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İstanbul Aydın Üniversitesi  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  Tarafından Hazırlanmıştır. 

Yayın  

Editörlüğünü Prof.Dr. Bilge Işık hocanın yaptığı, yayın kurulunda Yrd.Doç.Dr. 
Ayşe Sirel ve Yrd.Doç.Dr. Gökçen Firdevs Yücel’in yeraldığı A+ArchDesign, 
International Journal Of Architecture and Design / İstanbul Aydın Üniversitesi 
Mimarlık ve Tasarım dergisinin ilk sayısı yayınlandı.  
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Etkinlik/ kerpiç’15 Built Environment on Silk Road, 26 Aralık  
Etkinlik İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlendi.  Açılış konuşmalarını 
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Çıkrıkçı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı T. Nejat Aral, Konferans 
Başkanı Prof. Dr. Bilge Işık ve İAÜ UNESCO Başkanlığı adına Yrd.Doç.Dr. Gülay Uğur Göksel yaptı.  
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Etkinlik/ Toprak Zirvesi, 3 Aralık 

Zirve, İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Doğa Okulları iş birliğiyle 5 Aralık Dünya 

Toprak günü kapsamında yapıldı. Yrd.Doç.Dr. Yıldız Aksoy’un organize ettiği, İAÜ’nde gerçekleştirilen 

etkinliğe İAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. T. Nejat Aral, Doğa okulları genel müdür 

yardımcısı Ayfer Erdem Batı, Doğa okulları onursal meclis başkanı Ata Kuğu ve İTÜ emekli öğretim üyesi 

Prof.Dr. Ruhi Kafescioğlu katıldı. Zirve içerisinde bilimsel konuşmalar, çalıştay, atölye çalışmaları ve sergiler 

düzenlendi. 
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Etkinlik/ 19.ETAK - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanları Konsey Toplantısı, 28 Kasım 2015 

ENTAS bölümlerinin evrensel standartlara göre gelişmesine katkı sağlanması amaçlı olarak yapılan 
toplantıların en sonuncusu İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yapıldı. 

 
Toplantı Notları: 
Öğleden önce oturumunda; Prof.Dr. Bilge Işık tarafından açılış konuşması yapıldı. ENTAS öğrencilerinin İAÜ Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi bünyesindeki seçkin öğrenci gruplarından biri olduğuna değindi. Daha sonra Prof.Dr. Gülay Hasdoğan’ 
ın konuşması yer aldı. Prof. Hasdoğan Kayseri’deki en son toplantının ardından kararlaştırılan YÖK ziyaretinin detayları 
hakkında bilgi verdi. Ardından Sertaç Ersayın sözü aldı. Türk Tasarım Danışma Konseyi tarafından hazırlanan tasarım 
stratejisini anlattı. ENTAS’ ın bilimsel tanımının güçlü olarak verilmediğine değindi. Sözü alan Hasdoğan, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) bahsetti. Mesleki alanda eğim görmeyip, profesyonel yaşamda başarılı olanlara da sertifika 
verilebileceğine değindi. Sözü alan Ersayın, ENTAS odasının kurulmasına kadarki süreçte üye sayısının artırılmasının 
önemini vurguladı. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanı Prof. Aral, ENTAS ile ilgili akreditasyon kurulunun ve Meslek 
Odası kurulmasının gerekliliğini vurguladı. Prof.Dr. Alpay Er (ISCID yönetim kurulu üyesi), ISCID kuruluş sürecini anlattı. 
ENTAS bölümlerini üye olmak için davet etti. ISCID’ in ENTAS’ ı transdisipliner olarak tanımladığını vurguladı.  Avrupa’da 
bireysel mükemmeliyetçilik, İngiltere’ de ise kurallar ve geleneklerin olduğundan hareketle Türkiye’ de de sistemin 
oturması anlamında ISCID’in etkili olabileceğini belirtti. 

Öğleden sonra oturumunda; Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile ilgili konuşmalar başladı. Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi dekanı, Prof. Aral Lisans ile aynı ismi taşıyan Yüksek Lisans programının açılmasının önemini vurguladı.  
Prof.Er, ENTAS Yüksek Lisans ve Doktora programının kuruluş tarihçesinden bahsetti. Yüksek lisans ve doktora 
programlarının ilk Mimar Sinan Üniversitesinde ardından 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kurulduğu bilgisini 
verdi.  2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde de doktora programına başlandığını söyledi. Gazi Üniversitesinde 
de doktora programının olduğunu belirtti. ODTÜ ve İTÜ deki öğrenci yoğunluğundan, yeni açılan bölümlerdeki öğretim 
üyesi açığından, başvuru için ALES ve Yabancı dil barajından, yurt dışında doktora yapan öğrenci sayısının artığından 
bahsetti.  

Yrd.Doç.Dr. Hakan Ertem söz alarak sanatta yeterliliğin kabul görmediğini belirtti. Sanatta yeterlilik ve doktora arasındaki 
problemden bahsetti. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanı Prof. Aral doktora eğitim kalitesinin azaldığını, şu andaki tek 
ciddi kriterin Doçentlik olduğundan bahsetti. İç Mimarlık ve ENTAS’ın hukuki tanımının olmadığını vurguladı. ENTAS 
mesleki tanımının, oda kurulmasının, akreditasyon ve öğretim üyesi yetiştirilmesinin gerekliliğini savundu. Akademik 
olarak Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının aynı yerlerde yapılmasının gerekliliğini ve yeni kurulan 
üniversitelerde öğretim üyelerinin güçlendirilmesini belirtti. 

Prof. Er, tasarım eğitimi kurma ve araştırma ile ilgili kurumsallaşma ihtiyacı varlığından, mesleki gruplar ile akademik 
grupların bir arada çalışmasının öneminden bahsetti. ETAK’ın kendi gündemini oluşturup, YÖK e sunmasının gerekliliğini 
ve mesleğin öneminin Türkiye’ ye anlatılmasının gerekliğini vurguladı. Prof. Hasdoğan odalaşma sürecinde öğrencileri 
organize etmenin gerekliliğini söyledi. Prof. Er ETMK’yı bir grup genç tasarımcının örgütlenmesinden kurulu olduğunu, 
tüzel kişiliğinin olmadığını belirtti. En son oturumda da Mesleki Yeterlilik Kuruluşu ve Akreditasyon Kurulu oluşturma 
konuları üzerinde konuşularak toplantı gündemi bitirildi.  

*ISCID: International Council of Societies of Industrial Design 
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Etkinlik Katılımı / Sempozyum 

Mimarlık bölümü  öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ayşe Sirel, sekreteryası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
adına Ankara Peyzaj Mimarları Odası’ nca  yürütülen ‘TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Sempozyumu’na katıldı. Sempozyum 21 Kasım 2015 tarihinde ‘Eşitlik için Empati’ sloganıyla Ankara’da 
gerçekleştirildi.  TMMOB - Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen sempozyumun 
ana teması ‘Herkes İçin Erişilebilirlik’ oldu. Sempozyumda; eğitim alanındaki sorunlar ve çözümler, mevzuat 
alanındaki sorunlar ve çözümler, uygulamada ki sorunlar ve çözümler, erişilebilirlikteki mekânsal sorunlar ve 
çözümler konularında sunumlar yapıldı.  

 

BEDENSEL ENGELLİLERİN TOPLUMSAL YAŞAMA EŞİT 
KATILIMININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN 
KALDIRILMASINDA TASARIM EĞİTİMİNİN ROLÜ 
Osman Ümit Sirel, Ayşe Sirel 
Günümüzde bedensel engellilerin yapılanmış çevreyi 
kullanabilmesi için, fiziksel engellerin kaldırılması ve çevrenin 
engelli erişimine uygun hale getirilmesinin gereği tüm 
çevrelerce kabul edilen bir gerçektir. Avrupa Birliği 
Komisyonu’nca hazırlanan “2008-2009 Eylem Planı”nda 2050 
yılına kadar engelli nüfusun iki kat artacağını ve engellilere 
verilen desteğin arttırılması gereği belirtmiştir.Bu tarihten 
itibaren engellilerle ilgili mevzuatın geliştirilmesi yönünde 
önemli adımlar atılmıştır. 
 
Dünyada gerçekleştirilen olumlu gelişmeler paralelinde 
Türkiye'de de mevzuatta önemli düzenlemeler yapılmıştır. 
Ancak, bu düzenlemeler, uygulamada yapılanmış çevrenin 
engelsiz kullanımına yeterince yansıtılamamıştır. Bu bağlamda 
kentsel çevre ve yapılarımız engelliler için güçlükler 
çıkartmaya, hatta bazen tümüyle erişilmez olmaya devam 
etmektedir. 
Bu durumun en önemli nedenlerinden biri eğitim eksikliğidir. 
Bu alanda genelde toplumun tümünde, özelde kentsel çevreyi 
biçimlendiren kurum ve kişilerdeki bilinç ve bilgi eksikliği; 
mevzuat alanında gerçekleşen ilerlemenin yapılaşmış çevreye 
yeterince yansımasının önüne geçmektedir.  
 
Çalışmanın amacı; bu alandaki eğitim eksikliğini geniş 
kapsamlı olarak ele alarak, özellikle kentsel çevrenin 
biçimlenmesinde katkısı olan meslek dallarının eğitiminde 
yapılması gerekenleri ortaya koymaktır. Söz konusu bilinç ve 
eğitim eksikliğinin giderilmesi halinde; yeni yapılacak tüm 
düzenlemeler ile mevcut düzenlemelerin büyük bir bölümü 
hızla bedensel engellilerin erişimine ve kullanımına uygun hale 
gelecektir. 
 
Çalışma kapsamında; kentsel çevrenin bedensel engelli 
erişimine uygun hale getirilmesine ilişkin mevcut mevzuat, 
dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler çerçevesinde 
değerlendirilerek, yeterli olup olmadığı tartışılmaktadır. Bu 
konudaki yasal araçların; kentsel çevrenin biçimlenmesinde 
etkin rol oynayan aktörler tarafından(yerel yöneticiler, kent 
plancıları, mimarlar, peyzaj mimarları vb.) yeterince 
bilinmemesi veya uygulamada dikkate alınmamasının 
nedenleri araştırılarak bu durumun düzeltilmesi için çözüm 
önerileri ortaya konmaktadır. Bu öneriler; gerek meslek eğitimi 
alanındaki öğretim programlarında konunun ne şekilde ele 
alınabileceği, gerekse mevcut meslek adamlarının bu 
konudaki eğitim ve bilinç eksikliklerinin ne şekilde 
giderileceğine ilişkin düzenlemenin ana hatlarını içermektedir. 
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Makale 
Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Suzi Dilara Mangan’ın Energy and Building dergisinde 
‘Assesment of residential building performances for the different climate zones of Turkey in terms of life cycle 
energy and cost efficiency’¹ ve International Journal of Engineering Science and Innovative Technology 
dergisinde ‘Evaluation of the Impact of Photovoltaic Systems on Energy and Economic Performances of a 
Residential Building’² başlıklı yazıları yayınlandı. 

 

¹ 

² 
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Makale 
İç Mimarlık bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Alev Erarslan’ın  Akkadia dergisinin 136 sayısında ‘Reflections 
of Hittite Architecture in Rural Houses in Boğazkale: an Ethnoarcheological View’¹ başlıklı yazısı ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan AZ Cilt 12 No: 3 Kasım 2015 sayısında ‘Continuity of architectural 
traditions in the megaroid buildings of rural Anatolia: The case of Highlands of Phrygia’² başlıklı yazıları 
yayınlandı.  

¹ 
 

² 
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