmayı sağlayan bir ortam,

teknik ve araçlar bütünüdür. Zihinde olanla
kurduğu bağ sebebiyle temsil, Savaş’ın da
işaret ettiği üzere “henüz gerçekleşmemiş
olan ile doğrudan ilişkilidir” (Savaş, 2002:
87). Mimarlık da yapısı gereği kendini, kendine ait bir temsil dili üzerinden ifade etmektedir. Bu sebeple mimari temsil çeşitli araç ve
tekniklere sahiptir. Mimarlık nesnesini ifade
edebilmek amacı ile kullanılan bu teknik/
araçlar, aslında onları ortaya çıkaran düşünceleri yansıtacak biçimde şekillenir. Benzer
bir yaklaşımı savunan Scheer de bu sebeple
temsili, bir düşüncenin ve sunum aracının
melez bir ürünü olarak ifade etmiştir. Ona
göre çizim araçlarının özellikleri mimarlığın
nasıl yaratıldığı ve düşüncelerin nasıl görünür olduğu ile ilgilidir (Scheer, 2014: 52). Bu
ifadeler temsilin tasarım süreci ile ilişkisini
düşündürtmektedir. Süreç ile ilişki bağlamında Bolt da benzer bir argümanı paylaşır. Ona
göre temsiliyet bir sonuç değil, daha çok bir
düşünce ve dünyayla kurulan bir ilişki biçimidir (Bolt, 2004: 17). Bu noktada süreç vurgusu önem kazanmaya başlamaktadır.
Mimari tasarımda süreç temsil ile birlikte
aktif bir katılım gerektiren, dolayısıyla da
performansa dayalı bir durumdur. 1950’lerin
sonlarında performans, özellikle dilbilim ve
kültürel antropoloji gibi beşerî bilimlerde- ve
diğer araştırma alanlarında- etkili bir kavram
olarak ortaya çıkmıştır. Dil alanındaki ‘edimsellik’ kavramı ile performans kavramı ben-
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zeşim içerir. Ayrıca dilde performans enformel senaryoları da dahil ettiği için eylemlerin
örtük kalmış̧ yönlerini de açmaya çalışır (Güner, 2012: 26). Kültürel bağlamda ise statik
bir eser koleksiyonu olmaktan ziyade etkileşimli ve iç içe geçmiş̧ dinamik bir ağ̆ yapısına
ve aynı zamanda biçim, yapı, değer veya anlamın sabitliğine karşı çıkan çok katmanlı süreçlere dönüşmüştür (Kolarevic & Malkawi,
2005: 205). Bu sebeple çağdaş kültür anlayışı
performatif yaklaşımlara açık hale gelmiştir.

rür. Bu sebeple gündelik deneyimlere göre
tiyatrodaki performansı daha ‘doğru/ gerçek’
olarak kabul eder. Çünkü tiyatro aracılığıyla
hayal ürünü bir alanda dolaşıma izin veren
performans ile eylemler, eğlence için bile
olsa aşırı uçlara taşınabilmektedir (Schechner, 2003: xi). Uç durumlar gündelik eylemlerin örtük/ gömülü yönlerini açabilmek için
çarpıcı olabilmektedirler.

Performatif olma hali her an bir etki üretme
potansiyeline sahip olma durumu olarak düşünülebilir. Çünkü performans mekanizmaları hareketsiz ve katı değil, göçebe ve esnektir.
Mekanları kapalı/örtülü değil, ağa bağlı ve
dijitaldir; zamansallığı ise çok ritimlidir ve
doğrusal değildir. Performatif olma durumu
aynı zamanda yeni bilgi konuları, kimlikler,
cinsiyet değiştiren bedenler ve dijital avatarlar üretir. Bu bağlamda özneler birleştirilmiş
değil parçalanmış̧ , merkezi değil dağıtılmıştır
aynı zamanda sanal kadar gerçektir (Kolarevic & Malkawi, 2005: 179). Dolayısıyla performatif, performansın içerdiği eylemliliği
ifade etmek anlamında_ esnek, çözük ve çok
ritimli olma halidir.

Schechner performans kavramını teorik bir
çerçevede 1977 yılında ‘Performans Teorisi’
isimli kitabında kullanmıştır. O performansı
öncelikli olarak “tanımlanması son derece
zor bir kavram” olarak ifade eder. Sonrasında Erving Goffman’ın perspektifinden bakar ve performansı eylemlilik (performing)
üzerinden açar; nitekim performans eylemini herhangi bir faaliyeti karakterize eden bir
davranış tarzı olarak tanımlar. Böylece performans ayrışmış̧ bir türden ziyade herhangi
bir durumda ortaya çıkabilecek bir nitelik
olarak görülebilir, der (Schechner, 2003: 29).
Böylesi bir nitelik aynı zamanda performansı farklı disiplinlerin içine dahil etme olanağı
sunmaktadır. Bu bağlamda gerek kavramsal
gerekse işlevsel olarak performansın mimarlık ile de ilişkili olduğu söylenebilir.

Bir eylem durumu olarak performans tiyatro
ile de oldukça yakından ilişkilidir. Nitekim
Schechner’in performans tanımlarından biri_
tiyatro bağlamında_ eğlence için inandırmaktır; onu yanılsamanın yanılsaması olarak gö-

Mimaride bir paradigma olarak performansın
ise kökeninin 20. yüzyıl ortalarındaki sosyal,
teknolojik ve kültürel ortama kadar uzandığı söylenebilir: 60’lardaki avangart tasarım
ütopyaları, Archigram gibi. Bu yaklaşımlar
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performatif eylemler aracılığıyla kültürel
kimliğin ve mekansal uygulamanın anlamını
yeniden canlandırmayı, değiştirmeyi ve dönüştürmeyi denedikleri için bugün dahi belirli bir rezonansa sahiptirler. Bu haliyle performatif kavramı mimari programı tekil, sabit
ve durağan değil, sosyo-ekonomik, kültürel
ve teknolojik değişimlerin zamansal dinamikleri tarafından yönlendirilen, çoklu, akışkan ve belirsiz olarak ele alınır. Dolayısıyla
kültür, teknoloji ve mekanın birbirini sürekli
etkileyen dinamikleri mimariyi de etkiler ve
onu aktif bir ilişki ağı içine dahil eder. Performans mimarlığında mekan, sabitlerin ve belirli programların aksine belirsiz bir şekilde
ortaya çıkar. Bu anlamda bir tasarım paradigması olarak performans, mimarlık alanında
mekansal, sosyal, kültürel ve teknik (strüktür,
ısı, akustik gibi) açıdan görünür olmaya başlar (Kolarevic & Malkawi, 2005: 205).
Güner ise performansın mimarlık ile ilişkisine geçmeden evvel sanat ile olan ilişkisinden
söz eder. Dolayısıyla mimarlıkla kurulan ilişkinin sanat kanalından beslenerek gelen bir
süreç olduğu düşünülebilir. Bu anlamda Güner; 1960’larda sanat alanındaki ‘happening’
serileri, 1968’de Paris’te yaşanan öğrenci
olaylarının yarattığı kültürel ve sosyal değişimi, Lefebvre ve Foucault’nun düşüncelerinin mimarlık ortamına sızması, Tschumi ile
birlikte ‘event’ kavramı ile mekanın statikliğinin kırılma çabası, Derrida’nın ‘edimsellik’

kavramını mimarlık ile ilişkilendirmesi ve
bunu mekânsal dışavurum olarak görmesi,
‘olay’ kavramının her an yeniden inşa edilen,
devingen ve özneye ait olan bakışının mekan
kavramını dönüştürmesi, günümüzde ise dijital ağ̆ ilişkilerinin mimarlık ile bağıntıları
bağlamında mimarlık ve performans ilişkisini tartışmıştır (Güner, 2012: 26-27).
Mimarlık ile kurduğu ilişki üzerinden performans/ performatif olma hali düşünüldüğünde,
mekân olgusu statik ve nesnel anlayış yerine
devingen ve öznel bir anlayışa evrilmeye başlamıştır denilebilir. Değişen mekân olgusu,
onu ifade etmeyi sağlayan mimari temsilleri
de etkilemiştir. Bu durum ise mimari temsilde
konvansiyonel ötesi ifadelerin yolunu açmaya başlamıştır. Dolayısıyla performatif olma
hali mimari temsil bağlamında konvansiyonel olanın sınırlarına, formuna tutunmayan
ve eylemde olan bir süreç olarak ele alınabilir. Böyle bir süreç bir tür “oyun” olarak düşünülebilir; genel kuralları olan ancak tasarlayan öznenin süreç içerisindeki eylemlilik
hali ve zaman etkeni ile birlikte her seferinde
yeni bir ‘şeye’ dönüşen bir oyun gibi. Uraz da
benzer bir argüman ile tasarımı tek kişilik bir
oyuna benzetmiş, bu bağlamda temsili de o
kişinin oyuncu olarak sergilediği performans
olarak ifade etmiştir (Uraz, 2002: 80). Bu durum ise kişisel olarak farklılık gösterebilecek
bir sürece işaret eder ve temsili de yapısal ve
içeriksel olarak birbirinden bağımsız kılar.
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Dolayısıyla bu ikili durum her zaman birebir
örtüşmeyebilir. Bu örtüşmeme hali bir yandan da temsili nesnenin göstereni olma durumundan kurtararak onu özgürleştirmektedir.
Bu durum dilbilim üzerinden daha okunaklı
olabilir; örneğin elmanın kendisi, simgesi ve
kelimesi arasındaki ilişki gibi. Wittgenstein
bu durumu dil oyunu olarak adlandırır: “Dil
ile dilin örüldüğü eylemlerden oluşan bütüne
de dil oyunu diyeceğim… bu terim dili konuşmanın, bir etkinliğin ya da bir yaşam biçiminin parçası olduğu olgusunu öne çıkartmak
anlamına gelir” (Anlı, 2013: 152). Kelimeler
ve eylemler üzerinden gelişen bu oyunu Uluoğlu da mimari tasarım sürecinde benzer bir
şekilde kullanmıştır. Tasarlamanın dili, çizim
ve sözün bir arada kullanılması ve eylem
içerisinde olması ile oluşmaktadır (Uluoğlu,
2000: 33-58). Dolayısıyla tasarımın sözlü ve
grafik bir dili vardır. Bu dil, temsil bağlamında da düşünülebilir. Nitekim Gürer “mimari
temsilin karakterinin belirlenmesinde ilk ilişkiler zincirini mimari temsilin dilsel özellikleri oluşturmaktadır” diyerek temsilin dil ile
olan benzerliğini açmaya çalışmıştır (Gürer
ve diğ., 2005: 88). Çünkü mimari temsil her
ne kadar iki ya da üç boyutlu çeşitli temsil
teknikleri üzerinden düşünülse de karşılıklı
konuşmalar, tartışmalar, semboller, fotoğraflar, metinler, kişisel birikimler de onun yapısını oluşturmakta, ‘mimarlık nesnesi’ tüm bu
ilişkilerin bir arada kurulması ile birlikte var
olabilmektedir.

Sözü edilen ve mimari temsilin yapısını
oluşturan teknikler ve o tekniklerin ilişkisel
olarak bir arada kullanılma biçimleri, mimari temsili performatif hale getirmeye başlar.
Bu anlamda mimari temsiller bir düşünce ve
o düşüncenin görünürlüğü arasında bir deneyim kazanmaya aracılık ederler. Scheer’e
göre bu deneyimlere dayanılarak temsil, bilgilerimizi sonsuz bir şekilde revizyona uğratır (Scheer, 2014: 42). Bu anlamda döngüsel
olarak devam eden bilgi, deneyim ve iletişim
süreci temsili araç olarak kullanmaktadır.
Geleneksel anlamda mimarlık ise bir nesne
olarak görülmektedir. Ancak modernitede,
özne ve nesnenin sınırları daha geçirgen hale
gelmiştir. Dolayısıyla temsilin hem kendine özgü bir anlam alanına hem de işlevsel
bir anlam alanına sahip olduğu söylenebilir.
Tanyeli çizimin kendine özgü anlam alanına
örnek olarak Libeskind’in End Space projesini vermiştir. İşlevsel anlamı için ise temsilin
mekansal ya da tektonik dünyayı anlatma görevinin olduğundan söz eder. Buna örnek olarak ise uç örnekler olarak görülebilecek Archigram, Soleri, Lebbeus Woods gibi isimleri
verir. Onların mekân yaşantılarına dönüşen
sınırları çizdiğini ifade eder (Tanyeli, 1998:
43-45). Temsilin kendine özgü anlam alanına sahip olması ya da özerkliği konusu Yalınay tarafından ise şu şekilde ifade edilmiştir:
“Post-modern durumla beraber gelen dekonstrüktivist söylemin mimari gösterimdeki yansıması, geleneksel mimari anlatımdaki araç-
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sallığı reddederek çizginin sahip olduğu gücü
gündeme getirme çabasındadır” (Yalınay,
1994: 50). Bu ifade temsilin kendine özgü
olan anlam aralığına işaret etmektedir. Yalınay, Tanyeli ile benzer olarak Libeskind’in
Micromegas ve Chamber Works projelerini,
örnek göstermiştir (Yalınay, 1994: 50).
Temsil genel olarak bir araç, ortam ya da teknik olarak görülmektedir. Mimarlık ile ilişkisi bağlamında ise her zaman fiziki mekânsal
karşılıklar aramayan, kendine özgü bir anlam alanının olduğundan da söz edilebilir.
Dolayısıyla gerek fiziksel gerekse düşünsel
dünyamız temsil ortamında oluşmaktadır. O
halde dünya ile temasımızı sağlayan bir ara
durum mudur temsil? Bu sayede mi kendimizi biliriz? Mimarlık ile ilişkisi bağlamında
bakıldığında ise temsil mimarlığın yalnızca
sınırlarında mı gezinir? Mimarlığa aracılık
edebilmek ya da yalnızca kendini ifade edebilmek için kendine özgü bir yapısı mı olmalıdır?
Mimari temsile tüm bu sorular ve tartışmalar ışığında bakılıp bir ortaklık kurulmak istenildiğinde, en genel anlamda, bir araç ve
ortam olarak düşünülebilir; dünya ile temasımızı kurmaya yarayan bir düşünme/yapma
aracı ve ortamı. Temsilin bu anlamda ifadesi;
sınırlı bakışların azaltıldığı, indirgenmiş teknik bilgi katmanlarının yeniden çoğaltıldığı,
anlık durumları da içine alabilen, tasarımcıya yeni rotalar açabilen bir aralığa işaret et-

mektedir. Ancak geleneksel anlamda mimari
temsil araçları kendilerini daha çok nesnel
ve statik bir bakış üzerinden kurmaktadırlar.
Çünkü bu yöntemlerin kendilerine ait bir dilleri ve yapma biçimleri olduğu için verdikleri
bilgi sınırlı kalmaktadır. Ancak bu durum da
geçmişten günümüze çeşitli kırılma noktaları ile birlikte dönüşüme uğramıştır. Örneğin
Rönesans’ta perspektifin keşfi ile mekân algısı, Orta Çağ’dan beri kullanılagelen maket
yönteminden farklı olarak ama çizim düzleminde o algıyı kurabilmek adına, önemli bir
kırılma noktası olmuştur. Ancak perspektif
de Aydınlanma Çağı ile birlikte ölçülemez
olması nedeniyle tartışmalar yaratmıştır. Bu
duruma karşı ise aksonometri yöntemi geliştirilmiş, hem çizim düzleminde üç boyut
algısı hem de perspektifin veremediği ölçü
sorunsalı çözülmüştür. Değişen dünya dinamikleri ve teknolojik gelişmeler ile birlikte
bu teknikler de tasarı geometri ve kolaj gibi
yöntemlerin oluşumuyla kırılmalar geçirmişlerdir. 20.yüzyıla gelindiğinde ise artık temsilin retorik anlamı da tartışılmaya başlanmış,
bilgisayarların da tasarım ortamına girmesi
ile birlikte yeni kırılmalar oluşmuştur.
Diğer birçok alandan farklı olarak mimari
temsil araçlarındaki bu kırılmalar ve dönüşümler, kendisinden önceki aracı yok etmemiştir. Aksine bir tür birikme söz konusudur.
Bu sebeple bugün temsil araçlarına bakıldığında ‘çoklu’ bir durum görülmektedir. Bu
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çoklu olma durumu hem geleneksel hem de
dijital araçların varlığı üzerinden düşünülebilir. Ancak dijital araçlar ile birlikte temsilin
yapısına ilişkin radikal bir değişim olmamıştır. Konvansiyonel tekniklerden farkları,
üç boyutlu nesneleri dinamik bir üç boyutlu
anlatım ile ifade edebilmektir. Geleneksel
yöntemlerde temsil ortamı maket ya da kâğıt
iken, dijital yöntemlerde bu ortam ekran olmuştur. Dolayısıyla ara yüzün değişmesi
temsile ait sorunsalı/ ideolojik çerçeveyi kırmaya yetmemiştir. Bu sorunsal üzerinden,
gelenekselin ötesine geçebilecek ve bugünün
dünyasını (temsil araçları ve görsel bilgi bağlamında çokluk içeren) ifade etmeye imkân
verebilecek temsil anlayışından/ aracından
söz edilebilir mi?
Mekâna ilişkin verilerin ya da bilgilerin çoklu- karmaşık ilişkileri ve bunların mekânı
üretme ve dönüştürme hali, oyun düşüncesi,
eylemlilik hali, performatif olma durumu,
düşünce ve eylem arasındaki ilişkilerin kurulması gibi çeşitlilik içeren fazlar temsil etme
biçimlerindeki farklılaşmaları tetiklemektedir. Bu farklılaşmalar yeni bir dil olarak da
düşünülebilir. Bu dil, çalışma kapsamında karışık yapılı temsiller olarak ifade edilmiştir.

temsiller olarak da düşünülebilir.1 Karışık
yapılı temsil araçları bu çalışma kapsamında;
geleneksel ya da dijital temsil araçlarının ötesinde ya da onları da içine alarak oluşturulan,
belirli kalıplar içinde kalmadan eylem içinde
üretilen, farklı bilgi katmanlarının çoklu biraradalığı ile türeyen temsil biçimleri olarak
ele alınmıştır. Söz konusu temsiller bitmemiş,
açık uçlu, keşfe olanak veren, anlık araştırmaların potansiyellerini sergileyen, kişisel
bilgiye, farkındalıklara ya da ihtiyaca göre
şekillenebilen, performansa dayalı bir tür dil
oyunu kuran bir düşünme ve yapma aracı
olarak ifade edilmiştir. Bu tür temsiller geleneksel olanın ötesine geçtiği ve tasarımcının
kurduğu ilişkilerle üretilebildiği için genel bir
bilgi vermek yerine tasarımcının ürettiği bilgiyi ortaya koyan kişiselleşmiş bir temsil biçimidir. Geleneksel yöntemler daha çok bitmiş, genel, durağan, sınırlı, resimsel, bilinen,
tekil ve var olan ile ilişkilendirilirken; karışık
yapılı temsiller bitmemiş, özel, performatif,
çoğaltılmış, ilişkisel, araştırmacı, çoğul ve
aranan (olası olan) ile ilişkilendirilmiştir. Bu
açıklığı sağlaması anlamında mimari temsilde yaratıcı bir aralık olma potansiyeli barındıran ve bu anlamda kıymetli bulunan karışık
1

Karışık yapılı temsiller hem mimarın söylemine eğilmekte hem de onu somutlaştırmaktadır, dijital tekniklerden de beslenebilmektedir. Ayrıca katmanlı (layering) ve süperpoze
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Bu türden tekniklerin kullanımına örnek olarak
Tschumi’nin çalışmaları, ilk örneklerden sayılabilecek, üzerinden bakılabilir. Örneğin Parc de La
Villette çizimlerinde hareket (event) kavramının
altını çizerek, katmanlaşma ve süperpoze tekniğini
kullanmıştır. (Kaynak: http://www.tschumi.com/
projects/3/)
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yapılı temsiller bu çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır.
Karışık yapılı temsiller katmanlı bir yapıya
sahip olmakla birlikte artlarında yatan bir
söyleme/hikâyeye dayanmaktadırlar. Bir söylemi olması dolayısıyla bu türden temsillerin
düşünce yapıları her seferinde o söyleme göre
yeniden kurulma şansına sahiptir. Bu durum
ise bizi benzer bir niteliğe sahip olan ve bu
çalışmanın kuramsal zeminini besleyen kişisel bilgi kuramına götürebilir. 20.yüzyılın ortalarında çağdaş bilim felsefecisi olan Polanyi tarafından ortaya atılan kişisel bilgi (personal knowledge) kuramının temelinde, yine
Polanyi’nin ortaya attığı örtük/örtülü/zımni
bilgi (tacit knowledge) kavramı yatmaktadır.
Bu kavramın temel argümanı, insanın ifade edebildiğinden çok daha fazlasını bildiği
(we know more than we can tell), üzerinedir
(Grand, 2007: 174). Polanyi’den sonra örtük
bilgi kavramını birçok araştırmacı çalışmıştır.
Örneğin Jennex’e göre örtük bilgi; oldukça
kişisel, biçimsel hale getirilmesi zor, iletişimi
ve paylaşımı oldukça güç olan bilgi türüdür.
Subjektif (öznel) anlayışlar, sezgiler, önseziler, duygular, değerler, inançlar ve idealler örtülü bilgiyi oluşturan unsurlardandır (Jennex,
2008: 136). Benzer bir biçimde Johannessen
ve arkadaşları da Polanyi’nin örtük bilgi teorisini, bilginin insanlar tarafından nasıl geliştireceğini ve kullanılacağını tanımlamak
olarak ifade eder. Söz konusu teori eylem yö-

nelimlidir ve eylemin gerçekleştiği süreçlere
odaklanmaktadır (Johannessen ve diğ., 2001:
8). Dolayısıyla örtük bilgi için denilebilir ki;
sezgiseldir, deneyimlere dayanır ve nihayetinde kişiseldir.
Polanyi’ye göre kişisel bilgi, bilimsel bilginin yeniden yorumlanabilmesine dair alternatif bir bakış önerisidir. Kişisellik ve bilgi
kelimelerinin birbirine ters şeyler olarak düşünülebileceğinden söz eder. Çünkü bilgi,
genel olarak evrensel kabuller üzerinden karşılık bulmaktadır ve objektiftir. Polanyi’ye
göre buradaki çelişki, ‘bilme’ anlayışını değiştirerek çözülür. Teorinin ilk ipuçları Gestalt psikolojisinin bulguları ile oluşmuştur,
Gestalt’ın felsefi etkilerinden kaçınmaksızın
bir arayış söz konusudur. Dolayısıyla bilmeyi
(knowing), bilinen şeylerin aktif bir şekilde
kavranması olarak görmekte, beceri gerektiren bir eylem olduğunu düşünmektedir. Burada ‘anlama’ kelimesi de önem kazanmaktadır. Polanyi’ye göre anlama, keyfi/ pasif bir
eylem değildir ancak sorumlu bir eylemdir.
Bu türden bir bilme saklı gerçeklerle temas
anlamında objektif, henüz bilinmeyen gerçek sonuçların bu belirsiz aralığını öngörmek
için bir koşul olarak tanımlanan temastır. Bu
sebeple kişisel bilgi, kişisel olan ile objektif
olanın bir araya getirilmesi olarak ifade edilir
(Polanyi, 2005: 1-5).
Polanyi’nin kişisel bilgi kuramı üzerine çeşitli yaklaşımlar söz konusudur. Örneğin
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Atkinson, Polanyi için bilimsel bilgide tam
anlamıyla bir tarafsızlığın ya da nesnelliğin
olmadığını benimsediğini ifade etmiştir. Dolayısıyla her bilginin kaçınılmaz olarak kişisel bir tarafı vardır; en azından karar verme
süreci, hipotez aşaması, sonuçların değerlendirilmesi gibi çeşitli aşamalarda kişisellikten
söz etmek mümkündür. Çünkü Atkinson’a
göre bir şeyi keşfetmenin kaynağı bulunacak şeye olan inançta yatmaktadır (Atkinson,
2012: 12-50).
Polanyi’ye göre bilgi katılımla edinilir, bisiklete binme örneğindeki gibi. Dolayısıyla
ona göre her bilgi, bilen kişinin kişi olarak
katılımını gerektiren kişisel bilgidir. Bu bağlamda katılımı sağlayabilmek ya da kişisel
bilgiyi keşfedebilmek için süreç önem kazanmaktadır. Süreçte ise bilgi-eylem ilişkisi
önemlidir. Belardi bu türden bir ilişkiyi şu
şekilde ifade etmiştir: “Bilgide, duyum ve
hareket birbirleriyle bütünleşirler ve belirli
bir ‘kategoriyi’, beyindeki tutarlı bir cevabı,
yani bir anlam öncülünü oluştururlar. Ek olarak, peş peşe yapılan ‘keşifler’ -yani değişik
zaman ve bağlamlarda aynı özneye ilişkin
farklı duyumlar- asla aynı olmadıklarından,
her bir kategori sonsuz defa belirlenir ve yeniden sınıflandırılır” (Belardi, 2016: 12-14).
Burada yine döngüsel bir ilişki düşünülebilir.
Aynı zamanda her an bir değişim ve yeniden
oluşum durumu olduğu için bilgi-eylem ilişkisi özelinde neredeyse sonsuz olasılıktan

söz edilebilir. Bu olasılıkların vücut bulma
halleri ise kişisel yaklaşımlar aracılığıyla kurulan karışık yapılı temsiller üzerinden düşünülmektedir. Çünkü hem kişisel bilgi hem
de karışık yapılı temsiller tasarımcıya özgü
olan, anlık üretilebilen, değişip dönüşebilen,
süreç içerisinde yeniden strüktüre edilebilen,
dinamik/ performatif bir bilme, ifade etme ve
anlama hali olarak görülmekte, bu bağlamda
da yan yana düşünülmektedirler. Dolayısıyla
hem karışık yapılı temsilin kendi yapısı hem
de kişisel bilgi kuramının yapısı, mimari tasarımı her seferinde özgün ve kişisel olarak
kurmaya olanak tanımaktadır. Bunu sağlayabilmek için tüm temsil araçları istenilen
kombinasyonlarda ve tasarım düşüncesine
uygun biçimlerde kullanılabilir. Hangi temsil aracının nasıl kullanıldığı ise kişisel bilgi
bağlamında yeni alternatiflere açık bir şekilde ve ilgili tasarım probleminin gerektirdiği
biçimde değişmektedir. Perry Kulper ve çizimleri bu düşünme biçimine ve dolayısıyla
karışık yapılı temsillere örnek olarak görülen
isimlerden biri olarak bu çalışma kapsamında
incelenecektir.
BİR ÖRNEK: PERRY KULPER
Günümüzde mimari temsil, sözü edilen çoklu ortamlar sayesinde performatif ve kişisel
üretimlere olanak sağlamaktadır. Bu türden
çalışmaları olan isimlerden birisi ise mimar
ve akademisyen Perry Kulper’dır. Profesyonel ve akademik bir geçmişe sahip olan
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Kulper, çalışmalarını akademik ortamda yürütmekle birlikte temsil ve eğitim alanına
koyduğu katkı anlamında önemsenmektedir.
Temsil konusundaki özel ilgisi ise mimari
çizimin potansiyelini araştırmak üzerinedir,
denilebilir. Kulper ilişkisel düşünme ve geleneksel yöntemlerin ötesine geçme düşüncesi
bağlamında tartıştığı ve kullandığı temsili,
kendine özgü geliştirdiği yapma biçimleri ve
söylemler üzerinden kurmaktadır. Geleneksel ve dijital temsiller, fotoğraflar, semboller,
yazılar gibi çeşitli bilgi katmanlarını kurduğu
yöntemler üzerinden bir araya getirerek oluşturduğu spekülatif öneriler onun kişisel yaklaşımını oluşturmuştur.

olma gibi bir niyetleri yoktur (Castle, 2014:

Wai Think Tank grubuna göre, Kulper’in çizimleri bilgi ve olanakların bir kozmosudur,
yerleşmeyen ve her zaman gelişen bir düşünce mimarisidir. Kulper, Wai ile yaptıkları
görüşmede mimari temsilin bir projenin tasarımında bir şeyleri çok hızlı bir biçimde azaltmasını, indirgemesini (reduction) nasıl önleyebileceği üzerine düşündüğünü ifade eder.
Bu sebeple metrik olmayan şeylerin enstrümantal olarak nasıl görselleştirebileceğini ve
mekansal ortamlardaki ilişkisel düşüncenin
nasıl kurulabileceğini merak eder.2 Belki de
bu sebeple onun hemen hemen tüm çizimleri
“şeyleri” keşfedebilmek için yapılan tasarıma
ait taslaklardır (worksheet) ve gerçeklikte var

potansiyelini açmayı ve gizli ilişkileri geliş-

2

http://waithinktank.com/Perry-Kulper

18).
Kulper bu düşünceler bağlamında çizim, fotoğraf, görsel, işaret, metin, atmosfere dair
mekansal veri gibi çeşitli bilgi katmanlarını
bir arada kullanarak katmanlı bir yapma biçimi kurmuştur. Bu durumu çoklu temsil teknikleri (multiple representation techniques)
olarak ifade eder. Çoklu teknikleri kullanarak çizimin çeşitli seviyeler üzerine iletişim
kurma niyetinde olduğundan bahseder. İndekssel kümelerin, işaretlerin, diyagramların, materyal göstergelerinin, dilin ve diğer
üretken işaretler ile birlikte var olan bu çoklu
teknik ve onun kullanımı çizimin araştırmacı
tirmeyi sağlamaktadır. Bunun için manuel,
dijital ve hibrit teknikler kullanılabilir. Böylece mekânsal olasılıklar ortaya çıkarılabilir
(Kulper, 2005: 18). Bu sayede Kulper aslında alternatif bir yöntem dolayısıyla da alternatif bir mimarlık düşüncesi önermektedir.
Ona göre alternatif mimarlık hermetik değil
ilişkiseldir, düşüncenin bağlamında yer alır,
spekülatiftir (Kulper, 2013: 63). Bu önerinin
potansiyeli üzerine ise üç temel alanın varlığından söz eder; mimarlığı kavramsallaştırılmanın yollarını genişletmek, farklı tasarım
yöntemlerinin farkındalığını artırarak tasarımın çok yönlülüğünü artırmak ve temsil teknikleri üzerinden kavramsal ve yapısal olarak
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görülen imkânsızlığın sınırlarını genişletmek
(Kulper, 2013: 56).
Bu amaç ile yaptığı çalışmalar sırasında, 14
çalışma stratejisi (analog araçlar, benimseme, otomatizm, içerikten forma, diyagram,
formdan programa, jest yorumlaması, indeks,
metaforik araçlar, anlatı, işaretsel ögeler, parametrik modelleme, sözdizimsel araçlar olmak üzere)3 belirlemiş ve bu sayede farklı
durumlar için çok çeşitli düşünceler üretebilmiştir.4 Bir projenin farklı aşamalarında belirli fikirleri düşünmek ve üzerinde çalışmak
için bu teknikleri kullanmış, onlar sayesinde
bilinen ve bilinebilecek olan arasında hareket
edebilmiştir (Kulper, 2013: 59). Onun tekniği
akışkan kullanımı ve tasarım yöntemi ne üzerinde ne zaman ve nasıl çalışıldığı ile ilgili
olarak ilişkisel bir sentez kurmak üzerinedir
(Kulper, 2013: 58). Bu sebeple çizimleri bir
tür kişisel harita olarak da görülebilir (Kulper, 2005: 19).
Çizimin olasılıklarını çerçevelemek yerine
çizim yaparkenki eylemlilik (act) halini keşfetmek ve düşünceleri çoğaltmak için ilişkisel bir pratik önermiş, farklı disiplin setlerini birlikte kullanmıştır (Kulper, 2013: 59).
Bu bağlamda bu çalışmanın temel sorunsalı
3 https://www.youtube.com/
watch?v=OgZGUzkW_5k
4 https://archinect.com/news/article/54767042/
drawing-architecture-conversation-with-perrykulper

olan karışık yapılı temsilleri açabilmek adına iyi bir örnek olarak düşünülmektedir.
Kulper’ın kendine özgü tekniklerle ürettiği
Central California History Museum, David’s
Island Competition Project ve Bleched Out:
De-Commissioning Domesticity projeleri bu
çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Projelerde sırasıyla kullandığı ve Thematic Drawing, Strategic Plot ve Relational Drawing
olarak isimlendirdiği farklı teknikler üzerinden Kulper’ın yaklaşımı incelenecektir. Bu
performatif temsillere ve artlarında yatan
düşüncelere, bu temsillerin dillendirdiklerine
birlikte bakılarak, içerdikleri bilgi katmanları
ve nasıl bir anlatı sundukları ise çözümlenmeye çalışılacaktır.
İlk örnek olarak ele alınan Central California
History Museum projesi, 2000 yılında Fresno Tarih Derneği (Fresno Historical Society)
tarafından açılan bir yarışma için Kulper’ın
yaptığı öneridir. Yarışmanın zorlu kısmı,
Aborjinlerden günümüze kadar olan insan
türünün Orta Kaliforniya’daki ilişkilerini
göstermek için 45.000 metrekarelik bir müze
inşa etmektir.5 Kulper bu yarışma için önerdiği projenin görsellerden birini, kendine özgü
geliştirdiği Tematik Çizim “Thematic Drawing” tekniği üzerinden oluşturmuştur (Şekil
1). Bu çizim türü sözcükler, imgeler, işaretler,
fikirler içeren bir çeşit görsel bulmaca, iliş5 https://dprbcn.wordpress.com/2009/10/15/perrykulper-revisited/
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kisel bir matris ya da bir çizim koreografisi
olarak yorumlanabilecek çoklu bir dildir. Bu
dilin oluşması için kullanılan ifade biçimleri
ölçek ya da hiyerarşi gibi düzenlere bağımlı
olmaksızın figüratif ilişkileri kurmakta ve tasarım düşüncesini göstermektedirler (Chahal,
2014: 26). Oldukça geniş bir zamansal aralığa
yayılan, insan ve insan ilişkilerinin bir müze
aracılığıyla gösterilmesi Kulper’ı bir tür serüvene atmıştır, denilebilir. Bu anlamda kurulan çoklu ilişkilerin ve bağıntıların ifadesi de
tasarım düşüncesine hizmet edecek biçimde
şekillenmiş, çoklu bir anlatıya dönüşmüştür.
Kulper, Central California History Museum
projesinin açıklamasında “kalınlaşmış yüzey” terimini kullanır. Bu terim sadece kavramsal olarak değil, algısal ve çizimde gömülü malzemelerin nitelikleri açısından da uygundur. Tematik çizimler katmanlı bir kolaj
inşa edebilmek ve haritanın ilişkisel olarak

örgütleme gücünü açabilmek için malzeme
ve araçların heterojen bir şekilde genleşmesini ortaya çıkarır. Grafiti, mürekkep, bant,
x-ışınları, folyo, fotoğraflar, transfer kağıtları
ve kesilmiş kâğıttan oluşan bir malzeme paleti ile çizim oluşturulmuştur. Kullanılan tüm
bu araçlar geleneksel mimari çizim kuralları
ve haritalama teknikleri ile birleştirilmiştir.
Böylece temsili çerçevesi çizilmiş bir iletişim
halinden üretken bir iletişim biçimine dönüştürmüştür (Kanekar, 2015: 112).6 Temsil tekniğinin (yapma biçiminin) içerdiği katmanlar,
tıpkı tarihi oluşturan katmanlar gibi, bir araya
gelmeye ve beklenmedik ilişki biçimleri ile
varlık kazanmaya başlamışlardır. Görseller
metinler ile buluşmuş, metinler konvansiyonel çizimler ile kesişmiş, diyagramlar fotoğraflar ve kelimeler ile katmanlaşmıştır. Tüm
bu katmanlar süperpoze hale getirilerek tasarımın tematik anlatısındaki yerlerini almışlardır.

6
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Şekil 1. Kulper, P., 2000, Kaliforniya Tarih Müzesi, Tematik Çizim Tekniği
(Kulper, 2013: 58)
Kulper bu tematik çizimi nasıl oluşturduğunu açıklarken ise şu ifadeleri kullanmıştır:
“Bu çizim göç eden robotik çiçek bahçeleri,
hasat yüzeyleri, esrarengiz gece objeleri için
atmosfer, elektronik kuklalar, ilham perisi
(muses) tiyatroları gibi çeşitli programatik
unsurları içermektedir. Bu unsurları tematik
olarak şehircilik ögelerinin içine oturtup ve
kentsel yapıyı fazlaca kodlayarak bir ‘simyacı şehircilik’ (alchemic urbanism) çerçevesi
çizdim. Bunun için Japon kosodesi (kadınlar
ve erkekler için bir tür elbise, örtü), üç boyutlu orijinal tarih görüntüleri, tıbbi ameliyathaneler ve kötü şöhretli Truva atı programını içeren bir tasarım ilhamı ile analojik

referansları kullandım” (Kulper, 2015a: 5).
Gerek alışılmadık çeşitli programatik unsurların düşünülmesi gerekse bunları bir araya getirmeyi deneyen analojik çerçevenin
şehircilik ve mekan arakesitinde buluşması
(buluşmayı denemesi) tematik bir senaryo
kurgusuna ve bu kurguya olanak veren ilişkilerin biçimlenmesine fırsat vermiştir. Bu
biçimlenmenin performatif olduğu ve tasarım
düşüncesini oluşturan senaryo (analojik çerçeve) ile birlikte görünür olduğu söylenebilir.
Dolayısıyla Tarih Müzesi’nin gerek çizimine
gerekse tasarımcısı tarafından yapılan açıklamasına bakıldığında verili programa hem
düşünsel hem de ifade biçimi olarak farklı
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bir noktadan yaklaşıldığı görülmektedir. Bu
farklılaşma ise çeşitli bilgi katmanlarını, düşünsel ve kullanılan teknikler bağlamında,
içermektedir. Bu noktada kişisel yaklaşımın
eldeki verileri bir araya getirmek için kurduğu ilişkide önemli bir rol oynadığı görülebilir. Çizimin tamamına bakıldığında ise çoklu

temsil biçimleri heterojen ve ardışık olmayan
bir şekilde bir araya getirilmişlerdir. Bu durum ise çizimi, tek ve bitmiş bir çerçeve olmaktan ziyade farklı sürekliliklerle ve farklı
ilişki biçimleri ile devam edebilir, bitmemiş
ve dolayısıyla eylem- performans içeren bir
anlatıya dönüştürmüştür.

Şekil 2. Kulper, P., 1997, David Adası Yarışma Projesi, Stratejik Çizim Tekniği 7
Bir 7diğer örnek Kulper’ın Stratejik Çizim
“Strategic Plot” olarak isimlendirdiği teknik
ile ifade ettiği David’s Island yarışma projesi
önerisidir (Şekil 2). Stratejik çizimler, zaman
7 https://dprbcn.wordpress.com/2009/10/15/perrykulper-revisited/)

üzerinde çizilen kavramsal çerçeveleri, bölgeleri, eylemleri ve ilişkileri temsil eder. Bu
koreografik işaret, mekansal spekülasyonlar
için zamansal, geçici ve stabil koşulları göz
önünde bulundurarak notasyonları, indeksleri ve proto-uzamsal işaretleri içerir (Chahal,
2014: 26). Bir oyun tahtası veya bir harita
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gibi, gelecekteki gelişim için notasyonları
içeren peyzaj ve mimari arasında temsil edilen bir bölgeyi işgal eder. Malzeme konfigürasyonları diyagramatik ve süreli işaretlerle
birleşir, temsili sınırları açar ve daha akıcı
ideolojik, malzeme ve zamansal birleşmeleri
geliştirir (Kulper, 2005: 18).
Kulper bu projeyi ise şu şekilde ifade etmiştir: “David Adası Fikir Yarışması, New York
sahillerindeki küçük bir adaya odaklandı.
Programlamanın yapısı ve içeriği her bir yarışmacının takdirine bırakılmıştır. Tarihsel
olarak, ada Siwanoy Kızılderilileri tarafından tarımsal yazıtlar, muhtemel bir mürekkep
fabrikası, bir askeri üs ve bir bölgesel güç
otoritesi tarafından işgal edilmiştir. 1973’ten
beri adada yaptırım faaliyeti bulunmamakta ve bir zamanlar gururlu ve baskın askeri
yapılar doğal ortamda terk edilmektedir. Ada
önerisinde bir dizi konuyla yaratıcı etkileşim
kurmaya çalışılır: adalıların uzaklaşma ve
izolasyon tecrübeleri, deniz mitolojilerinin
ve folklorun yayılması, ardışık isyanlar ve
ıraksak işgallerin tezahürleri, sürüklenme,
göç ve geçişin kültürel ithalatı, yapılanmış
taşkınlar için gizli potansiyel, baskıcı scopic
(panoramik ve panoptik) rejimlerin gerçek ve
hayali algısı, denizcilik haritalarının temsil
edici uygulamaları ve etkileri ve askeri jargonun gerçek ve stratejik konuşlandırılması
gibi”.8 Adanın tarihini araştıran, oradaki ya8

şantıya dair izler bulan Kulper bu önerideki
eylemlerini, “mitlere özgü deniz yolcularının
inişi, başkaldıran bir eksen, kamuflajlı yüzeyler, karaya gelen bir gemi, boşluğun labirenti
veya alternatif olarak hava türbülans alanları,
hareketli ve koordine olmayan manzaralar,
erozyon yüzeyleri, parlatılmış metamorfik
kaya bahçeleri, balastlı bir alan, çekici bir kabuk yüzeyi, kuş kolonisi hatları, panoramik
çelik duvarlar ve uçuşa yasak bölgeler olarak
programatik katalizörleri ve bunlar ile kurulacak mekansallığın programatik çerçevesini
hayal ettim” şeklinde ifade etmiştir (Kulper,
2015a: 2).
Bu öneride Kulper için programı oluşturan
mekansal ya da hareketli ögeler ve tahayyül
edilen atmosfer önemsenmiştir. Burada bölgeler ayrıştırılmış, kavramsal çerçeve üzerinden eylemler anlatılmaya çalışılmıştır. Öneri,
önerinin peyzajla kurduğu ilişki, deniz-kara
arakesitindeki yaklaşım kararları diyagramlar, çizimler, görseller ve anahtar kelimeler
ile ifade edilmiştir. Adanın yapısal durumu ve
tarihsel süreçte geçirdiği yaşantıdan da kesitler alınarak mekânlar kurulmaya çalışılmıştır.
Yine ilk örnekte olduğu gibi semboller, indeksler, yazı ve figüratif işaretlerden oluşan
çoklu bilgi katmanları bir araya getirilmiş,
tasarlanan mekânlar ise sözü edilen temsil biçimleri aracılığıyla katmanlı bir yapı üzerinden ifade edilmiştir.

https://dprbcn.wordpress.com/2009/10/15/perry-
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Kulper’ın stratejik çizim olarak ifade ettiği
bu önerisi, ilk örnekteki tematik çizim önerisi ile -özellikle birçok temsil biçimini bir
arada kullanması bağlamında- benzerlikler

içermektedir. Bu iki çizim ise tasarımsal yaklaşımları ve uygulanan taktikler aracılığıyla
birbirinden farklılaşmaktadır, denilebilir.

Şekil 3. Kulper, P., 2003, Bleched Out: De-Commissioning Domesticity Projesi, İlişkisel
Çizim Tekniği9
Son örnek ise İlişkisel Çizim “Relational
Drawing”9 tekniği ile çizilmiş olan Bleched
Out DeCommissioning Domesticity projesidir (Şekil 3). Kulper’a göre “Çok sınırlı bir
çerçevede ya da heves dizisi içinde bu çizim;
silme, sansürleme ve yeniden yazma üzerine
çalışır. Belirli bir ölçek, yönelim veya doğ9

https://dprbcn.wordpress.com/2009/10/15/perrykulper-revisited/

rudan mekansal imalar içermeyen bir ilişkisel çizim, mimari bir önermenin öncüsüdür”
(Kulper, 2015b: 23). İlişkisel çizimin ise ne
tamamen figüratif ne de soyut olduğundan,
mimari veya formel olmayan belirli bir çalışma alanına odaklandığından ve bir temsil
tekniği olarak silmeyi açıklayan özel çizimler
olduğundan söz eder.10 Konvansiyonel çizim
10 https://www.youtube.com/
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tekniği imasını veren bu projede detayların
kullanılmaması ve projenin kütleler, çizgiler ve renkler ile gösterilmesi, az sayıda bilgi katmanının bir araya gelerek oluşturduğu
mekânsal ilişkilerin nasıl kurulduğunun ifadesi olarak okunabilir.

beklenen şekilde temellenmeyi sürdürmeyi

Projenin açıklamasında ise şu ifadeler yer
almaktadır: “Bu spekülatif proje, ev içi dünyanın koşullarını yeniden düzenleme, sansürleme, ‘içselleştirme’ ya da içselleştirmeyi
içeren gerçek ve figüratif eylemler aracılığıyla bir iç dünya koşullarını yeniden gözden
geçirmeye çalışır. Aynı zamanda, mimarın
eklemlenen uygulamalarına meydan okur.
Amerikalı ressam Sam Francis’in ‘kenar’
(edge) tablosundan ve Arizona-Tucson yakınlarındaki Monthan Davis Bone Yard çöl
üssündeki uçaklardan esinlenen bu çalışma,
başlangıçta bu ikilinin ilişkisel çizimi ile çerçevesini çizmiştir… Çizimlerin uzağındaki
yerel özellikler için bir ‘işaret’ dizisi oluşturulmuş, sistematik olarak düzenlenmiştir…
Bu ilişkisel çizimler, bir iç dünyayı sarmalamayı ya da sansürlemeyi inceleyen ve canlandıran, hayal edilmiş bir grup benzer çizimler
ve yapıların ilki için bir çabadır. Bu durum,
potansiyel bir dünyayı başka bir iletişimsel
yüzeye salıverme çabasını ve nihayetinde, içsel yönelimin temsili olmayan biçimlerini ve
alışkanlığı yeniden gözden geçirmeyi ya da

niyetini taşır. Bu niyet Kulper’ın esinlendiği

watch?v=OgZGUzkW_5k

amaçlamaktadır.11
Kulper bu çalışmasında, bir projede genellikle kullanılan mekânsal eklemlenmenin ötesine geçme, o mekana özgü gerçekliği/ eylemliliği ve o mekana içkin olanı açığa çıkarma
‘Kenar’ (edge) tablosu ve çöl üssündeki uçakların getirdiği çağrışımla birleşmiştir. ‘Kenar’
tablosunda tuvalin kenarları boyanmış, merkezi boyanmayıp bir boşluk olarak bırakılmış
ve tanımlı olan tuvalin sınırları sorgulanmıştır. Çöl üssündeki uçaklar ise büyüklüklerine
göre gruplanarak toprağın üzerinde kendi
alanlarını tanımlı hale getirmişler, bir düzen
oluşturmuşlardır. Bu diyalektikten (tablo ve
uçakların içerdiği) ve içselleştirmeden yola
çıkarak Kulper, ilişkisel düşünme ve dolayısıyla ilişkisel çizim tekniğini oluşturmayı denemiştir. Bunun için temsili olmayanı temsil
etmenin yollarını aramış, bir tür işaret dizisi
oluşturarak onu çalışmıştır. Oluşturulan işaret dizileri mekânsal organizasyonlar adına
bir çeşit eksiltme olarak düşünülebilir. Ancak
bu sayede çizim bir yandan da sistematik bir
hale getirilebilmiştir. Hem soyut hem de sistemli olma durumunu ise ilişkisel çizim olarak nitelendirilen bu tekniğin sağladığı söylenilebilir.
11 https://issuu.com/perrykulper/docs/pkulper
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İçsel olanın açığa çıkarılma çabası, farklı tekniklerin bir araya getirilerek ilişkisel bir ağa
dönüşmesine olanak vermiştir. Söz konusu
yapma biçimi kişisel ve performatif bir yaklaşım olarak düşünülebilir. Yaklaşım yine çeşitli bilgi ve teknik katmanları içermekle birlikte ne formel ne de soyut olan bir aralıkta
bulunmaktadır, denilebilir.

aralık ise hem düşünsel hem de temsil bağla-

Kullandığı tematik çizim, stratejik çizim ve
ilişkisel çizim teknikleri üzerinden üç farklı
proje önerisine bakılan Kulper’ın hem oluşturduğu teknikler hem onları kullanma biçimi
hem de tasarım düşüncesini kuran etkenler
bağlamında kişisel bir yapma biçimine sahip olduğu söylenebilir. Onun yaklaşımında: “Parametreler kökten değişmiş olmasına
rağmen, mimari çizim bitmemiş ve kışkırtıcı
bir projedir” (Kulper, 2005: 19). Dolayısıyla
gerek kullandığı teknik gerekse söylemleri
bağlamında projelerinin kışkırtıcı yönü dillenmektedir. Bu anlamda düşüncelerini ifade
etme biçiminde de süreç ilişkileri okunmakta,
o sürecin eylemlilik içerdiği ve performatif
olduğu anlatıları üzerinden gözlenmektedir.

yönünü açmaya olanak tanıyabilir. Katmanlı

SONUÇ

lebilmesi için önemli bir etken olarak görüle-

(Mimari) temsil tasarım bilgisini üretmenin
yollarından biridir. Düşünce ve eylem arasında bir tür dil ilişkisi kurduğu için yaratıcı
bir eylemlilik haline dönüşebilmektedir. Bu
eylemlilik bir çeşit oyun ya da performatif
bir durum olarak da düşünülebilir. Böyle bir

mında çoklu üretimlere olanak verebilir. Çalışma kapsamında sözü edilen karışık yapılı
temsillerin ise böyle bir aralıkta bulundukları
ve çok yönlü, çok dilli (bilgi katmanlı) birer
düşünme ve ifade araçları oldukları düşünülmektedir. Bu ifadeler temelde kurgusaldır ve mimari temsilin kavramsal ve kişisel
ve kişisel bilgiyi içeren bir yapıda olmaları
dolayısıyla karışık yapılı temsiller, tasarım
sürecindeki düşünme ve eylem ilişkilerini bir
söylem üzerinden anlatmakta hem geleneksel
hem dijital hem de farklı materyallerle kurulan farklı dilleri bir arada kullanarak ifade
gücünü artırmaktadırlar. Bu anlamda temsil,
düşünce ve mekânsal öneri arakesitinde kavramsal bir aralığa sızmakta, alternatif bir yaklaşımın oluşumunu tetiklemektedir.
Örneklem olarak seçilen Perry Kulper’ın ve
geliştirdiği teknikler üzerinden ifade ettiği
önerilerinin böyle bir aralıkta bulunduğu düşünülmektedir. Kulper’ın kişisel yaklaşımı
ise bu türden karışık yapılı temsillerin üretibilir. Projeler için yaptığı açıklamalarda nasıl
bir atmosfer yaratmak istediği sezilmekte,
uyguladığı katmanlı yapılar ile çok bakışlı
ve performatif bir yaklaşım sergilediğinin izi
sürülebilmektedir. Ancak kişisel bilginin sezgisel ve duyumsamaya yönelik bir taraf içer-
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mesi dolayısıyla tasarımı kuran bu bilginin
tamamına ulaşılamamaktadır.
Kulper’a ait incelenen örneklerin tümüne bakıldığında çeşitli ortaklıklar ve farklılıklardan söz edilebilir. Farklı tekniklerin (çizim,
fotoğraf, işaret, yazı vb.) bir arada kurgulanması, tasarıma başlamadan önce yere ve
atmosfere ait yapılan araştırmalar, farklı imgelerin bir araya getirilmesi bir tür ortaklık
olarak görülebilir. Dolayısıyla hem düşünsel
hem de fiziksel olarak kurulan katmanlı durum karışık yapılı temsillerin oluşum kriteri
olarak düşünülebilir. Her örnek kendi oluşum
biçimindeki yoğunluk özelinde katmanlaşmaktadır; ancak bu katmanlar arası ilişki tam
tarifli değildir, çoğu zaman ayırt edilemeyecek bir şekilde birbiri içine geçmektedir. Bu
iç içe geçme durumu, Kulper’ın temsillerinde
metrik olmayan şeyleri de kapsayan ilişkisel
düşünme üzerinden kurulduğu için bir tür
arayış ve dolayısıyla performatif bir an olarak düşünülebilir. Bu arayış ise kişisel bilgi
bağlamında her seferinde yeniden kurulmaya
olanak tanır. Çünkü bilgi, kişinin onu kendine
özgü hallerde yapılandırması ve yorumlaması ile son halini alır. Bu durumda bilgi içeriksel olarak kişisel olma durumuna yaslanmaktadır.
Bilginin yapılanması kişinin ona dâhil olması ve bir katılım göstermesi ile sağlanabilir.
Tasarım da hem zihinsel hem de eylemsel
olarak katılım gerektiren bir ‘performans’

halidir. Bu sebeple kişisel bilgi edinilen ve
eylem içerisinde edinilmeye devam eden bir
bilgi türü olarak tasarım sürecinde kendine
yer bulmaktadır. Temsil ile ilişkisi ise tekniğin de kişiselleşmesi bağlamında düşünülebilir. Dolayısıyla kişiselliğe olanak veren
temel durumun hem kişisel bilginin hem de
karışık yapılı temsillerin bünyesinde bulunan
bilgi katmanlarının varlığı ve o katmanların
yorumlanış biçimleri ya da birbirleri ile olan
ilişkileri olduğu düşünülebilir. Bu sebeple
karışık yapılı temsiller tasarım ve temsil bilgisi ile kişisel bilginin iç içe geçmesini sağlayabilen ve bu anlamda hem teknik hem de
mekânsal veriye dair katmanlar içerebilen
temsillerdir. Bir söylem içermeleri dolayısıyla da temsili öznel ve performatif kılmaya
olanak verebilirler. Karışık yapılı temsiller
bağlamında kurulan tüm bu ilişki biçimlerinin mimarlık öğrencileri ya da mimarlığın
kavramsal yönüyle ilgilenen tasarımcılar,
araştırmacılar için oldukça zihin açıcı ve öğretici olabilecekleri düşünülmektedir.
Tasarım, eylem ve araştırma üzerinden geliştiği için mimarlık eğitiminde tasarım stüdyosu bu türden süreçlerin kurulabilmesi ve
tartışılabilmesi adına zengin bir ortam sunmaktadır. Çünkü stüdyoda tasarlama eyleminin tasarım bilgisine dönüşme biçimi, onun
içselleştirilme hali ve üretimdeki karşılığı
araştırma ve eylem ilişkisinin birlikteliğinden
doğmaktadır. Geleneksel anlamda temsil ço-
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ğunlukla herkes tarafından kabul görmüş, uzlaşıya varılmış ve bir tür alışkanlığa dönmüş
yapma biçimleri ile karşılık bulmaktadır. Her
temsil biçimi yalnızca kendi bilgisini içeren
tekil bir katmana (yapma biçimi bağlamında) sahip olduğu için de verdiği bilgi sınırlı
kalmaktadır. Ancak karışık yapılı temsiller
ve onları oluşturan tasarım düşüncesi, süreci mimari tasarım stüdyolarına sızmaya başladığında stüdyo ortamı yenilikçi arayışlara
açık olan, kişisel anlatılara ve onların geliştirilmesine olanak sağlayan ve özgün üretimlere sahne olan vizyoner bir aralık sunabilir.
Sözü edilen temsil biçimleri, birçok bilgi
katmanının birlikte düşünülmesine, eylem ve
edimsellik üzerinden tasarım sürecinin çoklu ortamlar ile birlikte biçimlenmesine, her
bir öğrenci için kendi kişisel alanlarının ve
yapma biçimlerinin oluşmasına, projelerin
artlarında yatan senaryoların özgün anlatılara
dönüşmesine dair çeşitli potansiyeller barındırmaktadır. Bu durum gerek eğitim ortamında gerekse kuramsal zeminde mimari temsile
olan bakışı evirmeye, onunla sorgulamaksızın kurulan ilişkiye dair alternatif bir bakış
üretmeye olanak verebilir. Dolayısıyla karışık yapılı temsiller, tasarım bilgisi ve kişisel
bilgi arasında kurulan köprüyü görünür hale
getirebilmek adına provakatif ve yaratıcı bir
niteliğe sahiptir. Böylesi bir nitelik ise mimari tasarımın tartışıldığı birçok zeminde kişilere yeni perspektifler kazandırabilecektir.

Sonuç olarak; mimarlığın üretken (generative) olma potansiyelini artırmak, mimari temsilin kavramsal sınırlarını genişletmek, farklı
tasarım yöntemleri üzerinden mekânsal alternatifler üretebilmek ve her bir tasarımcının
kendine özgü bir dil, kişisel bir anlatı biçimi
geliştirebilmesinin kapılarını açabilmek adına karışık yapılı temsillerin önemli bir potansiyel içerdikleri söylenebilir. Bu potansiyelin
ise gerek mimari tasarım stüdyolarına gerekse
kuramsal çalışmalara önemli katkı koyacağı
ve onları zenginleştireceği düşünülmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction: In terms of its structure, architecture expresses itself through the representations and narrates the intellectual construct through its own representation tools. Thus, it is not
surprising that there are many architectural representation tools and techniques that have been
used from past to present and are still in use. These tools have changed with various periodic
shifts and hence transformed. Today, it is possible to mention about the presence of many tools
of representation being both traditional and digital. Transformation in such a multiple-environment allows for more specific forms of representation, design and space, as well as personal approaches. Such special approaches have been called ‘mixed structured representations’
within the context of this study. These representations are both traditional and benefiting from
digital possibilities - but not directly involved in a specific form; exhibiting different layers of
knowledge and their relations as “performative”; producing in action and understanding by
the resolution of this moment of action. Therefore, ‘relational thinking’, ‘being performative’,
and ‘personalization’ are important keywords in mixed structured representations. The use of
such representations during the design process is frequently seen. Architectural design is a
process that repeats itself every time when a design problem is encountered and is, therefore, a
repetitive and cyclical process. Similarly, personal knowledge is also reshaped each time when
a design problem is being encountered or during the moment of an interaction or experience.
Factors that establish the subjectivity of the individual such as knowledge, experience/ cultural
background, social status provide the formation of personal knowledge. Therefore, personal
knowledge is an internalized knowledge and coexists with factors such as perception, intuition
and sensation. For this reason, a part of this knowledge cannot be resolved. In this context, this
study is organized with the main argument that only a part of the personal knowledge can be
accessible. Within the framework of the study, mixed structured representations were used to
decipher personal knowledge in the architectural design process because representation is an
environment that allows personal knowledge to be uncovered. Mixed structured representations can be considered more personalized and performative environments. Perry Kulper’s three
projects, which are thought to be examples of such representations, were selected as samples
in the context of this study and dismantled through both the representation language and the
narrative of the designer. Through the obtained data, an evaluation was made about the design
conceptions of mixed structured representations and the sort of narrative they offer and the kind
of discourse they produce. Abstract: Aim: This study was carried out in order to read mixed
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architectural representations through the theory of personal knowledge and to decode the concept of personality in the form of expression. Thus, the main question of this study is defined:
What kinds of knowledge layers are superimposed on mixed structured representations and
how do these representations establish a narrative and performative moment? Method: Architectural representation and its transformation from past to present are investigated. ‘Mixed
structured representations’ that allow personal approaches and the theory of personal knowledge of Polanyi, which is supposed to feed the theoretical background of these representations
are discussed. In order to explore mixed structured representations that appear as the reflection
of personal knowledge in architecture, examples from the works of Perry Kulper were chosen
to be analyzed. Through these examples, it is aimed to investigate how and why the mixed
representations are produced. As a result of the obtained data, what kinds of narratives that
these types of representations present are discussed. Findings: Through the selected examples,
what kinds of knowledge layers are contained in mixed structured representations are expressed and personal approaches regarding how relations between these layers are established are
explained. These approaches which are examined through Kulper’s techniques show that mixed
structured representations are a performative means of thinking and expression in order to build
a relational synthesis and to strengthen the conceptual aspect of representation. Conclusion:
Mixed structured representations are representations that can provide both design and representation knowledge intertwined with personal knowledge, and in this sense, include layers of both
technical and spatial knowledge. Because they contain personal narratives, they can also make
the architectural representation subjective and performative. All of these forms of relationships
established in the context of mixed structured representations can be quite eye-opening for architecture students or designers and researchers interested in the conceptual direction of architecture. As a result; it is suggested that mixed representations are valuable tools to increase the
potential of architecture to be generative, to broaden the conceptual boundaries of architectural
representation, to produce spatial alternatives through different design methods, and to develop
by own language, as a personal narrative form.
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Abstract: Aim: Rapidly changing technology, social values,
and urban dynamics, pushes architectural education change.
As long as role of the architect skipped from the “star-architect” to the “draftsman”, the university education turnes into a
technical high school program. Architectural education has to
be re-structured promoting new fields of business. This article
is an analysis of the process as a tiral to use technology for
solving architectural problems towards better environments.
Method: Discussions on the projects of 112 students attending to the courses opened during 2015-2018 academic years
related to the subject were evaluated; related consents of the
advisory juries and a national workshop event were regarded
as the data of the outcomes. Findings: It is found out that,
the students and the critics of the projects have given a very
positive response to the process of architectural problem solving using the comminication and electronical technologies.
Architecture and mechatronics disciplines can work together
under new programs for producing solutions for encouraging
the graduates to start-up. Conclusion: Communication and
electronic technologies are crucial to be involved in architectural education curriculum to be more effective. Producing
new programs organizing the coordinated practice of variying
disciplines will support the creation of new fields of business.

Öz: Amaç: Hızla değişen teknolojik olanaklar, toplumsal
değerler ve kentsel dinamikler, mimarlık eğitimine yaklaşımı
değişime zorlamaktadır. Mimarın toplumdaki rolü, “yıldız
tasarımcı”dan “teknik çizer”e dönüştükçe, üniversitelerdeki
eğitim, teknik yüksekokul programı haline gelmektedir.
Mimarlık eğitimi, yeni iş alanlarının üretilmesine yönelik
yaklaşım ve yöntemlerin de öğretildiği bir vizyonla yeniden
yapılandırılmalıdır. Bu makale, daha iyi çevreler oluşturmak
için, mimari problemlerin çözümüne yönelik olarak teknolojiyi kullanmak üzerine denenmiş olan süreçlere dair bilginin
analizidir. Yöntem: Konuyla ilgili olarak 2015-2018 akademik yılları boyunca açılmış olan derslere devam eden, 112
öğrencinin projeleri ile bu süreçte gerçekleştirilen tartışmalar
retrospektif olarak değerlendirilmiş, her yarıyıl iki kez oluşturulmuş olan bağımsız jüriler ile 2017 de gerçekleştirilen ulusal
çalıştayda gerçekleştirilen sunumlar bağlamında yapılan
tartışmalarda ortaya çıkan görüşler, sürecin çıktılarını değerlendirmek açısından veri olarak dikkate alınmıştır. Bulgular:
Mimari problemlerin iletişim ve elektronik teknolojileri kullanarak cözülmesi sürecine öğrencilerin ve projeleri eleştirenlerin cok olumlu tepki gösterdikleri saptanmıştır. Mimarlık ile
mekatronik mühendisliği disiplinlerinin ortak çalışmasının,
mezunları girişim başlatmak için cesaretlendirdiği ortaya
çıkmıştır. Sonuç: Mimarlık bilgisi, araştırma, inovasyon ve
girişim projeleri üretmeye yönelik yaratıcı yaklaşımı aktive
etmektedir. Mimarlık eğitiminin akademik ve profesyonel
alanlarda etkinliğini arttırabilmesi için, iletişim ve elektronik
teknolojilerinin eğitime girmesi gerekmektedir. Disiplinlerin
ortak çalışmasını düzenleyen yeni programların üretilmesi,
yeni iş alanlarının yaratılması için olanak sağlayacaktır.
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GİRİŞ
Endüstrileşmeyle birlikte başlayan mesleki
çekişme, büyük kentlerdeki nüfus artışıyla
birlikte artarak sürmektedir. Uzmanlaşma,
mimarlığın kompozit yapısının parçası olan
durumları yeni meslekler haline getirmektedir: iç mimarlık, kentsel tasarım, inşaat mühendisliği, görsel sanatlar, peyzaj mimarlığı
vs.. Bu yeni meslekler, hukuki savaşlara girerek kendi alanlarının sınırlarını güçlendirmek
istemektedirler. Yeni mezun olan bir mimarın yaşam standardını, almış olduğu eğitimin
içerdiği yaratıcı ve nitelikli ortamına taşıyabileceği geliri elde edebileceği bir iş bulması
neredeyse imkânsız hale gelmiştir.
6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine
dayanarak, TMMOB Ana Yönetmeliğinde
yer alan “Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları” maddesi uyarınca her yıl TMMOB Yönetim Kurulu tarafından açıklanan Mühendis,
Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2018
yılı için brüt 3750 TL olarak tespit edilmiştir.1
Bu brüt maaş yalnızca “uzmanlık” gerektiren
işler için geçerlidir. Başka bir deyişle “tasarım” gibi mimarın varlık nedeni, mimarın vereceği hizmetin “yaratıcılık” kısmı, varoluşumuzu gerçekleştireceğimiz mekânların niteliğine dair ayrılacak zaman ve emeğin karşılığı
herhangi bir ücrete tabi değildir.
1

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 9 Aralık 2017
tarihli toplantısında “Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2018 yılı
ilk işe giriş bildirgesinde temel alınacak asgari brüt ücretin 3750 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul
olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı
denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol
kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis,
mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan
sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin
üzerinde olmasına” karar verilmiştir (Yılmaztürk, 2018: 4)
Mimarlığın “uzmanlık” alanı nedir?
Bu sorunun yanıtı bina üretimi ve/veya bina
üretimi ile ilgili teknik konular olduğunda mimarların çalışma alanı olağanüstü daralmaktadır. Yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada
mimarlık eylemi mimar dışında herkes tarafından kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.
En iyi oranla Amerika Birleşik Devletlerinde
binaların % 50’si mimar projesidir.
Mimarlar, Amerika Birleşik Devletlerinde inşa edilen binaların yalnızca küçük bir
yüzdesini tasarımlamaktadır. Yine de geçen
çeyrek yüzyılda mimarların “mimarlık” diyebilecek türden binaları olmaksızın, mimarlık
disiplinine ait fikirler ya da tartışmaya açık

https://www.tmmob.org.tr/hukuk/ana-yonetmelik
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gündemlerden haberdar olmayan boş araziler
üretilmesi şaşırtıcıdır (Dunham-Jones, 2000:
internet).

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşarı Sabri Erbakan, İstanbul’daki binaların % 85’inin
ruhsatsız olduğunu, bu oranın İzmir’de % 65,
Ankara’da ise % 45 olarak tespit edildiğini
söylemiştir (Bolulu, 2009: internet).

Amerika Birleşik Devletlerinde büyük kentlerin çeperlerindeki banliyöler, mimar olmayanlar tarafından inşa edilmektedirler. TürProje çizimini mimar olmayanlar nasıl yapaMTD
kiye’deki büyük kentlerde ise durum www.mtddergisi.com
daha
bilir?
ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
sarsıcı görünmektedir.
Mimarların
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görmeyen bir zihniyetin nitelikli mimarı çöBirçok örnekten birine bakılarak, mimarlık ve tasarım bilgisinin proje çizimine indirgenmesi halinde mimar
zümler
peşinde koşmayacağı açıktır.
olmayanların ne kadar kolay proje çizebilecekleri anlaşılabilmektedir.

Powerful House Tasarım Araçları
Ev tasarımı yapmak için mimar olanıza gerek yok. Smart
Draw ev planı yaratmanıza, merdiven, pencere, hatta
mobilya gibi elemanlar eklemenize, herşeyin düzenini
mükemmel bir şekilde kurmanıza yardım eder. Ayrıca, ev
tasarım uygulamamız zemin, tezgah ve duvarlar için çok
güzel dokulara sahiptir.

Şekil
1. Uygulama Kullanarak Cep Telefonunda Hastane, Depo, Ofis, Restoran, Bahçe,
Şekil 1. Uygulama Kullanarak Cep Telefonunda Hastane, Depo, Ofis, Restoran, Bahçe,
Otel,
(SmartDraw)
Draw)
Otel,Otopark,
Otopark,vs.
vs.Çizimi
Çizimi Yapılabilecek
Yapılabilecek Bir Uygulama
Uygulama (Smart
Çok yaygın olan bu tur yazılımların mantıgun elemanların programın belirlediği kuralÇok yaygın olan bu tur yazılımların mantığı, tıpkı takvim, ajanda, is planı gibi tablo ve grafiklerde olduğu gibi,
ğı,istenilen
tıpkı takvim,
ajanda, is planı gibi tablo ve
lar bağlamında yerleştirilmesine dayanmakbilgilere uygun elemanların programın belirlediği kurallar bağlamında yerleştirilmesine dayanmaktadır.
Programın olduğu
kütüphanesindeki
objelerin
yerleştirilme
sınırladığı kütüphanesindeki
bir “yaratıcılık” vaadedilerek,
grafiklerde
gibi, istenilen
bilgilere
uy- mantığının
tadır. Programın
objelerin
“proje”yi çizenin yaratıcı ve özgür olduğu duygusu yaratılmaktadır. Programı kullanan herkes kendini mimar
gibi hissedebilmektedir. Gerçek mimarın “mekân tasarımı”na gereksinim kalmamıştır.

146 yeni tasarımlar yapmasını değil, satışı kolay olanı
Bunun yanında, inşaat sektörü ve emlak piyasası, mimardan
verili alanlara hızla uyumlandırmasını beklemektedir. Başka bir deyişle, emlak satın alacak “tüketici”nin
zihninde “konut” ile ilgili gerçekleştirilebilecek bir imaj oluşturulması önemsenmektedir. Internet, televizyon ve
gazete reklamları, tüketicinin zihninde bir imaj oluşmasını sağlamaktadır (Akin, ve diğ., 2018: 199).
Güncel ve popüler internet sitelerinde kabul gören “Lüks dairelerin özellikleri”ne dair imaja ilişkin özelliklere
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yerleştirilme mantığının sınırladığı bir “yara-

ya da sitenin çevre düzenlemesi, güvenliği, sosyal tesisleri bulunması gerekir.

tıcılık” vaadedilerek, “proje”yi çizenin yaratıcı ve özgür olduğu duygusu yaratılmaktadır.
Programı kullanan herkes kendini mimar gibi
hissedebilmektedir. Gerçek mimarın “mekân
tasarımı”na gereksinim kalmamıştır.
Bunun yanında, inşaat sektörü ve emlak piyasası, mimardan yeni tasarımlar yapmasını

·

Konutun odalarının, mutfağının ve banyosunun geniş olması önem taşır.

·

Isıtma sistemi yerden ısıtmalı olmalı, ses
ve ısı izolasyonu bulunmalıdır.

·

Yatak odasında, özel banyo ve giysi odası
yer almalıdır.

·

Banyo geniş ve ferah, aydınlık olmalıdır,
jakuzi lüks konut arayanların tercih ettiği
bir özelliktir.

·

Mutfak geniş olmalı, geniş balkonu veya
terası bulunmalıdır. Mutfakta ankastre sistemler bulunmalıdır.

·

Lüks dairenin iç tasarımı modern ve özgün bir tasarıma sahip olmalıdır.

değil, satışı kolay olanı verili alanlara hızla
uyumlandırmasını beklemektedir. Başka bir
deyişle, emlak satın alacak “tüketici”nin zihninde “konut” ile ilgili gerçekleştirilebilecek
bir imaj oluşturulması önemsenmektedir.
Internet, televizyon ve gazete reklamları, tüketicinin zihninde bir imaj oluşmasını sağlamaktadır (Akin, ve diğ., 2018: 199).
Güncel ve popüler internet sitelerinde kabul
gören “Lüks dairelerin özellikleri”ne dair
imaja ilişkin özelliklere göre konutta bulunması gereken odalar, alan ölçüleri, hatta banyoda bulunması gereken donatı net bir şekilde belirtilerek tasarıma ayrılan alan daraltılmaktadır.
Lüks dairelerin özellikleri:
·

Konutun bulunduğu semt ve konum
önemlidir.

·

Bir konuta lüks diyebilmek için mimari
tasarımının özgün olması gerekir. Bunun
yanı sıra dairenin bulunduğu apartmanın

Mimarlık öğrencisini, mezun olduğunda,
kazandığı formasyonu ve öğrendiği bilgiyi
kullanabileceği bir çevre beklememektedir.
Türkiye’de örnek alınan nitelikli okullarda,
Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi, teknik
bilgiden çok tasarım, genel eğitim ve mimarlık tarihi/teorisi konuları kapsamında yaratıcılığın, kent dinamiklerinin ve insan-mekân
ilişkisinin öğrenildiği bir mimar formasyonu
hedeflenmektedir. Mimarlık öğrencisi mezun
olduğunda pek tabii çizim kuralları, inşaat
teknolojisi ve imar yasaları ile ilgili bilgiye
sahiptir. Ancak aslı olan bu bilginin nasıl kul-
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lanılacağına dair karar verebilmesini sağlayacak düşünce yapısı ve tasarımlama bilgisine
sahip olmasıdır. İşte mimarlık eğitimini anlamlı kılan bu bilgi, inşaat piyasası tarafından

talep edilmemektedir. Başka bir deyişle mimar varlığını gerçekleştirecek bir iş ortamına
mezun olamamaktadır

Tablo 1. Önemli Mimarlık Okullarında Müfredatın Ders Gruplarına Göre Oranları
(Akin, N.A., 2005)
Ders Saati /Ders Grubu
Üniversite

Tasarım

Teknik

Genel
Eğitim

Tarih

Meslek
Bilgisi

Seçmeli

Genel
Toplam

Y.T.Ü.

34%

22%

22%

9%

3%

10%

100%

O.D.T.Ü.

43%

12%

18%

13%

1%

13%

100%

M.S.G.S.Ü.

33%

21%

15%

16%

3%

11%

100%

I.T.Ü.

35%

20%

16%

11%

3%

15%

100%

I.K.Ü.

31%

19%

21%

10%

4%

14%

100%

Mimarlık eğitimi, bilginin herkese hızla
ulaştığı bir ortamda, bilgisayar programlarının ve uygulamaların tasarımı birçok farklı
şekilde etkilediği bir ortamda yaratıcılığı, yenilikçi yaklaşımları ve girişimci bakış açısını
tetikleyecek yeni bir eğitim politikası geliştirerek piyasanın talebini gerçekleştiren teknik eleman yerine, geleceği şekillendirecek is
alanini yaratacak vizyoner mimar yetiştirebilir.
Mimar, artık “yalnız dahi” (solitary genius)
değildir. Mimarın toplumdaki rolü yeniden
gözden geçirilerek yaratıcı tarafı üretken
ekipler kurma yönünde kullanılabilir. Disiplinler arası proje grupları var olan çevreyi

çok iyi anlayarak, çevrenin bir parçası olarak
daha iyi bir gelecek tasarımlayabilir. Mimar
geleceği şekillendirecek ekiplerde rol almanın bir yolunu bulacak şekilde vizyon sahibi
olarak mezun olabilir.
Üniversite, eskisi gibi mutlak bilgiyi barındıran yüce bir gelenek olma durumunu kaybetmiştir. Her türlü bilgi herkesin ulaşabileceği
internette bulunmaktadır. Önemli olan hangi
bilginin peşinden gidileceğinin kararının verilmesidir. Öğrencinin bilgiyi seçebilme gücünü, sahip olacağı vizyon belirleyebilecektir.
İnsan odaklı sürdürülebilir daha iyi bir çevre
oluşturmaya yönelik toplumsal yönü yoğun
olan programlar yürütülebilir. Üniversitenin
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yeni misyonu, öğrencinin vizyon oluşturmasına yönelik bir yöntem bağlamında, ekip
çalışmasını öğretmek ve kuracağı iletişim ağlarında yer açarak yaratıcı mimarların kendi
işlerini tasarımlamalarıni sağlamak olabilir.
Yaratıcı mimarlar çevredeki sorunları belirleyip teknolojiyi kullanarak yaratıcı çözümler
önerebilir, bu çözümleri fonlar ve/veya yatırımlar desteğiyle hayata geçirebilirler.
Yaratıcılık, toplumcu bir bakış acısıyla kolektif üretim yapabilme becerisi, çevrenin niteliklerini okuyarak kişisel yaklaşımlar geliştirebilmek, problem çerçevesi oluşturabilmek
anlamını taşımaktadır. Guilford ve Kris’e
göre, yaratıcılık fikirlerin üretimine dayalıdır.
Zekâ önemlidir. Tyler’da yaratıcılık, “olasılıkların farkına varmaktır. MacKinnon kişilik
bağlamında ve özel bir tepki biçimi, Cattell
bir tür problem çözme yeteneği olarak görmektedir (Öncü, 1992: 255).
Stein yaratıcılığı içinde bulunduğu kültüre
bağlı olarak düşünür. “Yenilik” ya da “yeni
olmak”, yaratıcı üretimin eskisinden farklı
bir biçimde olması demektir. Ayrıca toplumsal bir grup tarafından akla uygun, yararlı
ve doyurucu olarak kabulü gerekmektedir
(Öncü, 1992: 255).
Bartlett, yaratıcılık için, “ana yoldan ayrılma,
kalıpların dışına çıkma, deneyime açık olma
ve bir şeyin diğer bir şeye rehberlik etmesine izin verme” başka bir deyişle, “serüvenci

düşünme” (adventurous thinking) kavramını
kullanmaktadır (Öncü, 1992: 256).
Torrance, yaratıcılığı, problemlere duyarlı
olma süreci olarak açıklamaktadır. Eksikliğin fark edilmesi, bu eksikliklerle ilgili fikir
veya hipotezlerin şekillendirilmesi, sonuca
ilişkin tahmin yürütme, hipotezlerin denenmesi, değiştirilip yeniden denenmesi ve sonucun ortaya konması surecidir. Torrance,
ortaya koyduğu tanımın yaratıcı bilim adamlarının olduğu kadar, sanatçıların da yaratıcılığına uyduğundan söz etmektedir (Öncü,
1992: 256).
Crutchfield ve Wilson’a göre, yaratıcılık konformizme zıt bir kavramdır. Orijinal fikirler,
farklı bakış açıları, yeni problem çözme yöntemlerini içermektedir (Öncü, 1992: 256).
Yaratıcılık, farklı bakış açılarının birleştiği
çevreyi okuma, problem fark etme ve çözme,
özgür ve yenilikçi olma niteliklerini bünyesinde barındıran bir yaklaşım olarak mimarlık eğitiminin pusulası olabilecek önemi taşımaktadır. Mimarlık eğitiminde var olan müfredatın tamamen değiştirilmesini gerektirmeyecek bir bakış açısı, bir yöntemdir.
AMAÇ
Araştırmanın amacı, mimarlık öğrencilerinin
teknolojiyi araç olarak kullanması durumunda yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir yaklaşım
sergileyerek, kentte gündelik hayatta yaşanan
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Mimarlık formasyonu/bilgisi, mühendislere

Ayrıca son yarıyıl tasarımlanan projelerin
sergilendiği ve sunulduğu, Mayıs 2017 de
gerçekleştirilen interdisipliner “Mimari Problemlere Teknolojik Çözümler Çalıştayı”nda
açığa çıkan düşünceler irdelenerek, mimarlık
eğitiminde yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımın
geliştirilmesine yönelik projeksiyonlar yapılmış, mimarlığın ve mühendisliğin ortak yol
almalarının olanakları tartışılmaktadır.

problemin tanımı ve içeriği konusunda yön

KAPSAM

sorunlar için geleceğe dönük yeni bir kavrayış ve varoluş biçimi önerebilecek vizyonu/
yasam biçimini tetikleyecek “tasarım” yapma
becerisinin etkinleştirilebileceğinin sınanmasıdır. Burada bahsedilen “tasarım” mimari
proje değil, Avrupa Birliği, kalkınma ajanslarına ait fonlara ve/veya patent, girişim için
yatırımcı aramaya yönelik Ar-Ge projeleridir.

gösterecek bir kaynak olarak ele alınmaktadır.
Başka bir deyişle disiplinlerarası bu ortaklık,
yalnızca mimarlık alanının yenilik ve girişime yönelik potansiyelinin açığa çıkartılması
konusunda değil, ayni zamanda mühendislik
alanına yeni bir vizyon getirmesi konusunda
da katkı sağlamaktadır.
Bu makalenin amacı, interdisipliner bakış
açısıyla geliştirilen Mimarlık-İnovasyon-Girişim dersinin 6 yarıyıl boyunca gelişerek biriktirdiği deneyim ve projelerden elde edilen
verilere dayanarak derse katılan öğrencilerin
istekleri, başarıları ve geleceğe yönelik hedeflerinin açığa çıkartılmasıdır. Son yarıyıl
teslim edilmiş olan bir proje üzerinden dersin
süreci anlatılmaktadır. Ders içeriği, süreci ve
yönteminin eleştiriye açılmasının, mimarlık
eğitimine yeni bir eğitim programları olarak
eklenmesi bağlamında geniş bir perspektifin
açılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Araştırma, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümünde 2015-2016 eğitim öğretim yılı Güz yariyili-2017-18 Güz Yarıyılı
arasında yapılmış olan 6 adet “NetworkArchitecture-City” 2 (Mimarlık-İletişim Ağı2 “Network-Architecture-City” dersi ayni başlıklı
projeden geliştirilmiştir. Gündelik yasama müdahalelerin fark edilmesine yönelik mimari bir yaklaşımdır. Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen
projelere hibe edilen maddi destek ile öğrencilerin
de yolculuk masraflarının karşılandığı bir uluslararası ortak çalışma programı desteğiyle, toplam
14 günlük bir atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.
Farklı ülkelerden gelen 50 ye yakın öğrenci ve öğretim elemanı yalnızca gündelik yasamda var olan
modellerin izlerini sürerek mimarlık alanı için bilgi üretmemiş, ayni zamanda ekip ruhuyla kültür,
bilgi ve deneyim Aliş-verisinde bulunmuşlardır.
İstanbul Kültür Üniversitesinin ilk kez ERASMUS
Yoğunlaştırılmış Program desteğini almış olan bir
projedir. 26.000 Euro bütçesi ile 8-21 Temmuz
2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. İKÜ adına Naime Esra Akin (Fidanoglu)’in
Proje Lideri olduğu çalışmaya Gonca Arik destek
olmuş, Delft Teknik Universitesi/Hollanda adına
Susanne KOMOSSA, Nicola MARZOT, Alper
ALKAN, Jorge Mejia HERNANDEZ, Sint Lucas
Universitesi/Belcika adina Tomas OOMS, Johan
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Kent) dersi, 2017-18 Bahar Yarıyılında acılan
“Architecture-Innovation-Interpreneurship”
(Mimarlık-İnovasyon-Girişim) ders süreçleri
ile Mayıs 2017 de gerçekleştirilen interdisipliner “Mimarı Problemlere Teknolojik Çözümler Çalıştayı” nda açığa çıkan düşünceleri kapsamaktadır.
NAC ders olarak açıldıktan sonra her yarıyıl seçilen kent parçalarında mekânsal okuma/haritalandırma ile başlayan süreç, problem üretimi ve çözümüne yönelik küçük
mekânsal müdahaleler içeren proje önerileri
ile sonuçlandırılmıştır. Kısa zaman içinde
VERBEKE ve Pecs Universitesi/Macaristan adina
Bálint BACHMANN, Tamás MOLNÁR gibi değerli akademisyenler katılmışlardır. Final urunler
https://networkarchitecturecity.wordpress.com/
nac-partners/ sitesinden izlenebilir.
Mimari tasarım yapabilmek için gündelik yasamın
mekânsal/zamansal okunması ve ifade edilmesi
gerektiğine inancıyla NAC bağlamında öğrencilerin kentte sürekliliğini gördükleri var olan sınırlar/
eylemler/durumlar arasındaki ilişkileri açığa çıkartan haritalar yapılmıştır. Başka bir deyişle, öğrenci,
mimarlık bağlamında grafik bir dil geliştirmiştir.
Çalışma alanı olarak Çukurcuma ve Nişantaşı seçilmiştir. Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi romanının “gerçekle temas ettiği müze ile başlayan
somut görüntünün nereye kadar genişletilebileceği
araştırılmış, romanda tarif edilmiş olan mekânlar
ile öğrencilerin romanı okuduktan sonra zihinlerinde beliren imajlar arasındaki ilişkiyi açığa çıkartma serüveninde öğrencilerin yaratıcı zihinlerinin
götürdüğü yere gidilmiştir. Ortaya çıkan projeler
yerinde uygulanarak kente/gündelik yasama müdahale edilmiş, kentlinin tepkisi gözlemlenmiştir.
Başka bir deyişle mimarlık eğitimi üniversitenin
dışına çıkarak öğrenci ile kentli yüzleşmiş, teoriuygulama-kullanım sürekliliği deneyimlenirmiştir.

jürilere katılan Yıldız Teknik Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümünden Yrd.
Doç. Dr. Hüseyin Üvet’in de katkılarıyla tasarımlar, elektronik sensörler, sayısal uygulamalar gibi teknolojik araçları da içermeye
baslamıştır. Jüriler, melek yatırımcı Alp H.
Yörük, sayısal mimarlık konusunda uzman
Alper Derinboğaz, fonlar ve proje yazım yöntemleri konularında deneyim ve bilgi sahibi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden
Damla Arisan ve IKU Proje Geliştirme Koordinatörlüğünden Seda Göksu’nun katılımıyla
öğrencilerin yaklaşımlarının yenilikçi ve girişimci yönde gelişmesine, dersin zaman içinde içerik değiştirerek “Mimarlik-InovasyonGirisim” adıyla 2017-18 Bahar Yarıyılında
yeni bir ders olarak müfredata eklenmesine
yol açmıştır.
Bu yeni yaklaşımın yaygın bir şekilde tartışılarak içeriğinin geliştirilmesi, ilgilenenleri
içeren bir iletişim ağı oluşturulması bağlamında İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Kulübü tarafından başlatılan Mimari
Problemlere Teknolojik Çözümler Çalıştayı
dizisinin ilki, alanında sahip oldukları bilgi
ve yaratıcı yaklaşımları doğrultusunda öğrenci, akademisyen, sanayi, özel sektör, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarından
değerli katılımcılarla birlikte tartışarak, mimarlık ile mühendislik alanlarında disiplinler
arası çalışmanın desteklenmesiyle, inovatif
çözümlerle yeni çalışma alanlarının nasıl
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oluşturulabileceğine yönelik yeni bir vizyon
oluşturmak üzere 16 Mayıs 2017 de Ataköy
Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. İkincisinin
Kasım 2018 de uluslararası duzeyde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Ortaya çıkan düşünceler ile yürütülmekte
olan Mimarlık-İnovasyon-Girişim dersi kapsamında, Beyoğlu Belediyesinin iştirakçi,
Kent Kültürü Vakfının ortak olduğu bir İstanbul Kalkınma Ajansı projesi hazırlanmış, 23
Mart 2018 de başvuru gerçekleştirilmiştir.
Sonuç henüz ilan edilmemiştir, ancak çok
sayıda katılımcının inandığı bu süreç çeşitli
şekillerde ilerlemeye devam etmektedir.
Bu makalenin kapsamı, mimarlık bilgisinin
kente ve kentliye dair problem belirleme
ve çözme konusunda iletişim ve elektronik
teknolojileri kullanmaya dayanan projeler
üretmeye yönelik kullanıldığı ders süreci ve
sonuçlarının örneklenerek anlatıldığı, derse
katılan öğrencilerin ders surecindeki tartışmalarda ifade ettikleri ders ile ilgili düşünceleri ve projeye yaklaşımlarının mimari içeriklerinin oluşturdukları verilerdir.
Bu makalenin mimarlık alanına katkısı, üç
yıla yakın bir sürede mimarlık alanının teknoloji ile ilişkisinin henüz denenmemiş bir
acıdan ele alınması surecinin paylaşılarak
konuyla ilgilenebilecek yeni paydaşların haberdar edilmesi yoluyla yeni bir eğitim prog-

ramının oluşumunu sağlama potansiyeli taşımasıdır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırma, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümünde 2015-2016 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılı-2017-18 Güz Yarıyılı
arasında yapılmış olan 6 adet “NetworkArchitecture-City” dersi ile 2017-18 Bahar
Yarıyılında açılan “Architecture-InnovationInterpreneurship” dersine devam etmiş olan
öğrenciler ile dersler sürecinde gerçekleştirilen tartışmalar ve teslim ettikleri projeler üzerinden elde edilen verilerin değerlendirildiği
bir geriye dönük inceleme çalışmasıdır.
Tartışmalar sırasında alınmiş olan notlara ve
öğrenci projelerinin gelişim surecine dayanarak derse katılan öğrencilerin mimari problemlere teknolojik çözüm üretimi konusuna
gösterdiği ilgi ile başarı durumlarını ortaya
koyan bir grafik üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
Öğrencilerin ders sonunda teslim etmiş oldukları projelerin içeriklerine dair bilginin
aktarılacağı bir grafik üzerinden proje üretiminde kullanılan mimarlık bilgisini açığa
çıkartmaya yönelik bir değerlendirme yapılacaktır.
Yapılacak değerlendirmeler tartışılarak dersin mimarlık eğitimine katkısına dair bilgi
sonuç olarak paylaşılacaktır.
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Ayrıca Mimarı Problemlere Teknolojik Çözümler Çalıştayı sonucunda varılan düşünceler bağlamında derslerdeki yaklaşımın mimarlık eğitimine katkısı ve geleceğe yönelik
açılımlar ortaya konacaktır.
ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ
Günümüzde, gelişen teknolojilere bağlı olarak mimarlığın, “uzmanlık” alanı daralarak
inşaat sektörünün teknik uygulamalarından
biri haline indirgenme tehlikesi altına girmiştir. Yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada
mimarlık eylemi mimar dışında herkes tarafından kolaylıkla gerçekleştirilebilmekte,
buna bağlı olarak mimarlık hizmeti maddi
ve manevi acıdan tatmin edici bir karşılık
görmekten uzaklaşmaktadır. Üniversiteden
yeni mezun olan bir mimarın iş bulması zorlaşmakta, aldığı maaş azalmakta, yaptığı iş
eğitiminin sağladığı nitelikleri kullanmasını engellemektedir. Mimarların teknolojiyi
kullanarak yeni iş alanları yaratmaları gerekmektedir.
Mimarlık eğitiminin kazandırdığı estetik bina
tasarımına yönelik edinilen yaratıcılık bilgisini, kullanıcı-mekân ilişkisine dair mekânsal
okuma bilgisini ve mimarlık tarihi ve teorisinin oluşturduğu vizyonu göz önünde bulundurduğumuzda, mimarlık öğrencisi yalnızca
proje çizen ve inşaat kontrol eden bir teknisyenden daha nitelikli bir formasyona sahip
olduğu görülmektedir. Bu noktada mimarlık

eğitimi ile meslek hayatı birbiri ile uyuşmamakta, mimar maddi ve manevi tatmin olmadığı gibi, kent/çevre mimarlık bilgisinden
yoksun kalmaktadır.
Araştırmanın problemi, mimarlık eğitiminin
mesleki uygulama ile uyumlandırılmasına
yönelik bir derse ait verilerin değerlendirilmesine dayalı olarak mimarlık bilgisinin ArGe projeleri için içerik oluşturmada hangi
bağlamda katkı sağladığının incelenmesidir.
İnterdisipliner bir çalışma ortamının mimarlık eğitiminde nasıl yeralabileceğinin tartışılmasına yönelik bir alt yapı hazırlamaktır.
Elde edilecek sonuçların mimarlık eğitimine
yeni bir bakış acısı ile yaklaşmaya katkıda
bulunması beklenmektedir. Yeni eğitim programlarına altyapı oluşturacak verilerin elde
edilmesi umulmaktadır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Mimarlık, gündelik hayatta mekân üretmek
ile ilgilidir. Ancak bu mekân üretimi insanın
var oluşuyla doğrudan ilişkilidir.
Mimarlık yüzyıllarca kedisi dışında bir durumun temsili olarak var olmuş: bedenin, doğanın, rasyonel mantığın, teknolojinin, gücün…
Bugün toplumsal yönüyle ön planda bulunmaktadır. B. Tschumi mimarlığı “olay” olarak tanımlamaktadır. Olay ile mekân arasında
bir bağ vardır. Mekân maddi bir bina değildir. Bireylerin varlıklarınız gerçekleştirmeleri
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için yaptıkları eylemleri destekleyecek şeylerin düzenlenmesidir. Mekân, bireyler tarafından zaman içinde kurulmaktadır.

izler (ya da tersi) şeklinde modernizm tara-

“Mimarlık daha çok mekânda yer alan olaylar hakkındadır[...]. Buna ek olarak, yeni bir
mimari gerçeğin üretiminde, “bicim” “işlevi

rini ima ettikleri programların ve mekânların

fından kutsanan neden-sonuç ilişkisi, içinde
birbirine karıştıkları, birleştikleri ve birbirlerasgele kümelenmesi uğruna terkedilmek durumundadır (Tschumi, 2000: 102).

Sekil 2. N. E. Akin (Fidanoglu), E. Koyuncuoğlu, A, Önder, C, B. Ovunca, TEMAS Proje
önerisi, Karakoy, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Programı, ( 2005)
Mekân barınmak içindir. Bireyler barındıkları zaman bilinçli ve kendileri olurlar. Bireyler
mekânda barınırlar. Mekânsal bilinç hem mimar, hem de kullanıcı için bir olanaktır.
Beden fırlatıldığı dünyada barınarak var olur.
Barınak, bireyin kendi varlığını gerçekleştirdiği yerdir. Mimar bireyin bilinçli bir varlığa
dönüşmesi için bir potansiyel olarak mekân
yaratabilir. Birey kendi var oluşunu mekânı
deneyimleyerek kavrar (Heidegger,1962:
187).

Yapmanın gücü gündelik hayata aittir. Gündelik hayat düşüncenin uygulanabildiği tek
mekân/zamandır. Hayat, düşünce ve hareketin bütünlüğü olarak tanımlanmalıdır (Lefebevre, 1991: 94). Bu nedenle denebilir ki,
gündelik hayat, bendenin bilinçli bir varlığa
dönüşmesi için bir olanaktır.
“Bilinçlilik, diğerinin bilinçliliğidir. Diğerini
buradaki ve burada olmayışın, aynı ile diğer
arasındaki ilişkinin karışımı olarak kavrarsak, tipik farklılıktaki kimlik ile kimlikteki
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farklılık gibi, bilinçlilik bütünselliğe yükselir
(Lefebevre, H., 1991). Bütünsellik bilinçli
bireyi idare eder; bilinçli birey kendisini ve
diğer bedenleri gündelik hayatta bütünlük
içinde birleştirebilir.
Bugün büyük kentlerde çeşitli mekânsal ilişki biçimleri eşzamanlı olarak yer alır. Çeşitli
mekânsal deneyimler arasında oluşan karşılaşmalar, sokaklarda ve/veya binaların arasında olur. İnsanlar kentteki gündelik hayat
ile uyum içinde kendi varlıklarınız gerçekleştirmek için mekânlar üretirler.
Gündelik hayat tüm eylemlerle derinlemesine ilişkilidir ve tüm farklılıklarıyla ve çelişkileriyle onları kapsar; eylemlerin buluşma
yeri, ortak zeminidir. Ve her insani ve varlığı ilişkilerin toplamı yapan gündelik hayatta
şeklini alır (Lefebvre, 1991: 126).
Kent, insanları birçok farklı nedenle çeken
bir ruh, bir masal, bir gizemdir. Yasayan bir
organizmadır. Diğerlerini denetlemeyi amaçlayan güç sahipleri olsa bile, kalabalıkların
da gücü vardır. Michael de Certeau (19251986), kentin güç oluşumları tarafından üretildiğini savunur. Kentlerdeki açık alanların
düzen ve biçimi kalabalıkları denetlemek için
stratejik olarak kurulmuş olsa da, kalabalıklar
kenti dönüştürür.
İnsanlar gücün stratejileri tarafından tanımlanan çevre içinde çok yaratıcı olabilirler. İnsanlar, güç oluşumları tarafından düzenlenen

kent sokaklarında taktik olarak hareket edip
mekân üretirler. Bunun gerekçesi bilinçli bir
toplumsal hareket olmayabilir, ama bazı deneyimlerin tekrarıdır. İnsanlar kenti, kendi
tekrar eden eylemleri bağlamında yeniden
düzenleyebilirler. İç ile dış arasındaki sınırlar
geçici mekânlara dönüşebilir.
Toprağı kullanan ona sahiptir. Sahip olmak
öncelikle kanun ve anlaşmaların konusu değildir, öncelikle ve daha çok bir eylem, hareket ve dolasımın konusudur. Eğer mimarlık,
insanların kendilerini gerçekleştirebilmek
üzere gündelik hayatilerini zenginleştirmek
için mekânlar üretmek hakkındaysa, gündelik hayatta insanların kendilerini gündelik
durumlarla nasıl ilişkilendirdiklerini, şeyleri faydacı nesnelerden törensel davranışlara,
adetlere ve dile dönüştürerek kendilerine ait
kılmak için nasıl kullandıklarını incelemek,
mimarlara, kitle kültürünü bireyselleştirme
yöntemleri hakkında bilgi verir.
Teknoloji, mimarlık alanında bir üretim aracı
olarak kullanır. Toplumun küçük bir kısmının
teknolojiyi kullanma sansı vardır. Diğerleri
kendi küçük çevrelerinde sıkıntıdan kurtulmak için teknolojiyle oyun oynarlar. Çoğu,
günden güne kendi bireyde ve toplumsal bünyelerinin yok olduğunun farkında değillerdir.
Mühendisler toplumu eğlendirmek için daha
çekici oyuncaklar tasarımlarlar. Bireyler ne
kadar çok oyun oynarsa, birbirlerine o kadar
çok yabancılaşırlar.
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Mimarlık daha çok mekânlarda yer alan olaylarla ilgilidir. Mekânsal potansiyeli olan açık/
kamusal alanların, bireyler arasındaki uyumu
açığa çıkartmaya yönelik çeşitli toplumsal etkinlikler yaratmak için, mimarın vizyonuna/
ileri görüşüne ihtiyacı vardır.

eylemlere uygun Temas mekânlarından olu-

Toplum, mimarlık için üretimin nedenidir.
Mimar olarak gündelik hayat içinde gözlemler yaparak kentsel dinamikleri kavramamız,
belirli bir yerdeki var olan değerler üzerine
bilgi üretmemiz ve kendi yaşam biçimlerine
göre yeniden düzenleyebilmeleri için insanlara ilham veren ve zenginleştiren üretken bir
mekân tasarımlamamız gerekmektedir.

hale gelecek olan bu mekânlar, sanal ortam-

İnsanlar birbirini daha iyi bir gelecek için destekleyebilir. Mimarlığın, bireyleri toplumun
bir parçası halinde bir araya getirmek için desteklemeye yönelik becerisi bulunmaktadır.
Uyum içinde kullanırsak gezegenimizin kaynakları yeterli miktarda hazırda beklemektedir. Uyum, barış ve yardımlaşma konusudur.
Bireylere, çevreleri ile uyum içinde hareket
etmeleri ve dünyayı korumaları halinde dengede olacakları hatırlatılmalıdır.

marlık alanına yeni iş imkânları getirebilir.

Mimarlık bireylerin buluşması ve birlikte
üretmesi konusunda bilgi ve araçlara sahiptir. Kentlinin varlığını gerçekleştirebilmesi
ve toplumun bir parçası olabilmesi için kente, gündelik hayattaki hareket noktalarına
mekânlar yerleştirilerek müdahale edilebilir.
Buluşma/paylaşma olanaklarını destekleyen

şan bir ağda kentliler toplanıp bütünleşebilirler. İnsanlar bu mekânları, sergileme, gösteri
yapma, öğretme, yeme, oyun oynama, kriz
anında dış koşullardan korunma gibi eylemler
için yeniden üretebilir. Zaman içinde tanıdık
da buluşan kentlinin gerçek zamanlı iletişim
kurmasına destek olarak toplumsal bağları
güçlendirir (Fidanoğlu, 2008: 77).
Teknoloji mimarlık için bir araç olarak sanat
ve kültür konusunda katılım ve kişisel paylaşımlar üzerinden toplumsal ilişkiyi canlandırır. İletişim ve elektronik teknolojiler miTeknoloji yalnızca mekân üretiminde değil,
ayni zamanda toplumu pro-aktif hale getirecek oyunlar ve uygulamaların üretiminde
kullanılarak mimarlık alanının genişlemesine
katkıda bulunabilir.
Mimarlık eğitimi toplumsal gereklere dayandığında bir mimari tasarım probleminin
tanımlanması ve çözümü için o çevreye ait
bilginin toplanması gerekmektedir.
Ittelson, Proshansky, Rivlin ve Winkel, çevreyi okumak için algı, biçim, renk, doku, koku,
ses, semboller, eylemler, insanlar, araçlar ve
olanakların tümü ile aralarındaki ilişkiler ağına bakmamız gerektiğini söylemektedirler
(Ittelson, et al., 1974: 234).
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Norberg-Schulz mekânı altı bolümde inceler:
pragmatik/doğal çevre algısal/yönlenme, varoluşsal/imaj, kavrayışsa/fiziksel, soyut/düşünsel, mimari/varoluşsal (Norberg-Schulz,
1971: 254).
Boulding’ e göre tüm ilişkiler imaj üzerinden
kurulur. İmajın on hali vardır: mekânsal, zamansal, ilişkisel, kişisel, değer, duygusal, bilinç/bilinçaltı/bilinç dışı, kesinlik/muğlaklık,
gerçeklik/gerçek dışılık, kamusal/özel (Boulding, 1956: 180).
Rapoport, yer kavramının ayırt edici niteliklerini fiziksel ve zamansal farklılıklar olmak
üzere ikiye ayırır. Fiziksel olanlar: Objeler,
mekân niteliği, ışık ve gölge, yeşil, yoğunluk,
eski ve yeni, düzen ve çeşitlilik, bakımli ve
bakımsız, doku ve ölçek, yol modeli, topografya, çekim noktaları, hız, hareket, yön, ses,
koku, iklim, insanlar, eylemler, programlar,
sembollerdir. Zamansal olanlar: değişim, süreklilik, gece-gündüz, hafta sonu-hafta içi,
tempo ve ritimler, yoğunluktur (Rapoport,
2013: 30).
Bu araştırmada çevrenin ve mekânın okunması konusunda literatür taramasına dayanarak aşağıdaki sınıflandırma yapılmıştır.
Öğrenciler söz konusu sınıflandırmadan esinlenerek, ama ekler yapabilme özgürlüğüne
sahip olarak belirli alanları okumuş, haritalar
oluşturmuşlardır. Problem üretimi ve çözüm

tasarımı bu haritalardaki verilere dayanarak
geliştirilmiştir.
Yoğunluk ve düzen: Belirlenen yerin yakın
çevresindeki hacim, yaya ve araç yoğunluğunu ve yönünü gösteren haritalar.
İnsan/kullanıcı profili: o çevrede yaşayan,
çalışan ve geçici olarak bulunan kalabalıkların toplumsal özelliklerine ilişkin haritalar.
Ulaşım: Belirlenen yere yaya ve araçla ulaşım olanaklarını gösteren haritalar.
Ritm ve çekim noktaları: Belirlenen yerin,
yürüyenin ve araç ile gidenin ilgisini çeken,
tek ya da tekrar eden durumları, kalabalıkların biriktikleri ortamları ve kullanım alışkanlıklarını gösteren haritalar
Program: Belirlenen yerin yakın çevresindeki binaların programlarının/kullanımlarının
yakın çevre üzerindeki etkilerini gösteren haritalar
Hareket: Belirlenen yerin yakın çevresindeki araç ve yayaların genellikle tekrar ettikleri
hareket modellerini hız ve yön bağlamında
gösteren haritalar
Eylem: Belirlenen yerin yakın çevresinde genellikle tekrar ettikleri araç ve yaya eylemlerini, gösteren haritalar
Renk: Belirlenen yerin yakın çevresinde bulunan renklerin oluşturdukları düzeni gösteren haritalar
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Koku: Belirlenen yerin yakın çevresinde bulunan kokuların oluşturdukları düzeni gösteren haritalar
Işık ve gölge: Belirlenen yerin yakın çevresinde, gündüz ve gece, ışık ve gölgelerin
oluşturdukları düzeni gösteren haritalar
Hava akımı: Belirlenen yerin yakın çevresinde bulunan güçlü ve sürekli hava akımlarının
oluşturdukları düzeni gösteren haritalar
Manzara: Belirlenen yerin sahip olduğu büyük ya da parçalı manzara potansiyelini gösteren haritalar
Tarihi miras: Belirlenen yerin ve yakın
çevresinin sahip olduğu tarihi kalıntıların,
hikâyelerin, isimleri oluşturduğu potansiyeli
gösteren haritalar
Belediye hizmetleri: Belirlenen yerin ve yakın çevresinin sahip olduğu durak, çöp kutusu, trafik ışıkları, otobüs durakları, vs. hizmetlerin toplamı
Çöp: Çevrede bulunan binaların çöp potansiyeli, çöplerin içeriği, çöp toplanma uygulamalarını gösteren haritalar
Para: Çevrede bulunan banka, döviz bürosu,
kuyumcu gibi para işlemlerinin yürütüldüğü
durumların saptanması, paranın el değiştirmesine yönelik o çevreye ait alışkanlıkları
gösteren haritalar

Konaklama: Çevrede bulunan otel, hastel,
misafirhane gibi geçici, konut gibi kalıcı konaklamaya ait bina ve alışkanlıkları gösteren
haritalar
Su, elektrik ve gaz/enerji: Çevrede bulunan
su, elektrik ve gaz kaynakları ile bunların kullanımına ait alışkanlıkları gösteren haritalar
Alışveriş: Çevrede bulunan dükkân, av, pazar
gibi alışverişe ait bina ve alışkanlıkları gösteren haritalar
İşaret ve semboller: Çevrede tekrar eden işaretler ile herhangi bir duruma ait sembollere
ait bina, obje ve bunları kullanmaya yönelik
alışkanlıkları gösteren haritalar
Hayvanlar: Cevrede bulunan hayvanlara yönelik yuvalar ve alışkanlıkları gösteren haritalar
Doğa: Cevrede bulunan deniz, ağaç, çim alan,
çiçek bahçesi, park gibi doğanın ön plana çıktığı durum ve alışkanlıkları gösteren haritalar
İmaj/kimlik: Çevrenin ve seçilen alanın sahip olduğu imaj/kimlik ve algılanma biçimine ilişkin haritalar
Sınırlar: Seçilen alanın sınırları ya da kapsadığı alana ait bilgi veren haritalar
Topografya: Çevrenin yeryüzü şekilleri bağlamında sahip olduğu özelilerin gösterildiği
haritalar
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Kent ile ilişkisi: Alanın içinde bulunduğu
kentte bulunduğu yer ile kent acısından taşıdığı değerleri gösteren haritalar
Dünya ile ilişkisi: Alanın ve çevresinin dünyada bulunan başka örnekler bağlamında sahip olduğu özellikleri gösteren haritalar
Mekân tipolojisi: Alana özel ya da tekrar
eden mekân biçimi
UYGULAMA
Kuramsal çerçeve iki farklı ortamda uygulanmıştır. Çalışmanın kapsamında açıklandığı
gibi biri ders, diğeri çalıştaydır. 3
Ders, mimarlığın toplum ile ilişkisine dayandırılmıştır. Toplumun daha iyi bir gelecek için
bir arada üretime dayalı buluşmalar yaşayabilecekleri temas mekânlarının üretimi, mimarı
elemanların dışında araçlarla da gerçekleştirilebilir. Ders, çevrenin gündelik yaşam bağlamında haritalandırılması, kenti ve kentliyi
daha iyi bir geleceğe taşıyacak ve bireysel
varoluşu açığa çıkartacak nitelikte tasarım
problemleri oluşturma ve bu problemleri
teknolojiyi kullanarak çözme aşamalarından
3 İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümünde 2015-2016 eğitim öğretim yılı Güz yariyili-2017-18 Güz Yarıyılı arasında yapılmış olan 6
adet “Network-Architecture-City” dersi, 2017-18
Bahar Yarıyılında acılan “Architecture-InnovationInterpreneurship” ders süreçleri ile Mayıs 2017 de
gerçekleştirilen interdisipliner “Mimarı Problemlere Teknolojik Çözümler Çalıştayı” nda açığa çıkan
düşünceleri kapsamaktadır.

oluşan bir süreç olarak tasarımlanmıştır. Her
bir proje için gerekli teknik bilgi mekatronik
mühendisliğinden destek alınarak elde edilmiştir. Projelerin fonlandırılmasına yönelik
teknik bilgi Ar-Ge ve AB fonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan uzmanların
desteği ile her bir proje içi n ayrı ayrı elde
edilmiştir. Yarıyıl sonunda teslim edilen final
ürünler tüm sürecin sergilendiği pafta ve rapor şeklindedir.
Çalıştay, mimarlık ile mühendislik alanlarında disiplinler arası çalışmanın desteklenmesiyle, inovatif çözümlerle yeni çalışma
alanlarının nasıl oluşturulabileceğine yönelik
yeni bir vizyon oluşturmak üzere, İKU Mimarlık kulübü üyesi öğrenciler ile birlikte düzenlenen, öğleden önce ve sonra ölmak üzere
4 er saatlik iki adet oturumdan oluşmaktadır.
İlk oturum yalnızca mimarlık ve mekatronik
mühendisliği öğrencilerinden olsan karışık
onar kişilik ekiplerin önceden bildirilmiş olan
sorular üzerine tartışmalarını içermektedir.
İkinci oturum ders kapsamında proje üretmiş
olan öğrencilerin sunumları ve Gazeteci-Mimar Meral Tamer’in Geleceğin İnsanı’na dair
yaptığı peojeksiyon ile başlamıştır. Konusunda söz sahibi akademisyen, sanayi, özel
sektör, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarından değerli katılımcılar, aynı sorular
bağlamında önar kişilik altı grup halinde tartışmışlardır.
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SÜREÇLER ve BULGULAR
Ders sürecinde başlangıç olarak, mimarlıkta güncel tartışma konuları (yerin kimliği,
enerji üretimi, büyük veri, toplumsal ilişki,
bireysel ifade, vatandaş bilimi, sürekli eğitim, sürdürülebilirlik, yaygınlaştırılabilirdik,
fonlar) bağlamında metropoliten alan olarak İstanbul’un yere özel nitelikleri yoğun
ve çeşitli olan bölgeleri üzerinden mekânsal
okuma haritaları yapılmıştır. Haritalandırma
ve tartışmalar, öğrencilerin kendi arzuları durultusunda en çok 4 kişilik gruplar halinde
çalışmaya devam etme surecini başlatmıştır. Bu noktada bütün haritalar göz önünde
bulundurularak fikirler filizlenmiş, projeye
dönüşmesi sağlanmıştır. Derse katılan öğrencilerin tamamı fikir geliştirmiş ve projeye
dönüştürmüştür. Finalde ortalama olarak her

öğrencinin basarisi % 80 A, %15 B, % 5 C
grubundan harfle değerlendirilmiştir.
Araştırma, mimarlık eğitiminin mesleki uygulama ile uyumlandırılmasına yönelik bir
derse ait verilerin değerlendirilmesine dayalı olarak mimarlık bilgisinin Ar-Ge projeleri
için içerik oluşturmada hangi bağlamda katkı
sağladığının incelenmesini içerdiğinden, derse katılan öğrencilerin mimari problemlere
teknolojik çözüm üretimi konusuna gösterdiği ilgi ile projelerde izledikleri kentsel dinamikler/ağlar üzerinden mimarlık disiplinine
ait yöntemlerle veri toplanmıştır.
Toplam derse devam eden öğrenci sayısı: 112
Toplam Proje sayısı: 64 (öğrencinin isteğine
gore1-4 kişilik gruplar oluşturulmuştur)
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Tablo 2. Derse Katılan Öğrencilerin Mimari Problemlere Teknolojik Çözüm Üretimi
Konusuna Gösterdiği İlgi
Olumlu Yanıtlayanlar
Sorular

Sayı

Yüzde

İletişim ve elektronik teknolojilerini problem çözme aracı olarak
kullanmış olanlar

10

9

İletişim ve elektronik teknolojilerine tanıdık olanlar

110

98

İletişim ve elektronik teknolojileri gündelik hayatta kullananlar

110

98

Derste öğrendikleri yöntemle iş geliştirme niyetinde olanlar

90

80

Üniversitede geliştirilecek bir projede yer almak isteyenler

100

89

Konuyla ilgili lisansüstü çalışma yapmak isteyenler

90

80

Disiplinler arası çalışmaya yönelik yönelik cesaret kazananlar

112

100

Kendilerini yaratıcı hissedenler

105

94

Kamusal alan ve toplumsal yaratıcılık konularında yeni bir bakış
açısı kazananlar

112

100

Derste öğrendikleri yöntem ile proje geliştirmekten haz alanlar

90

80

Ekip çalışmasını tercih edenler

80

71

Bir fona başvuracak nitelikte yaratıcı proje geliştirebilenler

70

63
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Tablo 3. Derse Katılan Öğrencilerin İzledikleri Kentsel Dinamikler/Ağlar
Mimari bilgi
İnsan yoğunluğu
Çöp
İmajlar
Mekân tipolojisi
İnsan profili
Topografyalar
Tarihi miras
Koku
Ulaşım
Eylemler
Programlar
Enerji
İşaret ve semboller
Doğa
Belediye hizmetleri
Toplam

Proje Sayısı
1
3
4
2
2
2
1
2
2
28
11
2
2
2
1
64

Yüzde
2
5
6
3
3
3
2
3
3
44
17
3
3
3
2

Bu araştırma, yapılmış olan öğrenci çalışma-

yönelik olarak üretken bir toplumsal yapıyı ve

larının nicelik olarak sınıflandırılmasına daya-

çalışılan çevreyi destekleyen, sürdürülebilir,

nan veriler üzerinden dersin beğenilirliği ile

yaygınlaştırılabilir bir proje tasarımlayınız.

mimarlık bilgisinin proje içeriğini oluşturmadaki rolünü ortaya çıkartmak için yapılmıştır.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı MIM0127 Mimarlık- İlişkiler ağı-Kent

Dersin tartışma ortamına taşınabilirliği açı-

Dersi4 kapsamında başarılı olan projelerden

sından projelerden birini incelemek yeterli

biri Gizem Temiz ile Oğuzhan Yılmaz’ın ta-

olacaktır.

sarımını yaptıkları “Aylak” projesidir. İsmini

Proje tanımı, her yarıyıl ders başında ayni şekilde yapılmaktadır: çalışma alanında yapılacak mekânsal okuma bağlamında belirleyeceğiniz bir problemi çözmek üzere, iletişim ve
elektronik teknolojileri kullanarak kentlinin
gündelik hayatını zenginleştirmek, geleceğe

kentte bilinçli olarak gezen kişilerden alan
proje, Google Maps için ek bir uygulama olarak düşünülmüştür.
4 Network-Architecture-City ayni yarıyılda Mimarlik-Inovasyon-Girisim ders kontenjanı dolduğu
için istek üzerine açılmış, içerik olarak her iki derste aynı süreç izlenmiştir.
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Şekil 3. Mimarlık-İlişkiler Ağı-Kent (NAC) Dersi Final Projesi. Tasarımcılar: Gizem Temiz ve Oğuzhan Yılmaz
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Akıllı telefonlar olmadan hareket etmediğimiz günümüzde harita uygulamaları sayesinde zaman kazanmakta, hazırlıklı olabilmekteyiz. Aylak projesi, var olan Google
maps uygulamasına eklenebileceği için hızlı
sponsor bulabilecek bir girişim projesi olarak
gelişmiştir.
Aylak uygulaması, telefona indirildiğinde sokakların eğimi, koşuları (merdiven) ve ilginç
rotalar ile ilgili bilgi kullanıcıya ulaşmakta,
bisikletli, bebekli, yaşlı, hasta, ya da meraklı
kişiler gitmek istedikleri güzergâhı önceden
seçebilecek, tatsız sürprizlere karsı hazırlıklı, keyifli noktalar ile ilgili bilgi sahibi olarak
gezeceklerdir. Toplumsal üretim ve yapılanma konusunda katkısı, kişisel rotaların paylaşılması, geçilen güzergâhlardan fotoğraf
ve notlar gönderilmesi, istenirse gerçek zamanlı buluşmaların gerçekleşmesi sürecinde
ortaya çıkacaktır. Güzergâhların bulunduğu
yerler keşfedilerek değer kazanacaktır. Projenin sponsoru, Google dışında, toplanacak
bilgiyi kullanabilecek belediye, ya da özel
bir firma olabilir. Jürilerde, maliyeti 100.000
TL civarında olacak bu uygulama ciddi bir
talep göreceği söylenmiştir. Kentte dolaşımın
hiç bitmeyeceği göz önünde bulundurulursa,
sürdürülebilirliğiyle ilgili motivasyonun rota
öğrenmekten ve paylaşmaktan alınacağı düşünülmektedir. Proje her yere uygulanacak
nitelikte, yaygınlaştırılma ve geliştirilme potansiyeli olan bir uygulamadır.

Projenin tasarımcıları şimdiden sponsor arayışına girmişler, projeyi bir start-up olarak
değerlendirmenin koşullarını oluşturma çalışmalarına başlamışlardır. Bir önceki yarıyılda Melike Kuman tarafından tasarımlanmış
olan başka bir projenin 23 Mart 2018 İstanbul
Kalkınma Ajansı Çağrısına başvuru işlemlerinin tamamlanmış olması, Aylak projesinin
tasarımcılarını cesaretlendirmektedir.
Tablo 2 deki veriler, öğrencilerimizin bilgi
sahibi olmadıkları araçlarla çalışma konusunda istekli, çalışmaları sürdürme ve geliştirme
konusunda kendine, ekibine ve üniversitesine
güvenen, geleceğe umutla bakan bir gençlik
olarak algılanmasına neden olmaktadır.
Tablo 3 deki veriler incelendiğinde, Aylak
projesi gibi iş hayatına başlamanın ilk adımını oluşturan 64 adet proje olduğu görülmektedir. Dersin zaman içinde gelişerek problem
ağacı ve faaliyet takvimi yapılmaya hazır
halde dönemin tamamlanması aşamasına
yeni gelinmiş olmasına bağlı olarak bundan
sonra daha çok sayıda gerçeklesen proje olacağı düşünülmektedir. Tablodaki veriler, tasarımcıların 14 farklı mekânsal okuma konusunun yaratıcılığı tetiklediğini göstermektedir.
Özellikle eylem konusunda yoğunlaşırmış
olması kentlinin gerçek zamanlı ve birlikte
gerçekleştireceği etkinliklerin yaratılmış olduğuna dikkat çekmektedir. İnsan yoğunluğu çalışılan bölgenin gelişimi, çöp ve tarihi
miras toplumsal bilinçlenme, imajlar kimlik
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ve tanıtım, doğa ve mekân tipolojisi kültürel
altyapının gelişimi, işaret ve semboller, insan profili ve koku kimlik ve varoluş ile ilgili
açılımlar, topografyalar Aylak örneğindeki
gibi kente dair veri toplanması, ulaşım boş
zamanın değerlendirilmesi, enerji, belediye
hizmetleri ve programlar yerel yönetim ile
kentlinin ortak çalışmasını sağlayabilecektir.
Çalıştay5, yaratıcı ve yüksek motivasyonlu
geçmiştir. Mimarlık ve Mekatronik Bölümlerinden gelen öğrenciler 2 saat içinde esnek,
açık ve yenilikçi yaklaşımlarıyla net kavram
ve proje önerileri geliştirmeyi başarmışlardır.
Egolarından tamamen sıyrılmayı başarmış,
özgür tartışma ortamında merak ve heyecan
duyarak, birlikte yaratmanın hazzını yaşamışlardır. Toplantının sonucunu öğrenmek ve bir
sonraki toplantının yapılmasını talep ederek
bir başlangıç içinde olduklarını göstermişlerdir. Zaman yetmediği için 3 adet soru üzerinde tartışmışlar, diğer iki sorunun tartışılma5

Çalıştayın gerçekleştirilmesinde görev alan öğrenciler: Eren Kaya (İKU Mimarlık Kulübü Başkanı),
Burak Şendur, Can Dağdelen, Cansu Erdem, Emre
Gündüz, Esma Dolgun, İlayda Çalışgan, Sinan Karadaş, Bedirhan Koç, Şevval Sayın, Ayşen Feyza
Kınalı
Çalıştayın gerçekleştirilmesinde görev alan öğretim elemanları: Naime Esra Akın (Çalıştay Başkanı), Hüseyin Uvet (Çalıştay Başkan Yrd.), Emre
Arslan, İpek Kuran, Ömer Saatçioğlu, Serhat Kut
Projelerini sunan öğrenciler: Pemra Güldal, Ezgi
Bayraktar, Ece Kutlu, M. Kağan Kınaytür, Enes
Çiçekçi, Dilek Gülizar Bilen, Melike Kuman, Zeynep Fulya Korkut, Seyhan Öztürk, Yasemin Daldal,
Enise Parlak, Nihan İzmirlioğlu, Oğuzhan yılmaz

mış olmasını eleştirmişlerdir. Genel olarak
toplantının konusu ve yöntemi ile ilgili olumlu geri dönüş alınmıştır. Profesyoneller kendi
alanlarından ve dışından bakarak geç saatlere
kadar tüm soruları yanıtlama başarmışlardır.
Egolar salonun dışında kalmış, içten ve paylaşımcı tartışmalar gerçekleştirilmiştir.
Her iki oturum için aşağıdaki sorular sorularak ekip tartışmalarının ekseni oluşturulmuş,
bu sayede yol gösterici net sonuçlar elde edilmiştir.
1. Teknoloji kullanmaya alışkın, dünyanın
sürdürülmesi konusunda duyarlı, bireysellik seviyesi yüksek, kişisel ilkeleri
olan, yeni bir sosyal yapıya sahip insanın
kentsel mekânı nasıl olmalı?
2. Üretim kültürünün (geri dönüşüm, kent
bostanları, girişimcilik start-up etkinlikleri, vs.) kentliye aşılanması konusunda
mimarlık ve teknolojinin rolü nedir?
3. Toplumun kültürel yapısını oluşturan
alanlarda (yemek, sanat, müzecilik, vs.)
mimarlık ve teknolojinin rolü nedir?
4. Teknoloji, Mimarlık ile hangi alanlarda
kesişmeli? Mimarlık ile teknoloji ekseninde çalışma yapabilecek bir profesyonelin nitelikleri neler olabilir?
5. Kentteki ulaşımın toplumsal niteliğine
(toplumun bireyleri arasında ilişki kurulmasını sağlanması, araç yoğunluğunun
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azaltılması, kente ilişkin algının arttırılması, kentsel ağlar arasında yeni tür ilişkiler kurulması, vs.) ilişkin vizyonunuz
nedir?
Öğrenci6 oturumu bulgulari:
1. Üretime teşvik, teknolojinin gündelik
kullanımı, haz, bireysel taleplerin karşılanması, sosyalleşmenin öğretilmesi,
doğaya yakın, teknoloji gösterisine son,
sosyal güvenlik, sosyalleşme ortamının
tasarımlanması, geçicilik ve açıklık, kimlik, bireysel modüller kavramları tartışılmıştır.
2. Geri dönüşüm alışkanlığının sağlanması,
teknolojik mekan, teknolojinin gündelik
kullanımı, yerinde geri dönüşüm, kamusal li-fi, varoluşun tetiklenmesi, yavaş
kent, üretim sürecine dahil olmak, yaratıcılığın tetiklenmesi, eğitimde bireysellik, düşünce üretim mekanları, çöküntü
alanları, start up modülleri, enerji ve gıda
üretimi, elektronik eşya deposito merkezi
kavramları tartışılmıştır.
6

Katilimci öğrenciler: Abdurrahman Yılmaz, Moaaz Qaddah, Onur Bıçakçı, Abdul Samet Erkek,
Yunus As, Özgün Karataş, Tunahan Vatansever,
Ahmet Can Altay, Osman Nuri Koçak, Asya Yılmaz, Dilan Birdal, Sena Seyhan, Rabia Tanrıkulu,
Mücahit Abuçuka, Emre Ileri, Yusuf Parlak, Kübra Şeyda Yıldırım, Simla Cengiz, Heval Hacıoğlu,
Hasan Diliuz, Sündüz Erşen, Emre Çelebi, Emrehan Köroğlu, Damla Sadı, Ahmet Öncü, Bilal Gökdemir, Yahya Aydoğdu, Elif Ağaoğlu, Zeynep Alpsoy, Ahu Mangeli, Selva Kaya, Rümeysa Sarıyer

3. Tartışacak zaman kalmamıştır.
4. a. Teknoloji ile mimarlığın, enerji üreten
deneyimsel mekan, iyileştirici mekan,
akıllı mekan, verimlilik, transdisipliner
eğitim, uyumlanan mekan, gelecek tasarımı alanlarinda kesişmesi beklenmektedir.
b. Mimarlık ile teknoloji ekseninde çalışma
yapabilecek bir profesyonel, açık ve esnek, yaygın iletişim sahibi, farklı teknolojilere ait bilgi sahibi, multi disipliner
bilgi sahibi, disiplin dışı, yenilikçi ve deneyici olması beklenmektedir.
5. Tartişacak zaman kalmamıştır.
Profesyonel7 oturumu bulguları:
1. Siber güvenlik bir sorun olarak kabul
edildiğinde, demokratikleşme ve insanları bir araya getirme buna çözüm olarak
sunuluyor.
2. Teknolojinin soruna çözüm getirme hızı
ve ekonomik dengesi arasında problem
olması. Teknolojinin katkısının sürdürü7
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Katilimci profesyoneller: Meral Tamer, İpek Akpınar, Huseyin Kahvecioğlu, Nurbin Kahvecioğlu,
İpek Yürekli, Alper Derinboğaz, Saitali Köknar,
Faruk Göksu, Haydar Livatyali, Seda Göksu, Elif
Damla Arısan, Asım Evren Yantaç, Akhan Akbulut, Ekmel Ertan, Kadir Erkan, Korhan Kayışlı,
Ozan Önder Özener, Nilay Coşgun, Sema Alaçam,
Yusuf Altunel, Soner Dedeoğlu, Vahap Sevimli,
Erbil Tuncay, Birgül Çolakoğlu, Serhat Yıldız
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lebilir olması. Teknolojinin anlamının tartışılması
3. Teknoloji ve mimarlık ortaklığı, özgürleşme, küreselleşme, nitelikli kültürel üretim
açılarından kültürel üretime katkı sağlayacaktır.

cerisini değerli bulmaktadır. Başka bir deyişle, mimarlık eğitim programlarından mezun
olacak öğrencilerin sahip oldukları becerileri
kullanabilecekleri yeni çalışma alanları yaratmaları gerekmektedir.

Bu makalede bahsedilen ders ve çalıştay, mimarlık öğrencilerine iş dünyasına ve mimarlık
4. Bilinçli, iletişim becerisi olan, teknoloüretimine yönelik farklı bakış açıları edinmejik gelişmeleri taki eden, ekip çalışması
leri yönünde destek olmuş ve farklı disiplinyapmaya ve farklı kontekstlerde çalışmalerden öğrenci, akademisyen, yerel yönetim
ya yatkın, çok boyutlu düşünebilen, giriçalışanı ve profesyonellerle iletişim kurma
şimci, egosuz, sistemler üstü çalışabilen,
olanağı sağlamıştır.
koordinasyon yapabilen, eğlenen, idealist,
çok dil bilen bir profil.
Diğer bir açıdan, ders sürecinde elde edilen
verilere dayanarak mimarlıkta yenilik ve giri5. Hızın artması, toplu taşım yerine küçük
şime yönelik derslerin geliştirilmesi için bazı
kümeler halinde hareket etme, kırsalda
veriler elde edilmiştir.
yaşamın artması, yolda geçen zamanın
verimli kullanılması gerçekleşecektir.
Öğrencilerin büyük çoğunluğu eylem ve
programlara yoğunlaşmakta, başka bir deyiş• Sağlık: temiz hava, temiz su hastanele mekânın kullanımıyla ilgili üretimi diğer
lere hızlı erişim ve bunların şehir içemimarlık bilgilerinden kaynaklanan fikirlere
risinde nasıl konumlanacağı konuları
göre daha hızlı geliştirebilmektedirler. Miek olarak gündem dışı konuşulmustur.
marlık bilgisinin diğer 13 türünde yaklaşık eş
SONUÇ
oranlarda fikir geliştirebilen mimarlık öğrencilerinin yaratıcılık konusunda iyi yetişmiş olTeknolojik gelişmeler, proje çizim konusundukları söylenebilir.
da mimar olmayı gerektirmeyen programlar
sayesinde mimara duyulan gereksinimi daha Öğrencilerin büyük çoğunluğunun iletişim ve
da azaltmaktadır. Buna ek olarak, pazarlama elektronik teknolojilerini problem çözme arayöntemleri yeni tasarımları riskli bulmaktadır. cı olarak daha önce kullanmamış oldukları,
Mevcut mimarlık eğitim programları tasarım çoğunluğun bu yeni yöntemden haz aldıkları
ağırlıklı olmalarına rağmen iş dünyası mima- ve lisansüstü programa devam etme ve/veya
rın tasarım becerisinden çok proje çizim be- bir araştırma programında yer alma konusun167
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da istekli oldukları göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışma yönteminin/alanının
geliştirilmesi için umut vadeden bir öğrenci/
araştırmacı kitlesinin bulunduğu görülmektedir.
Bu çalışmada, derse katılım sağlayan öğrencilerin 4 yıllık mimarlık eğitiminde kendilerine sunulan eğitimin iş geliştirme yönünde
başka bir boyutunun gösterilmesine yönelik
ihtiyacı açığa çıkmıştır. Ekip çalışması deneyimi, iş hayatına baslarken birbirlerine destek
olmalarını teşvik edebilmektedir. Var olan iş
tanımının dışında bir iş tasarımı yapılabileceğini deneyimlemiş olmaları iş kurma cesaretlerini arttıracaktır.
Mimarlık bilgisi, araştırma, inovasyon ve girişim projeleri üretmeye yönelik yaratıcı yaklaşımı aktive etmektedir. Mimarlık eğitiminin
akademik ve profesyonel alanlarda etkinliğini arttırabilmesi için, iletişim ve elektronik
teknolojilerinin eğitime girmesi gerekmektedir. Ekip çalışması hem kavramsal yaklaşım,
hem de uzmanlık desteği açılarından yaratıcılığı desteklemekte ve iş kurma cesaretini
arttırmaktadır.
Dersin final sunumlarının yapılarak tartışmaya açıldığı çalıştay ortamında sorulan
sorulara verilen yanıtlar, yalnızca eğitimin
niteliklerine değil, aynı zamanda geleceğin
kentlerine dair düşüncelerin berraklaşmasını
sağlamıştır.

Öğrenci oturumu bulguları, öğrencilerin konuyla ilgili oldukça donanımlı, yaratıcı ve
istekli olduklarını göstermektedir. Mimarlık
ve mekatronik mühendisliği öğrencileri aynı
dili kullanmayı başararak ekip adına düşünce
bildirmeyi başarmışlardır. Düşünceler; yenilikçi, paylaşımcı, özgür, esnek, paylaşımcı,
toplumsal, gerçek, sürdürülebilir yaklaşımlar
içermektedir.
Profesyonel oturumu bulguları, profesyonellerin kendi alanlarına sahip çıkmakla birlikte, ekip içinde düşünce alış-verişine gönüllü
olduklarını göstermektedir. Demokratikleşme, toplumsal buluşmalar, sürdürülebilirlik, kültürel üretim ve hız, üzerinde durülen
kavramlar olmuştur. Sağlık ile ilgili konular
gündeme taşınmıştır. Çok disiplinli eğitim
programlarının geliştirilmesi olumlu karşılanmakla birlikte ortak bir dil ve tartışma ortamının sağlanmasının zor olacağı düşüncesi
tartışılmıştır.
Sonuç olarak, mimarı problemlere teknolojik
çözümler bulmaya yönelik alternatif çalışmaların yapılması ve çalıştayların çeşitlenerek
devam etmesi konusunda uzlaşılmıştır. Öncelikli olarak küçük araştırma projeleri için
fon başvurusunda bulunulmasının doğru bir
aşama olacağı düşünülmüştür.
Kente mimari bakış açısıyla ve mimarın tasarım bilgisi bağlamında bakılması durumunda
belirlenecek problemlerin iletişim ve elektro-
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nik teknolojiler kullanılarak çözülmesi, hem
kentin gelişimi için, hem de mimarların yeni
iş alanları yaratmaları için önemli bir harekettir.
ÖNERİLER
Avrupa Birliği Ufuk 2020 Marie Curie Programı bu yeni akademik programlar oluşturma
çalışmalarını desteklemektedir. Su anda konuya gönülden inanan Avrupalı bir grup üniversite ortak olmak istediğini beyan etmiştir.
Doktora programının açılması durumunda
başvuracak öğrencilere ITN fonu verilerek
eğitim fırsatı yaratılabilecektir.
Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training
Networks - ITN): Henüz doktora derecesini
almamış ya da 4 yıldan az araştırma deneyimi
olan araştırmacılar için burs-destek imkânı
sağlamaktadır. Desteklenen ITN projeleri
kapsamında, proje ortağı kuruluşlar yenilikçi
bir konuda araştırma yaparken, araştırma pozisyonları açarlar ve kariyerlerinin başındaki
araştırmacıları (yüksek lisans, doktora öğrencileri gibi) istihdam ederek eğitirler. Avrupa
Komisyonu ise bu projelerde istihdam edilen
araştırmacılara burs imkânı sunar.8

firmaların COFUND fonundan destek alarak
projeleri desteklemeleri mümkün olabilecektir.
“Burslara Katkı Fonu (COFUND): Program
kapsamında, Ülkemizde araştırma bursu veren ya da vermeye aday kuruluşlar desteklenmektedir. COFUND ile Türkiye’den hâli
hazırda araştırma projelerine yönelik burs ve
destek mekanizması bulunan ya da böyle bir
program oluşturmak isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programların
desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara ek fon sağlanması hedeflenmektedir. COFUND’a burs programı başvurusunda bulunan kuruluşun önerileri onaylandığı takdirde Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta ve böylece ulusal kuruluşlar
aracılığıyla burs imkânları sunulmaktadır.
Yazılacak proje önerileri tüm araştırma alanlarından olabilmektedir. Araştırmacılar araştırma yapacakları alanları ve sektörleri seçmekte serbesttirler.9

Ayrıca küçük bütçeli kalkınma ajansı ve
TUBITAK fonları tek tek projelerin desteklenmesi için uygundur. Sanayi ile işbirliğine
yatkın projeler üretileceği düşünülürse, özel

Ülkemize fon getirmek, eğitim ve toplum
konularında geleceğe dönük ciddi adımlar
atmak için ilişki ağının geliştirilmesi, derse
katılmış olan mezunlar ile ilişkinin sürdürülmesi, Mayıs 2017 de yapılmış olan, Kasım
2018 de yapılacak olan ulusal ve uluslararası
çalıştaylar ile içerik ve çalışma ekibi oluştur-

8

9

https://h2020.org.tr/tr/icerik/cagrilar (09.06.2018)
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ma konusunda hız almak gerekli görülmektedir.
Geleceğe dönük olarak net görünen durum,
üniversitenin dışa açılması, sanayi, yerel yönetim, diğer üniversiteler, mezunlar ve kentliyle ortak projeler yürütmesi konusunda
proje üretimine yönelik derslerin çoğalması,
lisansüstü programların açılması, öğrenciye
yenilikçi olma ve girişim yapma konularında
somut destek verilmesi gerekliliğidir.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction: Everyday life is a possibility for a body to become a conscious being. Consciousness is the consciousness of the other. By recognizing the other as the mixture of presence
and absence, the relation between the same and other as identity in difference and the difference
in identity, consciousness becomes the means of ascending to totality. (Lefebvre, H., 1991)
Totality indicates the being that has consciousness; he can unify himself and the other bodies
as a totality in the everyday life. Today various structures of spatial relationships take place
simultaneously in the big cities. Interactions occurring between the various spatial experiences
happen on the streets and/or in-between the building or building complexes. People produce
spaces to realize their existences in harmony with the everyday life in the city. Everyday life is
profoundly related to all activities, and encompasses them with all their differences and their
conflicts; it is their meeting place, their bond, and their common ground. And it is in everyday
life that the sum total of relations which make the human – and every human being – whole
takes its shape and its form. (Lefebvre, H., 1991) The city is a spirit, a fairy tale, a mystery,
which attracts people for many different reasons. City is a living organism. Even though there
are possessors of power aiming to control the others, crowds have the power as well. Michael
de Certeau (1925-1986) thinks that city is produced by the institutions of power. Although order
and form of the open areas in the cities are organized strategically for controlling the crowds,
crowds change the city. People can be very creative in environments defined by strategies of
power. People moves and produce spaces “tactically” at the streets of the city organized by the
institutions of power. The reason for this might not be a conscious social movement, but the repetition of some practices. People can re-organize the city in the context of their daily/repetitive
activities. Intertwined paths of dynamics existing in the city give their shape to space. Borders
between inside and outside become temporary spaces. Whoever uses the territory, possesses it.
Possession of territory is not primarily about laws and contracts, but first and foremost a matter
of activity, movement and circulation. To examine the ways in which people appropriate themselves in everyday situations gives architects information about the ways people individualize
mass culture, altering things, from utilitarian objects to rituals, norms and language, in order to
make and them their own, if architecture is about producing spaces for enriching the everyday
life of people to make them realize themselves. Architecture uses the technology as a tool of
production. A very small part of the society have the chance to use it. The rest are still living in
their conventional environment trying to get out off their dull and lonely lives by playing with
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the technology. Most of them are not aware of their individual and social body is dissolving
they by day. Engineers design more attractive toys to enjoy the society. The more the society
plays, the more they become more strangers in the society. Also the territories of architecture
are reduced by the technological approaches. Although architecture is a creative discipline, the
drawing applications take the earth under the feet of architecture by opening a playground to
everybody who is interested in decoration. Anybody can draw a house or office project by an
application. It brings the need for the architects to design a new profession, and the schools a
new approach to architectural education towards innovation and entrepreneurship. Architecture
is as much about the events that take place in spaces themselves. Open/public places having
spatial potentials needs the vision/projection of the architect to create the varied collisions of
social activities triggering harmony among the individuals. Architecture can be a creative social
agent for a collective production. We have to understand the urban dynamics through observations on the everyday life, producing knowledge on the existing values at a particular location
and design a productive space, which inspires and enriches people to reorganize according to
their ways of life. Technology can be used not just for constructing multi-programmed, inspiring and calling for creativity, but also for disseminating and encouraging the individuals to
be open for a real time contact. Technology might be a tool for architecture for arousing social
contact by participation and expression through the dynamics of art and culture. Architecture
gives a perspective to social approaches. The multidisciplinary structure of architecture graces
the architect to be proactive and creative for the future. Considering the tools of architecture, electronic and information technologies might open new fields of study for architecture.
Technology might be used for not only producing spaces, but also enlarging the effect of the
spaces on public to become more productive, pro-active and creative. Aim: This article was
a research about the potential of the architectural education to re-think on the innovative and
enterpreneural aspects of architecture. It has been analysed if architecture defines a vision for
technology towards a better future. Method: A retrospective approach was followed to search
for the subjects of architecture and the students’ success related with the courses opened during
2015-2018 academic years and the potential of a new academic program depending on a national workshop event. Findings: It was found out that activities and programs took the first line
as the subjects of architecture in research project design. Almost all students were interested
in this innovative and enterpreneural approach to peoject design, and they wish to be a part of
future studies. Proffesionals and academicians from various disciplines saw a potential in a new
academic program for a new profile of graduates recognizing the tools of both architecture and
173
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engineering. Conclusion: It became obvious that architectural education must be renovated
through an innovative and enterpreneural vision. The graduates of both architecture and engineering departments have the potential and intention to work together sharing each other’s
approach to problem defining and solving activity. New fields of business for a better future
might be created by solving architectural problems using technological tools.

174

TMD

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

EĞİTİM YAPILARINDA SİRKÜLASYON ALANLARI 1
CIRCULATION AREAS IN EDUCATION BUILDINGS
Selda AL ŞENSOY
Avrasya Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Trabzon / Türkiye

ORCID ID: 0000-0001-8459-7032

Öz: Amaç: Çalışmada, alışılagelmiş klasik sirkülasyon
alanları yerine eğitim-öğretimi ve sosyalleşmeyi destekleyen çok fonksiyonlu dolaşım alanlarına sahip okul örnekleri
analizlerle irdelenerek, sirkülasyon alanlarının öğrenme ve
sosyalleşmede etkili bir mekan olabileceğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem: Eğitim yapılarında sirkülasyon
alanlarını öğrenme ve sosyalleşme mekanı açısından irdelemek için dördü yurt dışından, biri Türkiye’den olmak üzere
toplam beş okul örneği seçilmiştir. Sirkülasyon alanları form
operasyon ve performans başlıkları altında, form ve performans ilişkisi de bağlam, estetik ve mekânsal kalite faktörleri
dikkate alınarak FOP (Form-Operasyon-Performans) metodu
ile analiz edilmiştir. Bulgular: Analizler sonucu elde edilen
verilere bakıldığında öğrenme ve sosyalleşmeyi destekleyen
sirkülasyon alanı tasarımlarının temelini sekiz ana kavramın
oluşturduğu söylenebilir. Bunlar; sürekli öğrenme, sosyalleşme, bireyselleşme, kişiselleştirme, görsel iletişim-şeffaflık,
esneklik, doğal aydınlatma ve iç-dış ilişkisidir. Sonuç: İncelenen okulların tasarımcıları her bir öğrenciyi farklı özelliklere
sahip bireyler olarak kabul etmekte, bu durumu da sirkülasyon
alanları tasarımlarına esnek mekan anlayışının sonucu olan
mekânsal çeşitlilik şeklinde yansıtmaktadır. Öğrenme kadar
sosyalleşmeye de önem veren okul tasarımı yaklaşımları
öğrencilerin ve öğretmenlerin görsel iletişimlerine olanak tanıyan uygulamaları ile kullanıcıların sürekli sosyal bir ortam
içinde olmalarını sağlamaktadır. Analizler sonucu ulaşılan
kavramlar ile tanımlanan öğrenme ve sosyalleşmeyi destekleyen sirkülasyon alanları yeni yapılacak veya yenilenecek
okullar için tasarım fikirleri sunmaktadır.

Abstract: Aim: The purpose of the study is to examine thoroughly sample schools in which conventional classic circulation areas are replaced with multifunctional circulation spaces
which promote education-training and socialization, and also
to reveal that circulation areas have impact on learning and
socialization. Method: Five schools, four foreign and one
domestic, were selected as sample so as to examine circulation areas at education structures in terms of learning and
socialization spaces. At the selected schools, circulation areas
were analyzed through FOP method by considering the factors of context, aesthetics and spatial quality. Results: When
considering the data obtained through FOP analyses of the
schools examined as part of the study, it can be said that eight
key concepts underlie the design of circulation area which
promotes learning and socialization. These are continuous
learning, socialization, individualization, personalization, visual communication-transparency, flexibility, natural lighting,
internal-external relationship. Conclusion: Designers regard
each student as individuals with different characteristics. In
this regard, they focus on spatial variety, a consequence of
flexible space approach, while designing circulation areas.
Approaches to school design which attach importance to
learning as well as socialization enable users to take place
in a continuous social environment by means of applications
which allow for students and teachers’ visual communication.
Circulation areas that are described through the concepts
which were obtained from analyses and promote learning and
socialization suggest design proposals for schools that will be
built or renovated.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Yapıları, Öğrenme, Sosyalleşme,
Sirkülasyon Alanları, FOP Metodu

Key Words: Education Buildings, Learning, Socializing, Circulation Areas, FOP Method
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GİRİŞ
Çocuğun içinde yer aldığı ilk toplumsal kurum olan eğitim müesseseleri, eğitim-öğretim hizmeti vermekte, toplumun kültürünü
üretmekte, aktarmakta ve bireyin topluma
uyumunu sağlamaktadır. Eğitim yapıları toplumun eğitime olan sorumluluğunun simgesi
olmakta, toplumun kültür, değer ve dünya görüşlerini yansıtmaktadır. Eğitim yöneticileri
genellikle müfredat programını yenileyerek
ve yüksek kalitedeki öğretmenleri istihdam
ederek eğitimi geliştirmeye çalışırken, fiziksel çevrenin öğrencinin motivasyonu, başarısı ve performansı üzerindeki etkilerini pek
dikkate almamaktadır. Öğrenmeye ve eğitime
uygun, güvenli eğitim mekanlarının eksikliği
öğrencileri başarı, motivasyon, öğrenme performansı ve okula devam konusunda olumsuz
yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle, okulun fiziksel koşullarının öğrencinin başarısı
ve okula devamı üzerindeki etkilerini belirlemek üzere okul yapılarının mekansal kalitesi,
üzerinde durulması gereken önemli bir konudur.
Okul, bireyin çevresindeki değişikliklere
uyum sağlaması için, davranışlarını değiştirmek ve bireye yeni davranışlar kazandırmakla yükümlüdür. Bu nedenle okul, hem
çevresindeki gelişmelere uyum sağlamalı,
hem de çevresindeki gelişme ve değişimlere
destek olabilmelidir. Eğitim sisteminde okulun fiziksel mekânının önemi eğitim araçları-

nın başında gelmesinden kaynaklanmaktadır.
Öte yandan okul, eğitim sisteminin halka açık
ve halkla ilişkisi en çok olan öğesidir (Türk,
1999: 23). Çocuğun gelişiminde önemli bir
yere sahip olan eğitim ortamı, öğrenme-öğretme etkinliklerinin içinde yer aldığı, katılımcıların bilgiyle ve birbirleriyle iletişim/
etkileşim kurdukları, çalışanlar, materyal ve
okul için gerekli tüm nesnelerin ortaya koyularak oluşturulan çevre demektir (Dilci, 2015:
41; Karaküçük, 2010: 423). Alkan (1983:
197), eğitim ortamının boyutlarını fiziki ve
öğretim olarak ikiye ayırarak ele almaktadır.
Eğitim ortamlarının fiziksel boyutu, eğitim
olgusunun meydana geldiği çevre, mekan ya
da alandaki insan gücü dışındaki öğelerin öngörülen hedefler doğrultusunda en verimli ve
sağlıklı biçimde tasarlanmasıdır. Öğretim boyutu ise, ortamın sağladığı yaşantıların biçimi
ve etkinlik derecesi, ortamın duyu organlarını
etkileme biçimleri, yapı niteliği ve kullanılma süreleridir. Öğrenme ve öğretme faaliyetlerini kapsayan eğitim sürecinde kalıcı bir
öğrenmenin oluşması, okul ortamına katılan
bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir
eğitim ortamının tasarımını zorunlu kılmaktadır (Yenice, 2013: 430). UNICEF (2000)’in
açıklamasına göre kaliteli eğitimin beş temel
ilkesi vardır. Bunlar; bireyler, fiziksel çevre,
içerik, öğrenme-öğretme süreci ve öğrenme
kazanımlarıdır (National Research Council,
2007). Duke (1998) ise öğrenmenin her yerde
gerçekleşebileceğini, fakat her mekânın öğ-
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renme amacına uygun olarak tasarlanmadığını belirtmektedir. Öğrenmenin gerçekleştiği
mekânlar, ortamın fiziksel, sosyal ve kültürel
boyutlarına göre karakterize edilebilmektedir. Fiziksel boyut; mekânın organizasyonu,
tahsisi ve fonksiyonunu içeren yapılı çevreyi kapsamaktadır. Sosyal boyut; öğrencinin
içinde bulunduğu grup ve ilişki ağından oluşmaktadır. Kültürel boyut ise; öğrencinin neyi,
nerede, nasıl öğrenmesi konusunda seçim
yaparken etkili olabilecek kurallar bütününü, beklentilerini, inanışlarını ve değerlerini kapsamaktadır (Duke, 1998: 6). Fiziki ve
kültürel anlamda gerekli donanıma sahip eğitim yapılarının kimlik ve kişilik oluşturmada
öğrencilere sağlayacağı deneyimler, onların
daha özgüvenli, entelektüel, duygusal, estetik açıdan gelişkin ve doğru düşünen bireyler
olarak yetişmesinde destek verebilir (Akpınar, 2014: 67).
Yukarıda bahsedilen eğitim ortamının boyutlarından fiziksel boyut ile eğitim-öğretim arasındaki ilişkinin önemi çoğu araştırmacı tarafından kabul edilmektedir. Yapılan araştırmalarda, uygun öğrenme ortamlarının, öğrenciyi
araştırma, etkileşim, ortak çalışma, okuma
ve konuşma konusunda cesaretlendirdiği, bu
nedenle de öğrencinin öğrenme performansını artırdığı saptanmıştır (Hertzberger, 2008;
Tanner, 2008; Bergsagel ve diğerleri, 2007;
Earthman, 2002). Araştırmacılar fiziksel çevre ile öğrenme süreci arasında ayrım olmadı-

ğını, her ikisinin de birbirinin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulamaktadırlar. Eğitimle ilgili ne kadar yenilik yapılırsa yapılsın okulun
fiziksel yapısı öğrenci ve öğretmenleri rahatsız ediyorsa yapılan yeniliklerin etkisi fazla
olmamaktadır. Kısacası fiziksel çevre insanın
tutum, davranış, düşünce ve algısı üzerinde
oldukça etkilidir.
Okulun fiziksel özellikleri ile öğrenci başarısı
arasındaki ilişki her zaman öğrencilerin sınav
sonuçlarını, mezuniyet derecelerini doğrudan etkilemeyebilir, fakat öğrenme üzerinde
dolaylı olarak bir etki göstermektedir. Örneğin; davet edici bir okul ortamı öğrencilerin
okula devamlılığını artırabilmekte, bu durum
öğrencilerin derslere düzenli katılımını sağlarken, akademik başarılarını da yükseltebilmektedir (Duke, 1998: 21). Öte yandan,
Hathaway de (1991: 26) okulların toplumla
ilgili önemli değerleri yansıttığını ve fiziksel
şartları gelişmiş okulların çocukların toplum
hayatına daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olduğunu savunmaktadır.
Genel olarak eğitim kurumları, öğrenmenin
meydana geldiği, öğrencileri mezun olana
kadar içinde barındıran yapılar olarak görülmekte ve ne yazık ki çoğu zaman okul yönetimleri, öğretmen, okul yöneticisi, aile ve
mimar da bu yapıların tasarımının sadece
merkezde yer alan uzun, karanlık bir koridora eklenen sınıflardan oluştuğunu düşünmektedir (Tanner, 2008: 460). Eğitim yapıları ile
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ilgili bu düşünce geleneksel eğitim anlayışının bir sonucudur, fakat günümüz öğrencileri
otuz yıl öncesindeki öğrencilerden çok farklıdır. Bu nedenle çağdaş eğitim yapıları da geleneksel eğitim yapılarından farklı tasarlanmalıdır. Sabuncuoğlu ve Tüz (2001)’a göre
öğrenme ortamının fiziki şartları, öğrencilerin aktivitelerine uygun, sosyalleşmesini destekleyen, işbirliği içinde çalışmalarına fırsat
sunan, oyun oynamalarına imkan tanıyan, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını artıran özelliklere sahip olmalıdır. Ayrıca araştırmacılar
okul kullanım alanlarının düzenlenmesinde
mekanı kullanacak öğrencilerin psikolojik
özelliklerinin ve beklentilerinin göz önünde
bulundurulması gerektiğini savunmaktadırlar
(Sabuncuoğlu ve Tüz, 2001:175).
Okullarda eğitim-öğretimle ilgili akla gelen
ilk mekân sınıf olmasına karşın iyi bir eğitim
yapısının bütün mekanları eğitim-öğretime
destek vermelidir. Son zamanlarda sınıflar
kadar eğitim-öğretimde etkili olan bir diğer
mekan türü olarak sirkülasyon alanları ele
alınmaktadır. Genel olarak sirkülasyon alanları denildiğinde akla ilk gelen, birimler arasında yataydaki bağlantıyı sağlayan, sağında
solunda sınıfların yer aldığı, uzun, dar ve yaşamayan koridorlar olur. Ancak günümüzde
değişen ihtiyaçları karşılamak ve eğitim öğretimi her açıdan desteklemek için koridorların işlevi farklılaştırılarak birer öğrenme ve
sosyalleşme mekanına dönüşmektedir.

ÖĞRENME ve SOSYALLEŞME MEKANI
OLARAK SİRKÜLASYON ALANI
Hertzberger (2008: 42)’e göre modern eğitim
sisteminde öğretmen odaklı metotlar istikrarlı bir şekilde giderek azalırken, bireysel ya
da grup temelli çalışmalar artmakta, bu durum da geleneksel sınıfların büyüklüğünün
yetersiz olmasına yol açmaktadır. Zamanla
sınıflarda daha fazla alana ihtiyaç duymanın yanında çok sayıdaki çocuğun başkaları
tarafından rahatsız edilmeden çalışabilecekleri farklı mekan gereksinimleri oluşmaya
başlamıştır. Bu gelişme, eğitim harcamaları
kesintileri nedeniyle yüzey alanının sistematik olarak azaltılmasına paralel olarak ortaya
çıkmıştır. Bunun sonucunda da koridorlar çalışma alanı olarak da kullanılarak işlevi genişletilmiştir. Her bir sınıfın koridordan bir
bölüm talep etmesi üzerine sınıf ile koridor
arasındaki duvarlar daha esnek hale gelmiştir.
Böylelikle sınıflar bir taraftan pencerelerle
dış ortamdan diğer taraftan da koridorlarla iç
mekandan izole edilmiş içe dönük mekanlar
olmanın ötesine geçip okulun geneliyle bütünleşmeye başlamıştır. Bu durum sonucunda
boş, soğuk, uzun ve dar olan koridorlar yerini, sınıfın mekan kalitesine eşdeğer özellikler sunan, doğal ışık ile aydınlanan yaşam ve
çalışma alanlarına bırakmıştır (Hertzberger,
2008: 41). Okul koridorlarının görevi sadece
sınıflar ile okulun diğer birimleri arasındaki
iletişimi sağlamak, askılıkların bulunduğu
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uzun, dar ve boş sirkülasyon alanları olarak
hizmet vermek değildir. Koridorlar önceleri
sadece gelip geçerken kullanılan bir mekân
iken günümüzde daha fazla zamanın harcanabileceği mekanlara dönüşmektedir. Bu
nedenle koridorları tasarlarken öğrencilerin
rahatsız olmadan aynı zamanda kimseyi rahatsız etmeden tek başına veya grup halinde
çalışabileceği farklı mekân seçeneklerinin
sunulmasına dikkat edilmelidir (Herztberger,
2008: 45). Bergsagel ve arkadaşları (2007:
72)’na göre koridorlar, okulun farklı alanları
arasındaki bağlantıyı sağlayan uzun şeritler
olmanın ötesinde okul binasının büyük ölçeğini bozarak, okulun tanıdık ve erişilebilir
olmasını sağlamalıdır. Geleneksel lise koridorları filmlerde ve kabuslarda öğrenciler
için genellikle kasvet verici ve yalnızlık hissi
uyandıran mekanlardır. Fakat iyi tasarlanmış
okullardaki koridorlar, öğrencilerin çalışabildiği, gelip geçerken çevredeki aktiviteleri ve
etkinlikleri gözlemlediği, öğrenciler arası iletişimin kuvvetlendiği sıcak, samimi ve sosyal bir geçiş alanıdır. Böylelikle, koridorlar
sunduğu farklı etkinlik mekânları sayesinde
kullanıcıların bir araya gelerek işbirliği içinde olmalarını sağlar ve öğrencileri her adımlarında yeni bilgilere yönlendirerek öğrenme
merkezli mekânlara dönüşür.

dışına taşarak koridor ile sınıflar bütünleş-

Eğitim-öğretimi destekleyecek bir okul yapısı için koridorlarda zengin bir öğrenme peyzajı yaratılmalıdır. Eğitim-öğrenme sınıfların

imkan verecek mekanlar sunmalıdır. Eğer

melidir. Hertzberger (2008)’e göre sınıflar
ile koridorlar arasında bağlantıyı sağlamak
için eşik olarak adlandırılan bir alan olması
gerekmektedir. Bu mekân sınıfın hem bir parçası olmalı hem de sınıfın dışında olmalıdır.
Ayrıca bu alan gerekli olduğunda öğrenme
alanının büyütülmesi için de kullanılabilmelidir (Hertzberger, 2008: 49). Bu alanlarda
öğrenci tek başına veya arkadaşıyla birlikte
çalışabilir.
Okullarda eğitim-öğretim kadar öğrencilerin sosyalleşmesine de destek verilmelidir.
İnsanlarla nasıl iletişim kurulacağını öğrenmek, öğrencilerin okulda aldığı dersler kadar
önemli bir konudur. Bir sınıf içinde herkes
birbirini iyi tanır, hatta geniş bir aile gibidir,
fakat öğrenciler sınıfın dışına çıktıklarında
diğer yabancı öğrenci grupları ile karşılaşırlar. Eğer koridorlar sosyalleşmeye fırsat verecek nitelikte ise öğrenciler ders saati dışında diğer öğrencilerle iletişim kurma fırsatına
sahip olurlar (Hertzberger, 2008: 117). Nair
ve arkadaşları (2009: 47)’na göre iyi bir dolaşım aksı okuldaki gayrı resmi toplantıların,
spontane sohbetlerin ve telaşsız aktivitelerin
yapıldığı önemli bir sosyal arterdir. Bu nedenle sirkülasyon alanları sosyal etkileşime
okulun oyun, tiyatro, sanat, müzik, satranç
vb. etkinlikler için ayrı mekânlar oluşturma-
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ya bütçeleri yoksa koridorlar bu etkinliklerin
gerçekleşmesine uygun şekilde tasarlanabilir.
Türkiye’de eğitim yapıları uygulamalarında önemli eserleri olan Haydar Karabey, bir
eğitim tesisinde inşa edilen her metrekarenin
eğitim amaçlı kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Bu nedenle tasarladığı okullarda
loş, uzun, taş koridorlar yerine aydınlık, sessiz, yumuşak, kullanışlı, donanımlı ve keyifli
holler bulunmaktadır. Karabey, “Eğitim Yapıları, Geleceğin Okullarını Planlamak ve Tasarlamak, Çağdaş Yaklaşımlar, İlkeler” isimli
kitabında mekanların insan davranışlarını
biçimlendirdiğinin altını çizerek koridorun
yalnızca bir yerden bir yere acele ile gitmeye yarayan dar, soğuk ve karanlık bir kanal
olduğunda öğrenci açısından orada itişip kakışmanın, koşturmanın, enerji boşaltmanın,
kendini göstermenin önemini belirtmekte,
tasarladığı okullarda sirkülasyon alanlarının
sosyalleşmeye yarayan özel yerler olduğuna
da vurgu yapmaktadır (Karabey, 2004: 46).
Öğrenci üzerinde pozitif etkiler oluşturacak
okul tasarımlarında dikkat edilmesi gereken
bir konu da şeffaflıktır. Şeffaf okullar, öğrenmenin görünür olmasını gerektiğini ifade
etmektedir. Kısacası, şeffaflık ve pasif denetim, hem resmi hem de gayri resmi öğrenme
alanlarında yüksek görünürlüğün sağlandığı
bir okul tasarlamada etkili olan unsurlardandır. Şeffaflık mekânda genişlik algısı yaratırken bina içindeki gün ışığının da artmasını

sağlamaktadır (Nair ve diğerleri, 2009: 88).
Hertzberger’e göre de sirkülasyon alanları,
barındırdığı etkinliklere katılmayı teşvik edecek yüksek görünürlüğe sahip olmalıdır. Öğrenci çalışma alanları hem başkaları tarafından görülebilecek kadar açık olmalı hem de
biraz içe dönük ve korunaklı olmalıdır (Hertzberger, 2008: 113). Bergsagel ve arkadaşları da öğrencilerin öğrenme sürecine tanık
olmaları gerektiğini savunmaktadır. Başka
aktivitelerde bulunan arkadaşlarını görmek
öğrencinin de bu aktivitelere katılmasına
teşvik edebilir. Sınıfların koridorlara bakan
yüzeylerinde öğrencilerin ve öğretmenlerin
görebileceği geniş pencereler bulunmalıdır
(Bergsagel ve diğerleri, 2007: 59).
Kompleks bir yapıya sahip eğitim binaları iç işleyişiyle bir kente benzetilebilir.
Hertzberger’e göre her eğitim binası sokakların yapısı gibi çalışan sosyal temaslara,
buluşmalara, macera, keşfetmeye vb. fırsat
sunan mekânların oluşturduğu küçük bir şehir düzeni gerektirir. Esnek öğrenme ortamlarının temel koşulları ne kadar sağlanırsa
şehir paradigmasına da o kadar yaklaşılır. Bu
durumda bir okulun dışa en kapalı bileşeni
olan sınıflar şehrin kentsel kesimlerindeki
evlere benzetilebilir. Eğer sınıflar ev ise sınıfların ardındaki koridorlar da eğitimle ilgili
bir sokağa dönüşür. Herztberger, bu sokağa
“öğrenme sokağı” (learning Street) adını verir ve eğitim yapıları tasarımlarının genelinde
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sirkülasyon alanları öğrenme sokağı olarak
çok amaçlı fonksiyona sahiptir (Hertzberger,
2008: 123). Bergsagel ve arkadaşları da binaları bir şehir gibi kullanıcılarının kendilerini
bulundukları ortama ait hissedebilmeleri için
işaretler, düğüm noktaları, bölgeler ve yollar
içerebileceğini vurgulamaktadır. Araştırmacıya göre okullar da yukarıda bahsedilen şehre
ait özelliklere sahip olduklarında, öğrenciler
kendilerini kolayca yönlendirebilir ve okul
çevresinde yollarını bulabilecektirler (Bergsagel ve diğerleri, 2007: 78).
Eğitim yapılarındaki sirkülasyon alanları ile
yukarıda yapılan açıklamalar bağlamında çalışmanın amacı, alışagelmiş klasik sirkülasyon alanlarının yerini eğitim-öğretim ve sosyalleşmeyi destekleyen çok fonksiyonlu dolaşım alanlarına bırakan okul örneklerini analizlerle irdeleyerek, sirkülasyon alanlarının
öğrenme ve sosyalleşmede etkili bir mekan
olabileceğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, çalışmanın sonunda, literatür ve analizlerden elde edilen bilgiler ışığında kullanıcıları
için pozitif etkileri olacak eğitim yapılarındaki sirkülasyon alanları için tasarım önerileri
sunulmuştur.

MATERYAL
Eğitim yapılarında sirkülasyon alanlarını öğrenme ve sosyalleşme mekanı açısından irdelemek için dördü yurt dışından, biri
Türkiye’den beş okul örneği seçilmiştir. Örneklerin seçiminde sirkülasyon alanlarının geleneksel okul koridorlardan farklı çok amaçlı
fonksiyona sahip olmalarına dikkat edilmiştir. Seçilen örneklerden ikisi hayatının yaklaşık elli yılını okul mimarisine adamış Hollandalı mimar Herman Hertzberger’e aittir. Aynı
mimardan iki esere yer verilmesinin nedeni
ise 1960’lardan günümüze kadar tasarladığı
kırktan fazla okulda sirkülasyon alanlarını etkili bir şekilde öğrenme ve sosyalleşme mekanı olarak kullanması ve “öğrenme sokağı”
kavramını literatüre kazandıran ilk mimar olmasıdır. Yurt dışından seçilen diğer iki örnek
ise Marlies Rohmer ve Venhoven Mimarlığın
yakın dönem uygulamalarındandır. Eğitim
yapıları konusunda uzun ve dar koridorlu tip
projelerin yaygın olduğu Türkiye’den seçilen
Celal Abdi Güzer’e ait okul tasarımı ise ülkemizde konuya örnek gösterilebilecek nadir
uygulamalardandır. Seçilen eserler ve kimlik
bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. İncelenen Eserlerin Kimlik Kartları

ÖRNEK 5

ÖRNEK 4

ÖRNEK 3

ÖRNEK 2

ÖRNEK 1

GENEL BİLGİLER
Yapının Adı

: Delft Monte. Okulu

Mimarı

: Herman Hertzberger

Yeri

: Delft/Hollanda

Yapım Yılı

: 1968-1970, 1977-1981,
2007-2009

Kaynak

: Al, Midilli, Kahya, 2012

Yapının Adı

: De Eilande Montessori
Okulu

Mimarı

: Herman Hertzberger

Yeri

: Amsterdam/Hollanda

Yapım Yılı

: 2002

Kaynak

: Al, Midilli, Kahya, 2012

Yapının Adı

: De Viyver Okulu

Mimarı

: Marlies Rohmer

Yeri

: Den Haag/Hollanda

Yapım Yılı

:1998-2001

Kaynak

: Kişisel Arşiv

Yapının Adı

:Forum “T Zand” Oku.

Mimarı

: Venhoven Mimarlık

Yeri

:Utrecht/Hollanda

Yapım Yılı

: 2005

Kaynak

: Al, Midilli, Kahya, 2012

Yapının Adı

: Zafer Koleji

Mimarı

: Celal Abdi Güzer

Yeri

: Ankara

Yapım Yılı

: 2014

Kaynak

: URL-1

GÖRSELLER

Vaziyet Planı

Vaziyet Planı
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YÖNTEM
Çalışma kapsamında seçilen okullar morfolojik analizlerle irdelenmiştir. Çalışma
kapsamında eğitim yapılarında sirkülasyon
alanlarının öğrenme ve sosyalleşme açısından kullanımını incelemek üzere FOP
(Form-Operasyon-Performans) metodu kullanılmıştır. Mimarlar, mekânsal kompozisyonlar yaratmaya çalışırken mevcut mimari
uygulamalardan analojiler yaparlar. Bu olay
mimari örneklerin analiziyle gerçekleşir ve
yeni yapılacak tasarımlar için bir bilgi birikimi oluşturur. Alexandar Tzonis ile birlikte
FOP metodunu geliştiren Güney’e göre mimari bilginin bilişsel strüktürünü oluşturmak
için mimari örneklerin analiz edilmesi gerekmektedir. Böylelikle analiz sonucu elde edilen bilgi tasarım sürecinde önemli bir rehber

olacaktır. Ayrıca Güney, morfolojik analizlerin tasarımın temelinde yatan ilkelerin saptanmasına yardımcı olduğunu savunmaktadır
(Güney, 2008: 91). FOP metodu, analizlerle
bina tipinin fonksiyonel tanımlamalarını bağlam, estetik ve mekan kalitesine bağlı olarak
saptayarak yeni tasarımlara veri oluşturmayı
sağlayan bir yöntemdir (Şekil 1). FOP metodunun ana başlıkları olan (Güney, 2008: 108);
Form : Birimlerin fiziksel ve organizasyonel
özellikleri,
Operasyon : Formun sahip olduğu fonksiyonun işleyişi,
Performans : Ölçek ve duruma göre değişen,
yaşam kalitesi, işlevsellik, kimlik, çeşitlilik,
toplumsal/bireysel, esneklik/uyum, bağlam
ile ilişkili bir dizi memnuniyet kurallarıdır.

Şekil 1. FOP Metodunun Genel Strüktürü (Güney, 2008: 108)
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Tzonis’e göre mimari bir eserin formundan
nasıl bir fonksiyon işleyişine sahip olduğu, bu
işleyişten de binanın performansı tahmin edilebilir. Tasarım ürününün formu, operasyonu
ve performansı, mimari eserin gerçekleşeceği bağlam dikkate alınarak tasarlanmalıdır.
Form, operasyon, performans ve bağlam birbirleriyle ilişkili kavramlardır (Tzonis, 1992:
140). Seçilen okullardaki sirkülasyon alanları

form operasyon ve performans başlıkları altında FOP metodu ile analiz edilmiştir.
BULGULAR ve DEĞERLENDİRME
İncelenen okullardaki sirkülasyon alanlarına
ilişkin FOP analizi sonucu elde edilen veriler
görseller ve açıklamalar ile Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2. Sirkülasyon Alanlarının FOP Metodu ile Analizleri
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Tablo 2’de yapılan analizlerle birbirinden oldukça farklı formlara sahip okulların sirkülasyon alanlarındaki fonksiyonların işleyişi (operasyon), eylemlerin meydana gelişindeki kalite, memnuniyet kuralları (performans) öğrenme ve sosyalleşmeyi destekleyecek özellikler
göstermektedir.
Çalışma kapsamında incelenen okulların Tablo 2’deki FOP analizleri ile elde edilen verilerine bakıldığında; öğrenme ve sosyalleşmeyi
destekleyen sirkülasyon alanı tasarımlarının
temelini sekiz ana kavramın oluşturduğu söylenebilir. Bunlar; sürekli öğrenme, sosyalleşme, bireyselleşme, kişiselleştirme, görsel
iletişim-şeffaflık, esneklik, doğal aydınlatma

ve iç-dış ilişkisidir. Temalar, mekândaki karşılıkları ve aynı zamanda Tablo 2’yi açıklayıcı
genel değerlendirmelerin özeti aşağıda ifade
edilmiştir.
Sürekli Öğrenme: İncelenen okulların hemen
hemen bütün mekânları öğrenmeyi destekleyici niteliktedir. Öğrenme sadece sınıf sınırları içerisinde gerçekleşmemekte, sirkülasyon
alanlarında da öğrenme süreci devam etmektedir. Herman Hertzberger’in öğrenme sokağı
(Learning Street) olarak adlandırdığı sirkülasyon alanları Delft Montessori Okulu ve De
Eilande okullarında kendini çok iyi bir şekilde
gösterirken analiz edilen diğer okulların dolaşım alanlarının da öğrenmeyi desteklediği
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dikkati çekmektedir. Hatta Zafer Koleji tasarımında mimar Güzer de Hertzberger’e benzer bir şekilde birimler arasında bağlantıyı
sağlayan dolaşım mekânına “eğitim sokağı”
adını vermiştir. Ele alınan okullarda standart
koridor çözümlerinin yerine öğrencinin her
bir köşe ve kuytuyu çalışma veya toplanma
mekânı olarak kullanabileceği farklı alternatifler üretilmiştir. Sağında ve solunda sınıfların dizildiği, boş, doğrusal koridor şemasının
yerine, tasarımcılar sirkülasyon alanlarını
farklı birimler arasında bağlantıyı sağlayan,
okuma, araştırma, sosyalleşme, dinlenme vs.
gibi farklı aktivite yapma imkanları sunacak
ve öğrenme merakını uyaracak mekanlar olarak tasarlamaktadır.
Sosyalleşme: Eğitim yapılarında öğrenmeden sonra önem verilmesi gereken diğer bir
konu öğrenciler arasındaki iletişim “sosyalleşme” dir. İncelenen okullardaki sirkülasyon alanlarının öğrencilerin sosyalleşmesinde oldukça önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Dolaşım alanlarının barındırdığı
alt mekânlar öğrencilerin ders saatleri dışında
birlikte vakit geçirebileceği farklı etkinliklere fırsat sunmaktadır. Bu sayede öğrenciler
farklı sınıflardaki arkadaşlarıyla iletişim kurabilmekte, birlikte vakit geçirebilmektedir.
Bireyselleşme: Çalışmanın yapıldığı okulların sirkülasyon alanlarında grup çalışması
ve sosyalleşme oldukça önemli yer tutarken,
bazen öğrencilerin kendileriyle baş başa kala-

bilecekleri, etrafındakilerden uzaklaşıp kendi
içselliklerine dönebilecekleri aktivitelere yönelik mekanlara da yer verildiği saptanmıştır.
Bu durumun sonucu olarak incelenen okullarda aktif mekânlar kadar pasif mekanlar da
bulunmaktadır. Sınıf ile koridor arasındaki
geçiş bölgelerinde, sirkülasyon alanlarındaki
bireysel çalışma masaları ve De Eilande Okulundaki merdiven altındaki çökertilmiş alan
öğrencilerin kendi başlarına kalabilecekleri
mekanlar olarak tasarlanmıştır.
Kişiselleştirme: Kişi çevresine kendinden
bir şeyler katabilirse o ortama aidiyet duygusu artar. Bu açıdan ele alınan okullar öğrencilerin çalışma ortamlarını kişiselleştirmelerine
izin verecek nitelikte tasarlanmıştır. Sirkülasyon alanlarında öğrenci çalışmalarının sergilenmesine izin verilmesi, öğrencilerin çiçek
yetiştirebilmeleri, eşyalarını saklayabileceği
dolap ve askılıklar olması, ahşap merdiven
basamaklarının içlerinin depolama alanı olarak kullanılabilmesi çocuğun çevresini kişiselleştirmesine katkı sağlamaktadır.
Görsel İletişim – Şeffaflık: Öğrenme sürecinde deneyimleme, gözlem ve keşfetme çok
önemlidir. Bazen öğrenci okuyarak öğrenme
yerine görerek, deneyimleyerek öğrenmede
daha başarılı olur. Bu nedenle çalışmada yer
alan okul tasarımlarında öğrencinin gözlem
ve keşif yapmasına imkan sunan, görsel iletişimin devamlılığını sağlayan mekanların çeşitliliğine ve şeffaflığına önem verildiği tes-
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pit edilmiştir. Sirkülasyon alanlarındaki geniş
galeri boşlukları katlar arasındaki görsel iletişimin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir.
Bu sayede okulun kullanıcıları okul içinde
olup biteni rahatlıkla gözlemleyebilmektedir. De Eilande Montessori Okulunda okulun
her bir noktası ile merkez hol arasında görsel
bir bağlantı bulunması, öğretmenler odasının
dört tarafının duvarlarla çevrili olması yerine galeri boşluğu ile bütünleşmesi, sınıfların geniş kayar kapılarla açılarak koridor ve
diğer sınıflarla birleşmesi, Yine De Eilande
Montessori Okulu, Delft Montessori Okulu,
Forum “T Zand” Okullarında sirkülasyon
alanında yer alan açık kütüphane, sınıfların
koridorlara bakan duvarlarının tamamen veya
kısmen şeffaf olması, bütün okulların sirkülasyon alanlarında yer alan geniş pencereler
görsel iletişimin sürekliliğini sağlamaktadır.
Sonuç olarak bu durum da bina kullanıcılarının etrafı gözlemlemesine ve keşfetmesine
yardımcı olmaktadır.
Esneklik: Öğrenme mekânları, değişen dünyada zamanla ortaya çıkan yeni ihtiyaçları
karşılayacak esnekliğe sahip olmalıdır. Esnek
öğrenme mekânları çocuğun öğrenmesine ve
işbirlikçi çalışmalarına pozitif yönde katkıda
bulunmaktadır. Okul içindeki mekânların esnek tasarım ile farklı amaçlara hizmet vermesi farklı fonksiyonlar için ayrı ayrı mekanlar
üretmede kullanılacak iş gücü, malzeme,
enerji vb. konusunda tasarruf sağlayacak ve

de yeni gereksinimlere mekanların kolay
adaptasyonunu sağlayacaktır.  Bu bağlamda
analiz edilen okulların sirkülasyon alanlarına
bakıldığında çeşitli gösteri, sunum gibi etkinlikleri gerçekleştirmek için çökertilmiş veya
yükseltilmiş zeminlerin portatif elemanlarla
sahneye dönüştürülüp, aktivite tamamlandıktan sonra kaldırılıp bulunduğu mekanın başka
bir işleve hizmet edebilmesi, dolaşım alanlarının kütüphane, dinlenme, bireysel ve grup
çalışmaları, sosyal aktiviteler, sergi, tören
gibi farklı etkinliklere uygun mekanlar sağlayabilmesi gibi esnek mekan özelliklerine
sahip olduğu saptanmıştır.
Doğal Aydınlatma: İnsan psikolojisi ile ışık
şiddeti arasında bir ilişki olduğu, doğal aydınlatmanın gerek ekonomik yönden gerek
sağlık koşullarından dolayı yapay aydınlatmaya göre daha pozitif etkiler barındırdığı
birçok araştırmacı tarafından saptanmıştır
(Nair ve diğerleri, 2009; Heschong Mahone
Grup, 1999; Walden ve Schmitz, 1999). Okul
tasarımlarında doğal aydınlatma, öğrencilerin
ve personelin motivasyonu, enerjisi ve sağlığı üzerinde etkilidir. Çalışmadaki okulların
dolaşım alanları doğal aydınlatma açısından
irdelendiğinde, düşey düzlemdeki geniş pencere boşlukları, yatay düzlemdeki çatı pencereleri ve sınıf iç duvarlarının üstlerinde yer
alan pencereler ile gün ışığının koridorlara
maksimum seviyede girmesinin sağlandığı
dikkati çekmektedir. Bu sayede alışılagelmiş

189

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:299 K:425
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)

karanlık, loş ve soğuk koridor imajının yerini
daha canlı ve sıcak bir sirkülasyon atmosferi
almıştır.
İç-Dış İlişkisi: Eğitim yapılarının iç mekânı
kadar dış çevresi de eğitim-öğretim sürecinde önemli bir yere sahiptir. Etkili bir eğitim
ortamı için okulu çevresiyle birlikte ele alıp,
kapalı mekânlar ile açık-yarı açık mekânların
ilişkisi iyi kurgulanmalıdır. Bu bağlamda analiz edilen okul binalarının içe dönük yapılar
olmadıkları, çevresiyle doğrudan veya dolay-

lı olarak bağlantı kurdukları tespit edilmiştir.
Zemin katta bahçeye açılan giriş-çıkışlar,
koridorların dış cepheye bakan yüzeylerinde
yer alan pencereler iç-dış ilişkisini güçlendirmektedir.
Analizler sonucu ulaşılan sekiz kavramın
okullardaki yansımalarını kısaca özetlemek
için Tablo 3’te her bir okul adına şematik anlatımlarla genel bir değerlendirme yapılmıştır.
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Tablo 3. Şematik Anlatımlarla Kavramların Okullarda Yansımaları
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Tablo 3’te yapılan genel değerlendirme sonucu kavramlara ilişkin farklı eylemler ve ele-

manlar tespit edilmiştir ve bunlar Tablo 4’te
sunulmuştur.

Tablo 4. Okulların Sirkülasyon Alanlarının Barındırdıkları Eylem ve Elemanlar
DEFLT
MONTESSORİ
OKULU

DE EİLANDE
MONTESSORİ
OKULU

DE VİJVER
OKULU

FORUM
“T ZAND”
OKULU

ZAFER
KOLEJİ

Bireysel
Çalışma

✔

✔

✔

✔

-

Grup Çalışması

✔

✔

✔

✔

-

Bilgisayar
Kullanma

-

-

✔

✔

-

OkumaKütüphane

✔

✔

-

✔

-

Sergileme

✔

✔

✔

✔

✔

Oyun Oynama

✔

✔

✔

✔

-

OturmaDinlenme

✔

✔

✔

✔

✔

Depolama

✔

✔

✔

✔

-

Çiçek
Yetiştirme

✔

-

✔

✔

-

Düşey Görsel
İleti.

-

✔

-

✔

✔

Yatay Görsel
İleti.

✔

✔

✔

✔

✔

Cam SınıfKoridor Ara
yüzler

-

-

-

✔

✔

Öğrenci
Çalışmaları

✔

✔

✔

✔

-

Çatı Feneri

✔

✔

✔

-

✔

Pencere

✔

✔

✔

✔

-

Bahçe GirişÇıkış

✔

✔

-

-

✔

EYLEMVE
ELEMANLAR
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Tablo 2, 3 ve 4’te incelenen okulların sirkülasyon alanlarının genellikle bireysel çalışma
ya da grup çalışması, bilgisayar kullanma,
okuma gibi etkinliklerle sürekli öğrenmeyi
desteklediği aynı zamanda bireyselleşme için
uygun ortamlar yarattığı, oyun oynama, oturma-dinlenme ve yapılan sergilerle sosyalleşme fırsatı sunduğu, depolama, çiçek yetiştirme ve öğrenci çalışmalarının sergilenmesi ile
mekanın kişiselleşmesine katkıda bulunduğu,
galeri boşlukları, geniş görüş açıları, şeffaf sınıf duvarlarıyla görsel iletişimi artırdığı, çatı
fenerleri ve pencereler ile doğal aydınlatmaya
sahip olduğu, bahçe-giriş-çıkışları ile iç-dış
ilişkisinin doğrudan, pencereler ile dolaylı
olarak güçlendirdiği, bütün bu faktörlerin de
mekanın esnekliğini artırdığı görülmektedir.
SONUÇ
Bu araştırmada incelenen okulların genelinde
öğrenmeyi ve sosyalleşmeyi destekleyecek
mekanlara yer verildiği saptanmış, bu mekanlardan en etkilisinin de sirkülasyon alanları olduğu tespit edilmiştir. Analiz edilen
okullardaki sirkülasyon alanları alışagelmiş
geleneksel okul koridorlarından ve birbirlerinden farklı formalara sahip olması, çok
amaçlı kullanımları ile dikkat çekmektedir.
Her bir okulun kendine özgü dolaşım alanları arasında benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. Hertzberger’e ait olan iki okul
örneği farklı dönemlerde yapılmış olmasına
karşın birçok benzerliklere ve analizler sonu-

cu ulaşılan kavramların da birçoğuna sahiptir.
Çalışma kapsamındaki De Vijver Okulu ve
Forum “T” Zand okulları kavramların barındırdığı eylem ve etkinlikler açısından zenginken, Zafer Koleji’nde bu faktörlere daha az
rastlanılmaktadır.
Okulların sirkülasyon alanlarının hepsi öğrenme ve sosyalleşmeyi desteklemektedir.
Fakat Hertzberger okullarında bu desteklemenin daha başarılı bir şekilde gerçekleştiği
düşünülmektedir. Bunun sebebi ise bu okullardaki her bir öğrencinin istek ve eğilimlerine uygun, öğrencilerin birbirlerini rahatsız
etmeden bireysel veya grup etkinliklerini sürdürebilecekleri esnek mekân anlayışının diğer okullara nispeten daha hâkim olmasıdır.
Minimum alanda maksimum eylemlerin kaliteli bir şekilde gerçekleşmesinde mekânın
formunun, doğal aydınlatmanın, görsel iletişimin ve iç-dış ilişkisinin kuvvetli olmasının
rolü büyüktür. De Vijver Okulunun sirkülasyon alanları geleneksel koridorlar gibi doğrusal olmasına karşın, sınıfların koridorun tek
tarafında yer alması, diğer tarafında doğal
aydınlatmaya sahip, küçük bölümlere ayrılan
çalışma, oyun, dinlenme vb. alanların olması
uzun, dar bir koridorun öğrenme ve sosyalleşmeyi nasıl destekleyebileceğine bir örnektir.
Forum “T” Zand okulu kompleks bir yapıya
sahiptir, fakat bu durum sirkülasyon alanlarında farklı etkinliklere imkan tanıyan sürpriz mekanların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

194

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:299 K:425
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)

Diğer taraftan doğal aydınlatmaya dolaşım
alanlarının tamamında yer verilmemesi öğrencilerin konforunu olumsuz etkilemektedir.
Tasarımcısının “Eğitim Sokağı” olarak adlandırdığı Zafer Koleji’nin sirkülasyon alanları
doğal aydınlatma, galerilerin koridor sınıf
arası cam yüzeylerin sağladığı görsel iletişim-şeffaflık ile mekânsal kalitesi artarken
mekânsal çeşitlilik konusunda fazla alternatif
sunamamaktadır.
Sonuç olarak çalışmadaki okulların genelinde
tasarımcılar her bir öğrenciyi farklı özelliklere sahip bireyler olarak kabul etmekte, bu durumu da sirkülasyon alanları tasarımlarına esnek mekan anlayışının sonucu olan mekânsal
çeşitlilik şeklinde yansıtmaktadırlar. Esnek
mekân organizasyonları, öğrencilerin aynı
mekân içerisinde istek ve eğilimleri doğrultusunda farklı aktiviteleri yapmalarına imkân
tanımaktadır. Eğitim-öğretim sınıfların dışına taşarak öğrencilerin sosyalleşebileceği
ve yeni şeyler öğrenebileceği alt mekânlar
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Öğrenme kadar
sosyalleşmeye de önem veren okul tasarımları öğrencilerin ve öğretmenlerin görsel iletişimlerine olanak tanıyan uygulamaları ile
kullanıcıların sürekli sosyal bir ortam içinde
olmalarını sağlamaktadır. Analizler sonucu
ulaşılan sürekli öğrenme, sosyalleşme, bireyselleşme, kişiselleştirme, görsel iletişim-şeffaflık, esneklik, doğal aydınlatma ve iç-dış
ilişkisi kavramları ile tanımlanan öğrenme ve

sosyalleşmeyi destekleyen sirkülasyon alanları yeni yapılacak veya yenilenecek okullar
için tasarım fikirleri sunmaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction: Educational institutions, the first social institutions for children to take a place
in, provide education-teaching service, generate and transmit the culture of society, and enable
individuals to fit into society. The importance of relation between the physical environment of
educational buildings and education-teaching is recognized by most researchers. The recentlyconducted searches have indicated that favorable learning environments encourage students in
searching, interaction, joint study, reading and speaking, and therefore enhance their learning
performance. Researchers emphasize that there is no difference between physical environment
and learning process and both are integral parts of each other. No matter how many innovations concerning education are made, if a school causes students to lose their motivation or
demoralize and discourage them, all these innovations have no much effect. To put it simply,
physical environment have a great impact on individual’s attitudes, behaviors, ideas and perception. Many people consider education institutions as big boxes which learning process takes
place in and contain students until they graduate, and unfortunately great numbers of education
directors, teachers, school board members, families and architectures believe that these boxes
consists of classrooms added to a long dark corridor that is only centrally placed (Tanner, 2008).
This belief related to education structures is a consequence of conventional education. However, today’s students are so different when compared to thirty years ago, and therefore; modern
education structures must be designed in a different way from traditional education buildings.
Even though the first place that comes into mind concerning education-training at schools is
classrooms, all spaces of a good education structure must promote education-training process.
As another type of places that is as much influence on education-training as classrooms, circulation areas have been recently discussed. The first thing coming to mind when circulation
areas are mentioned are long, narrow and nonliving corridors which provide horizontal interunit connection and on the left and right side of which classrooms exist. However, function of
corridors has become different today and they have turned into learning-socialization places in
order to fulfill the changing needs and promote education-training in every respect. Aim: The
purpose of the study is to examine thoroughly sample schools in which conventional classic
circulation areas are replaced with multifunctional circulation spaces which promote educationteaching and socialization, and also to reveal that circulation areas have impact on learning and
socialization. Method: Five schools, four foreign and one domestic, were selected as sample
so as to examine circulation areas at education structures in terms of learning and socializati-
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on spaces. For the selection, it was a critical factor that circulation areas had a multipurpose
function differently from conventional school corridors. Two of the selected schools belong to
Herman Hertzberger, an architect from the Netherlands, who devoted approximately fifty years
of his life to school architecture. The reason why two works by the same architect were selected
is that he had designed circulation areas as learning and socialization spaces in nearly fourty
schools since 1960 and he was also the first architecture to add the concept “learning street” to
literature. Other two samples selected abroad were the recent-era projects by Marlies Rohmer
and Venhoven Architecture Firm. The other school, which was designed by Celal Abdi Güzer,
selected in Turkey is one of the rare school design that could be exemplified in this respect
thereof. Selected schools were morphologically analyzed. Several methods and approaches are
used in morphologically analyses of architectural works. Within the scope of the study, the method FOP (Form-Operation-Performance) was employed so as to examine the usage of circulation areas in terms of learning and socialization. Architectures make comparison with current
architectural practices while trying to generate spatial compositions. This is achieved through
analyzing architectural examples and provides wide knowledge for new designs. According
to Güney, who developed the method FOP together with Alexander Tzonis, it is required to
analyze architectural examples in order to create cognitive structure of architectural knowledge. Thus, information obtained from analyses will be a significant guide during the design
process. Beside this, Güney defends the opinion that morphological analyses help to determine
principles underlying design (Güney, 2008). FOP is a method that enables to generate data for
new designs by determining the functional specifications of building type through analyses in
accordance with context, aesthetics and space quality. At the selected schools, circulation areas
were analyzed through FOP method by considering the factors of context, aesthetics and spatial
quality. Results: When considering the data obtained through FOP analyses of the schools
examined as part of the study, it can be said that eight key concepts underlie the design of circulation area which promotes learning and socialization. These are continuous learning, socialization, individualization, personalization, visual communication-transparency, flexibility, natural
lighting and internal-external relationship. It is seen that the examined schools contain spaces
that could promote learning and socialization and the most efficient one of these spaces is
circulation areas. Conclusion: Designers regard each student as individuals with different characteristics. In this regard, they focus on spatial variety, a consequence of flexible space approach, while designing circulation areas. Flexible space organizations enable students to perform
different activities in accordance with their requirements and tendencies. Education-training is
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conducted out of classrooms in corridors so that subspaces in which students could socialize
and meanwhile learn something appear. Approaches to school design which attach importance
to learning as well as socialization enable users to take place in a continuous social environment
by means of applications which allow for students and teachers’ visual communication. Circulation areas that are described through the concepts such as continuous learning, socialization,
individualization, personalization, visual communication, transparency, flexibility, natural lighting and internal-external relationship which were obtained from analyses and promote learning
and socialization suggest design proposals for schools that will be built or renovated.
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TÜRK YAPI MALZEMESİ SEKTÖRÜNÜN ÇEVRESEL ÜRÜN
BİLDİRİMİ İLE DENEYİMLERİ 1
THE EXPERIENCES WITH ENVIRONMENTAL PRODUCT
DECLARATION IN TURKISH BUILDING MATERIAL SECTOR
Saniye KARAMAN ÖZTAŞ
Gebze Technical University, Faculty of Architecture, Kocaeli / Turkey
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Öz: Amaç: Bu çalışma, uluslararası bağımsız programlar tarafından onaylanan çevresel ürün bildirimleri (EPD) hakkında
Türk yapı malzemesi üreticilerinin görüş ve deneyimlerini,
ulusal çevresel ürün bildirimi sistemine yaklaşımlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Yöntem: Çalışmada çevresel ürün
bildirimi sertifikalarına sahip Türk yapı malzemeleri üreticileri için bir anket tasarlanmıştır. Yapı malzeme üreticilerinin
bünyesinde yer alan çevre konularından sorumlu uzman kişiler ile “survey monkey” anket programı, sosyal ağ (Linkedln)
ve yüz yüze görüşme gibi farklı iletişim araçlarıyla bağlantı
kurulmuştur. Bulgular: Türkiye’de çevresel ürün bildirimi
sayısı oldukça sınırlıdır. 42 yapı malzeme üreticisinden 36’sı
ankete cevap vermeyi kabul etmiştir. Türk yapı malzemeleri
üreticilerine göre çevresel ürün bildirimlerinin temel güçlü
yönleri, kurumsal marka kimliğini geliştirmesi ve yeni pazar
fırsatları sağlaması iken; bu bildirimlerin temel zayıflıkları,
tüketicilerin çevresel ürün bildirimi hakkındaki bilgi eksikliği
ve bu bildirimlerin kayıt ve yenilemelerindeki yüksek maliyetleridir. Üreticilerin %43’ü ulusal çevresel ürün bildirimine
olumlu yaklaşırken, %7’si olumsuz yaklaşmakta ve üreticilerin %50’si ise bu konuda kararsız kaldığını belirtmektedir.
Sonuç: Kararsız kalan üreticilerin ve EPD almayan diğer
yapı malzeme üreticilerin görüşleri, EPD’lerin güçlü yönleri
konusunda farkındalığın artırılması ve EPD’lerin zayıflıklarının ortadan kaldırılmasıyla değiştirilebilir. Ulusal çevresel
ürün bildirimi sistemi, çevresel sonuçların doğruluğuna, yapı
ürünlerinin çevresel etkilerinin karşılaştırılabilirliğine ve ulusal envanter veri tabanının geliştirilmesine katkıda bulunarak
çevresel ürün bildirimi ile ilgili problemler için bir çözüm
olabilir.

Abstract: Aim: This study aimed to identify Turkish building material manufacturers’ opinion and experiences on
Environmental Product Declarations (EPDs) approved by the
international independent programs and their approaches to a
national EPD system. Method: In the study, a questionnaire
was designed for the building material manufacturers with
EPD certificates in Turkey. It was contacted with specialists
responsible for environmental issues in building material
firms through different connections such as “survey monkey”
questionnaire program, social network (Linkedln) and face
to face interviews. Results: The number of EPDs in Turkey
is very limited. 36 of the 42 manufacturers agreed to answer
the questionnaire. According to the manufacturers, the main
strengths of EPDs are developing corporate-brand identity and
providing new market opportunities, while the main weaknesses of EPDs are the consumer’s lack of knowledge about
EPD and high costs of EPD registration and renewal. 43%
of the manufacturers have a positive approach, while 7 %
of them have negative approach and 50 % of them remained
undecided for local EPD. Conclusion: The opinions of the
undecided and non-certified manufacturers can be modified
by increasing awareness of EPDs’ strengths and by eliminating EPDs’ weaknesses. National EPD system can be a solution by contributing to the accurate environmental results, the
comparability of the environmental impacts of the building
materials and the development of local inventory database for
the EPD problems.
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Cycle Assessment
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INTRODUCTION
Environmental Product Declaration (EPD)
quantifies the environmental impacts of the
building materials by using Life Cycle Assessment (LCA) methodology and helps
contractors, constructors and planners to better understand the related environmental issues. LCA is internationally acknowledged as
a science-based, standardized environmental
assessment methodology that evaluates impacts of a product or a service in the entire life
cycle defined as “cradle to grave” or “cradle
to cradle”. “Cradle to grave” is the system boundary of an LCA which covers all activities
from raw material supply up to the end of life
phase, while “cradle to cradle” is the system
boundary of an LCA which provides a closed
loop cycle of the materials thanks to reduce,
reuse and recycle. The LCA methodology
described in the ISO 14040 (2006) standard

series consists of goal and scope definition,
Life Cycle Inventory Analysis (LCI), Life
Cycle Impact Assessment (LCIA) and interpretation phases. While LCI is a phase where
the inputs and outputs are calculated, LCIA
is a phase aimed at understanding and evaluating the magnitude and significance of the
potential environmental impacts for a product
system.
EPD process includes Product Category Rules (PCRs) development, EPD draft, verification and publication of the EPDs according to
ISO 14025 (2006: 21-22) (Figure 1). In this
context, the standard provides the principles
and procedures for Type III EPDs. One of
the objectives of Type III EPDs is to provide
LCA based and additional information on the
environmental aspects of products to enable
comparisons among products fulfilling the
same function.
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Figure 1. Type III EPD Process for The Building Materials
EPDs according to the EN 15804 (2012:
12-15) are voluntary, transparent and wellestablished way to present fundamental and
verified environmental information based on
LCA about the impacts of a product or product
group. The standard provides PCRs for Type
III environmental declarations in the construction sector. The PCRs set the functional
unit, the scope, the boundaries, the life cycle
inventory data and the environmental impact
categories and shall be performed in accordance with ISO 14040 (2006: 11-12-13-14),

ISO 14025 (2006: 8-9-10-11), EN 15804
(2012: 16-17-18) and ISO 21930 (2017: 2425-26). ISO 21930 (2017) cancels and replaces the first edition (ISO 21930- 2007) that
has been revised and changed technically.
This standard provides the principles, specifications and requirements to develop an EPD
for the building materials and services. The
standard also complements ISO 14025 (2006)
for the specific requirements. The standards
about EPD are displayed below (Figure 2).
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of EPDs, communication tools that provide
to know EPD and their approach to a national
EPD system in this study. It is thought that
the experiences and opinions of the manufacturers can be reference for the future studies
on a national EPD system.

turers through different connections such as

SCOPE

the manufacturers to choose EPD program,

While participation of government and academia is important in terms of taking environmental decisions and contributing to sustainable development; participation of the
building materials sector plays an active role
in the acquisition and evaluation of environmental data especially in developing countries such as Turkey. Therefore, the building
material sector was the focus in the study.
Experiences of the Turkish building material
manufacturers that have applied for an EPD
certificate from international programs were
evaluated.

“survey monkey” questionnaire program,
social network (Linkedln) and face to face
interviews. 36 of the manufacturers agreed
to report their opinions and to answer the
questionnaire on EPD. The factors that led
their experiences and opinions on a national
EPD system, the strengths and weaknesses of
EPDs, and the advantages of local EPD were
evaluated.
RESEARCH LIMITATIONS
In this study, it was difficult to communicate with the environmental specialists of the
building material manufacturers. Firstly, the
questionnaire was prepared in the “survey
monkey” program. Although the questionnaire was short in length and quick to complete (<15 minute), only four manufacturers
answered the questions. Therefore, the study

RESEARCH METHODOLOGY

was mostly completed by face-to-face inter-

In the study’s first part, the recent literature
on EPD of the building materials was presented. In the second part, environmental initiatives and studies conducted on the building
materials sector in Turkey were examined. In
the study’s last part, a questionnaire was designed to distribute to the building material
manufacturers with EPD certificates. It was
contacted with the environmental specialists
on EPD of the building material manufac-

views and social communication tools such
as Linkedln. It is thought that inadequacy of
sector- academia cooperation, intensive work
processes and reluctance to share the environmental information about their firms may
have been effective in not responding to questions promptly.
One of the other limitations of the study is
that there are very few manufacturers with
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EPD in Turkey. Unfortunately, this study only
reflects the opinions of 36 manufacturers.
RESEARCH PROBLEMS
The main problems that have led to the research,
•

Non-comparable environmental impacts
in Turkey

Although EPDs can provide collection of environmental information for the local database, all data used for EPDs are not local due to
the lack of environmental data. Both foreground (primary) data such as industry-based
data and background (secondary) data such
as Ecoinvent data are used for EPDs. Building material manufacturers have taken EPDs
from different declaration holders in Turkey
and it is seen that different background data
that can cause incorrect environmental results
in the comparison have been used (Oztas and
Tanacan, 2016: 3-4). While inventory studies
are new in Turkey, developing a standardized
way that provides to allow comparison of the
building materials’ environmental impacts is
an urgent need.
•

Limited EPD certification

In Turkey, there are over 6400 building material manufacturers in large, medium and
small-scale. Unfortunately, it was found that
only 42 manufacturers have had EPD certificate. For future studies, experiences of the

very few manufacturers may be useful to encourage the remaining manufacturers to the
consideration of green certificates.
By contemplating these problems, the question of the research is if a national EPD system
may be accepted by the Turkish building manufacturers. The other question of the research is what the advantages and disadvantages of the EPD system are.
RESEARCH SUBPROBLEMS
One of the most important factors limiting the
use of the LCA methodology that is necessary
for EPD is the lack of environmental data in
developing countries such as Turkey. Besides
this, environmental awareness of the building
material manufacturers and consumers is not
high enough in Turkey.
RESEARCH HYPOTHESIS
Considering the strengths and weaknesses of
the EPD, it is thought that the national EPD
system may be accepted for Turkish building
material manufacturers and may be solution
to increase awareness of EPD and to compare
environmental impacts correctly.
THEORETICAL FRAMEWORK
EPDs can be used by designers to select environmental friendly material (Gelowitz and
McArthur, 2016: 63-64). EPD is an important
tool for voluntary declaration of environmen-
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tal impacts and too many materials manufacturers will apply for the EPD certificate (Almeida, et.al, 2013: 5). There are many Type
III EPD program around the world. Each
program develops its own PCRs and classifies PCRs differently. Distribution of EPD
programs are different between the regions.
While Europe has highest share with 56 %,
EPD programs of North America has a share
of 28% and Asia has a share of 8% (Minkov,
et al., 2015: 241).
There are several factors that may increase
EPD use. EPDs can be used by designers,
manufacturers, end users and used for purchasing and procurement. The use of EPDs
can be extend by the public procurement to
ask for goods and services to have registered
EPD (Bovea, et al., 2014: 149). Certification programs are also effective in increasing
EPD use. LEED v4 provides two points for
products having EPD. One point requires the
use of at least 20 different permanently installed products sourced from at least five different manufacturers which have EPDs, while
a second point requires the use of products
which demonstrates impact reduction below
industry average in at least three of the six
impact categories: global warming potential, ozone depletion, acidification, eutrophication, ozone formation and non- renewable
energy depletion1. The LEED credit provides

incentives both for manufacturers to create
EPDs and practitioners to implement it in
construction projects (Gelowitz and McArthur, 2016: 65).
The use of local data is important in obtaining accurate environmental data and for also
EPDs. In a study in Europe, it was emphasized that the weakness of EPD use is the
lack of information about EPD (Fores, et al.,
2016: 157-165). In the other study, the importance of local factors was emphasized, and it
was mentioned that more efforts are needed
to develop regional and sector specific databases (Silvestre, et.al., 2015). The study about an EPD of ready mix and precast concrete
in Qatar applied Gulf Green Mark – Type III
EPD (GGM-EPD) and related PCRs were
developed. It was aimed to identify environmental information gap for local database
besides the reduction and comparison of the
environmental impacts (Biswas, et al., 2017:
36-37). In Finland, environmental PCRs for a
local EPD certification named with RTS were
identified by a committee. In addition to EN
15804 standard, RTS includes more information modules such as A4, C1, C2, C3, C4 and
D in accordance with some provisions (Sariola and Ilomaki, 2016: 77-79).
Comparability and harmonization between
EPDs are the largest concerns in EPD studies.

1 https://www.usgbc.org/credits/new-construction-
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In the study focused on the EPD experiences
in five European countries, it was indicated
that the high number of EPD programs point
to the demand for environmental assessment
of building materials. Austria, Belgium, Germany and France among five countries have
their EPD program. It is evident that EPDs
are used in national database and building labeling/certification schemes in these countries. Their programs also have national appendix of EN 15804. The need on harmonization
and clarification related to system boundaries, service life of products and buildings,
data quality requirements, allocation rules,
impact categories and assessment methods,
scenarios, end of life approach and biogenic
carbon emissions were also highlighted for
EPD programs (Passer, et al., 2015: 12061208). Alignment of PCRs to compare the
environmental performance of products was
the focus for another study. It was mentioned
that there is no single international body that
oversees the program operators. Challenges
were stated as definition and classification
of product category, data requirements, geographic scope of PCRs and the format of
the claim for aligned PCRs (Ingwersen and
Stevenson, 2012: 102-105-106). In the study
of Gelowitz and McArthur (2016: 65), it was
emphasized a strong need for harmonization in PCRs to compare EPDs. Their study
in 2017, three keys barriers to EPD adoption were identified as overuse of generic data

sets, poor data quality, data availability and
the cost of EPD development according to
the literature. 50 EPDs and their underlying
13 PCRs were studied to identify the issues
that prevent product comparison. Therefore,
an EPD comparison matrix was developed
to compare EPDs. The lack of harmonization among EPDs and PCRs, poor quality of
PCRs and inability to comparison among
EPDs were the focus. As a result of the study,
it was indicated that 38 % of EPDs were missing information required by ISO standard
and 8% of EPDs had self-contradictory information. Oversight for program operator
and their PCR committee, consistent functional units and characterization factors, more
transparency for EPD data and a movement
towards the treatment of cut off and allocation rules were recommended (Gelowitz and
McArthur, 2017: 131-132).
One of the factors that affects EPD use is
the cost of EPDs and LCA application. The
results of the study about the costs of EPD
assessment have displayed that the costs of
PCRs and EPDs are between 13,000 and
41,000 dollars and the workload to be between 22 and 44/ person- day. It was indicated
that comprehensive research on how to reduce the costs while maintaining reliability of
EPDs is required (Tasaki, et.al., 2017: 727730).
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ENVIRONMENTAL INITIATIVES and
STUDIES in TURKEY
Some standards related to the environment
and the building materials in Turkey are formed by the result of the harmonization of ISO
and EU standards. These standards in Turkey
are developed in the context of ISO 14000
series. The environmental impacts of the building materials are controlled by the TS EN
ISO 14001 standard (2015), while the principles and framework for LCA are described
by TS EN ISO 14040 (2007). In addition to
the standards, performance declarations on
basic characteristics of the building materials,
the rules for the CE (Conformité Européene)
marking of the materials are indicated in the
regulation on the criteria of the building materials of the Ministry of Environment and
Urban Planning. Environmental requirements in of the building materials as referred
to in the regulation are hygiene- health and
environment, energy savings, heat conservation and sustainable use of natural resources2.
One of the most crucial reasons for not using
LCA methodology is the lack of environmental data and a local inventory database in
Turkey. In November of 2017, the Republic
of Turkey- Ministry of Science, Industry and
Technology, The Scientific and Technologi2 http://sgb.csb.gov.tr/mevzuat/dosfolmezyalar/
r_20131004041501885_5620f1bc-9042-41bc9ccf-6bcc4587b194.pdf

cal Research Council of Turkey and Sustainable Development and Cleaner Production
Center- Boğaziçi University have been initiated the project named with “Development
of National Life Cycle Assessment Database”. It is aimed to develop a core data set for
energy production, domestic and industrial
water production in the promising project. It
is the first initiative supported by the government for the development of LCA database.
Green certificate regulation for settlements
and buildings has been published by the Ministry of Environment and Urban Planning in
December 2017. The certification is optional,
and this assessing process is controlled by national green building information system named with YeS-TR. Besides, Green Building
Association in Turkey has developed a local
certification system (ÇEDBIK- housing) for
new housing projects. One of the assessment
criteria is the material and resource use.
Academic studies about LCA of the buildings in Turkey have increased since the
early 2000s Unfortunately, it is evident that
the researchers often use non-local secondary
database using some LCA programs such as
SimaPro and GaBi due to the lack of local
data in Turkey (Banar and Çokaygil, 2011:
204, Mangan and Oral, 2015: 845, Ölmez,
et.al., 2016:196, Atmaca and Atmaca, 2015:
423, Mangan and Oral, 2016: 368).
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One of the important stakeholders for EPD
development and implementation is construction sector. There are over 6400 building
material manufacturers in large, medium and
small-scale in Turkey. Approximately 140
manufacturers in the sector are large, the rest
are small and medium-scale. Building materials industry is grouped under 30 sub-sectors
such as prefabricate elements, bricks, aerated
concrete, ceramic, iron and steel3. The environmental friendly material production is
limited in Turkey and should be supported
to reduce the cost of procurement (Cengiz,
et.al., 2014:11).
RESULTS
In the study, it was contacted with the specialists on EPD of the building material manufacturers through different connections such
as “survey monkey” questionnaire program,
social network (Linkedln) and face to face
interviews. 42 manufacturers have EPD certification in Turkey. 36 of them agreed to report their opinions and to respond to the questionnaire on EPD. The factors that led the
manufacturers to choose EPD program, the

3

strengths and weaknesses of EPDs, the manufacturers’ opinion on national EPD system
and the advantages of local EPD were evaluated.
In this study, some data were obtained by
researching EPDs of 42 manufacturers even
though all of them have not responded to the
questionnaire. Turkish building material manufacturers have had EPD certifications since
2011. IBU (Institut Bauen and Umwelt) and
the international EPD system are the most
preferred programs among 42 manufacturers
(Figure 3). All manufacturers applying for
IBU, the international EPD system and UL
Environment program have had EPD certificate for five years, while nine manufacturers
applying for BRE Global certification program have had EPD for the periods between one and three years. The manufacturers in
the scope of the study apply the environmental management systems such as ISO 14001
and ISO TR 14025. Some of the manufacturers also have different environmental certifications such as ecolabel, water label and
carbon footprint.

http://www.imsad.org/Uploads/Files/tisdkar_ana.
pdf
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Figure 3. EPD Programs Received By 42 Building Material Manufacturers in Turkey
In Turkey, mostly large- scale and well-known
manufacturers have received EPD certificate
while medium and small-scale manufacturers
have not initiated EPD certificate yet. Figure 4 displays that mostly manufacturers that
produce metallic materials and ancillaries

such as structural steels, steel profiles and accessories, steel reinforcing bar have had EPD
certificate. EPDs for some building material
groups such as bricks and wood-based products have not been found (Figure 4).

Figure 4. Number of Manufacturers Having EPD by Product Category in Turkey
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In the scope of EPDs, it is evident that the environmental impacts of the building materials
have been assessed under different system
boundaries such as cradle to gate, cradle to
gate with options and cradle to grave. In addition to the mandatory information modules

(A1-3) for all EPDs, disposal phase (C4) is
mostly included in the scope of EPDs. Unfortunately, the environmental impacts during
the use phase including use, maintenance and
repair of the building materials have mostly
been neglected (Figure 5).

Figure 5. Information Module Groups Within the System Boundary of EPDs
The same or convertible functional units are
necessary for the comparison of environmental impacts. When EPDs belonging to the
same product group are evaluated in terms
of functional units, it is seen that the same or
convertible functional units for EPDs have
been used in Turkey.

The answers of the manufacturers display
that commercial market and technical consulting are the most effective communication tools that provide to know EPD for the Turkish
building material sector (Figure 6).
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Figure 6. Communication Tools That Provide to Know EPD
It is seen that the main strengths of EPDs are
developing corporate-brand identity and pro-

viding new market opportunities according to
the manufacturers (Figure 7).

Figure 7. Strengths of EPDs According to The Manufacturers
The main weaknesses of EPDs is the
consumer’s lack of knowledge about EPD

according to the manufacturers. High cost
of registration and renewal of EPDs and re-
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quirement a long period and intensive study
program are the other important weaknesses
of EPDs (Figure 8). In addition to the questi-

ons of the survey, the obligation to become a
member of association that operates an EPD
program such as IBU is the other weaknesses.

Figure 8. Weaknesses of EPDs According to The Manufacturers
43 % of the manufacturers have a positive
approach for a national EPD system, while 7
% of them have negative approach and 50 %
of them remained undecided in this regard.

It is stated that a national EPD system may
reduce the costs of EPD and may be better
known by the consumers (Figure 9).

Figure 9. Answers for A National EPD System
214

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:299 K:425
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)

DISCUSSIONS
The building material manufacturers having
EPD are very limited in Turkey. A study that
was aimed to determine the promoters and
barriers for green building applications in
public sector displays that it is difficult to find
certified building materials in Turkey (Yıldız,
et.al.,2016: 257). It is seen that the manufacturers have applied for different EPD programs
that use different background data and PCRs
in Turkey (Oztas and Tanacan, 2016: 3-4).
Appropriate LCA data for the building materials are a prerequisite for the assessment.
Thus, building LCA might be more sensitive
to background data selection (Takano et al.
2014:21). Yokoo et al. (2013:315) indicated
that the use of different databases causes numerical differences in LCA of the buildings.
In addition to the database, comparability is
further dependent on the PCRs used. Therefore, it is thought that a national EPD system
could provide comparability of the building
materials by using local inventory data and
the same PCRs. A standardized way to allow
comparison of the environmental impacts of
the building materials is needed.
The number of EPDs varies among building
materials groups. It is seen that metal and
wall- ceiling finishes manufacturers are more
concerned with the EPD certificates. No manufacturer in the brick and wood-based product industry has received an EPD certificate.

Recognition of EPD and LCA methodology
should be provided for the manufacturers of
different building material groups. A manufacturer having EPD may increase environmental awareness for the other manufacturers
of the same product group.
In addition to mandatory information modules (A1-3) for EPD according to EN 15804
standard, the environmental impacts of disposal phase have been mostly declared by the
Turkish material manufacturers. It displays
that the manufacturers have environmental
data about this phase. However, data for use
phase are very few and studies about use phase of the building materials should be increased.
The communication tools are useful for the
manufacturers to know EPD. When it is
considered that the numbers of EPD manufacturers in Turkey are very few, the effectiveness of the communication tools should
be improved. In Turkey, Association of Turkish Construction Material Manufacturers as
a non-governmental organization that have a
large member consists of the building material manufacturers may provide more benefits
to increase the awareness of the sustainability
among the manufacturers. Increasing the building materials sector and academia cooperation, government incentives and development of the legal regulations can be useful in
this regard.
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Developing corporate-brand identity and
providing new market opportunities are the
main strengths of EPDs. In addition to these strengths, EPDs are very useful for the
innovative product and process development
when assessing the environmental impacts of
each process. EPDs also provide quantitative
environmental information that is useful to
develop an inventory database of the materials.

is applied by specialized firms. Having specialists responsible for environmental issues in
building material firms and a national EPD
system may reduce LCA costs. In addition to
the strengths and weaknesses of EPD, collection of the environmental data in developing
countries is an opportunity to EPD. However,
increase in number of programs and the lack
of formal oversight of program operators are
threats to EPD.

The main weakness of EPD according to the
manufacturers is having little demand to environmentally sensitive products by the consumers. The consideration of environmental
labels of the building materials such as EPD
in green building certifications may increase
the use of the labels. The incentives such as
EPD points in LEED certificate are mostly
used in the developed countries. Selection of
the environmental friendly materials using
EPDs in architectural design phase also may
increase the use and recognition of EPDs.
Increasing the environmental awareness of
the consumers is the main solution to increase
the demand to the environmental friendly materials. A national EPD system may be better
known by the consumers to be supported by
regulations and incentives of the government
when compared to an international system.

Developing a local inventory database is
time-consuming for the processed based
LCA. Instead of this, adaptation of existing
database such as Ecoinvent for Turkey may
be a solution for the lack of data. Increasing
environmental awareness of the manufacturers and a systematic data collection method
may be useful in eliminating data incompleteness.

The other important weakness of EPD is the
costs of LCA applications, registration and renewal of EPDs. In Turkey, LCA methodology

There is no need for a national EPD system
according to 7% of the Turkish manufacturers with EPD, while a national system can
be useful according to 43% of the manufacturers. Most of the manufacturers think
that a national EPD system can reduce the
costs of EPDs and provide to better known
by the consumers. The opinions of the undecided manufacturers can be modified by
increasing awareness of the strengths of the
EPDs and eliminating the weaknesses of
the EPDs.
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CONCLUSION
It is thought that EPDs will be inevitable for
the building materials to be able to take part
in the international market in the future. A
standardized way to allow comparison of the
building materials’ environmental impacts
should be developed for Turkey. National
PCRs should be created in addition to the rules in related standards with the participation
of different stakeholders such as building materials sector, government and academy. And
a national EPD system should be developed.
The following contributions can be provided
with a national EPD system;
•

•

contribution to the correctness of the
environmental results

•

the low cost of EPD registration and renewal

•

providing better known by the consumers

•

contribution to increase environmental
awareness of the local manufacturers
and consumers

The problems and the proposals about EPD
for Turkey are shown below. The problems
indicated by red are the main problems indicated by the manufacturers (Figure 10).

contribution to develop local inventory
database
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Figure 10. Problems and Proposals about EPD for Turkey
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derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur.
Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel
çalışmalar yapmış olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında
yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim
kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her
türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul
ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü
hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi
vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak
isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir.
Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildirilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır.

Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Ancak her iki hakemden olumlu dönüş alan
çalışmalar yayına alınır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur.
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez.
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz.
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir.
Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Her bir yazar ve yazarlar uluslararası akademik, bilimsel etik kurallara uymak zorundadır.
Bu kurallara uymayan yazarlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dergimiz doğrudan resmi
olarak bilgi verir. Doktora, Yüksek Lisans ve Uzmanlık tezlerinden yararlanılarak hazırlanan
çalışmalarda mutlaka kaynakça ya da özet altında hangi çalışmadan yararlanılarak hazırlandığı
belirtilmelidir. Aksi durumda bu tip çalışmalar etik kabul edilmez ve intihal çerçevesinde değerlendirilir. Tez ve uzmanlık tezlerinde mutlaka ilgili yayının asıl sahibinin ismi bulunmalıdır.
İlk sırada etik kurallar çerçevesinde tezin “yayının” asıl sahibi konumundaki kişi ilk sırada yer
almalıdır. Danışman ve diğer yazarlar tezin sahibinin önünde yer alamaz. Bu tip çalışmalarda
tez danışmanı dışında farklı yazar isimleri bulunuyor ise çalışmaya ne tür bir katkı sağlandığı
kaynakça kısmında açıkça belirtilmelidir. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel
araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal
bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal

göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi
yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir.
İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak yapılmaktadır.
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YAYIN İLKELERİ
1

Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve değerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. İlgili
yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş veya değerlendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili yazar(lar)
hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2

Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemektedir. Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması
talep edilemez.

3

Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumluluğunu yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili
yazar(lar) a aittir.

4

Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edilir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve etmek
zorundadır.

5

Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime arasında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıtları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6

Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezinden türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak zorundadır.
Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile dergimiz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı bir
çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7

Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ay-

rıca dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi talepleri doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.
8

Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalıdır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. İngilizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir ise
bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep ve
öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan editörleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9

Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir.
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli olarak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. Bu
inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) a
gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır.
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.
11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum
belirtilmiştir.
12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.

13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarının soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenmelidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ.,
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanılan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.
14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI”
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve erişim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.
15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzenlenmelidir.
16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sisteme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderilerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yönetimi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.
17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalışmalarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.

18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine karar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumluluğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorunda değildir.
19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışında bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulunması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.
20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.
21 Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başına ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma
tarafından fatura gönderilir.
22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değerlendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha

gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.
23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yönetimin insiyatifine bağlıdır.
24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir çalışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleşmesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez.
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir.
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz
hakkı bulanmamaktadır.
25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durumlarda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.
•

YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR.
HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ
BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER
veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR
HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE
KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.

PUBLICATION PRINCIPLES
1

Papers which are submitted to the journal for publication are expected not to have been
published somewhere else, not to be in the evaluation process of another publication organ.
If it is determined that the manuscript uploaded by the relevant author(s) has been sent for
evaluation or REJECTED by another journal, we reserve all kinds of legal rights about the
relevant author(s).

2

Papers outside the accepted disciplines and fields in our journal are rejected. The accepted
fields are stated under the “DISCIPLINES” title of our journal. None of the papers outside
these fields can be published or requested to be published in this journal.

3

The content and scientific responsibility of the papers cannot be imposed on the journal
under any circumstances. The whole responsibility belongs to relevant author(s).

4

In articles with more than one author, the correspondent author is the one who ranks first.
Or the member uploading the paper to the journal accepts and has to accept the whole responsibility.

5

The abstract should be prepared both in Turkish and English and between 150 and 250
words. The title should also be both in Turkish and English. The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion should be included in Turkish
and English parts.

6

If the paper has been prepared from such organs as thesis, book etc., it should be stated at
the end of references part with “Author’s Note” by referring to the first title. If the paper has
been prepared from a master’s or doctoral thesis, the name of the advisor should be ranked
in the second place. If the thesis advisor doesn’t want to see her/his name in the relevant
paper, our journal should be informed about this situation with a document. It should be a
document with wet signature. Our journal and management doesn’t have such a liability to
question author(s) about the source of papers reproduced from thesis or another paper. The
whole responsibility belongs to author(s). The author(s) already accept these conditions.

7

Sources used in the works must be prepared according to the appropriate template of the journal. This template is presented to all author(s) as a Word file on our website. Besides, the
last volume of our journal should always be taken into account. Our journal and management unilaterally belongs the right to change these criteria in line with their own demands.

8

Every paper evaluated should get the approval of two referees. If one of the referees has
rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. In

line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance with
her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to REJECT
even if the paper has been approved by referees. In this case, none of the author(s) can claim a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to the chief
editor of the journal. The relevant paper prepared in English is evaluated by the English
language editor. Also, every paper is evaluated in terms of the writing rules of our journal
by the technical editor. If the English language editor decides that the paper is inappropriate
for our journal, the authorized person who will REJECT or amend this decision is the chief
editor. Language editor and technical editor don’t have the right to REJECT. They transmit
their suggestions to the chief editor and the chief editor unilaterally applies the decision in
line with the demands and suggestions. Field editors transmit their opinions regarding evaluation and publication of the papers uploaded to the system to the chief editor. The chief
editor acts with her/his own authority in line with the opinions and suggestions of field
editors. Major or minor corrections can be made after the evaluation of papers. Author(s)
are requested for corrections THREE times. If the corrections aren’t made after three demands, the article is rejected after the chief editor is informed by the system editor. The
manuscripts uploaded to the website are first analyzed by system editor or technical editor
before sending to the referee. This analysis is performed within the framework of spelling
rules. System or technical editor informs author(s) about the necessary demands. If these
demands aren’t satisfied, the chief editor is informed about the result. Chief Editor makes
the final decision according to the information. This decision is unilaterally up to the chief
editor either in a negative or positive way. None of the institutions and individuals has the
right to impose sanction on the decision made.
9

English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman with 12 pt. All
author(s) are obliged to act and arrange their papers in accordance with the sample article
format on our website.

10 The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times
New Roman. It is stated in the sample article format.
11 The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.
12 The references should be stated in a way that the reference is italic and the name and author’s
surname rank at the first place just like in the sample article. For example; YILMAZ, A.,
GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, ……………………………
Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286. The references should be indicated within the text as (Yılmaz, 2017: 1-2) or (Yılmaz, ve diğ., 2017: 1-2). Internet
resources are never used within the text. These sources are numbered and indicated at the

bottom of the page. The citations made from such internet resources as Wikipedia should
never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is unilaterally REJECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal
in this matter.
13 The internet resources should be indicated in the references part under the title of “INTERNET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access date
should be after the link like “E.T. 01.01.2017).
14 Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.
15 The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the names and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilaterally inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to
insert this information to the system. Our journal and management only take into account
the information uploaded to the system by author(s).
16 The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in different situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be
effective or impose sanction on our journal in this matter. An extended English abstract no
fewer than 750 words is required after the references part of the paper prepared in Turkish.
The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion
must be included in this extended abstract. There is no need for extended English abstract
for the papers in English.
17 The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the information of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem
that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in
the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author
who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the

relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t
in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t
supposed to inform other author(s).
18 Information about the authors and the materials of communication are confidential and it is
only known by system manager and the editor. Therefore, authors don’t have such a right
to ask for referee evaluation or any other demand. Information on referees and authors are
only shared with the system editor, technical editor, chief editor and the field editor.
19 The number of pages uploaded to the system is 20. This number can increase according to
the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However,
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.
20 Our journal is an “e” electronic journal but is also published in paper version. Individuals
who would like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary
fee to the relevant printing company. Our journal does not have to provide printed version
of the journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to relevant printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is requested from the author of the paper approved for publication considering the journal expenses
and according to the conditions of that time. The relevant author or the person who makes
the payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.
21 Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not
evaluated within this period of time and about which information report is not received are
sent to a different referee. Author(s) cannot claim a right on our journal and management
because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.
22 Our journal publishes three times a year. The journal and publication board has a right to
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.
23 Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right of
every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The responsible author approves the transfer contract created at the same time with the button on the
website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested to sign
the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to demand
transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee evalua-

tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated
for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the
relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to
the system. None of the author(s) have a right to object.
24 Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval while uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.
•

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION
PRINCIPLES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO
ARE INVOLVED IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO
THESE PRINCIPLES. OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF
PUBLICATION PRINCIPLES, AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL OF
WORKS. THIS RIGHT CANNOT BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES
AND CONDITIONS. OUR JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS
WITHIN THE FRAMEWORK OF RELEVANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE
OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT IN ACCORDANCE WITH RELEVANT
PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO IS INVOLVED IN THE SYSTEM
HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS IN ADVANCE.

YAZARLARA BİLGİ
1. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde
yayınlara yer verilmektedir.
2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.
3. Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi
üzerinden ulaşmaktadır.
4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.
5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.
6. Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler sisteme sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar)
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.
7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir.
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem
başlatılır.
8. Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep
oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması

ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır.
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.
9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.
10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından
bilinir ve gizli tutulur.
11. Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım kurallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem
tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bilgilerini
kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail yolu ile
bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her
üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafından değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden
ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa dahi baş
editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre aittir. Baş
editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte bulunamaz.
12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.
13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak iddiasında bulunamaz.
14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiştir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar
her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı
devir sözleşmesi talep edilebilir.

15. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar muhatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme
zorunluluğu yoktur.
16. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.
17. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.
18. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve iletişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur.
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş makalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım
hakkına sahip olamaz.

DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI
•

Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları ve hazırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmaktadır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•

Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm içerik
1 satır aralığında yazılmalıdır.

•

Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•

Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer materyaller dahil değildir.

•

Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan
sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•

İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce başlık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abstract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet,
Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abstract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır.
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri büyük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Türkiye Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal Subject
Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak seçilmesi
gerekmektedir.

•

Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu:
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bildiri olarak sunulmuştur.

•

Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.

•

Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir.
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair
imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•

Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşekkür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı,
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer alabilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin
bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•

Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır.
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek:
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•

Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı
Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve
iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü
ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 kelime
ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract)
büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve
tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition
and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere
yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin İngilizce olması

durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce genişletilmiş
özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.
•

Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı,
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır.
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir.
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı,
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and
Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu
sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli
izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

MAKALE İÇİ REFERANSLAR
Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek makale
kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın adı,
basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa Numarası)
•

İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması ile yerini alır.

•

Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•

Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf
olarak verilir.

•

Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 2345)

•

Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•

İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngilizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•

İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•

İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al.,
2007:156).

•

Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•

Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)

KAYNAKÇA YAZIM METODU
•

Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu
kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması
kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.

•

Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•

İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.

* KİTAP KAYNAKLARDA
SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2006). Kadına yönelik aile içi şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir
Güven Kitabevi, ss.36-66
*KİTAP BÖLÜMÜ
TAŞKIN, L., YANIKKEREM, E., (2014). Aile planlaması. İçinde Kadın Sağlığı Hemşireliği,
12. Baskı, Ankara, Türkiye: Özyurt Matbaacılık, ss.527-545
SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2008). Adölesan dönemi. İçinde A. Şirin (Ed.), Kadın Sağlığı,
İstanbul, Türkiye: Bedray Basın Yayıncılık, ss.57-90
BAYIK, A., SEVİL, Ü., (2004). Hemşirelik disiplini ve araştırma. İçinde İ. Erefe (Ed.), Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye: Odak Baskı Ofset,
ss.13-26
* MAKALE KAYNAKLARDA
EGELİOĞLU, N., MUSLU, G.K., ŞEN, S., GÜNERİ, S.E., BOLIŞIK, B., SARUHAN, A.,
(2014). Ege Bölgesinde doğum sonu dönemde uygulanan geleneksel uygulamalar. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (UHD), 1(1):22-35. Doi: 10.17371/
UHD.2014018935
ÖZCAN, B., KOCAMAN, H., (2016). Eşler Arasındaki Yaş Farkının Boşanmalar Üzerindeki
Etkisi, ACED Dergisi, 10:1-17 Doi: 10.17359/ACED.20161024262
ŞEN, E., GÜNERİ, S.E., YANIKKEREM, E., HADIMLI, A., KAVLAK, O., ŞİRİN, A., et,
al., (2012). Determination of knowledge requirements and health practices of adolescent
pregnant women. International Journal of Caring Sciences, 5(2):171-178

GUIDELINES FOR THE AUTHORS
1. The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compilations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an article
format).
2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.
3. The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the website and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our journal
and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free on the
website.
4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.
5. None of the authors can assert legal rights on the journal.
6. The journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; however, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the
journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The information of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered
into the system by the responsible member author while uploading the article. In case of a
problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in
any matters.
7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previously and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication process at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).
8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are
saved to be published in the following issues. Evaluation period of papers is three months
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time extension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right
or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process

must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the articles published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our
legal rights against the relevant author(s).
9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the
same rights and they’re equal. No privilege is granted.
10. The names of the referees-experts in their fields will not be revealed to the authors. Information concerning the authors is known only by the system manager and the editor. It is
kept confidential.
11. The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible
author with the membership information and the correspondent author is informed via the
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper.
If the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJECTED”. The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED”
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief
editor or raise any demand.
12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the
journal cannot be held responsible for this situation.
13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators
who will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.
14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights by author(s). For this reason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary,
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.
15. In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addressee; other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give
information to other authors.

16. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the referees or cannot demand anything from the referees.
17. The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot
be held responsible for this.
18. Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

WRITING RULES OF THE JOURNAL
•

The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format.
All authors are required to take into account the writing format in the last volume of the
journal.

•

The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

•

Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•

Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and
similar materials aren’t included in the number of pages.

•

Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation,
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided
after the references in 12 pt. and one column.

•

On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish heading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•

If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in
İzmir as an oral presentation.

•

The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title;
this information must be uploaded to the system on the website.

•

It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific ethical principles and ethical board report information (Name of the institution from which

report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the
editorial board via e-mail.
•

The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion,
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the
study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) and
Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim,
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•

Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tables/figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified.
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt.
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•

Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 nk
spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750
words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must
be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be
written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method,
Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided within the
Extended English Abstract.

•

Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Report, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must

be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12
pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the
end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after
the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold
and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided. Reports can be supported with photos and
flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow charts and references
must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

REFERENCES WITHIN PAPER
•

The sample article in the system must be used for citation rules. In other words, references
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parentheses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•

Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with
the explanations.

•

Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•

Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•

While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Korkmaz, 2007: 23-45).

•

If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•

In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•

If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd.,
2012:236).

•

If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al.,
2007:156).

•

If more than one study from the same author published in the same year must be used, the
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı,
1999b:43).

•

If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separated with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).

WRITING REFERENCES
•

Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must
be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging
to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication
(from old to new).

•

If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the
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SIK SORULAN SORULAR
1. Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks
tarafından taranmaktadır.
2. Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul
edilmektedir.
3. Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.
4. Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.
5. Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel
sayılar da çıkarılabilmektedir.
6. Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.
7. Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca
bağlar.

8. Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir.
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere
erişim sağlayamaz.
9. Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.
10. Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren
durumlarda geçerlidir.
11. Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma
işlemleri gerçekleşmektedir.
12. Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.
13. Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş
editörün onayı ile gerçekleştirilir.

14. Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti
Kanunları Çerçevesinde savunur.
15. Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan
çalışmalar da kabul edilmektedir.
16. Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.
17. Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve
standart çalışma şekli devam eder.
18. Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.

19. Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir.
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.
20. Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.
21. ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL,
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”,
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır.
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz.
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.
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