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English and Turkish

Self – HUB / Kişisel - MERKEZ
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Afet Çeliker Coşkun, Ahenk Yılgın Damgacı, Seyit Ermiyagil

Photograph of the
workshop organizer/s
(for the booklet)

Biography of workshop
organizer/s
(max 100words)
English and Turkish

Afet Ç. Coşkun - M.Arch: Studied Architecture / Environmental Psychology at
Eastern Mediterranean University. PhD: Studied Philosophy of Architecture at
Eastern Mediterranean University. Currently working as Asst. Prof. Dr. at the
Department of Interior Architecture, Faculty of Architecture, Eastern Mediterranean
University. Main field of subjects are philosophy of architecture, well-being, quality
of life, sustainability and interior design.
Afet Ç. Coşkun – M.Arch: Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Mimarlık / Çevresel
Psikoloji araştırmalarında bulundu. PhD: Doktora çalışması olarak Doğu Akdeniz
Üniversitesi’nde Mimarlık Felsefesi konusunu irdeledi. Şu anda, Doğu Akdeniz
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak
çalışıyor. Ana araştırma alanları, mimarlık felsefesi, iyi-yaşam, yaşam kalitesi,
sürdürülebilirlik ve iç mekan tasarımıdır.
Ahenk Yılgın Damgacı - completed the BA degree in Faculty of Architecture,
Department of Architecture at Eastern Mediterranean University in 1999. After
graduating, she completed her MS degree at Mimar Sinan University in İstanbul,
and studied on Human and Environment Interaction. She decided to major in
Socio-Spatial Transformation in Divided Cities and she has studied and completed
her PhD on, Spatial Reading at Eastern Mediterranean University. She is working
as a full-time instructor in the Faculty of Architecture, Department of Interior
Architecture at Eastern Mediterranean University. Her main field of subjects are;
Spatial Reading, Cultural and Spatial Representation, Discourse Analysis and
Interior Design.
Ahenk Yılgın Damgacı - 1999 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık
fakültesinden mezun olduktan sonra, Yüksek Lisansını İstanbul Mimar Sinan
Universitesi’nde, Çevre ve İnsan Etkileşimi konusunda tamamladı. Doktora
çalışması olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Mekansal Okuma ve Bölünmüş
Mekanın/Yerin Dönüşümü konularını irdeledi. Şu anda, Doğu Akdeniz Üniversitesi,
Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak
çalışıyor. Ana araştırma alanları, Mekansal/Kentsel okuma, Mekansal ve Kültürel
temsiliyet, Söylem analizi, İçmekan tasarımıdır.
Seyit Ermiyagil - Ermiyagil, trained as an architect at Eastern Mediterranean
University in Famagusta, North Cyprus. After graduating in 1999, he has done his
MA degree at Architectural Association in London, UK in 2001, began working as
an architect in the same city.
His early work experience included acting Project Architect on variety of housing,
commercial, industrial and mixed used schemes. Later, in 2005 he moved back to
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North Cyprus, running his own practices and teaching as full-time instructor at the
Eastern Mediterranean University.
Ermiyagil’s design concept is about brisk solutions and clever approaches to
design and utility.
Seyit Ermiyagil - 1999 yılında Kuzey Kıbrıs’ta Mağusa’da Doğu Akdeniz
Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi.1999 - 2001yıllarında Yüksek Lisans
eğitimini Londra’da AA ( Architectural Association)’ de yaptı ve aynı kentte mimar
olarak çalışmaya başladı.
Londra’da bulunduğu yıllarda konut, sosyal konut, ticaret, endüstri ve büyük ölçekli
kentsel projelerin tasarımı ve uygulanmasında görev aldı. 2005 te Kıbrıs’ a
dönerek kendi tasarım atölyesini kurdu. Tasarımını yaptığı çok sayıda projenin bir
bölümü yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşmiş bulunmaktadır. Şu anda Doğu
Akdeniz Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak proje stüdyolarında
ve kuramsal derslerde görev almaktadır.
Ermiyagil’ in tasarım konseptini sarih ve bütüncül bir yaklaşım olarak
tanımlayabiliriz.

Brief Explanation
(aims and expected outcome)
(max100 words)
English and Turkish

Duration

It is aimed to make the participants imagine their daily life routines as
timelines, or visualize a journey from their homeland to the island, or dream
about the life that will be realized for the future and create a “hub” for
themselves. The expected outcome is to form a 2mx2mx2m self-HUB
installation that the audience may enter and experience.
Katılımcıların günlük yaşam rutinlerini, veya kendi ülkelerinden adaya geliş
yolculuklarını, veya gelecekte gerçekleştirmeyi planladıkları yaşamı bir
zaman çizelgesi/çizelge olarak düşünmeleri/zihinde canlandırmaları/hayal
etmeleri ve kendileri için bir merkez yaratmaları amaçlanmaktadır.
Beklenen ürün çıktısı, 2mx2mx2m biçiminde bir kişisel MERKEZ
tasarımıdır. Bu, izleyicilerin de içine girerek deneyimleyebilecekleri bir
enstelasyon olacaktır.
Three days
X

(Possible timing is expected to
be stated clearly on the four
day program)

Four days

Language

English
English +
Turkish

X

Participant students
(Min.20)

30

Place of Workshop

Place

Outdoor

(open air, on the grass, studio,
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Indoor

etc.)

Campus

Spatial requirement,
equipment’s, materials,
any other technical
specification

8 X 2mx2mx2m cube(in the form of structural frame + with nails placed on
every 20cm and the colour should be white – 8 adet beyaz renkli ve çivili
kasnak)

Open-air / on the grass

Studio

Wool Rope (white, black,electric orange, electric green, electric blue,
electric blue- 20 from each) – her birinden 20 adet olacak şekilde renkli yün
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