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Mimarlık Örencilerinin Perspektif Çizme
Baarısı ile Örenme Stilleri Arasındaki
liki
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Erkan Yazıcı

Anahtar
Kelimeler

Özet
Bu aratırmada, stanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Mimari Perspektif dersini
alan örencilerin perspektif çizme baarısı ile örenme stilleri arasındaki ilikinin tespit
edilmesi amaçlanmıtır. Bu amaçla, dersi alan 11 örenciye Kolb’un Örenme Stili
Envanteri uygulanmıtır. Elde edilen verilere göre 3 örencinin yerletiren, 3 örencinin
deitiren, 2 örencinin ayrıtıran ve 3 örencinin özümseyen örenme stiline sahip
olduu tespit edilmitir. Daha sonra yapılan atölye çalıması sonucunda elde edilen
çizimler analiz edilmi ve örencilerin örenme stilleri ile karılatırılmıtır. Çalıma
sonunda örencilerin perspektif çizme baarısı ve örenme stilleri arasında anlamlı
sonuçlar elde edilmitir.

Perspektif Çizme
Baarısı
Örenme Stilleri
Kolb Örenme Stili
Envanteri

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERSPECTIVE DRAWING
PERFORMANCE AND LEARNING STYLES OF ARCHITECTURE STUDENTS

Abstract

Keywords

This paper investigates the relationship between the learning styles and perspective
drawing performance of the students enrolled in the Architectural Perspective course in
the Department of Architecture of Istanbul Kultur University. For this purpose, Kolb’s
Learning Style Inventory was used to identify the learning styles of 11 students taking
the course. It was found that 3 of the students were accomodators, 3 of the students
were divergers, 2 of the students were convergers and 3 of the students were
assimilators. Drawings obtained from a workshop conducted afterwards were analyzed
and compared with the perspective drawing performance of students. Results of this
study indicate that there is a significant relationship between the perspective drawing
performance and learning styles of students.

Perspective Drawing
Performance
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Learning Styles
Kolb's Learning Styles
Inventory

Giri
Her birey, yaam boyunca çevresi ile ilikisinde, algılarken,
amaçlarına ulaırken ve problem çözerken farklı davranı sergiler. Bu
süreçte birey; farklı yollarla veri toplar, bu verileri farklı ekillerde sınıflar,
bunlardan farklı sonuçlara ulaır, farklı kararlar verir ve bu kararları farklı
biçimde uygular. Böylece her bireyde farklı bilgi ileme biçimleri ve bir i
yapılırken kullanılan farklı yöntemler geliir (Erkan Yazıcı, 2010).
Örenme merkezli öretimin öneminin artmasıyla birlikte
örenenlerin sahip olduu özellikler de ön plana çıkmı, bu durum
örenme stilleri ile ilgili aratırmaların da artmasına neden olmutur
(Öztuna, 2013).
Bu makalede, örenme stillerinin perspektif çizme baarısı
üzerindeki etkisi aratırılmıtır. Uygulama grubu olarak, 2013-2014 güz
yarıyılı, stanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümünde yer alan
Mimari Perspektif dersini alan örenciler seçilmitir.
Üç boyutlu düünme, algılama ve ifade edebilme becerisinin
gelitirilmesinin amaçlandıı Mimari Perspektif dersinde, bu beceriler
paralel ve konik perspektiflerin uygulamalarının yapılmasıyla
kazandırılmaya çalıılmaktadır. Yapılan uygulamalarda algılama, ifade
edebilme ve detaylara dikkat etmede örenciler arasında farklılıklar
tespit edilmitir. Yapılan çalımalar (Kolb, 1984; Kolb ve Kolb, 2005;
Akar ve Akkoyunlu, 1993; Demirba ve Demirkan, 2003; Hearron,
1991;Ismail, 1982;Cesur, 2008;Öztuna, 2013; Erkan Yazıcı, 2010, Ekici,
2003) bu farklılıkların örenme stilleriyle ilikili olabilecei yönündedir.
Saptanan bu farklılıklar bu konuda aratırma yapılmasına neden
olmutur.
Makale, kuramsal ve atölye çalıması olmak üzere iki kısımdan
olumaktadır. Kuramsal bölümde örenme stilleri hakkında genel bilgi
verilmi ve çalıma için seçilen örenme stili belirleme yöntemi, bu
konuda yapılmı örneklerle açıklanmaya çalıılmıtır. Sonraki bölümde,
atölye çalımasında yapılan uygulama açıklanarak, kuramsal bilgiler
çerçevesinde analiz edilerek deerlendirilmitir.
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Örenme Stilleri
Örenme süreci her birey için aynı deildir. Örenme stili bilgiyi
kavrama ve ilemede kiisel olarak tercih edilen yol olarak tanımlanabilir
(Kolb ve Kolb, 2005). Örenme stili, algılama, bilgiyi zihne yerletirme,
geçmi yaantılar, çevre etkisi, kalıtsal özellikler gibi konularla ilgili çok
boyutlu bir kavramdır (Cesur, 2008). Örenme stilleriyle ilgili olarak
farklı sınıflandırmalar, modeller ortaya çıkmı ve örenme stillerini
belirlemek için farklı ölçekler gelitirilmitir. Gregorc,Bernice McCarthy
4-MAT, Dunn ve Dunn,Myers-briggs ve Kolb örenme stili ölçekleribu
ölçeklerden balıcalarıdır (Ekici, 2003).
Kolb ögrenme stili modelinin temelini Kolb’un Yaantısal Örenme
Kuramı oluturmaktadır. Yaantısal Örenme Kuramına göre bireyler
kendi yaantılarından ve deneyimlerinden örenirler. Yaantısal
örenmede 4 farklı örenme yetenei vardır. Bunlar; somut yaantı
(hissederek), soyut kavramsallatırma (düünerek), aktif yaantı
(yaparak) ve yansıtıcı gözlem (izleyerek)dir. Kolb’a göre örenme
sürecinde algı ve ilem olmak üzere iki boyut bulunmaktadır. Algı
boyutu, somut yaantıdan soyut kavramsallatırmaya uzanır ve bireyin
nasıl algıladıını açıklar; ilem boyutu ise aktif yaantıdan yansıtıcı
gözleme uzanır ve bireyin bilgiyi nasıl ilediini açıklar (Kolb, 1984).
Kolb örenme stili modelinde(1984) bireyin örenme stilini, bir
öenin tek baına belirlemediini, dörtöenin bileiminin önemli
olduunu
vurgulamıtır.
Bu
bileimler
dorultusunda,
“deitiren”,“özümseyen”, “ayrıtıran” ve “yerletiren” olmak üzere
dört örenme stili ortaya çıkmaktadır (ekil 1).

ekil 1:Kolb’un yaantısal örenme modeli (Kolb, 1984)
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Sezgilere önem verme, planlama yapma, kararları yürütme, yeni
deneyimler içinde yer alma, grupla çalıma, deneme yanılma yoluyla
problem çözme “yerletiren” örenme stiline sahip bireylerin özellikleri
arasında yer almaktadır. Örenme sürecinde bu bireyler açık fikirli
olmakta ve deiimlere karı kolaylıkla uyum salamaktadırlar.
Yeni düünceler üretme, farklı açılardan bakma, duyarlı olma,
problem çözerken hayal gücünü kullanma, grupla çalımayı tercih etme,
deer ve anlamların farkında olma, kendi duygu ve düüncelerini
önemseme “deitiren” örenme stiline sahip bireylerin belli balı
özellikleridir. Bu bireyler, beyin fırtınasındaolduu gibi fikirlere
odaklanma ve fikirleri ilikilendirme konusunda yeteneklidirler. Örenme
sürecinde kendi düünce ve duyguları öncelikli olarak önemlidir.
Deitiren örenme stiline sahip bireyler sabırlı, nesnel, dikkatli
yargılarda bulunan fakat bir eylemde bulunmayan tutum
sergilemektedirler.
Tek doru yanıtlı soruları baarıyla çözme, düünerek ve yaparak
örenme, problem çözme, teknik konularla ilgilenme, plan yapma,
fikirleri mantıksal analiz etme, karar verme, uygulamaya önem verme
“ayrıtıran” örenme stiline sahip bireylerin özellikleri arasındadır. Bu
bireyler örenme sürecinde planlı çalımayı severler, problem çözerken
sistemli olarak planlama yaparlar.
Kuram ve ilkeleri önemseme, kavramsal modeller oluturma, soyut
kavramlar ve fikirler üzerinde odaklanma, parçadan bütüne gitme
“özümseyen” örenme stiline sahip bireylerin belli balı özellikleridir. Bu
örenme stilindeki bireylere sunulan bilgi, sıralı, mantıklı ve ayrıntılı
olmalıdır. itsel ve görsel sunumları içeren ders anlatımlarını tercih
ederler. Örenme durumunda, soyut kavramlar ve fikirler üzerinde
odaklanırlar (Guild & Garger, 1998).
Bu çalımada Kolb Örenme Stili Envanteri’nin Akar ve Akkoyunlu
(1993) tarafındanTürkçe’ye uyarlanmı hali kullanılmıtır. Envanterin
geçerlik ve güvenirlik çalıması, aynı kiiler tarafından Hacettepe
Üniversitesi, Eitim Fakültesi’nde yapılan çalıma ile salanmıtır (Akar
ve Akkoyunlu, 1993).
Aratırmacının çalımasında bu envanteri kullanmasının nedeni;
Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalımasının yapılması ve
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aratırmacının da dahil olduu (Erkan Yazıcı&Yazıcı, 2011) bir çok
çalımada uygulanmı olmasıdır.
Envanter, 4’er seçenekli 12 maddeden olumaktadır. Örencilerden
kendi için en uygun olana 4, en az uygun olana 1 verecek ekilde her bir
maddeyi kendi içinde deerlendirmeleri istenmitir.Deerlendirme için
her seçenee verilen deer (SK, SY, AY, YG) ayrı bir ekilde toplanır ve
12 ile 48 puan arasında birsonuç elde edilir. Daha sonra, SK-SY “soyut
kavramsallatırma- somut yaantı” ve AY-YG“aktif yaantı- yansıtıcı
gözlem” formülleri kullanılarak -36 ile +36 arasında deien
puanlarelde edilir. SK-SY’de elde edilen pozitif puan örenmenin soyut,
negatif bir puan ise örenmenin somut olduunu göstermektedir. Aynı
ekilde AY-YG’de elde edilen pozitif puanlar örenmenin aktif, negatif
puanlar ise yansıtıcı olduunu göstermektedir. ekil 2’de gösterilen
diyagramda iki puanın kesitii nokta bulunarak bireye en uygun olan
örenme stili belirlenmektedir (Kolb, 1999).

ekil 2: Kolb'un Örenme Stili Envanterinin deerlendirilmesi (Kolb, 1999)

Kolb örenme stili envanteri kullanılarak özellikle eitim bilimleri
alanında bir çok çalıma yapılmıtır. Bu aratırma için önemli olan bazı
çalımalar ve elde edilen sonuçlar aaıda kısaca açıklanmıtır:
Erkan Yazıcı ve Yazıcı (2011), Mimarlık örencilerinin Mekanik ve
Mukavemet derslerindeki baarılarını örenme stilleri ile karılatırmıtır.
53 örencinin katıldıı çalımada örencilere Kolb örenme stili anketi
uygulanmıtır. Karılatırma neticesinde en baarılı olan örencilerin
ayrıtıran örenme stiline sahip olduu, en baarısız olan örencilerin ise
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deitiren örenme stiline sahip olduu tespit edilmitir. Aratırma
sonucu, adı geçen stillerin literatürdeki özelliklerine uygun sonuç
vermektedir.
Demirba ve Demirkan (2003), tasarım örencilerinin örenme
stillerinin, tasarımın farklı aamalarındaki baarıları üzerindeki etkilerini
deneysel birçalıma ile tespit etmeye çalımılardır. Deneysel çalıma
Bilkent Üniversitesi ç Mimarlık ve ÇevreTasarımı bölümündeki
örencilerle yapılmıtır. lk olarak, örencilerin örenme stilleri, “Kolb
Örenme Stilleri Envanteri”ne göre belirlenmitir. Daha sonra 4 aamalı
deneysel bir çalıma yapılmıtır. Bu çalımadan elde edilen sonuçlarda,
örenmede tercih edilen yaklaımın tasarımın farklı aamalarındaki
baarısı üzerinde etkili olduu ifade edilmitir. Örenme stilleri göz
önüne alındıında“özümseyen”lerin tasarım süreci boyunca en çok
ilerlemeyi kaydeden grup olduu,“yerletiren”lerin ise ilk aamada daha
yüksek baarı göstermelerine ramen daha ileri aamalarda
performanslarının azaldıı belirtilmitir.
Hearron (1991) tarafından, East Texas State üniversitesinde
Anatomi ve Fizyoloji derslerini alan örencilerin örenme stillerinin,
mantıksal düünme düzeylerinin, giri bilgilerinin ve deiik demografik
özelliklerinin, akademik baarıları üzerine etkisini belirlemek için bir
aratırma yapılmıtır. Aratırma verileri, Tobin ve Capie’nin Mantıksal
Düünme Testi, A & P çerik Bilgisi Testi ve Kolb’un Örenme Stili
Envanterinden elde edilen puanlar ve örencilerin akademik baarıları ile
oluturulmutur. Aratırma sonucunda, söz konusu dersleri alan
örencilerin akademik baarıları ile ya, mantıksal düünme, giri bilgisi
ve örenme stillerinden soyut kavramsallatırma arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir iliki bulunmutur.
Ismail (1982) tarafından Northern Illinois Üniversitesi’ne devam
eden örencilerin baarı güdüleri ve örenme stilleri arasındaki ilikiyi
tespit etmek amacıyla bir aratırma yapılmıtır. Aratırmada veri toplama
aracı olarak Mehrabian and Bank's Baarma Eilimi Ölçei ve Kolb’un
Örenme Stili Envanteri kullanılmıtır. Çalıma sonunda farklı akademik
alandaki örencilerin baarı güdüleri ve örenme stilleri arasında anlamlı
bir iliki tespit edilmitir.
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Bu bilgiler ııında, Mimarlık Bölümü örencilerinin gördüünü
kaıda aktarma aamasında elde edilen farklılıkların örenme stilleriyle
ilikili olabilecei düünülmütür.
Atölye Çalıması
Çalıma, 2013-2014 güz yarıyılı, stanbul Kültür Üniversitesi,
Mimarlık Bölümünde yer alan Mimari Perspektif dersine katılan 11
örenci ile yapılmıtır. Örencilere ilk olarak 12 sorudan oluan Kolb
Örenme Stili Envanteri yaptırılmıtır. Daha sonra Kuzguncuk’da
bulunan iki sokaın kesimesinden oluan köeden çekilmi bir fotoraf
(Fotoraf 1) panoya yansıtılmıtır. Fotoraf sokakta duran yaklaık 165
cm. boyutlarında bir kii tarafından çekilmitir. Yani ufuk çizgisi yaklaık
olarak yerden 155 cm yukarıdadır. Örencilerden 30 dakika süre
içerisinde, daha önce örendikleri iki kaçı noktalı perspektif çizme
kurallarından yararlanarak, verilen fotorafı kaıda aktarmaları
istenmitir. Yapılan çalıma sonuçları belirli kriterlere göre
deerlendirilerek, örencilerin örenme stilleri ile karılatırılmıtır.

Fotoraf 1:Kuzguncuk’da bir sokak (Erkan Yazıcı, 2013)

Analiz ve Deerlendirme
Kolb Örenme Stili Envanterinin deerlendirmesine göre; 3 örenci
yerletiren, 3 örenci deitiren, 2 örenci ayrıtıran ve 3 örenci
özümseyen örenme stiline sahiptir. Kolb örenme stili envanterinde
aynı soru farklı ekillerde bir kaç kez sorulmu, bu ekilde uygulayan
kiinin daha dikkatli yanıt vermesi ve hata oranının minimuma dümesi
salanmaya çalıılmıtır. Örencilerin yapmı olduu çizimler verilen
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fotoraftaki detaylara göre analiz edilmi ve örenme stillerine göre
gruplandırılarak aaıdaki tablolar elde edilmitir (Tablo 1, 2, 3 ve 4).
Analiz yapılırken belirlenen kriterler, aratırmacının derste anlattıı,
perspektif çizerken uyulması gereken maddelerin düzenlenmesiyle
oluturulmutur.
Doru bakı açısı:
Yerden yaklaık 150 cm yukarıdan geçen ufuk çizgisi, ön planda
bulunan konutun köesinden bakılan bakı noktası ve iki sokaa doru
devam eden kaçı noktalarına göre çizildiinde elde edilir.
Doru oran:
Verilen fotoraftaki en-boy ve dolu-bo oranları dikkate alınarak
elde edilir.
Aaç gövdesi:
Fotorafın ön planında bulunan büyük aaç gövdesinin
farkedilmesi sorgulanmaktadır.
Yeil doku:
Aaç ve konut yüzeyinde bulunan yeil dokunun farkedilmesi
sorgulanmaktadır.
Kaldırım:
Sokak boyunca
sorgulanmaktadır.

devam

eden

kaldırımın

farkedilmesi

Yüzey dokusu (ilk yapı):
Fotorafta ön planda yer alan yapının yüzey dokusunun
farkedilmesi sorgulanmaktadır.
Payanda (ilk yapı):
Fotorafta ön planda yer alan yapının payandalarının farkedilmesi
sorgulanmaktadır.
Dier yapıların varlıı:
Ön planda bulunan konutun sol tarafına doru bitiik bir ekilde
devam eden üç konutun varlıı sorgulanmaktadır.
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Yapılan çalımalar örencilerin gösterdikleri performansın
derecesine göre zayıf, ortalama ve iyi performans terimleri kullanılarak
deerlendirilmitir.

Tablo 1: Yerletiren örenme stiline sahip örencilerin çizimlerinin analizi

Tablo 1’de gösterilen analize göre; yerletiren örenme stiline sahip
örencilerin hiçbiri doru bakı açısında ve doru oranda çizmemitir.
Dier kriterler sorgulandıında da oldukça zayıf performans sergilendii
görülmütür.

Tablo 2: Deitiren örenme stiline sahip örencilerin çizimlerinin analizi

Tablo 2’de gösterilen analize göre; deitiren örenme stiline sahip
örencilerin tamamı doru bakı açısında ve doru oranda çizmitir.
Dier kriterler sorgulandıında ortalama performans sergilendii
görülmütür.
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Tablo 3: Ayrıtıran örenme stiline sahip örencilerin çizimlerinin analizi

Tablo 3’de gösterilen analize göre; ayrıtıran örenme stiline sahip
örencilerin tamamı doru bakı açısında ve doru oranda çizmitir.
Dier kriterler sorgulandıında ortalama performans sergilendii
görülmütür.

Tablo 4: Özümseyen örenme stiline sahip örencilerin çizimlerinin analizi

Tablo 4’de gösterilen analize göre; özümseyen örenme stiline
sahip örencilerin tamamı doru bakı açısında ve doru oranda
çizmitir. Dier kriterler sorgulandıında da oldukça iyi performans
sergilendii görülmütür.
Sonuç
Perspektif çizimlerde ufuk çizgisi ve kaçı noktalarının yerinin
belirlenmesi çok önemlidir. Ufuk çizgisinin ve kaçı noktalarının yanlı
belirlendii durumlarda farklı bakı açısında perspektifler elde
edilmektedir. Yapılan çalımada yerletiren örenme stiline sahip
örencilerin tamamı yanlı bakı açısında ve yanlı oranda çizerken, dier

164

stillere sahip örencilerin tamamı doru bakı açısında ve doru oranda
çizmitir.
Aaç gövdesi, yeil doku ve kaldırımınfarkedilip çizilmesi konusunda
özümseyen örenme stiline sahip örenciler en iyi performansı
gösterirken, yerletiren örenme stiline sahip örenciler en zayıf
performansı göstermilerdir.
lk yapının yüzey dokusunu deitiren örenme stiline sahip
örencilerin tamamı çizerken, ayrıtıran örenme stiline sahip
örencilerin hiç biri çizmemitir.
lk yapıda bulunan payandayı özümseyen ve ayrıtıran örenme
stiline sahip örencilerin tamamı çizimlerinde gösterirken, yerletiren
örenme stiline sahip örencilerden sadece biri göstermitir.
lk yapının sol tarafında bulunan üç yapıyı deitiren ve ayrıtıran
örenme stiline sahip örencilerin tamamı gösterirken, yerletiren
örenme stiline sahip örencilerden sadece biri göstermitir.
Tüm kriterlere genel olarak bakıldıında, yerletiren örenme stiline
sahip örenciler en zayıf performansı gösterirken, özümseyen örenme
stiline sahip örenciler en iyi performansı göstermilerdir. Özümseyen
örenme stiline sahip örencilere yönelik elde edilen sonuçlar Demirba
ve Demirkan’ın yaptıı çalımanın sonuçlarıyla örtümektedir.
Yapılan literatür aratırmasında, özümseyen örenme stiline sahip
bireylerin görsel sunumları içeren derslerde daha baarılı olduu tespit
edilmitir. Dersin anlatılma yönteminde kullanılan görsel malzemeler ve
yapılan uygulamalar neticesinde, özümseyen örenme stiline sahip
örencilerin bu çalımada daha baarılı olması bu tespiti destekler
niteliktedir.
Örenme stillerinin belirlenmesi ile kii kendi zayıf yönlerinin ya da
potansiyellerinin farkına varabilir ve bu eksiklerini gidermek için ya da
potansiyellerini açıa çıkarmak için çaba gösterebilir. Örenme stillerinin
belirlenmesi dersin yürütücüsü için de yarar salayabilir. Bu ekilde dersin
yürütücüsü örencilerin potansiyellerinin farkına varabilir, örencileri
gruplara ayırabilir ve dersi örencilerin en iyi verim alabilecei ekilde
düzenleyebilir.
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Örencinin bir derste baarılı olabilmesi sadece kendi örenme stili
ile ilgili deildir. Aynı zamanda dersin yürütücüsünün sahip olduu
örenme stili de dersin baarısında etkili olabilir. Dersin yürütüsü ile
örencinin aynı örenme stiline sahip olmasının ders baarısı üzerindeki
etkisi de aratırılması gereken konulardan biridir.
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