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BUG  

 
Biliş ve Uygulamada Gariplikler (Quirks in Cognition and Praxis) 
 
Her şey varlığını değişen ölçeklerde hatalar ve kusurluluklara borçludur. Bunların bir kısmı bir 
şeyin işlerliği tamamen ortadan kaldırıp yok ederken, bir kısmı da sistemin içinde varlığını 
sürdürmeye devam eder, sistemin evrilmesine ve dönüşmesine neden olurlar. BUG tasarım 
atölyeleri olarak bu tür hata ve kusurlulukların peşine düşmeye ve tasarım 
alanında sağlayabileceği olasılıkların neler olduğunu sorgulamaya karar verdik. 

Sözü edilen türden hata/kusurluluklar dahil oldukları süreçleri kesintiye uğratmak yerine onunla 
var olmaya devam ederler. Sürecin belli noktalarında devreye girerek belli bir adımın 
gerçekleşmesine engel olur ya da yeni ve umulmadık bir işleyişe yol açarlar. Bu 
hata/kusurluluklar sistemin/sürecin yetersizliklerini açığa çıkarttığından, sistemin daha iyi 
işleyişine açılan kapılar gibidir. İçeriden ya da dışarıdan yapılan yeni girdilerle başka işleyişler 
tanımlayarak sistem kendini dönüştürür, adapte eder. Biyolojik süreçlerde gerçekleşen bu 
hatalar mutasyonlardır. Bilişim teknolojileri ise bunları BUG olarak nitelerler.  Mimari, kentsel ya 
da ürün ölçeklerinde tasarımda bu hataların karşılığı acaba ne olabilir? 

Mimari ve kentsel ölçeklerde yapılı mekanı, sistem ya da süreçler bütünü olarak 
düşündüğümüzde bu mekanların kullanıcısı olarak bizler her dakika bu BUG'ların etrafından 
dolanan ve yeni işleyişler bularak sistemin tıkanıklığını gidermeye çalışan elektrik devreleri 
gibiyiz. BUG atölyeleri bu süreci biliş düzeyine taşımayı hedefliyor.  

 
 
Atölyelere kayıt için bilgi ve katılımcı formu: 

https://www.facebook.com/groups/367925376598666/ 

 

https://www.facebook.com/groups/367925376598666/


  
 

 

Atölye adı: AKİS 

 

Atölye yürütücüleri: Demet IRKLI ERYILDIZ – Demet MUTMAN – Melike ATICI – Alp 

TAMTABAK  
 

Zaman içerisinde kent imgesindeki devinim, kentsel dokunun ayrışması ve kentin yeni silueti bizi kentin 

“aksine” hareket eden bir yapılaşma, yaşama, deneyimleme haline dair düşünmeye itiyor. Bu tür bir 

devinim sürecinde “AKİS” bir kelime oyunuyla, kentteki ayrışık hallere dikkat çekmeye çalışıyor.  

 Farklı mekansal kimlikler, kentin ve bu alanların pazarlanması, kamusa alanların biçim değiştirmesi ve 

hatta yok oluşu, baskının artışı ve kamuya ait her yerin küresel ekonomiye hizmet etmeye dönüşmesi, 

yeni tür kamusallıklar, teğet geçen topluluklar, teğet mekanlar, hızla değişen kent kesitleri, farklılaşan 

okumalar, yeni çehreler, eski dokular, köhneleşen yapılar, cilalı bloklar, pazarlanan alanlar, küreselleşen 

kentler ve duyusal-sosyal-fiziksel-toplumsal-ekolojik-kültürel-tarihsel-politik-küresel “bug”lar… 

Bu bağlamda atölyenin amacı kentsel yansının devingenliğinin, dün-bugün-yarının kent imgelerinin, 

yeni tür kamusallıkların, kamusal alanlarının, doğa ile bütünleşikliğinin, farklılaşan kent aksının, kentsel 

aykırılıklar bağlamında irdelenmesidir. 

 

Atölyelere kayıt için bilgi ve katılımcı formu: https://www.facebook.com/groups/367925376598666/ 

Doldurduğunuz katılımcı formunu esrasakinc@maltepe.edu.tr veya yektaozguven@maltepe.edu.tr mail adreslerine  göndermeyi unutmayın…Teşekkürler… 
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Atölye adı: DİLSİZ 

 

Atölye yürütücüleri: Gonca Hande ŞAHİN – Merve ÖZHAN – Çağlar BİBER – Mert 

SEZER – Ersin ABAY 

 

Çalışma alanındaki insanların farklı dilleri konuşması, farklı kültürlerden gelmesi gibi bir 

"kusur" varken, bu kusur aslında temeli oluşturur. Tüm çalışma alanı bu kusur üzerinde 

gelişir ve ana fikir kusurlu olmaktır. 

Atölyelere kayıt için bilgi ve katılımcı formu: 

https://www.facebook.com/groups/367925376598666/ 

Doldurduğunuz katılımcı formunu esrasakinc@maltepe.edu.tr veya 

yektaozguven@maltepe.edu.tr mail adreslerine  göndermeyi unutmayın…Teşekkürler… 
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Atölye adı: KUSURA BAKMA! 
 

Atölye yürütücüleri: Kunter MANİSA – Bora YERLİYURT – Selim ÖKEM  

 

Bütünü oluşturan parçaları, katmanları mıdır? Bütünün kusurlu olması 

parçaların/katmanların da kusurlu olduğu anlamına gelir mi? Ya da kusursuz bir 

bütünü oluşturan her bir bileşen de mükemmel midir? Bütün parçaların tümü 

müdür? Bütünü oluşturan sadece onun parçaları mıdır? Parçalardan fazlası değil 

midir bütünü bütün yapan! 

Bütün eğer bir kent ise; parçaları yani binalar, ulaşım ağı, parklar, meydanlar, 

altyapısı kusurlarını nasıl gizler bir bütün içinde? Ya da gizler mi, gizlemeli mi? 

Tüm bu soruların ışığında; atölyede sorgulanacak olan kenti oluşturan parçaların 

bir arada veya tek başına olan kusurluluk durumlarıdır. İşlenecek konu bir kent 

parçasını oluşturan kentsel bir doku bütünü olabileceği gibi bu bütünü oluşturan 

yapılar, ulaşım ağları, odak noktaları, meydanlar gibi bileşenleri de olabilir. 

Kentte tekil olarak kusurlu algılanabilecek bir parça, katman veya durum fırsat 

veya olanağa dönüştürülerek kusursuz bir ürün oluşturmak diğer bir olasılıktır. 

Atölyelere kayıt için bilgi ve katılımcı formu: https://www.facebook.com/groups/367925376598666/ 

Doldurduğunuz katılımcı formunu esrasakinc@maltepe.edu.tr veya yektaozguven@maltepe.edu.tr mail adreslerine  göndermeyi unutmayın…Teşekkürler… 
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Atölye adı: DEFO-LARI AÇMAK 

 

Atölye yürütücüleri: Levent ŞENTÜRK – Arzu İL – Hakan KELEŞ 

kusur(lu) – defo(lu) – bozuk  

DEFO-LARI AÇMAK 

manifesto inşa etmek – yeni bir işgal politikası 

• BİR POTANSİYEL OLARAK DEFO 

Başlangıç olarak hedeflenen, yapılacak tartışmalarda ‘defo’nun çağrışımlarını çoğaltmak, yerleşmiş anlam 

kalıplarını tersine çevirmek... 

• ATÖLYENİN DOĞASI / BEKLENTİLER 

Öğrencilerin yetenekli oldukları mecralardan (resim, illüstrasyon, fotoğraf, yaratıcı yazarlık, felsefe, müzik, dans, 

sinema… vb) herhangi birini seçmesi. ‘manifesto inşa etmek / yeni bir işgal politikası’ sürecinin tanımlanması. 

Öğrencilerin seçtikleri yaratıcı üretim kategorisi kapsamında bu sürece nasıl katkıda bulunacaklarının 

belirlenmesi ve ortaya çıkacak veriler doğrultusunda atölyeden beklentilerin bu kez öğrenciler tarafından 

tanımlanması. 

• BİR MANİFESTO NASIL İNŞA EDİLİR? 

Öğrencilerin kendilerini en iyi ifade edebilecekleri mecrada gerçekleştirecekleri performansların 'zihni-

defo'larının yığıntısı; bir hiper-TEXT olması beklenen bu manifestonun materyalini oluşturacaktır. Bir pano üzerinde atölye süresince birikecek olan bu yığın, 

son aşamada revize edildiğinde atölyenin kavramsal çerçevesini aktaran manifesto üretim süreci tamamlanmış olacaktır. 

 

Atölyelere kayıt için bilgi ve katılımcı formu: https://www.facebook.com/groups/367925376598666/ 

Doldurduğunuz katılımcı formunu esrasakinc@maltepe.edu.tr veya yektaozguven@maltepe.edu.tr mail adreslerine  göndermeyi unutmayın…Teşekkürler… 
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Atölye adı: URBANBUG 

 

Atölye yürütücüleri: Tülin GÖRGÜLÜ – Ebru ERDÖNMEZ – Senem KAYMAZ KOCA 

 

Kamusal alanlarda küçük müdahaleler... 

Tasarım süreci içerisinde tasarlanmamış ve planlama sürecinde  öngörülmemiş kusurlu olarak da 

nitelendirilebilecek uygulamaların ya da süreç içerisinde kullanımları  farklılaşmış veya atıl kalmış 

kamusal mekanların;  kullanım çeşitliliği yaratılarak küçük ve dikkat çeken müdahaleler ile  potansiyel 

alanlara dönüştürmek atölye çalışmamızın temel hedeflerinden biri olacaktır.  

Küçük müdahalelerin açılımlarını  katılımcılarla beraber tartışarak mekana yönelik olarak  tasarım ve 

uygulama yapmayı  amaçlamaktayız. Kentin kendi dinamikleri içinde kullanıcılarla beraber yapacağımız 

çalışmalara katılımcıları heyecanla bekliyoruz.. 

 

Atölyelere kayıt için bilgi ve katılımcı formu: https://www.facebook.com/groups/367925376598666/ 

Doldurduğunuz katılımcı formunu esrasakinc@maltepe.edu.tr veya yektaozguven@maltepe.edu.tr 

mail adreslerine  göndermeyi unutmayın…Teşekkürler… 
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Atölye adı: BUGSINBUG 

 

Atölye yürütücüleri: Esra SAKINÇ – Bilgen ATAÇ – Hale SİNİRLİOĞLU – 

   Beril SULAMACI –  Recep AYGÜL 
 

Kusur Ajanları, atölyelere, düzenleme ekibine, tartışmaların içine, her yere sızmışlar. Koridorlarda, kapı 

kenarlarında, masa altlarında, yollarda, sokaklarda, Dinliyor_İzliyor_Gözlüyorlar…. 

 

Bug’ı Bug’a, Bug’ı herkese anlatmak, görünmeyeni göstermek ve hikayeler yazmak için, fotoğraf 

çekmeyi, video yapmayı seven, tersten okuyan ve düşünen, olayları farklı gören, hayalci hikayeci, 

Türkçe’yi iyi kullanan, hızlı çalışan, zehir gibi kusur ajanlarını bekliyoruz. 

 

 

 

 

Atölyelere kayıt için bilgi ve katılımcı formu: https://www.facebook.com/groups/367925376598666/ 

Doldurduğunuz katılımcı formunu esrasakinc@maltepe.edu.tr veya yektaozguven@maltepe.edu.tr 

mail adreslerine  göndermeyi unutmayın…Teşekkürler… 
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