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Proje Konusu 

KRİZ MEKANLARI  
YAŞAM [barınma/çalışma/buluşma/sosyalleşme] PLATFORMU 

 
 
“Kriz çağında yaşıyoruz. Çevresel kriz, enerji krizi, ekonomik ve finansal kriz, tarım krizi, ideolojik 
kriz, konut krizi….bugünlerde yüzleştiğimiz çok sayıda kriz var; bu krizler bireylerin yaşamını 
etkilemekte, insanlığın başarılarına tehdit oluşturmakta ve sonunda bizlerde geleceğe yönelik 
kaygı, endişe, korku, hayal kırıklığı duygularının oluşmasına neden olmaktadır. Herkes krizin 
üstesinden gelmek için mücadele ediyor ve büyük çaba gösteriyor. Bununla birlikte asıl soru 
“krizlerin özü nedir” sorusudur.  Krizin özünün farkında olmadan, sadece absürd kahramanlar 
olmakla tatmin oluruz. Kararsız gerçeklik ve tanımlayamadığımız değişiklikler ve belirsizlikler 
çizgisinde duruyoruz. Böyle bir bilinçsizlik insan uygarlığında büyük bir güven kaybına neden 
olabilir. Mimarlar ve tasarımcılar bu zorunluluklara derin bir anlayışla nasıl cevap verebilirler?” 

Changhak Choi* 

 
Günümüzde toplumlar çeşitli nedenlerle hızlı nüfus artışı, savaş ve göç, doğal afet, salgın hastalık, gibi çok sayıda 
kriz durumunu deneyimlemektedirler. Bu sürekli ya da geçici olağandışı durumların getirdiği belirsizlik ve kaosa, 
içinde yaşadığımız mekanların nasıl bir yanıt oluşturacağı mimari tasarımın yüzleştiği önemli problemlerden biridir. 
Bu doğrultuda stüdyo KRİZ MEKANLARI temasıyla, söz konusu olağandışı durumlara bir yanıt olarak, kriz 
durumlarının ortaya koyduğu potansiyelleri yeniden okumayı, bu yeni durumların yarattığı talebi ve gerektirdiği 
dönüşümü karşılamayı, yeni/geçici düzene ait mekansal ihtimallerin ve öngörülerin sorgulanmasını 
hedeflemektedir.  

Bireylerin kendi iradelerinin dışında gelişen kriz durumları doğası gereği bir bozumu, değişimi ve dönüşümü 
bünyesinde barındırmaktadır.  Kriz durumları ile yüzleşme deneyimi, öğrencinin öngördüğü bir kriz durumuna yanıt 
vermeli; yanısıra esnek, değişim/dönüşüm potansiyeli taşıyan, yeni koşullara/durumlara adapte olabilen, çok işlevli, 
sürdürülebilir, doğa ile ilişkili,  içinde barınma/çalışma ve buluşma/sosyalleşme gibi günlük yaşam pratiklerini 
barındıran,  gelecekte karşılaşılabilecek benzer durumlara projeksiyon yapan, yaratıcı, yenilikçi, özgün bir 
senaryonun paralelinde gelişen mekânsal çözüm arayışlarını ortaya koymalıdır. Düzeni bozulan günlük yaşantı 
veya tümden değişen hayat akışı için geçici ve/veya kalıcı bir düzen ve mekan ihtiyacına yanıt vermeli ve yeni bir 
başlangıca olanak tanımalıdır.  

* [global] Crisis & Design ver.1.0: Living in the Crisis Era Exhibition (2011): https://www.archdaily.com/182459/global-crisis-
design-ver-1-0-living-in-the-crisis-era-exhibition 

Stüdyonun Hedefleri 

Stüdyonun temel amaçları ve öğrencilere kazandırmayı hedeflediği temel bilgi ve beceriler şöyle özetlenebilir: 

 Hayalgücü, yaratıcı düşünce ve eleştirel sorgulama yeteneğini geliştirmek, 
 Doğal, yapılı ve sosyal çevre verilerini gözeterek yere bağlamsal bir yanıt verebilmek, 
 Kavramsal düzeyde tasarım problemini tanımlayabilmek, 
 Tasarım fikrine paralel senaryo ve program üretebilmek,   
 Mekan/bina tasarımını biçimsel/mekânsal/işlevsel/tektonik ilişkileriyle irdelemek, 
 Mimari tasarım üzerine konuşma, yazma, mesleki terminoloji ve temsil dillerini geliştirmek. 
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Proje Stüdyosunun Yapısı ve Planı  

Proje yeri öğrencilerin kendi bulundukları şehirde, dersin yürütücüleri ile derslerde yapılacak tartışma ortamlarında 
seçilecektir. Öğrenciler tasarım sürecinin başında seçtikleri yere ait okuma ve analizler yapacaklar; senaryo ve 
program önerilerinden sonra ilk tasarım fikirlerini oluşturmaya başlayacaklardır. Tasarım süreci boyunca model ile 
çalışılması esastır; bu hem fiziksel model hem de digital model şeklinde olmalıdır. Süreç boyunca üretilen her ürün 
dönem sonunda tasarım sürecinin gelişimini göstermek için  (çizim ve maket) saklanmalı ve fotoğraflanmalıdır. 

Ders Planı 

HAFTA TARİH KONU 

1 
19.10.2020 
22.10.2020 

Tanışma ve dersin tanıtımı 

Seminer: yeri okumak/anlamak/yorumlamak 

2 
26.10.2020 
29.10.2020 

Yer seçimi üzerine ön araştırmalar 

RESMİ TATİL 

3 
02.11.2020 
05.11.2020 

Çevre ile ilgili okumalar/analizler 

Çevre ile ilgili okumalar/analizler 

4 
09.11.2020 
12.11.2020 

1/500 ve 1/200 çevre maketleri 

1/500 ve 1/200 çevre maketleri 

5 
16.11.2020 
19.11.2020 

Senaryo ve program geliştirme 

Senaryo ve program geliştirme 

6 
23.11.2020 
26.11.2020 

İlk tasarım fikirleri/eskizler/modeller 

İlk tasarım fikirleri/eskizler/modeller 

7 
23.11.2020 
26.11.2020 

İlk tasarım fikirleri/eskizler/modeller 

İlk tasarım fikirleri/eskizler/modeller 

8 
30.11.2020 
03.12.2020 

1. JÜRİ 

Tasarım geliştirme 

9 
07.12.2020 
10.12.2020 

Tasarım geliştirme 

Tasarım geliştirme 

10 
14.12.2020 
17.12.2020 

Tasarım geliştirme 

Tasarım geliştirme 

11 
21.12.2020 
24.12.2020 

Tasarım geliştirme 

Tasarım geliştirme 

12 
28.12.2020 
31.12.2020 

2. JÜRİ 

RESMİ TATİL 

13 
04.01.2021 
07.01.2021 

Tasarım geliştirme 

Tasarım geliştirme 

14 
11.01.2021 
14.01.2021 

Tasarım geliştirme 

Sunuma yönelik çalışmalar 

15 
18.01.2021 
21.01.2021 

Sunuma yönelik çalışmalar 

Online final proje teslimi 
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Florida, R. 2018. Yeni Kentsel Kriz, Doğan Kitap. 
Frederick, M. 2018. Mimarlık Okulunda Öğrendiğim 101 Şey, YEM Yayınları. 
Jackson, I. 2019.  Mimarlık okulunda hayatta kalma kılavuzu, YEM Yayınları. 
Kuban, D. 1990. Mimarlık kavramları: Tarihsel perspektif içinde mimarlığın kuramsal sözlüğüne giriş, YEM Yayınları (NA31.K83 1990).  
Molenbroek, J.F.M.; Mantas, J. ve Bruin, R. de (edited by) 2011. A friendly rest room : developing toilets of the future for disabled and 
elderly people, Amsterdam, The Netherlands : IOS Press.  
Onat, E. 2010. Mimarlık, form ve geometri, Efil Yayınevi Yayınları. 
Onat, E. 2013. Mimarlığa yolculuk, Efil Yayınevi Yayınları. 
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Web sayfaları:  
Architecture post COVID-19: the Profession, the Firms, and the Individuals: https://www.archdaily.com/939534/architecture-post-covid-19-
the-profession-the-firms-and-the-individuals 
How to Design and Calculate a Ramp?: https://www.archdaily.com/895487/how-to-design-and-calculate-a 
ramp?ad_source=search&ad_medium=search_result_all 
Library Design Tips for Social Distancing: https://www.demcointeriors.com/blog/library-design-tips-for-social-distancing/ 

Yarışma duyuruları: 
Pandemic Architecture Ideas Competition Open Call: https://www.archdaily.com/936854/pandemic-architecture-ideas-competition-open-
call 
#mOOO4 ADAPT: Alternative Design After Pandemic Times: https://www.archdaily.com/945769/number-mooo4-adapt-alternative-design-
after-pandemic-times-fundraising-for-covid-19-response-fund?ad_medium=widget&ad_name=ideas-article-show 

Videolar:  
AURA Suare: Aykut Köksal “Covid-19 Salgını ve Sonrasında Mekân”: https://www.youtube.com/watch?v=hxrVb0WFsMY  

Proje Stüdyosu Değerlendirme Kriterleri 

Stüdyoya devam ve aktif olarak katılım (stüdyoda birlikte çalışma, işbirliği yapma, tartışma vb.) öğrencinin yaratıcı 
bir tasarım sürecini deneyimlemesi için son derece önemlidir. 

 Akviteler adet yüzde 

Değerlendirme kriterleri 
 

1. Jüri değerlendirmesi 1 %20 

2. Jüri değerlendirmesi 1 %20 

Ana proje 1 %60 

Toplam 3 100 

 

Projelerin değerlendirilmesinde şu kriterler gözönünde bulundurulacaktır: 
 Tasarımın/ana fikrin özgünlüğü, 
 Kütle biçimleniş kararlarının çevre ile ilişkisi, 
 İç mekan organizasyonu, 
 Taşıyıcı sistem çözümü, 
 Temsil dili ve sunum (genel pafta düzeni, grafiği vb.), 
 Teslimde istenenlerin eksiksiz teslim edilmiş olması, 
 Öğrencinin süreç boyunca gösterdiği performans (sürekli çalışma, motivasyon, tasarım kararlarını kendi 

başına alabilme vb.)  
 

Final Tesliminde İstenenler 

 Yere dair okumalar/analizler (haritalar, siluet ve panaromalar, arazi kesitleri, tarihsel gelişim vb.), 
 Tasarımdaki ana fikri anlatan haritalama, diyagram ve kolajlar, öyküselleştirme (storyboard), modeller, 
 Teknik çizimler (planlar, kesitler, görünüşler) (ölçek 1/500 ve 1/200), 
 3D temsiller (farklı açılardan perspektif çizimler, renderlar), 
 Farklı ölçeklerde maketler (1/500, 1/200, 1/100) (dönem boyunca üretilen çalışma maketleri ve final 

maketlerinin fotoğraflarının drive klasörüne yüklenmiş olması gerekmektedir). 
 Dönem boyunca üretilen tüm stüdyo materyali verilecek google drive klasörüne digital olarak 

yüklenecektir.  
 Ara jüri ve son teslim paftaları NİNOVA’da açılan sınıfa yüklenecektir. Son teslim paftaları hem 

jpeg, hem de pdf formatında yüklenmelidir. Paftaların isimlendirilmesi şu sisteme göre yapılacaktır: 
MIM_dersin CRN kodu_öğrenci numarası_pafta numarası (örneğin Mimari Proje IV için: 
MIM_22128_öğrenci no_01). 

 Son teslim paftaları iki farklı boyutta teslim edilecektir (A3 ve A2). 
 Öğrenciler temsil dili konusunda özgürdürler, kendi tercihleri doğrultusunda teslimlerine eklemeler 

yapabilirler. 

Katkıda Bulunacaklar 

Jüri üyeleri:  
Yüksek Mimar Tülay Karakaş 
Yüksek Mimar Serkan Can Hatipoğlu 
Mimar Burak Pelenk 


