
İstanbul doğumlu Aslı Tusavul, lise öğrenimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde gördü. Bahçeşehir Üniversitesi 
Mimarlık Lisans eğitiminden 2012’de Mimarlık Bölümü ikinciliğiyle mezun oldu. Los Angeles’ta SCI-Arc Mimarlık Yüksek 
Lisans Programı’nı 2015 yılında tamamladı. Frederick Fisher and Partners Los Angeles ofisi bünyesinde, 2015-2020 
yılları arasında çeşitli tipoloji ve ölçekteki mimari projelerde rol aldı. Halen Frederick Fisher and Partners Los Angeles ofisi 
ile proje bazlı çalışmayı sürdürmektedir. Aynı zamanda LEED AP BD+C üyesidir.  
 
Çalışmaları çeşitli uluslararası yarışmalarda ödül aldı; Amerika’da, Avrupa’da ve Türkiye’de sergilendi. Aslı Tusavul’un, 
mimarlığın kent içindeki çeşitlenmelerini araştırırken ele aldığı konular; değişken gerçeklikleri, figürleri, ekolojik dengeleri 
ve renkleri içerir.  
 
2020 yılından itibaren İstanbul’da kurucusu olduğu TUSA STUDIO bünyesinde, disiplinler arası işbirlikleri ile projeler 
üreterek çalışmalarına devam etmektedir. 2021 yılında, Karapınar GES SCADA Binası Mimari Proje Yarışması’ndaki 
projesi ön elemeden seçildi ve mansiyon ödülü kazandı. Aynı yıl, GEMSS’21 Genç Mimarlar Seçkisi ve Sergisi’nde yer 
aldı.  
 
Bahçeşehir Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, MEF Üniversitesi gibi çeşitli eğitim kurumlarında da davetli jüri üyeliği 
yapmıştır. Çalışmalarına İstanbul’un çok katmanlı kent dokusundan ilham alarak devam etmektedir. 
 
 
Born in Istanbul, Aslı Tusavul completed her high school education at Notre Dame de Sion French High School. She graduated 
from Bahcesehir University with Bachelors of Architecture degree in 2012, and ranked the second place from the department. 
She completed the Master of Architecture Program at SCI-Arc in Los Angeles in 2015. She worked at Frederick Fisher and 
Partners, Los Angeles office on various typologies between 2015-2020. She still continues to work with Frederick Fisher and 
Partners on project-basis. She is also a LEED AP BD+C member. 
 
Her work, which received awards in international competitions; exhibited in the United States, Europe and Turkey, explores the 
diversity that architecture has within the city; with changing realities, figures, ecological balance and colors. 
 
She founded TUSA STUDIO in Istanbul to collaborate interdisciplinary on different projects in 2020. In 2021, the project she 
established for the Karapinar GES SCADA Building Architectural Project Competition was selected from the preliminary round 
and won an honorable mention prize. Same year, she was included in the GEMSS’21, the Young Architects Selection & 
Exhibition.  
 
She also served as an invited jury member at various educational institutions as Bahcesehir University, Kadir Has University and 
MEF University. She continues her research by being inspired from the multi-layered urban context of Istanbul. 
 


