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içerik
Günümüzde çoğunlukla toplum mühendisliğinin bir parçasına dönüşen mimari tasarım ve
projelendirme süreçleri, ancak sürdürülebilir yerel mimarlık perspektifi ile dengesini
bulabilir.. Yapı-insan-çevre ilişkisini dengeleyecek mimari yaklaşımın temellenmesi için çok
yönlü araştırma ve çalışma disiplini gerekiyor ki, topografya bilgisi, çevre bilinci, yerel
malzeme bilgisi, işçilik kalitesi ve yenilikçi teknolojiler ile sosyal yapı öğretileri, bu bütünün
ayrılmaz parçalarıdır. Ancak bu bilgi ve tecrübe bütünü ile yaratıcılığı kısıtlanmayan çağdaş
mimarlığa yepyeni uygulama alanları açabilecektir.

Ekolojik mimarlık alanında 25 yılı aşan uluslararası proje ve uygulama birikimleriyle And
Akman ve Mehmet Şenol, 7 yıldır eds-architecture olarak bu alana odaklı mimari proje ve
eğitim çalışmalarına devam ediyor. “Mimarlığın Yerine Aitliği” üst kavramı ile başlatacakları
tasarım atölyelerinin ilki Ada-art yerleşkesinde bu yaz gerçekleşecek.
Atölye haftasına, ekolojik yerleşim olgusu, insan sağlığı odaklı mimarlık, topoğrafyaya
tümevarım ya da tümdengelim ile bakış gibi altbaşlıklar ile, yaratıcılığımızı ortaya çıkartacak
bir tasarım yolculuğu diyebiliriz.
Bir haftalık atölye çalışmasında ayrıca ekolojik mimarlığın ayrılmaz parçası olarak
topoğrafyanın tanınması ve incelenmesi bakımından mermer ocakları ile açık hava müzesinin
gezilmesi ve tepe ile köy yürüyüşlerinin yapılması programlanmıştır. Deniz kenarında yer alan
ada-art yerleşkesinin kendi sahili ise yüzmeye çok elverişlidir.

1. Yerine ait mimari tasarım atölyesi

eğitmenler

Mehmet Şenol biyografi:
hochschule für gestaltung kiel den mimar olarak mezun olduktan sonra düsseldorf güzel sanatlar akademisinde
eğitimine devam etti. 1990-1999 yılları arasında rkw ‘rhode kellerman wawrowsky’ mimarlık ofisinde önce
düsseldorf sonra berlin’de çalıştı. berlin’de çalıştığı dönemde 1996-1997 yılları süresince kendi sahibi olduğu ve
yönettiği imago sanat galerisinde sanatın farklı dallarından sanatçılar ile etkinlikler düzenledi. 1997 yılında ‘ada art’
ı kurdu ve mimarlık ile sanatsal alanda faaliyetlerine devam etmektedir. 2000’dan 2006’ya kadar ‘ece türkiye’ de
mimari departman yöneticisi olarak çalıştıktan sonra 2007 yılında önce kendi ofisini kurdu, ardından da and akman
ile eds-architecture çatısında birleşerek eds-a’nın marmara adası ofisini kurdu.

And Akman biyografi:
And Akman, 25 yıldır yapı biyolojisi ve ekolojisi üzerine sürdürdüğü uluslararası akademik ve mimari çalışmalarına
mimarlık eğitimi aldığı Mimar Sinan Üniversitesinde başladı. Eğitimini New York Üniversitesi (New York University),
ardından da Alman Yapı Biyolojisi Enstitüsü’nde (Institut für Baubiologie + Ökologie) sürdürdü. Almanya’da
bulunan Lichtblick Mimarlık Bürosunda 17 yıl süresince uluslararası ekolojik mimari proje ve yapı uygulamaları
gerçekleştirdi. 2007 yılında Türkiye'ye döndü ve çalışmalarına Türkiye'de devam etme kararı aldı.
2014 bahar yarıyılından itibaren Konya Selçuk Üniversitesine davet edildi ve "Çağdaş Kerpiç Yapı Proje
Yürütücüsü” olarak bu alanda eğitim vermeye başladı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın
(United Nations Development Programme) Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi’ne danışmanlık yapan
Akman; halen, kurucu ortağı olduğu "eds+architecture"da uluslarası mimari proje ve uygulama çalışmalarını
sürdürüyor. Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü’nü 2014 yılında kuran Akman, bu alanda uluslararası
makaleler yayınlıyor ve bu alanda konuşmacı olarak davet edildiği üniversitelerde ve katıldığı konferanslarda bilgi
ve tecrübelerini paylaşmaya devam ediyor.
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Program akışı
27.06.

28.06.

20:00
21:30

10:00
11:00 – 13:00
16:00 – 18:00
20:00

29.06.

10:00
11:00-13:00
14:00
20:00
30.06.
10:00
11:00 – 13:00
16:00 – 18:00
20:00

01.07.

02.07.

10:00
11:00
20:00
21:30

Varış
Akşam yemeği
Film gösterimi
Kahvaltı
-Ekolojik yapı ve yerleşim olgusuna giriş-Proje alanı neye göre seçilir & arazi seçimiAkşam yemeği

Kahvaltı
İnsan sağlığı odaklı mimarlığın temel kuralları
Gündoğdu köyü ziyareti
Akşam yemeği
Kahvaltı
-Yerine ait mimarlık fonksiyonlarının belirlenmesi & eskizler
-Yerinde mimarlık, taslaklarAkşam yemeği

Kahvaltı
Saraylar, Mermer ocakları ziyareti
Akşam yemeği
Film gösterimi

10:00 Kahvaltı
11:00 – 13:00 -Yerinde mimarlık, taslaklar16:00 – 18:00 -Yerinde mimarlık, konsept tasarımları20:00 Akşam yemeği
03.07

10:00

Kahvaltı

22:00

Eğlence

10:00

Kahvaltı
Vedalaşma

11:00 – 13:00 -Sunumlar15:00 – 19:00 -Sunumlar20:00 Akşam yemeği
04.07.
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ORGANİZASYON
•
•

Atölye ücreti 1200.-TL’dir
Öğrencilere %10 indirim uygulanır

•

Atölye ücretine 2-3 kişilik odalarda konaklama,

•

kahvaltı ve akşam yemeği dahildir

İLETİŞİM & KAYIT
Eğitim içeriği ile ilgili sorularınız için:
M.

info@eds-a.com

T. 0533 245 32 51
Kayıt için:
M.

info@ada-art.com

T.

0533 422 33 38

Kaydınızın oluşturulması için başvuru formunu doldurarak depozito yatırmanız
gereklidir.

https://www.facebook.com/events/929634887067764/
www.eds-a.com
www.ada-art.com

