
SHIP OF ARCHITECTURE 

Akıntıya karşı bir mimarlık okulu düşüncesiyle yola çıktığımızda klasik mimarlık eğitimi 

modelini ve buna imkan sağlayan somut mekanları sorgulayarak belirli bir hareket ihtiyacı olduğunu 

saptadık. Dünya üzerinde taşımacılık ve lojistik sektörünün yüzde 80 i su taşımacılığından 

oluşmaktadır. Bu veri bize analitik olarak taşınabilir okul fikrinin bir gemi gibi çalışmasının mümkün 

olabileceğini düşündürdü. Yarı ömür modernizasyonu gelmiş bir kargo gemisinin içine yerleşen bir 

sanat okulunun Akdeniz kıyılarını ve tuna üzerinden Avrupa’yı gezerek mimarlık eğitimi vermesi 

kurgulanmıştır. Geminin limanlarda durduğunda bölgedeki mimarlık ve sanat okullarıyla ilişki kurması 

aynı zamanda gezerek bölgedeki mimari değerlerin öğrenilmesini sağlayan bir sistem hayal edilmiştir. 

Sadece mimari eğitim değil aynı zamanda entelektüel birey yetiştirme ve ülke sınırlarının kaldırıldığı 

uluslararası bir eğitim modelinin oluşturulması söz konusudur. İmgesel açıdan bir yük gemisinin kültür 

taşıması ve taşıdığı kültürlerden beslenmesi söz konusudur. Amaç bir yere ulaşmak yerine sürecin 

değerlendirilmesi ve yolda olmanın asıl eğitimi oluşturduğu Günümüz mimarlık eğitimi veren okullara 

göre daha dinamik ve muhalif bir tavır ortaya koyan kendi sistem eleştirisini varlığıyla yapan bir okul 

kurgulanmıştır. Özellikle büyük liman kentlerini hedef alan ve iç kesimlere kara yolları ile ulaşabilen 

tamamen mobil bir eğitim süreci oluşturulur. Deneyimsel bir öğrenme süreci sunar. Her öğrencinin 

kendi yolculuğunu mimari serüvenini yaratmasına ve daha geniş bir spektrumda mimari düşünce 

geliştirmesini sağlamak amaçlanır. 

Statik bir eğitim modelinin 21. Yüzyıl iletişim çağına ayak uyduramaması ve dinamik eğitim 

modeline dönüşümü günümüz mimarlık okulu anlayışlarından uzak okul ile öğrencinin gezerek 

mimarlığı öğrendiği yeni bir kavram ve somut yapı kurgusu önerilmektedir. Günümüz formal eğitim 

modellerinden uzaklaşılarak enformal bir eğitim kurgusunda sınırları olmayan uluslararası bir sanat 

okuluna dönüşmektedir. Katılımcıların hem seyahat ettikleri hem de dünyanın farklı bölgelindeki 

sanat ve mimarlık okullarıyla etkileşim kurdukları bu yeni eğitim modelinde bireylerin mimari 

birikimlerinin yanı sıra edinecekleri entelektüel birikimlerine de yatırım yapılmaktadır. Enformel 

eğitim ile birey var olana, sistemin dayattıklarına karşı çıkarak özgürleşir. Kendi karşılaşma noktalarını 

kendisi yaratmış olur 

Proje kapsamında yeni bir yapı inşa etmek yerine yarı ömür modernizasyonu gelmiş bir kargo 

gemisi alınarak dönüştürülür. Bu sayede yeni bir yapı inşa etmek için gereken yatırımdan daha 

uyguna bir mimarlık okulu elde edilmiş oluyor. Konteynır boyutları referans alınarak mekanlar 

kurgulanır. Bu sayede modüler bir yapının mobil bir şekilde tasarlanması hedeflenir. Aynı zamanda 

karbon ayak izi daha düşük bir mimarlık okulu tasarlanmış olur. Projenin asıl amacı enternasyonal 

mimarlığı eğitimle birleştirerek katılımcılara hem dünyayı keşfetme şansı hem de farklı kültürlerle 

etkileşime girerek kendilerini geliştirme şansı sunar. Bunun için 3 ana rota belirlenmiştir. Bunlar Tuna 

ve Ren nehri rotası, Akdeniz ve Kuzey Afrika rotası, Baltık Denizi ve İskandinavya rotası olarak 

kurgulanmıştır. Gemi rota boyunca farklı limanlarda demir atıp kentte bulunan sanat ve mimarlık 

okulları, sergiler , enstalasyonlar, mimari değere sahip yapılar ile katılımcıların ilişki kurmasını sağlar. 

Aynı zamanda gemi seyir halindeyken ve limanlarda beklerken mimari eğitim süreci atölyelerde 

devam eder. Bazı liman kentlerinde mimarlık ve sanat okulları ile kolektif bir çalışma planlanır ve 

kentte bulunulan süre göz önünde bulundurularak kent insanlarına hizmet eden gemi üzerinde 

sergiler ve enstalasyonlar düzenlenir. 

 



Program ve Kazanımlar 

 

3 farklı rota ile yeni bir eğitim modeli tanımlanmak istenmektedir. Bu eğitim modeli teorik ve 

uygulamalı eğitimleri farklı coğrafyalarda aktarmayı hedeflemektedir. Rota üzerinde bulunan şehirleri 

gezerken beraberinde taşıdığı sergilerin ve enstalasyonların şehirli insanlarla buluşturulması 

amaçlanmaktadır. Aynı zamanda şehirlerdeki mimarlık okulları ile atölyeler sergiler konferanslar ve 

ortak dersler yapılması hedeflenmektedir. Tarih boyunca bilginin aktarımının deniz ticaret yolları 

üzerinden olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda yük ve insan taşımacılığının yüzde 84 ü deniz yoluyla 

yapılmakta. Bu veriler bizi eğitim ve kültürün taşınmasında en verimli yolun deniz taşımacılığı 

olduğunu anlatır.  

 Yeni tanımlanan eğitim modelinde standart bir mimarlık okulunun programının sürdürülmesi 

mümkün değildir. Hedeflenen program ortalama 4-5 gün denizde kalan geminin denizde olduğu 

sürede teorik uygulamalı eğitimlerin verilmesi limanlarda kaldığı sürelerde ise kentteki mimarlık 

okulları ile ortak dersler vermesi uygulamalı atölyeler gerçekleştirmesi düşünülmüştür. Aynı zamanda 

durduğu kentlerde yeni akademisyenler ve katılımcılar programa dahil olabilmektedir. Buda bize 

sınırsız bir geçirgenlik ve bilgi aktarımı sunmaktadır geminin kendi içerisinde konferanslar ve 

etkinlikler düzenlenmesi sağlanmaktadır. Süreç içerisinde şekillenerek okulun ve modelin kendini 

güncel tutması amaçlanır rotaların değişime uğraması farklı coğrafyalar ile ilişkiler kurması esnek 

bırakılmıştır. Programa ekstra olarak aynı zamanda dünya üzerinde meydana gelen doğal felaketler 

sonucunda farklı coğrafyalarda mimarlık faaliyetleri yürütülmesi ve insanların yaralarının sarılması 

için genel bir platform olarak kullanılması sağlanabilir. Öğrencilerin sürecin tamamında yer alması 

aslında stajlarını da hem uygulamalı hem de teorik olarak sürecin içinde tamamlamalarını 

sağlamaktadır. 

Yeni tanımlanan eğitim modeli katılımcılara lisans ve yüksek lisans eğitimleri sunduğu gibi 

mezun mimarlar içinde kısa süreli programlar sunmaktadır. Aynı zamanda üzerinde taşıdığı bazı 

sergiler ve eserler ile gelir elde edebilmektedir. Rotaya uygun olduğu sürece bu eserleri taşıyaraktan 

gelir elde etmektedir. Gemi rota boyunca fırtınalı günlerde şehirlerdeki etkinlileri sürdürecek iyi 

havalarda ise bir sonraki şehre ilerleyecek şekilde planlanmıştır. 

Lisans eğitimi sırasında çok farklı coğrafyalarda eğitim alan ve neredeyse sınırsız networkler 

oluşturan öğrenciler farklı kültürlerde staj yapma imkanı bulacaklardır.Öğrenciler farklı dilleri 

öğrenebilmektedir. Farklı kültürlerde bulunan farklı üretim tekniklerini öğrenerek bunları kendi 

ülkelerindeki mimarlık ortamına aktarma şansı edinmişlerdir.  

 

 

 

 


