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1. GENEL AÇIKLAMA 
 

stüdyo.  
sonuç ürüne ulaşmak kadar, tasarım sürecinin önem kazandığı ortamı yaratmak! 
 

konu ve tartışma noktaları.  
Tehlikelerle yaşamak ne demektir? Bu sadece kavramsal bir soru ya da kendi bireysel kaygılarımızı içeren bir çağrı değildir. 
Yirmi birinci yüzyılda bu gezegende yaşamımızı idame ettirmek için anahtar bir terim haline gelen, “*resilience/esneklik” 
doktrininin temelini oluşturan çok derin bir meseledir. Artık travmatik ve katastrofik durumlardan kaçabileceğimizi 
düşünemeyiz… Ve yeni nesiller için adapte olunması gereken durum, felaket olaylarının sadece kaçınılmaz olduğu değil; aynı 
zamanda bunlarla birlikte ve zekice üstesinden gelecek şekilde büyüyerek öğrenmek ve yaşam deneyimlerine eklemek… Üst 
başlık olarak acil bir dönüşüm ve eylem durumunda, kent içinde kullanıma açık olabilecek program bileşenleri üzerinde 
çalışmayı ve olası potansiyel program dönüşümleri üzerinde çalışmayı hedefleyen stüdyonun temel tartışma konuları arasında 
öne çıkanlar: 
:: acil bir durumda veya afet durumunda mimarlık bu dönüşüme nasıl cevap veriyor?/nasıl cevap verebilir?... 
:: program dönüşümü/güncel-yeni kullanım şekilleri neler olabilir?...  
:: bilgiye ulaşma yöntemlerinin değişimi/çeşitliliği...  
:: işlevler ile yapısal bileşenler/teknoloji/dönüşüm gibi kavramların ilişkilerinin keşfi ve yeniden tanımlanması...  
 

senaryo  program temel bileşenleri 

iklim değişimi 
deprem 

nüfus değişikliği 
atık 

kirlilik 
sel baskınları 

tsunami 
rüzgar/fırtına/hortum 

suç/şiddet/terör 
savaş 

göç 
ulaşım/trafik sorunu 

taleplerdeki daralma (shrinking) 
sosyal/mekansal yıkım 

… 

 akıllı şehirler 
enerji verimliliği 
su temini - esnek su altyapı sistemleri 
eğitim 
konaklama/konut 
yönetim/ofis 
endüstriyel üretim 
gıda ve tarım üretimi 
sağlık hizmetleri 
ulaşım 
altyapı hizmetleri 
… 

 

yer. [istanbul+] 
kent dokusu içinde kolay erişilebilir; kentin potansiyel toplanma alanları, sınır ve geçiş noktalarında bulunan ve kentsel hafızada 
önemli bir yere sahip su kıyısı alanlar:  kadıköy :: harem :: moda :: kalamış :: üsküdar :: yenikapı :: zeytinburnu :: maltepe :: beşiktaş 
:: haliç :: kabataş ::  
 

yöntem.  
stüdyo enformal ve kısa süreli çalışmalarla desteklenecektir. 
*stüdyoda üretken katılım esastır. 
*farklı ölçeklerde ve farklı temsil araçlarıyla düşüncenin dışlaştırılması beklenmektedir. 
 

resilience* rɪˈzɪlɪəns 
[1] The ability of a substance or object to spring back into shape; elasticity.  

"nylon is excellent in wearability, abrasion resistance and resilience" 
Synonyms: flexibility, pliability, suppleness, plasticity, elasticity, springiness, spring, give... 

[2] The capacity to recover quickly from difficulties; toughness. "the often remarkable 

resilience of so many British institutions" 
 

esneklik * kentsel elastikiyet 
[1] Bir maddenin veya nesnenin yeniden şekillenebilme kabiliyeti; elastikiyet…  

[2] Zorlukları hızlıca aşarak iyileşebilme kapasitesi/kabiliyeti; dayanım, dayanıklılık… 



 

 
 
2. PROGRAM 

 

HAFTA TARİH ÇALIŞMA 

1 
04.02.2019 Konuların Açıklanması 

ÇALIŞMA – 1: KENT İÇİNDE TASARIM EGZERSİZİ 07.02.2019 

2 
11.02.2019 

ÇALIŞMA – 1: KENT İÇİNDE TASARIM EGZERSİZİ 
14.02.2019 

3 
18.02.2019 ÇALIŞMA – 1: SUNUM / TESLİM 

TASARIM ARAŞTIRMALARI 21.02.2019 

4 
25.02.2019 

TASARIM ARAŞTIRMALARI 
28.02.2019 

5 
04.03.2019 

STÜDYO ÇALIŞMASI / SEMİNERLER 
07.03.2019 

6 
11.03.2019 

STÜDYO ÇALIŞMASI / SEMİNERLER 
14.03.2019 

7 
18.03.2019 

STÜDYO ÇALIŞMASI 
21.03.2019 

ARA TATİL 

8 
01.04.2019 

STÜDYO ÇALIŞMASI 
04.04.2019 

9 
08.04.2019 

JÜRİ: ARA DEĞERLENDİRME 
11.04.2019 

10 
15.04.2019 

STÜDYO ÇALIŞMASI 
18.04.2019 

11 
22.04.2019 

STÜDYO ÇALIŞMASI 
25.04.2019 

12 
29.04.2019 

STÜDYO ÇALIŞMASI 
02.05.2019 

13 
06.05.2019 

STÜDYO ÇALIŞMASI 
09.05.2019 

14 
13.05.2019 

JÜRİ: DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME  
16.05.2019 

 

3. ETKİNLİKLER 
Mimari Proje stüdyosu kapsamında yapılacak çalışma ve etkinlikler; 

Ön Çalışma (Çalışma-1): Dönemin ilk 3 haftası içinde yapılacak ön çalışma bir “kent içinde tasarım egzersizidir”. (Bu çalışma 
Doç. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu; Architectural Design VI-VII grubu ile yürütülecek ortak bir çalışmadır).  

Dönem Çalışması (Çalışma-2): Dönem boyunca sürdürülecek ana stüdyo çalışmasıdır.  

Tasarım Araştırmaları: Dönem çalışma konuları ve alanları üzerine yapılacak tasarım araştırmaları, bireysel veya gruplar 
halinde yürütülecek, dönemin 6. ve 7. Haftalarında öğrenciler tarafından sunumları gerçekleştirilecektir.  

Seminerler: Konularında uzman davetli konuşmacılar tarafından, stüdyo çalışmalarını destekleyici seminerler verilecektir.  

 

4. KATKIDA BULUNACAKLAR 
Dönem boyunca, konu ile ilgili alanlarda deneyim sahibi uzman ve akademisyenler, destekleyici seminerler veya proje kritikleri 
ile stüdyo çalışmalarına katkıda bulunacaklardır. Dönem içi jüri ve seminerlerinin kesin katılım programı dönem başında 
kesinleşecektir. 
 

5. DEĞERLENDİRME 
Mimari proje stüdyo çalışması, aktif katılımın önemsendiği bir süreçtir. Bu yüzden dönem boyunca derse katılım ve stüdyoda 
yapılan üretim, değerlendirme aşamasında ağırlıklı bir yere sahiptir. Dönem sonu başarısının değerlendirilmesinde;  

 dönem boyunca stüdyo çalışmalarına aktif katılım ve üretim, 
 tasarım araştırmaları ve sunumları, 
 dönem içi ara değerlendirme jürisine katılım ve gösterilen performans, 
 dönem sonu proje teslimi, 

dikkate alınacaktır. Değerlendirmeye konu olan her aşamada üretilen düşünce kadar “temsil ve dokümantasyonu” da 
önemsenmektedir. Temsil araçlarının etkin ve nitelikli bir şekilde kullanılması, yapılan çalışmaların sadece sonuçlarının değ il 
süreçlerinin de sistematik bir şekilde dokümantasyonu stüdyonun zorunlulukları arasındadır. Bu genel yaklaşım çerçevesinde 
dönem sonu başarı değerlendirmesi ağırlıkları şu şekildedir: 
ön proje, araştırma sunumları,  dönem içi ve jüriler ara değerlendirme % 30 
süreçte gösterilen performans ve katılım, dönem projesi, dönem sonu teslimi % 70 
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