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“KYOTO’YU BIR KEZ 
BILE DUYMADAN 
MEZUN OLMAK” NASIL 
MÜMKÜN OLUYOR? 

MIMARLIK MÜFREDATINDA 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

İstanbul’daki üniversitelerin mimarlık bölümleri üzerine bir araştırma

BİLGE KOBAŞ, Y. Mimar

ÖZLEM BAHADIR, Y. Mimar

B
inayı sonradan sürdürülebilir kılmakla mimarı sonradan 

sürdürülebilir kılmak benzer şeyler. Doğru olan, binanın 

da mimarın da temelden sürdürülebilirlik ilkelerine uygun 

gelişimi. Peki, buna imkan tanıyan bir mimarlık eğitiminden söz 

etmek mümkün mü?

Sürdürülebilirlik konusu mimarlık eğitiminde ne şekilde ele 

alınıyor? Araştırmanın temel sorusu bu. Amacı ise üniversiteler-

deki güncel durumu ortaya koymak ve daha nitelikli bir mimarlık 

eğitimi için yapılabilecekleri tartışmaya açmak.

Araştırma 2 ana eksen üzerinde şekilleniyor:

1. Mimarlık bölümlerinin bağlı bulunduğu fakülteler 

Sürdürülebilirlik yaklaşımının disiplinlerarası entegrasyon gerek-

tirdiği gerçeğinden hareketle mimarlık eğitimi veren üniversitelerin 

buna uygun altyapılarının ve eğitim sistemlerinin bulunup bulun-

madığını araştırılmıştır.

2. Müfredatta sürdürülebilirliğin yeri, ağırlığı ve ele alınma şekli

Diğer araştırma alanı ise müfredatta yer alan sürdürülebilirlik ile 

ilgili derslerin müfredattaki yeri, ağırlığı ve ele alınma şeklidir. Bu 

bölüm için sürdürülebilirlik ile ilgili ders sayıları ve bu derslerin 

kredi toplamlarının mimarlık eğitimi toplam kredisi içinde oranına 

bakılmış, dersler, içeriklerine bağlı olarak kuramsal ve teknik şeklin-

de ikiye ayrılmış ve derslerin, mimarlık eğitimi içindeki kronolojik 

yerleri incelenmiştir.

Çalışmanın kapsamı 

Çalışmanın kapsamı, İstanbul’da lisans seviyesinde mimarlık eğiti-

mi veren 15 üniversite ile sınırlandırılmıştır. YÖK’ün 2010 verilerine 

göre şu an Türkiye’de lisans seviyesinde mimarlık eğitimi veren 46 

üniversite bulunmakta. Bu sayı Kıbrıs üniversiteleri de eklenince 

51’e çıkıyor. Bu üniversitelerin 15’i, yani yaklaşık üçte biri İstanbul’da. 

Kurum sayısının fazla olmasına ek olarak, mimarlık fakültelerinde 

akademisyen ve öğrenci sayısı en yüksek üniversitelerden olan İs-

tanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar Üniversitesi1 gibi okulların İstanbul’da bulunması, 

mimarlık eğitimi nüfusunun bu şehirde diğerlerine oranla oldukça 

yoğun olduğunu gösteriyor. Bu duruma bağlı olarak, İstanbul’daki 

üniversiteler üzerine gerçekleştirilen araştırmanın, mimarlık lisans 

eğitiminin ülke genelindeki durumuna dair fikir verebileceği düşü-

nülmüştür.

Çalışmanın yöntemi

Bu incelemeler, üniversitelerin internet sitelerinde yayınladığı bilgi-

ler doğrultusunda elde edilen veriler üzerinden yapılmıştır.2

Sürdürülebilirlikle ilgili ders sayısının belirlenmesi için mimarlık 

eğitim müfredatları taranmış, ders ismi ve içeriklerinde belirlenen 

anahtar sözcüklere (ekoloji, sürdürülebilirlik, yeşil, çevre, doğa, 

yapı fiziği gibi) bağlı olarak bir ayrıştırmaya gidilmiştir. İsminde ve 

içeriğinde bu anahtar sözcüklere sahip olan dersler, sürdürülebilir-

lik kavramıyla ilgili dersler olarak kabul edilerek, çalışma bu temel 

kabul üzerine şekillendirilmiştir.

1. MiMarlık BölüMlerinin Bağlı Bulunduğu 
Fakülteler 

a. Gerekçe ve amaç

Mimarlık bölümlerinin bağlı bulunduğu fakülteler, mimarlık eğiti-

minin birlikte ele alındığı diğer disiplinleri göstererek, mimarlığın 

o okul tarafından büyük resimde nereye koyulduğunu gösteren 

ipuçları olabilir. 

Ayrıca, öğrencinin mimarlık eğitimini çeşitlilik içeren bir fakültede 

alıyor olmasının, ‘bina’nın aslında tek başına ele alınmaması gerek-

tiğini, sürdürülebilir bir yapılı çevrenin çok katmanlı ve bütünleşik 

bir sistem olduğunu algılamasını kolaylaştırıcı bir faktör olabileceği 

düşünülmektedir. 

Bu nedenle, mimarlık eğitiminde sürdürülebilirliğin yerini arar-

ken, üniversitenin en başta yapılı çevre kavramına nasıl baktığını 

anlamak ve bu amaçla mimarlık bölümünün konumlandırıldığı fa-

kültelerde bulunan diğer bölümlerin ne olduğuna göz atmak önemli 

bulunmuştur. Çalışmada ayrıca fakülte yapısı ve sürdürülebilirlik 

ile ilgili ders sayısı arasında bir bağlantı kurulup kurulamayacağı 

araştırılmıştır.

b. Veriler

Şekil 1, Mimarlık bölümlerinin bağlı bulunduğu fakülteleri, Şekil 2 

ise 15 üniversitenin mimarlık bölümlerinin bulunduğu fakültelerde-

ki diğer bölümleri göstermektedir. 

Üniversitelerin mimarlık bölümlerinde sürdürülebilirlikle ilgili 

verilen derslerin sayısının gösterildiği Şekil 3’te ise, yalnızca şehir 

ve bölge planlama, peyzaj tasarımı, iç mimarlık ve endüstri ürünleri 

tasarımı bölümlerine, mimarlık bölümleri ile olan birinci derece-

den ilişkileri sebebiyle odaklanılmış ve üniversitelerde bu bölüm-

lerin bulunmasının, mimarlık bölümünde verilen sürdürülebilirlik 

ile ilgili derslerin sayısı ile korelasyonuna bakılmıştır. Bu grafikte 

aynı zamanda, ders sayısına etkisi olabileceği düşünülerek, üniver-

sitelerde bulunan mimarlık fakültelerinin kuruluş yılları bilgisi de 

verilmektedir.

c. Bulgular 

Verilerden, ilgili bölümler ve sürdürülebilirlik ile ilgili ders sayısı 

arasında doğru orantılı bir çıkarım yapılabileceği gibi, YTÜ örne-

ğinde görülebileceği gibi tam tersi çıkarımlar yapmak da müm-

kündür. Fakat mimarlık fakültelerinin kuruluş yılları ile sürdürüle-

bilirlik konusu ile ilgili ders sayıları arasında doğru orantı olduğu 

söylenebilmektedir. 

Mimarlık bölümünün yer aldığı fakültelerde bulunan diğer disiplin-

ler incelendiğinde, mimarlığın en çok bir arada bulunduğu bölüm-

ler sıralamasında iç mimarlıktan (9 üniversitede) sonra bilgisayar 

mühendisliğinin (8 üniversitede) geliyor olması ilgi çekicidir. Bilgi-

sayar mühendisliğini endüstri ürünleri tasarımı, endüstri mühen-

disliği ve inşaat mühendisliği (6’şar üniversitede) takip etmektedir. 

Bu çeşitliliğin, özellikle bazı okullarda çevre mühendisliği, makina 

mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, inşaat mühendisliği 

gibi bölümlerin mimarlık ile aynı fakültede yer aldığı düşünülürse, 

multidisipliner bir ortam oluşturduğu ve sürdürülebilirlik konusun-

da detaylı çalışmaların yürütülmesine imkan tanıyacağı düşünüle-

bilir. Fakat bir yandan bütün bölümlerden oluşan havuza bakıldı-

ğında, kimi fakültelerde şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı 

gibi mimarlık ile birinci dereceden ilişkili bölümler bulunmazken, 

biyomedikal mühendisliği, genetik ve biyomühendislik, gıda mü-

hendisliği gibi bölümlerin de mimarlık bölümüyle aynı fakültelerde 

yer aldığı durumlar görülmektedir.

1. 2006 yılında yapılan Türkiye’de Mimarlık Eğitimine İlişkin Bilginin Açığa Çıkartılması 

Sürecinde Veritabanı Oluşturma Çalışması sonucunda, Türkiye ve Kıbrıs genelindeki 

mimarlık okullarının lisans öğrencisi kontenjanı ortalama 56’dır. Yıldız Teknik Üniver-

sitesi 153, İstanbul Teknik Üniversitesi 134, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

127 öğrencilik kontenjanlarıyla en kalabalık mimarlık okullarıdır. Yine aynı çalışmada 

belirtildiği üzere öğretim görevlisi sayısı YTÜ’de 146, İTÜ’de 141, MSGSÜ’de ise 74’tür 

ve bu üç okul, 118 öğretim görevlisi bulunan ODTÜ ile en çok akademisyen barındıran 

ilk dört okuldur.

Fidanoğlu, E., Coşgun, N. (2006). Türkiye’de Mimarlık Eğitimine İlişkin Bilginin Açığa 

Çıkartılması Sürecinde Veritabanı Oluşturma Çalışması. 

2. Verilere 25 Mayıs 2011 tarihinde erişilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nin 

sadece zorunlu derslerinin bilgisine ulaşılabildiği için bu üniversitenin mevcut bilgilerine 

graiklerde yer verilmiş, fakat bulgularda karşılaştırma dışı bırakılmıştır.

Şekil 1. Mimarlık bölümlerinin bağlı bulunduğu fakülteler.

KIMI FAKÜLTELERDE ŞEHIR VE BÖLGE 
PLANLAMA GIBI MIMARLIK ILE BIRINCI 
DERECEDEN ILIŞKILI BÖLÜMLER BULUNMAZKEN, 
BIYOMEDIKAL MÜHENDISLIĞI GIBI BÖLÜMLERIN 
MIMARLIK BÖLÜMÜYLE AYNI FAKÜLTELERDE YER 
ALDIĞI DURUMLAR GÖRÜLMEKTEDIR.

DOSYA ARAŞTIRMA
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Mimarlık bölümünün yer aldığı fakültelerde bulunan, yapılı çevre 

tasarım ve planlaması bağlamında düşünüldüğü zaman mimarlık 

ile birinci dereceden ilişkili bölümler [şehir ve bölge planlama 

(veya kentsel planlama), peyzaj mimarlığı (veya çevresel tasarım), 

iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı] incelendiği zaman, çoğu 

üniversitede mimarlıkla birlikte iç mimarlık ve endüstri ürünleri 

tasarımı bölümlerinin yer aldığı, fakat peyzaj mimarlığı ve şehir ve 

bölge planlama bölümlerinin sayısının oldukça az olduğu gözlem-

lenmektedir. Bu iki bölüm, yapının üst ölçeklerde ele alınmasını 

gerektirdiği için önemlidir. 

2. MüFredatta SürdürüleBilirliğin Yeri, 
ağırlığı ve ele alınMa Şekli 

2.1 Sürdürülebilirlik ile ilgili ders sayıları ve toplam kredi sayısı 

içinde oranı 

a. Gerekçe ve amaç

Bir mimarın sürdürülebilir tasarımdan hiç haberdar olmadan 

mezun olması mümkün mü? 15 üniversitenin eğitim müfredatı 

incelendiğinde, bütün üniversitelerde, çoğunlukla Fiziksel Çevre 

Kontrolü ve benzeri isimlere sahip olan en az bir zorunlu ders 

olduğu görülmektedir. Bu durumda bu sorunun cevabı, ne mutlu 

bize ki, hayır. 

Peki öğrenci daha fazlasını da öğrenmek isterse? 

Seçime bağlı dersler burada devreye giriyor. Öğrenci bilgisini kendi 

seçtiği şekilde derinleştirebilmek için bu dersleri kullanabiliyor. 

Üniversiteler genelde seçime bağlı dersleri dersleri bölüm içi ve 

bölüm dışı olarak ayırıyor. Bölüm içi seçmeli dersler arasında sür-

dürülebilirlik ile ilgili dersler olsa bile, bunların hiçbirini almadan 

mezun olmak mümkün. Yalnız Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık 

bölümünde farklı bir strateji izliyor; seçmeli dersler konularına göre 

farklı gruplara ayrılmış ve öğrenci, aralarında Yapı Fiziği’nin de bu-

lunduğu her gruptan en az belli sayıda seçmeli ders almak zorunda.

Araştırmanın bu aşaması, sürdürülebilirlikle ilgili derslerin güncel 

durumunu (ders sayısı, bu derslerin neler olduğu, zorunlu, seçmeli 

olup olmadığı) ortaya koymayı ve genel mimarlık eğitimindeki ağır-

lığının – zorunlu, seçmeli derslere bağlı olarak değişen oranlarda 

– belirlenmesini amaçlıyor.

b. Veriler

Şekil 4, üniversitelere göre ders sayılarını, zorunlu ve seçime bağlı 

ders sayıları ile birlikte vermektedir. Ayrıca aynı grafikte, bir mi-

marlık bölümü lisans mezununun alacağı sürdürülebilirlik ile ilgili 

derslerin kredi bazında ağırlığı, tüm mimarlık eğitimi içinde sayısal 

olarak gösterilmektedir. Grafikte mimarlık eğitiminin tamamı, o 

üniversitenin mimarlık lisans eğitimi için şart koştuğu toplam kredi 

sayısı ile ifade edilmekteyken, sürdürülebilirlik eğitiminin mini-

mum değeri yalnızca zorunlu sürdürülebilirlik derslerinin kredileri 

toplamıyla, maksimum değeri ise öğrencinin mümkün olan bütün 

sürdürülebilirlik seçmeli derslerini alması durumunda elde edeceği 

kredi sayısı ile belirlenmiştir. 

 

c. Bulgular

İnceleme sonucunda, bölümün girişinde de belirtildiği üzere, bütün 

okullarda mimarlık müfredatında yapı fiziği, çevre kontrolü, fiziksel 

çevre denetimi ve benzer isimler altında en az bir zorunlu ders 

olduğu görülmektedir. 

Zorunlu ders sayıları en fazla 4’e çıkarken (Beykent Üniversitesi ve 

İstanbul Aydın Üniversitesi), konuyla ilgili toplam ders sayısına ba-

kıldığı zaman çoğu okula kıyasla oldukça fazla ders sayısına sahip 

olduğu gözlemlenen İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yalnızca bir 

zorunlu derse sahip olduğu görülmektedir. Yıldız Teknik Üniver-

sitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde ise zorunlu 

ders sayısının da seçmeli ders sayısının da oldukça yüksek olduğu 

gözlenmektedir.

Derslerin bütün mimarlık eğitimi içindeki yerine, sayısal olarak 

bakıldığında ise, minimum değerlerin %1,31 (Maltepe Üniversitesi) 

ile %8,70 (İstanbul Aydın Üniversitesi) arasında olduğu, maksimum 

değerlerin ise %3,57 (Yeditepe Üniversitesi) ile %19,02 (İTÜ) arasın-

da değiştiği ortaya çıkmaktadır.

Şekil 2. Mimarlık bölümlerinin bulunduğu fakültelerdeki diğer bölümler.

Şekil 3. Mimarlık bölümlerinin bulunduğu fakültelerdeki mimarlıkla 

birinci dereceden ilişkili bölümler. (Okan Üniversitesi’ndeki Kentsel 

Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü Şehir Bölge Planlama ve Peyzaj 

Mimarlığı bölümlerine denk kabul edilmiştir.)

(* için bkz. Dipnot 2.)

KONUYLA ILGILI TOPLAM DERS SAYISINA 
BAKILDIĞI ZAMAN ÇOĞU OKULA KIYASLA OLDUKÇA 
FAZLA DERS SAYISINA SAHIP OLDUĞU 
GÖZLEMLENEN ISTANBUL TEKNIK 
ÜNIVERSITESI’NIN YALNIZCA BIR ZORUNLU 
DERSE SAHIP OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDIR. 

DOSYA ARAŞTIRMA
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2.2 Verilen derslerin içeriğine bağlı olarak 

kuramsal – teknik ayrımı

a. Gerekçe ve amaç

Zorunlu dersler sayesinde sürdürülebilir tasarım kriterlerinden 

haberdar olmadan mezun olunmuyor dedik, peki bu durumda 

“Kyoto’yu bir kez bile duymadan mezun olmak” nasıl mümkün 

oluyor? Öğrenci Görüşü bölümünde okuduğumuz bu cümle çok 

ekstrem bir vaka mı yoksa herhangi bir mimarlık öğrencisinin bu 

durumla karşılaşma olasılığı gerçekten yüksek mi? 

Bu noktada müfredatta konuyla ilgili zorunlu derslerin olması veya 

toplam ders sayısından çok, mevcut derslerde sürdürülebilirliğin ne 

şekilde ele alındığı ve öğrenciye aktarıldığı devreye giriyor. 

Eğitimin amacı, öğrencinin mimarlığı içinde yer aldığı ekosistem-

lerle bağlantısı içinde ele alan, ona çeşitli açılardan bakabilen, yeni 

ilişki, iletişim biçimleri ortaya koyabilen ve yeni önerilere gidebi-

len bir mimar olarak yetişmesidir. Önemli olan, öğrencinin neyi 

neden yaptığını biliyor olmasıdır. Sürdürülebilirlik konusu ile ilgili 

derslerin içeriği incelenmektedir, çünkü sürdürülebilirlik düşünce-

sinin kuramsal altyapısı ve düşünsel arka planı anlaşılmadan verilen 

teknik bilginin amaca hizmet edemeyeceği düşünülmektedir. 

Araştırmanın bu aşamasının amacı ise, öğrencinin hem kuramsal 

hem de teknik bilgiyle desteklenip desteklenmediğininin ortaya 

konmasıdır.

b. Veriler

Şekil 5, üniversitelerde verilen sürdürülebilirlik ile ilgili dersleri, 

içeriklerine göre kuramsal ve teknik olarak ikiye ayırarak göster-

mektedir. Grafiğin devamında aynı ayrım, zorunlu ve seçmeli 

dersler içinde de yapılmaktadır. 

Teknik dersler, yapı fiziği ve çevre kontrolü stüdyoları ile yine yapı 

fiziği çalışma alanına giren güneş kontrolü, akustik, enerji etkin 

tasarım, iklim verileri analizi, bilgisayar simülasyonları, nem 

sorunları ve benzeri konuların işlendiği derslerdir. Sürdürülebilirlik 

kavramının ortaya çıkış ve gelişimini tarihsel ve düşünsel arka planı 

ile veren, kavramın kuramsal altyapısının aktarıldığı ve öğrencinin 

güncel gelişmeleri yorumlayabilmesine katkı sağlayabilen dersler 

ise kuramsal olarak nitelendirilmiştir. Teknik olarak kategorize edi-

len derslerin belirli bölümlerinde kuramsal altyapının verildiği ve 

ilgili konuların eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmesinin yapılıyor 

olabileceği göz önüne alınmış fakat ders içeriklerinden bu derslerin 

ağırlıklı olarak teknik bilgi aktarımına odaklandıkları görüldüğü 

için bu dersler teknik başlığı altında değerlendirilmiştir.

c. Bulgular

Üniversitelerin ders içerikleri incelendiğinde müfredatta sürdürü-

lebilirlik ile ilgili kuramsal derslerin sayısının çok az olduğu, hatta 

çoğu üniversitede bu tarzda hiç ders olmadığı, olanların da seçmeli 

dersler arasında yer aldığı görülmektedir. Zorunlu dersleri arasında 

hem teknik hem de kuramsal ders olan yalnızca iki okul (İstan-

bul Aydın Üniversitesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi) olması dikkat 

çekicidir. Seçmeli dersler de göz önünde bulundurularak yapılan bir 

değerlendirmede ise, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve 

Yıldız Teknik Üniversitesi, 3 kuramsal dersle öne çıkmaktadır.

2.3 Sürdürülebilirlik ile ilgili derslerin mimarlık eğitimindeki 

kronolojik yeri

a. Gerekçe ve amaç

Bir önceki bölümde yalnızca kuramsal ders sayısı ve bu derslerin 

zorunlu dersler arasında yer alma oranın bakılırken, mimarlık müf-

redatındaki derslerin kronolojik olarak ele alındığı bu bölümde sür-

dürülebilirlik ile ilgili derslerin sırası, kuramsal ve teknik derslerin 

ayrımı yapılarak incelenmiştir. Çünkü, önceki bölümde belirtildiği 

üzere önemli olan, öğrencinin neyi neden yaptığını biliyor olma-

sıdır; bu durumda kuramsal ve teknik derslerin sıralaması önem 

kazanmaktadır. Bu doğrultuda bu bölümde öncelikle, bir önceki 

bölümde ele alınmış olan kuramsal ve teknik derslerin eğitim prog-

ramındaki akışı incelenmektedir.

Bu başlık altında incelenebilecek bir diğer konu ise, sürdürülebilir-

lik ile ilgili verilen derslerin eğitimin tümüne entegrasyonudur. 

Müfredatta sürdürülebilirliğin yerini, yalnızca sürdürülebilirlik 

ile ilgili dersler üzerinden araştırmamız tabi ki aslında yeterli bir 

yöntem değil. Çünkü önemli olan, bu derslerde edinilen bilginin 

özellikle stüdyo derslerine entegre edilerek hayata geçirilmesi. 

Sürdürülebilirlik kavramının pratikte karşılığını bulabilmesi için 

öğrencinin bilgiyi eğitiminin hangi aşamasında edindiğini görebil-

mek adına, müfredatta bulunan sürdürülebilirlik ile ilgili zorunlu 

ve seçime bağlı derslerin mimarlık eğitimindeki kronolojik yerleri-

ne bakmanın faydalı olabileceği düşünülmüştür.
Şekil 4. Sürdürülebilirlik ile ilgili derslerin zorunlu ve seçmeli olarak ikiye ayrılması ve bu derslerin toplam mimarlık 

eğitimi içindeki sayısal ağırlığı (kredi bazında, minimum ve maksimum değerler ile). (* için bkz. Dipnot 2.)

Şekil 5. Sürdürülebilirlik ile ilgili bütün derslerin 

önce teknik ve kuramsal olarak, daha sonra kendi 

içlerinde zorunlu ve seçmeli dersler olarak ayrımı. 

(* için bkz. Dipnot 2.)

ZORUNLU DERSLERI ARASINDA HEM 
TEKNIK HEM DE KURAMSAL DERS OLAN 
YALNIZCA IKI OKUL OLMASI 
DIKKAT ÇEKICIDIR.

DOSYA ARAŞTIRMA
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b. Veriler 

Şekil 6, kuramsal ve teknik derslerin mimarlık eğitiminde hangi 

yarıyıllarda verilmekte olduğunu göstermektedir. Şekil 7’de ise zo-

runlu ve seçmeli derslerin hangi yarıyıllarda verildiği, mimari proje 

stüdyolarının başladığı yarıyıllarla birlikte görülmektedir. 

c. Bulgular

Üniversitelerin çoğunun sürdürülebilirlik derslerine 2. sınıtan iti-

baren başladığının ortaya konduğu araştırmada, bu dersleri müfre-

datına ilk sınıta ve son sınıta alan okullar da olduğu görülmektedir. 

Bir fiziksel çevre kontrolü stüdyosunun son sınıta veriliyor olması, 

öğrencinin bu stüdyoda edindiği bilgiyi mimari tasarım stüdyola-

rında ve diğer derslerinde kullanabilmek için çok fazla imkanının 

kalmamış olduğunu gösterir. Bu yapı, yazının başında söylediğimiz 

gibi, yeni bir binayı çevresel duyarlılıkla tasarlamak ve inşa etmek 

yerine, inşa ettikten sonra sürdürülebilir hale getirmeye çalışmakla 

eşdeğerdir. 

Aynı şekilde, son derece teknik bir yapı fiziği dersinin henüz temel 

tasarım dersleri almakta olan bir öğrenciye, ilk sınıta verilmesi de 

tartışılabilir. 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 4. dönemde “Mimarlıkta Ekoloji” başlığıy-

la zorunlu, kuramsal bir dersle başlayıp, 5. ve 6. dönemlerde yine 

zorunlu olan “Fiziksel Çevre Denetimi” ve “Yapı Biyolojisi” isimli 

teknik derslerle devam ediyor. Zorunlu dersler içinde hem teknik 

hem kuramsal dersi olan iki okuldan biri olan Yeni Yüzyıl Üni-

versitesi, konuya kuramsal bir ders ile giriş yaptıktan sonra teknik 

derslere geçen tek üniversite. 

3. Sonuç 
Araştırma alanlarından biri, Sürdürülebilirliğin disiplinlerarası 

entegrasyon gerektirdiği gerçeğinden hareketle mimarlık bölüm-

lerinin bağlı bulunduğu fakültelerin buna uygun altyapılarının ve 

eğitim sistemlerinin bulunup bulunmadığı idi. 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında, kimi fakültelerde şehir-bölge 

planlama, peyzaj mimarlığı gibi mimarlık disipliniyle birinci de-

receden ilişkili bölümler bulunmazken, biyomedikal mühendisliği, 

gıda mühendisliği gibi bölümlerin de mimarlık bölümüyle aynı 

fakültelerde yer aldığı durumlar görülmektedir.

Bu duruma bağlı olarak ilgili disiplinlerin yer almadığı bir fakültede 

disiplinlerarası entegrasyon imkanlarının da kısıtlı olacağı düşünü-

lebilir.

Diğer araştırma konusunun bulguları da ilginç sonuçlar ortaya 

koymaktadır.

Araştırma sonucunda, bütün okullarda mimarlık müfredatında 

yapı fiziği, çevre kontrolü, fiziksel çevre denetimi ve benzer isimler 

altında en az bir zorunlu ders olduğu görülmektedir. 

Konuyla ilgili toplam ders sayısına bakıldığı zaman diğer okulla-

ra kıyasla oldukça fazla ders sayısına sahip olduğu gözlemlenen 

İTÜ’nün yalnızca bir zorunlu derse sahip olması dikkat çekicidir. 

Üniversitelerin ders içerikleri incelendiğinde müfredatta sürdürü-

lebilirlik ile ilgili kuramsal derslerin sayısının çok az olduğu, hatta 

çoğu üniversitede bu tarzda hiç ders olmadığı, olanların da seçime 

bağlı dersler arasında yer aldığı görülmektedir. Yalnızca iki okulun 

(İstanbul Aydın Üniversitesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi) zorunlu 

dersleri arasında hem kuramsal hem teknik ders olması da bir o 

kadar düşündürücüdür.

Çalışmanın amacı, üniversitelerdeki güncel durumu ortaya koymak 

ve daha nitelikli bir mimarlık eğitimi için yapılabilecekleri tartışma-

ya açmaktır.

Çalışmanın, son derece geniş kapsamlı ve birçok farklı araştırma 

alanı ile desteklenmesi gerekli bu önemli konuya ortaya koyduğu 

bulgular aracılığıyla bir katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Araştırma sonuçları, sürdürülebilirlik kavramını atölye ve diğer 

tüm sisteme entegre edebilmiş daha nitelikli bir mimarlık eğitimi 

için, mimarlık bölümlerinin ve aslında ilgili diğer tüm disiplinlerin 

müfredatlarını bu çerçevede gözden geçirmek ve belki de yeniden 

oluşturmak durumunda olduklarını ortaya koymaktadır. ■

Şekil 6. Kuramsal ve teknik derslerin 

öğretim yarıyıllarına dağılımı. 

(* için bkz. Dipnot 2.)

Şekil 7. Sürdürülebilirlik ile ilgili derslerin, zorunlu 

ve seçmeli olarak ayrılmış halde öğretim yarıyıllarına 

dağılımı ve mimari proje stüdyolarının başlangıcı.

(* için bkz. Dipnot 2.)

ÜNIVERSITELERIN ÇOĞUNUN SÜRDÜRÜLE-
BILIRLIK DERSLERINE 2. SINIFTAN ITIBAREN 
BAŞLADIĞININ ORTAYA KONDUĞU 
ARAŞTIRMADA, BU DERSLERI MÜFREDATINA 
ILK SINIFTA VE SON SINIFTA ALAN OKULLAR 
DA OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDIR.

DOSYA ARAŞTIRMA
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