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1. GENEL AÇIKLAMA 
 

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

konu ve tartışma noktaları.  
İhtiyaçlarımızı karşılamak ve bizi mutlu eden deneyimleri oluşturmak için belirli kaynaklara ihtiyaç duysak da,  göreceli bir servet algımız 
var. Genelde hayatımızı etrafımızdakilerle karşılaştırıyoruz. Eğer diğerlerinden daha kötü değilsek, genellikle kendimizi mutsuz 
hissetmiyoruz... Peki asli görevi insanı mutlu ve iyi hisettiren ortamlar tasarlamak olan mimar adayları için “mutluluk” nedir?  
“Herkes kendi mutluluğunu tasarlasın!” diyerek yola çıkan ve üst başlık olarak kentlilerin kullanmaktan mutlu olacağı ve herkesin 
kullanımına açık olası (iletişim, sağlık, kültür, eğitim, ulaşım...) program bileşenleri üzerinde çalışmayı hedefleyen stüdyonun temel 
tartışma konuları arasında öne çıkanlar;  
:: İnsanı mutlu ve iyi hisettiren, yaşamı kolaylaştıran, adil, özgür, güvenli ve demokratik ortamlar için “mimarlık” bu dönüşüme nasıl 
cevap verebilir?  
:: Gerçek olan ve hayatın içindeki, gündelik pratiğimizdeki “mutlu kent” nedir? İstanbul'a baktığımızda bile, insanların bir araya gelme 
deneyimlerinden, mahallelerine sahip çıkmaya çalışmalarından bir arayış olduğu net biçimde görünüyor. Bunun potansiyelini de içinde 
barındırıyor. Dolayısıyla mutlu kent, ütopik olduğu kadar, gerçekçi de bir arayış... (alıntı: https://mutlukent.blog/) 
:: Mutlu yaşamak ne demek? İçten bir kahkaha atarak gülmek mi? Evet, insan gülüyorsa, işte insanlık da orada... Ama bu sadece 
kavramsal bir soru ya da kendi bireysel kaygılarımızı içeren bir durum olmaktan çıktığında, insanı mutlu ve iyi hissettiren olası işlevler 
ve program bileşenleri neler olabilir?  
 

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  
 

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

mutluluk 
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak 
ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu… [TDK] 
Bir iyilik, neşe veya memnuniyet duygusu... İnsanlar 
başarılı, güvenli veya şanslı olduklarında mutluluk 
hissederler. Farklı insanlar, farklı nedenlerle 
mutluluğu hissederler... [Cambridge Dictionary] 
 
 

mutlu insan*mutlu kent 
Son yüzyıldaki kontrolsüz yayılmadan sonra, her 
zamankinden daha fazla insan kentlerde yaşıyor. 
Yoğun kentsel yaşama, günümüzün çevresel ve 
kaynak krizleri de eklenince mutluluğumuz için 
dertlerimize deva görünen yeni araştırma alanları 
yaratmak zorunlu görünüyor. Mimari proje 
stüdyosunun temel konusunu da bu “mutlu 
insan/mutlu kent” araştırması oluşturuyor. 
Stüdyonun amacı, kentsel ölçekte adil, güvenli, 
sağlıklı, eğlenceli... aktif topluluklar yaratmayı 
başaran, yaşanabilir mutlu kent ve kentli üzerine 
geliştirilecek mimari programları ele almaktır. 

https://mutlukent.blog/


 
 

 
2. PROGRAM 

 

HAFTA TARİH ÇALIŞMA 

1 
16.09.2019 Konuların Açıklanması 

ÇALIŞMA – 1: KENT İÇİNDE TASARIM EGZERSİZİ 19.09.2019 

2 
23.09.2019 

ÇALIŞMA – 1: KENT İÇİNDE TASARIM EGZERSİZİ 
26.09.2019 

3 
30.09.2019 ÇALIŞMA – 1: SUNUM / TESLİM 

TASARIM ARAŞTIRMALARI 03.10.2019 

4 
07.10.2019 

TASARIM ARAŞTIRMALARI 
10.10.2019 

5 
14.10.2019 

STÜDYO ÇALIŞMASI / SEMİNERLER 
17.10.2019 

6 
21.10.2019 

STÜDYO ÇALIŞMASI / SEMİNERLER 
24.10.2019 

7 
28.10.2019 

STÜDYO ÇALIŞMASI 
31.10.2019 

ARA TATİL 

8 
11.11.2019 

STÜDYO ÇALIŞMASI 
14.11.2019 

9 
18.11.2019 

JÜRİ: ARA DEĞERLENDİRME 
21.11.2019 

10 
25.11.2019 

STÜDYO ÇALIŞMASI 
28.11.2019 

11 
02.12.2019 

STÜDYO ÇALIŞMASI 
05.12.2019 

12 
09.12.2019 

STÜDYO ÇALIŞMASI 
12.12.2019 

13 
16.12.2019 

STÜDYO ÇALIŞMASI 
19.12.2019 

14 
23.12.2019 

JÜRİ: DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME  
26.12.2019 

 

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; Mimari Proje 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 5. ve 6. 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 değil 
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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