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Herkese merhaba! 

2017-2018 FADA Atölye Haftası 20-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecektir. Açık çağrıdan 
seçilenler ve davetli yürütücülerle birlikte bu yıl tiyatrodan, grafitiye; mobiliteden linolyuma, yogadan 
sinemaya geniş bir yelpazede değişen 36 atölye düzenlenecektir.

Sizlere atölye seçim süreci ile ilgili bilgi vermek için atölye posterlerini ve takvimi içeren ekteki 
kitapçığı hazırladık. Seçim süreci ile ilgili hatırlatmak istediğimiz bir kaç nokta var.

          1. Bu yıl, atölye seçim formları internet üzerinden doldurulacaktır. Bu iş için hazırladığımız 
çevrimiçi sisteme, 13 Kasım Pazartesi günü saat 16:00’dan itibaren  MEF Üniversitesi FADA
sayfasından erişilebilecek ve 15 Kasım Çarşamba sabah 8.00’e kadar açık olacaktır. Sistem kapandıktan 
sonra atölye seçimi yapılamayacaktır. 
          2. Her öğrenci, atölye seçim formundan 12 atölye işaretlemelidir.
          3. Her atölyenin bir kontenjanı bulunmaktadır, posterlerde görebilirsiniz. Öğrenciler atölyelere  
yerleştirilirken, tercih formunu yükledikleri saate göre tercih önceliği verilecektir. Seçtiğiniz atölyelere 
girebilmeniz için hızlı olmanızı öneririz. Bazı durumlarda seçim yapmadığınız atölyelere 
yerleştirebilirsiniz fakat sizi temin ederiz ki atölyelerin hepsi birbirinden iyi ve bu haftanın en verimli 
şekilde geçebilmesi için özenle seçildi.  
          4. Tercihler, her öğrencinin atölye haftası boyunca en az 3 gününü doldurabileceği şekilde 
dağıtılacaktır.  Hazırladığımız atölye haftası takvimine de bakarak seçeceğiniz atölyelerin 
hangi günlerde olduğunu görebilir, seçimlerinizi birbirleri ile çakışmayan atölyeler üzerinden 
yapabilirsiniz. 

27 Kasım Pazartesi 17.30 - 19.30 arası yapılacak olan ve tüm fakültemizin ve yürütücülerin davetli 
olduğu sergi açılışı ve kokteylde, tüm hafta boyunca üretilen işler sergilenecektir.

İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle!

MEF FADA Atölye Komitesi

Dear all,

We would like to announce you that between November 20th and 24th, we will be organizing FADA 
Workshop Week 2017- 2018. This year we made an open call for workshop tutors and a huge amount 
of applications were received. Following pages of this booklet will display the great variety of 
workshops that are chosen from the open call as well as invited tutors’. 
 
In the selection process of the workshop, there are a few points we would like to emphasize. 

          1. This year, workshop selection form will be filled online.  The system, which will be opened at 
16:00 on Monday, November 13rd, will be online at MEF University FADA page. The system will be 
open until Wednesday, November 15th at 8.00 a.m. Please submit the forms before the system is 
closed.  
          2. All students must make 12 selections from the workshop list.  
          3. Each workshop has a quota. Selection priority will be given based on the submission time of 
selection form filled by the student. We kindly recommend you to act fast so that you can register for 
the workshops you choose. Based on the quota on the workshops, in some cases you may be allocated 
to the workshops that you have not chosen, but we assure you that all workshops are high-quality and 
they have been carefully selected in order to let all students spend this week efficiently. 
The distribution of the choices will be made, in order to fill at least three days of each student. 
          4. Each student must fill at least 3 days with workshops throughout the workshop week. By 
looking at the workshop week calendar that we have prepared, you can see the workshop days and you 
can make your selections accordingly choosing workshops that do not overlap with each other. Based 
on the booklet, you can prepare your schedule for the selection process on Monday. 

The opening of the exhibition where the outputs of the workshops are exhibited will be on Monday, 
27th November between 17.30 – 19.30. We are very excited to see the works and celebrate the 
workshop week together with you in the exhibition.

Thank you!

MEF FADA Workshop Committee
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MEF ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FADA WORKSHOP

 MOBİLİTE 
Mimarlık ve Otomobil 
Bir gelecek öngörüsü içinde, önümüzdeki 25 yıl dikkate alındığında oluşabilecek yaşamsal 
değişimler uyarınca, insan ve makine arasında varolan ilişkinin geleceğe dair şehir kurgusu adına  

sahip olacağı değerlerin ulaşım sistemleri, çevresel normlar, mimarlık, şehir 
planlaması, ürün tasarımı ve global unsurlar göz önüne alınarak bir araç ve 
yaşam birimi tasarımı projesi ile değerlendirilmesi ve yeniden 
yorumlanması.


Geleceğe dair oluşturulacak ulaşım paradigmaları dikkate alındığında, ileri 
teknolojiler ve yeni üretim sistemleri arakesitinde kurgulanabilecek olan 
yaşamsal dönüşüm uyarınca soyut, değişken, modüler, dönüşümsel, 
programlanabilir, esnek, uyarlanabilir ve çağrışımsal boyutta 
değerlendirilebilecek olan yaşam ve ulaşım önerileri geliştirmek. Paralel 
olarak hareket, devinim, zaman ve mekan uzamı, mekansal algının farklı 
eşikleri, cisimleştirmek, somutlaştırmak, beden, makine, yol, hız ve 
sürmek gibi kavramlar bağlamında duygusal, estetik ve sembolik normlar 
gibi değerlerin dikkate alındığı bir tasarım süreci deneyimlemek.  

Yürütücü: Engin Tulay / www.engintulay.com 

Workshop 20-24 Kasım 
2017 tarihleri arasında 
9.00-13.00 . 14.00-18.00 
saatleri arasında tüm 
gün çalışma düzeninde 
işlenecektir. 
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Yolculuğun günlüğü Mini defterler: içinde hikayeler, doodlelar, eskizler, 
kelimeler, resimler, kağıt parçacıkları, pop-up temsiler, 
kolajlar, zihinsel haritalar, şemalar +++…

              aylak yolculuklardan toplananlar
              bellekten kopup gelenler / anımsananlar
         +    nesneler, olaylar, kişiler ve yerler arasında yeni ve sabit 
              olmayan ilişkisisel örüntüler
              hisler
              atmosferler

***TASARIMCININ günlüğü: anında ve anlamlı bir soruşturma alanı*** 

Bilinmeyen İstikametler Bürosu
Bureau of Unknown Destinations

Ekip: Bilge Bal + 10  

21-24 Kasım 2017

Biz zihni ve arzuları kendi yolundan çıkarmak 
ve kendi istediği ile hareket etmesine izin 
vermek isteyen 11 kişilik bir grubuz. 
Bilinmeyen istikametlere yolculuğa çıkıyoruz.  
İstanbul’un bir kısmı bizim için neredeyse 
yok gibi, bilmiyoruz özeliikle birbirine 
bakan iki yakayı. 

Zamana karşı güneş saatini dikkate alıyoruz. 
Zamanımızı kendimiz yönetiyoruz. Öyleki onu 
hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Evrensel 
bilginin uzlaşmacı grafiğini işlemiyoruz. 
Doğru bir okuma biçimimiz yok. Bir rota 
önermiyoruz, Akılcı, işlevsel, planlı, 
yönlendirici değiliz. Anlık, tesadüfi ve 
düzensiz, çelişkili ya da tutarsız olana prim 
veriyoruz.  Hareketimiz bir nevi yerle sohbet 
ve bu bağlamda günlüklerimiz, tarihi açık 
birer anlatı. 
Kentte gezinen kimi zamanda ayağı yerden 
kesilen adımlarız biz. Bir zamanlar –ki belki 
hala bugün de- melankoli ve umut dolu, acayip 
düşüncelere dalmışlar(ın) vapurlar(ı) iyiki 
var ve bizi bilinmeyene doğru götürüyorlar. 
Vapurda olma hali ise bambaşka birşey: ya-
kasız olma hali. Bu sıradan araçları bir yere 
yetişmek için değil keyfimizce sürtmek için 
kullanıyoruz. Bizim için bilinmeyen istika-
metlere yolculuk hem bir ilham hem bir 
ayrıcalık hem de bilinmez olanın pratiğinin 
geliştirilmesi. Kendi yer anlayışımız, mekan 
dizimimiz, topografik ilişkilerimiz  -ve 
belki kişisel atlaslarımız- var. 

Etrafımız gizemli bir peyzaj ile örülü ve 
aslında bu peyzaj, aşina, bildik 
olduklarımızla aynı uzamsallığı barındırıyor. 
Bilinmeyen, her yerde bilinenle içiçe geçmiş 
durumda, açık olan üstü örtük olanla, görünen 
görünmeyenle, bildik olan hayal ile, deneyim 
verili olanla, anılar arzularla, uğraklar 
uğranılmayanlarla. Bilinmeyeni Görmek için 
kendi alışkanlıklarımızı kırıp birkaç günü 
tersine döndürmemiz gerekli. Tam nereye 
gideceğimizi bilmeden bir hatta binelim ve 
yolculuk başlasın.

Hedef, günlük hayatın onaylanması ya da 
gündelik kaosu düzene sokma girişimi değil, 
sadece yaşadığımız yaşama uyanmanın bir yolu, 
amaçlı bir amaçsızlık ya da amaçsız bir oyun.
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Nilüfer Kozikoğlu  
Orkun Beydağı  
Gülay Elbasdı 
Damla Soyseven 

21-22 November 2017 
9am-7pm 

MEF University 

www.alve0sis.com 

Stuffed Cast is a two-day workshop 
engaging with computer-aided 
architectural design and analogue 
tools to explore new modes of 
manufacturing. Using fabric 
formwork and concrete, the 
workshop offers the unique 
opportunity to implement digital 
form-finding methods and fabric 
forming techniques at 1:1 scale.   
The aim of the workshop is to create 
multidirectional tubular concrete 
toys.  

DAY 1

08:30 - Meeting 
09:00 - Introductory lecture           
10:30 - Divide into 8 groups           
10:30 - Design a mesh surface

13:30 - Pattern production 
16:30 - Sewing

DAY 2

08:30 - Meeting 
09:00 - Hanging 
11:30 - Concretisation

15:30 - Presentation

 Requirements

- Computer w/ Rhino,Grasshopper, 
Adobe Illustrator

- Sewing facilities

- Mixing and Pouring capabilities

Stuffed  
Cast  
Workshop
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ATÖLYE:

BAŞKASI
İÇİN
TASARLA

SUAT BATUHAN ESİRGER
(MİMAR, MAKER)

UFUK BARIŞ MUTLU
(TASARIMCI, SANATÇI)

24 KASIM CUMA, 10.00-15.00
YER: MEF ÜNİVERSİTESİ
KONTENJAN: 16 KİŞİ

#TASARIM
#ÜRETİM
#PROTİPLEME
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 Atölye çalışmasının ilk gününde konuyla bağlantılı örneklere de              

 değinilen sunum ile başlayarak , Yazı ve Mekan ilişkisi üzerine yapılacak          

 çalışma tanımlanacaktır. Daha sonra katılımcılardan seçecekleri mekanı       

 araştırmaları; mekan hakkında bilgi ve her türlü malzeme toplamaları               

 istenecektir. Fotoğraflar, çizimler, üç boyutlu nesneler ve her türlü                  

 efemera bu malzemelere dahil edilebilir.                                                                                      

 Atölye çalışmasının ikinci gününde temel tipografi bilgilerine               

 örnekler eşliğinde değinilecek ve her katılımcı seçtiği mekandan yola               

 çıkarak tasarlamaya başlayacaktır. Katılımcılar, tasarım aşamasında               

 seçecekleri mekana uygun malzeme ve teknik kullanmakta serbest             

 olacaktır.                                                                                                                           

 Gerekli Malzemeler:                                                                                                                           

 80 gr/m2 A3 kağıt                                                                                                             

 5 adet A3 boyutunda eskiz kağıdı                                                                                

 Siyah renkli, ince ve kalın uçlu marker                                                                        

 Her öğrenci için fotoğraf çekebileceği bir araç                                                          

 (fotoğraf makinesi, cep telefonu gibi.)                                                                                                                  

 Bilgisayar ortamında çalışmayı tercih edecek öğrenciler için vektörel bir         

 çizim programının yüklü olduğu bilgisayar.                                                                

 Çalışma sürecinde boyutlu çalışılması durumunda öğrenci; hamur, tel, karton, ip, post-it,                   

 yapıştırıcı gibi kolay bulunabilen malzemelere ihtiyaç duyabilir. Bu durum net olarak                         

 öngörülemediğinden malzeme listesine eklenememiştir.                                                                             

 Atölye Çalışması Mekanı:                                                                                              

 MEF Üniversitesi Stüdyoları ve çeşitli iç ve dış mekanlar                                      

 Katılımcı sayısı 16 kişi ile sınırlıdır.                                                                              

YAZI VE MEKAN
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