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ATÖLYE SÜRECİ / YÖNTEM 
 
15 haftalık süreyi kapsayacak olan proje atölyesinin ana teması:   
‘mimari tasarım problemleri ile ilişki kurabilme ve bu ilişkiler aracılığı ile kişisel 
tasarım süreçleri oluşturabilme’ deneyimi üzerine kurulacaktır. 
 
Bir ‘deneyim alanı’ olarak tarif edilecek bu atölye süreci için önerilen modelde 
izlenecek yol şöyledir: 
 
15 haftalık süreç bir bütün olarak ele alınacak ve tüm çalışmalar önceden 
tanımlanmış tek bir arazi üzerinde yapılacaktır. Atölyenin sonunda üretilmiş 
olacak ürüne ait tasarım verileri, süreç boyunca adım adım bir tasarım problemi 
olarak tanımlanacak, bu veriler azdan çoğa birbirine eklemlenerek, basitten 
karmaşığa doğru evirilen en az 5 proje oluşturacaktır. ( Bir veriden oluşan tasarım 
problemi, iki veriden oluşan tasarım problemi, üç veriden oluşan tasarım 
problemi gibi…).  Farklı kavramlar ve kavrayışlar üzerine tartışmalarla ilerleyecek 
bu modelde, amaçlanan, farklı verileri almaşık olarak barındıran karmaşık bir 
tasarım problemi karşısında boğulmadan tasarımcının kendi kişisel kavrayış ve 
çözümlerini üretebilmesi, kendi yollarını bulabilmesi için gerekli farkındalıkların 
oluşturulmasıdır. 
 
Üretimler bireysel, paylaşımlar kolektif olacaktır. Çalışmalar stüdyoya her ders 
tanımlanan formatta getirilecektir. Kişiye özel, masa başı ayrı kritik verilmeyecek, 
tüm ürünler her ders gruba tasarımcıları tarafından sunulacaktır. Tartışmalar 
kolektif olacak, kişilerin çalışmaları yürütücü tarafından değerlendirilecek, 
notlandırılacaktır. 15 haftalık süreç bir bütün olduğu ve birbirini tamamlayacağı 
için devamlılık ve üretim ön koşuldur. Notlandırma 15 hafta üzerinden 
yapılacaktır.  
 
Tasarım problemlerine yönelik her derse getirilecek çalışmalar, 3 kriter ile 
değerlendirilecektir: Düşünce, teknik, temsil. Düşünce, tasarıma yönelik ana fikri 
ve düşünceleri, teknik, bu fikirleri hangi araçlarla nasıl bir ürüne 
dönüştürdüğünü, temsil, tüm bunların nasıl ifade edildiğini kapsar. ( bu konu 
atölyede daha detaylı konuşulacaktır.) 
 
Tasarım problemleri ile birlikte konulara ait kavrayışların geliştirilebileceği 
metinler veya okuma listesi verilecek veya önerilecektir. Metinleri anlamak değil, 
anlamaya çalışmak ve sorular sormak… arada dönüp tekrar okumak, tüm bu 
süreç içinde değerli katkılar yapabilecektir. Bunlar formül olarak değil, kavramlar 
üzerine düşünmek için araç görüldüğü taktirde katkı yapabileceği 
unutulmamalıdır.   
Okuma önerisi:  
Verilecek metinler dışında okuma zorunluluğu beklenen tek kitap:  
“ Barınaktan Öte - Anadolu Kır Yapıları”- Kemal Aran / Tepe Mimarlık Kültürü Merkezi 

Önerilen diğer kitaplar: 
Evler Mevsimler- Sophie ve Xavier Bohl Raverdy / Yapı Kredi Yayınları 
Malaparte Evi –Marida Talamona / Yapı Kredi Yayınları  
 



 
Tasarım Problemleri / Süreç Programı 
 
 
Başlangıç 
Atölye süreci boyunca üzerinde çalışılacak olan arazi Kuzguncuk’ta yer 
almaktadır. 15 haftalık süreçte bu arazi üzerinde yapılacak çalışmalara ait 
temalar ve süreler şöyledir: 
 
Temalara ait tasarım problemleri ayrıca verilecektir. 
 
Tema 1:  YER              - 1 hafta 
      yer üzerine konuşmalar 
Tema 2:  yer+ ZEMİN 1       - 1 hafta 
               Mekan ve program üzerine konuşmalar 
Tema 3:  yer+zemin 1+ÇATKIZEMİN     - 2 hafta 
     Mekan, program ve konstrüksiyon üzerine konuşmalar 
Tema 4:  yer+zemin 1+çatkı zemin + ÇATKI  - 3 hafta 
     Mekan, program ve konstrüksiyon üzerine konuşmalar 
Tema 5:  YAPI     - 8 hafta 
     Mekan, program, konstrüksiyon, sistem ve düzen üzerine konuşmalar 
 
Temalara ait verilen süreler yaklaşıktır, değişebilir. Kesin süreler tasarım 
problemleri ile birlikte verilecektir. Dışarıdan davetli katılımcıların yer alacağı en 
az 2 jüri yapılacaktır. Tarihleri ara çalışmalar içinde ilan edilecektir.  
 
 
Değerlendirme 
 
Atölyede her hafta getirilen ürünler notlandırılacaktır. Sene sonu notu sonuç 
ürünlere değil, süreç içindeki performans ve gelişmelere göre 
değerlendirilecektir. Burada temel değerlendirme kriterleri ürünlerin niteliğinden 
öte, ‘çalışma’ ve ‘kendini geliştirme becerisi’ üzerine odaklanacaktır.  
 
Süreç Atölyesi, bu anlamda kendi kendini yetiştirme ve karşılaştığı durumlara 
kendi disiplini içinden yanıt üretilme becerilerine yönelik bir egzersiz ve üretim 
ortamı olarak algılanmalıdır. 
 
 
 
“Her insanın yaşamında problemler vardır. O problemlerle baş edebilme 
becerimiz bizi değerli kılar. ”  code146   filminden … 
 
 
 
 
İyi Eğlenceler. 
Boğaçhan Dündaralp 

 
 
 
 
 
 


