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1. GENEL AÇIKLAMA 
 

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

konu ve tartışma noktaları.  
Gerçek olan ve hayatın içindeki, gündelik pratiğimizdeki “mutlu yaşam alanı” nedir? İstanbul'a veya bir metropole baktığımızda, 
insanların bir araya gelme deneyimlerinden (şu aralar bir araya gelememe deneyiminden), mahalleye ve yaşadığı çevreye sahip 
çıkmaya çalışmalarından bir arayış olduğu net biçimde görünüyor. Proje bunun potansiyelini içinde barındırıyor. Dolayısıyla kentte 
mutlu yaşam ve komşuluk alanı yaratma fikri, ütopik olduğu kadar, gerçekçi de bir arayış... İnsanların iyi bir yaşam sürmeleri için neye 
ihtiyaç duydukları ve bu ihtiyaçları daha iyi nasıl anlayabileceğimize dair bir tasarım metodolojisi araştırmak üzere ve sağlık-refah-
toplum için kalıcı faydalar elde etmek üzere, stüdyo tartışma soruları: 

 İnsanı mutlu ve iyi hisettiren, yaşamı kolaylaştıran, adil, özgür, güvenli ve demokratik ortamlar için “mimarlık” bu dönüşüme 
nasıl cevap verebilir? Sürdürülebilir bir yaşamın “yeni” bir yolunu önermenin, kentsel ve mimari ölçekteki karşılığı ne olabilir? 

 Mimari mekan kendini kentsel çevrenin ölçeğine nasıl adapte eder? Adaptasyon yoluyla gelişmeye, bir gelecek öngörüsüne 
nasıl dönüşebilir?  

 Yaşam tarzı olarak mutluluk öğretisi veya mutlu yaşamak ne demek? Bu sadece felsefi, kavramsal bir soru ya da kendi bireysel 
kaygılarımızı içeren bir durum olmaktan çıktığında, yaşam alanlarımız içinde insanı mutlu ve iyi hissettiren olası işlevler ve 
program bileşenleri neler olabilir?  
 

yer. [istanbul+] 
İstanbul gibi metropol bir kentte, kentsel hafızada önemli yere sahip bir mahalle dokusu içinde, barınma ve potansiyel ek işlev alanları 
içerebilecek yapı adaları.  
 

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

mutlu insan*mutlu habitat 
Son yüzyıldaki kontrolsüz yayılmanın ardından, kentlerde her zamankinden daha 
fazla insan yaşıyor. Günümüzün çevre, sağlık ve kaynak krizleri de kent yaşamına 
eklendiğinde, mutluluğumuz için yeni araştırma alanları yaratmak zorunlu 
görünmekte. Mimari tasarım stüdyosunun ana konusu, bu “mutlu insan / mutlu kent” 
araştırmasına dayanmakta. Stüdyonun amacı, kentsel ölçekte bir mahalle dokusu 
içinde, adil, güvenli, sağlıklı, üretken, eğlenceli aktif topluluklar yaratmayı başaran 
‘mutlu habitat’lar inşa edecek, barınma ve ek mimari programları ele almayı 
hedefliyor. *adaptiogenesis *eudaimonia 
 
*adaptiogenesis. Adaptasyon yoluyla gelişmeye devam eden karmaşık bir ortamı tanımlar. 

Adaptiogenesis, biyolojide canlıların çevresel değişimle karşılaşan davranış 
stratejisini gözlemlemeye ve analiz etmeye yardımcı olan bir alt disiplini ifade 
eder. Morfo-ekolojide, çevresel parametrelerin evrimsel değişikliklerine uyum 
sağlayan bir süreç olarak tanımlanabilir. Bir binanın veya daha büyük ölçekte bir 
şehrin çevresine sürekli olarak uyarlanması sürecine karşılık gelir. 
Uyarlanabilir, esnek, dinamik ve kendi kendine organize olabilen, çevresel 
faktörleri ve diğer yaşamsal parametreleri takip ederek sürdürülebilir bir 
gelişmeyi ifade eder. 

 
*eudaimonia. Yaşam tarzı olarak mutluluk öğretisi. İyi bir içyapıya/ruha/yaratıcı güce/doğaya 

sahip olma hali. 
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2. PROJE STÜDYOSUNUN YAPISI VE PROGRAMI 
Stüdyo, araştırma ve tasarımın sürekli geribildirimini gerçekleştirecek şekilde organize edilerek “araştırma yoluyla tasarım” modelini 
önemsemektedir. Bu, birbirine eklemlenerek gelişecek bir çalışma sürecini, tasarımda sürekli bir araştırma eşliğinde geliştirmeyi 
gerekli kılmaktadır. Stüdyo, sürdürülebilir sosyal- kültürel-ekonomik bağlamlar üzerine entellektüel araştırma yapmayı, spekülasyonlar 
üretmeyi, bağımsız düşünmeyi ve mimari tasarımı bunlar üzerine konumlandırılmayı teşvik edecektir. Stüdyo oturumları; bireysel 
kritikler, seminer ve sunumlar, sınıf içi ortak çalışma ve tartışmalar ile jürileri içerecektir. Stüdyo dört modül halinde birbirine 
eklemlenerek geliştirilecek tek bir tema etrafında yapılandırılacaktır. Tasarım araştırmaları sürecinde öğrencilerin verilecek okumaları 
yapmaları ve bu okumalar eşliğinde sınıf içi tartışmaları yönetmeleri beklenecektir. 
Modül1 [M1]: ön çalışma- kentsel anlatı egzersizleri  
Modül2 [M2]: yaşam alanı senaryoları ve spekülatif program geliştirme 
Modül3 [M3]: sistem bileşenlerinin tasarımı  
Modül4 [M4]: yapısal tektonik bileşenlerin geliştirilmesi 

 

HAFTA TARİH ÇALIŞMA 

1 
19.10.2020 GİRİŞ. KONULARIN AÇIKLANMASI 

M1. ÖN ÇALIŞMA: KENTSEL ANLATI EGZERSİZLERİ_ SEMİNER. GÖRSEL ATMOSFER ANLATILARI 22.10.2020 

2 
26.10.2020 

M1. ÖN ÇALIŞMA: KENTSEL ANLATI EGZERSİZLERİ 
29.10.2020 

3 
02.11.2020 M1. ÖN ÇALIŞMA: SUNUM / TESLİM 

M2. TASARIM ARAŞTIRMALARI_ SEMİNER.MAHALLE 05.11.2020 

4 
09.11.2020 

M2. TASARIM ARAŞTIRMALARI_ SEMİNER.KOLEKTİF TOPLULUKLAR. KENTSEL EKOLOJİ 
12.11.2020 

5 
16.11.2020 M2. TASARIM ARAŞTIRMALARI 

M2. TASARIM ARAŞTIRMALARI: SUNUM/TESLİM 19.11.2020 

6 
23.11.2020 

M3. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM GELİŞTİRME 
26.11.2020 

7 
30.11.2020 

M3. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM GELİŞTİRME 
03.12.2020 

8 
07.12.2020 PIN-UP. GRUP İÇİ JÜRİ 

M3. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM GELİŞTİRME 10.12.2020 

9 
14.12.2020 M3. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM GELİŞTİRME  

JÜRİ: ARA DEĞERLENDİRME 17.12.2020 

10 
21.12.2020 

M3. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM GELİŞTİRME 
24.12.2020 

11 
28.12.2020 M3. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM GELİŞTİRME 

M4. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM DETAYLANDIRMA 31.12.2020 

12 
04.01.2020 M4. STÜDYO ÇALIŞMASI_ TASARIM DETAYLANDIRMA  

PIN-UP. GRUP İÇİ JÜRİ 07.01.2020 

13 
11.01.2021 

M4. STÜDYO ÇALIŞMASI_TASARIM DETAYLANDIRMA 
14.01.2021 

14 
18.01.2021 

JÜRİ. DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME  
21.01.2021 

 

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

Ön Çalışmalar (Çalışma-1): Dönemin ilk haftaları içinde yapılacak ön çalışma, “bir mahalle ölçeği içinde farklı katmanların anlatısı üzerine yapılacak 

tasarım egzersizleri”nden oluşmaktadır.  

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

Tasarım Araştırmaları: Dönem çalışma konusu ve alanı üzerine yapılacak tasarım araştırmaları ve okumaları, bireysel veya gruplar halinde 

yürütülecek, dönem içinde öğrenciler tarafından sunumları gerçekleştirilecektir.  

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

Jüriler: Değerlendirme jürileri, uzman akademisyen ve profesyonel davetlilerin katılımı ile; grup içi (pin-up) jüriler, tüm öğrencilerin katılımı 

ile ortak ve bireysel geribildirim sağlamak üzere dönem içinde farklı aralıklarla gerçekleştirilcektir. 
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5. KATKIDA BULUNACAKLAR 
Dönem boyunca, konu ile ilgili alanlarda deneyim sahibi uzmanlar ve akademisyenler, destekleyici seminerler veya proje kritikleri ile stüdyo 
çalışmalarına katkıda bulunacaklardır. Dönem içi jüri ve seminerlerinin kesin katılım programı dönem başında kesinleşecektir. 
 

6. 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 üretimler, 
* tasarım araştırmaları ve sunumları, 
* dönem içi ara değerlendirme jürilerine katılım ve gösterilen performans, 
* dönem sonu proje teslimi, dikkate alınacaktır.  
Değerlendirmeye konu olan her aşamada üretilen düşünce kadar “temsil ve dokümantasyon” da önemsenmektedir. Temsil araçlarının etkin ve 
nitelikli bir şekilde kullanılması, yapılan çalışmaların sadece sonuçlarının değil süreçlerinin de sistematik bir şekilde dokümantasyonu, stüdyonun 
zorunlulukları arasındadır. Jüri ve teslim materyallerindeki sunumlar için gerekli minimum çıktılar: *projeyi anlatan metinsel ve görsel anlatılar; 
*kavramsal diyagramlar, kolajlar, eskizler, 3 boyutlu çizim ve modeller; *vaziyet planı; *kısmi ve bütüncül planlar; *kesitler ve görünüşler; *strüktürel 
ve yapısal materyale ilişkin bilgileri kapsayan tektonik çizimleri içermelidir.  
Bu genel yaklaşım çerçevesinde dönem sonu başarı değerlendirmesi ağırlıkları şu şekildedir: 

 ön proje, araştırma sunumları,  dönem içi ve jüriler ara değerlendirme % 40 

 süreçte gösterilen performans ve katılım, dönem projesi, dönem sonu teslimi % 60 
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