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Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi
ve Kültür Merkezi

Türkiye’nin yarışma ile hayata geçirilen ilk cemevi yapısı olan,
Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi, 9016 Mimarlık
tarafından Alevi inancının bir araya getirici değerleri göz önüne
alınarak tasarlanmış. Beylikdüzü Yaşam Vadisi ile ilişkili olacak
şekilde, 7.800 metrekarelik bir alanda kurgulanan proje, konut

SÖYLEŞİ

Nevzat
Sayın:

“Mimarlık istisnasız
hepimizin içinde olduğu
ama hiçbirimizin
üzerinde konuşmadığı
bir dünya...”
(Sayfa 14)

alanı ve yaşam vadisi arasında bir geçiş mekanı olarak hem Alevi
kültürünün saklı kalmışlığına bir yorum getiriyor, hem de ona
sakin bir görünürlük sunuyor. Projede dinin sembolik bir temsilden
uzak olan mütevazı yanı başarı ile vurgulanırken programın
kendisi sosyal kılınıyor.
(Sayfa 12)
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Milliyet Mimarlık ekinin ilk sayısı mimarlık
camiasında büyük ilgiyle karşılandı. Öncelikle
24 Ocak Pazar günü sokağa çıkma yasağına
rağmen gazete bayilerine ulaşıp Milliyet
Mimarlık ekini satın alan; ardından emailleri,
telefonları ve sosyal medya mesajlarıyla
Türkiye’nin dört bir tarafından tebriklerini
ve iyi dileklerini ileten mimarlarımıza,
iç mimarlarımıza, akademisyenlerimize,
yapı sektörünün profesyonellerine ve
öğrencilere, tüm Milliyet Mimarlık ekibi adına
teşekkürlerimizi sunuyorum.
Gelen olumlu tepkilerden bir kez daha
anlaşılıyor ki mimarlığı ulusal ölçekte
konuşmaya ve tartışmaya çok ihtiyacımız var.
TRT 2 kanalında hazırlayıp sunduğu TV programı
"MİM" ile mimarlığın ulusal ölçekte tartışılır
hale gelmesine katkıda bulunan Mimar Nevzat
Sayın’ın, bu sayımız için kendisiyle yaptığımız
röportajda belirttiği gibi “Mimarlık, istisnasız
hepimizin içinde yaşadığı ama hiçbirimizin
üzerinde konuşmadığı bir dünya...” Mimarlığın
yalnızca mimarlar arasında konuşulması elbette
çok önemli ama tek başına yeterli değil. Yapısal
çevremizin ve kentlerimizin yaşam kalitesinin
iyileşebilmesi için, şehrin sokaklarında yürüyen,
yapıların ve kamusal alanların kullanıcısı olan
kentlilerin de mimarlığın farkında olması
gerekiyor. Bu bağlamda Milliyet gibi köklü ve
ulusal bir gazetenin okurlarına böyle bir ekin
ulaşıyor olması sektörümüz adına gerçekten
çok kıymetli. Yapı sektörünün tüm firmalarını ve
değerli profesyonellerini de Milliyet Mimarlık
ekine verecekleri destekle bu misyona katkıda
bulunmaya davet ediyorum.
Milliyet Mimarlık’ın ikinci sayısında, doğayla iç
içe yaşamanın ve tarımsal üretimin öneminin
daha iyi anlaşıldığı pandemi dönemiyle birlikte
daha güçlü bir eğilim haline gelen kentlerden
kırsal yaşama göç hareketini mimarlar ve
akademisyenlerle birlikte masaya yatırdık. 9016
Mimarlık’ın Alevi inancının “bir araya getirici”
değerlerini göz önüne alarak tasarladığı,
Türkiye’nin yarışmayla üretilmiş ilk cemevi olma
özelliğini taşıyan “Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi
ve Kültür Merkezi” yapısı ile Erginoğlu & Çalışlar
Mimarlık tarafından tasarlanan ve kullanıcılarına
esnek çalışma alanları sunan “Trendyol
Kampüs” projesini detaylı olarak incelediğimiz;
etkinlikleri, yarışmaları ve sektörümüzün
diğer önemli haberleriyle mimarlık dünyasının
ajandasına odaklandığımız bu sayımızı keyifle
okuyacağımızdan eminim.
Milliyet Mimarlık ekini ay boyunca Turkcell
Dergilik’te Milliyet ile birlikte okuyabilir,
www.milliyet.com.tr ve www.yapidergisi.com
websiteleri üzerinden e-dergi
olarak indirebilirsiniz.
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Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı
Mimarlar Derneği 1927, Ankara başta olmak
üzere Türkiye’de modern mimarlık mirasının
belgelenmesi, korunması ve modern
mimarlık mirası hakkında kamuoyunun ve
sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmesi ve
toplumsal farkındalık yaratılmasına yönelik
projelerin geliştirilmesine ve çalışmaların
gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla
2020 yılında “Modern Mimarlık Araştırmaları
Destek Programı”nı başlattı.
Disiplinler arası, özgün ve yaratıcı proje
önerilerine açık olan program kapsamında
bağımsız araştırmacıların, akademisyenlerin
ve lisansüstü çalışma yapan araştırmacıların
geliştirecekleri projeler ve bu projelerle
ilgili olarak gerçekleştirecekleri faaliyetler
desteklenecek.
Önerilen projelere sağlanacak destek,
gereksinim duyulan maddi ihtiyaçların kısmen
ya da tamamen karşılanmasına yönelik
olabileceği gibi dernek mekanında etkinlik
organizasyonu yapma imkanı, kurumsal
ve akademik birliktelikler ve bağlantıların
kurulması için danışmanlık sağlamak veya
yapılan çalışmaların tanıtımına, sunumuna
ve yayınına yardımcı olmak şeklinde de
olabilecek. Program kapsamında projelere
sağlanacak maddi ihtiyaç desteği toplamı
15.000 TL olup, bu miktar en fazla 3 projeyi
desteklemek için kullanılacak.
www.md1927.org.tr

Kiptaş Silivri 4. Etap Konutları’na Bronz Ödül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan
KİPTAŞ’ın inisiyatifiyle hayata geçirilen ve PDG
Mimarlar tarafından tasarlanan Silivri 4. Etap
Konutları Projesi, 2007 yılından bu yana farklı
disiplinlerden nitelikli tasarımları ödüllendiren
IDA - International Design Awards’ın 2020
kazananları arasında yer aldı.
İstanbul’un Silivri ilçesinde 95 bin metrekarelik
bir alana yerleşen, 1396 konutun yanı sıra sosyal
donatılar ve geniş bir peyzaj alanından oluşan,
katılımcı tasarım anlayışından yola çıkarak “İyi
yaşamak herkesin hakkı” sloganıyla kullanıcıların
ihtiyacı olan nitelikli konutları uygun bir bütçe
ile sunan Kiptaş Silivri 4. Etap Sosyal Konutları,

14. International Design Awards’ta Düşük
Maliyetli Konut Kategorisi’nde Bronz Ödül’ün
sahibi oldu.
Yerleşim planı, donatıları, sirkülasyon ağı ile
kentten ayrışan kapalı bir site olmak yerine
kentle bütünleşmeyi, % 40’tan fazla rekreasyon
alanı ile herkesin hakkı olan yeşile erişmesini,
kente ve kentlilere çağdaş bir mimari dil
ile tasarlanmış kullanışlı, özgün, güvenle
yaşanacak konutlar sunmayı hedefleyen ve tüm
bu özellikleriyle sosyal konut standardını üst
seviyelere taşıyan Kiptaş Silivri 4. Etap Sosyal
Konutları yarışmada Türkiye’den ödül alan tek
proje oldu.

Sürdürülebilirliğin
Geleceği Yeşil
Rapido 2021’de
Konuşulacak
Daha yaşanabilir kentler ve sağlıklı
yapılı çevreler tasarlamanın önemini
sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alan
Yeşil Rapido Konferans serisi, bu yıl
“Nefes Alan Bir Dünya İçin Tasarım”
temasıyla online olarak hayata geçiyor.
Ülkemizdeki yapı sektörünün çevre
duyarlılığı konusunda gelişimine destek
olmak amacıyla gerçekleşecek olan
organizasyon; 3 Mart, 22 Mart ve 14
Nisan 2021 tarihlerinde üç ayrı oturumla
ücretsiz olarak takip edilebilecek.
Mimarlık ve inşaat süreçlerinin çevresel
etkilerini masaya yatırmaya ve yeni
çözüm önerileri sunmaya hazırlanan
online konferans serisi Yeşil Rapido 2021,
Ekoyapı Dergisi, ArcheThink ortaklığında
gerçekleşecek. Dörken Sistem stratejik
ortaklığı ve Roca’nın konferans
sponsorluğu ile başlayacak olan seri,
tasarım ve mimarlık sektörleri özelinde
“sürdürülebilirlik” konusuna odaklanacak,
ulusal ve uluslararası birçok önemli
isme ev sahipliği yapacak. Yeşil Rapido,
Türkiye’deki mimarlık ve sürdürülebilirlik
çerçevesinde yapılan tek konferans
olma özelliğini taşıyor. Konferansın bu
yılki konuşmacıları ise; Architecture
2030 CEO’su Edward Mazria, Waterloo
Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği
Bölümü ve Mimarlık Fakültesi Doçenti
Dr. John Straube ve GG Loop Kurucusu
Giacomo Garziano olacak. Konferans,
yapı sektörünün tüm temsilcileri, yapı
üreticileri, mimarlar, iç mimarlar, peyzaj
mimarları, şehir plancıları, mühendisler,
müteahhitler, konuyla ilgili akademik
kişiler, sivil toplum örgütleri, yapı
malzemesi üreticileri, öğrencileri ve
sürdürülebilirlik algısı yüksek ilgilileri
online platformda buluşturacak.
www.yesilrapido.com
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Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması
Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık
emekçilerinin, insanlığın karşılaştığı en büyük
salgınlardan birisi ile mücadele sürecinde
gösterdikleri insanüstü özveri karşısında
toplumun duyduğu şükranı ifade etmek ve
hayatını kaybeden sağlık emekçilerini anmak
amacıyla Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma
Mekanı Proje Yarışması’nı düzenliyor.
Yarışma alanı, başkent Ankara’nın erken
Cumhuriyet döneminden başlayarak
sağlık alanı olarak gelişmiş ve bu nedenle
de “Sıhhiye” ismiyle anılan bölge içinde
yer alıyor. Yarışmacıların detaylı olarak
ele almaları beklenen proje alanı Sıhhiye
Otoparkı ile Sıhhiye Pazar Alanı arasındaki
bölge. Projenin etki alanı ise Sıhhiye Pazar
Alanı’nı ve Aksu Caddesi’nin bir bölümünü
kapsayacak şekilde, Abdi İpekçi Parkı’ndan
Kurtuluş Parkı’na uzanıyor. Yarışmada
katılımcılardan anma mekanı tasarımına dair
kurgu geliştirmeleri; öngörülen sanatsal ve
plastik değer taşıyan uygulamaların anma
mekanıyla ilişkisinin ve kavramsal içeriğinin
tanımlanması; “proje alanı” ve “etki alanı”
ilişkisine dair senaryolar geliştirilmesi; alanın

barındırdığı toplumsal yapının (özellikle
son yıllarda yaşadığı yıpranma göz önünde
bulundurularak) geliştirilmesine dair öneriler
getirilmesi; toplumun tüm kesimlerini
içeren, insan ve ekoloji odaklı, çocuk, yaşlı
ve engelli erişimini gözeten, aynı zamanda
doğaya ve çevreye duyarlı düzenlemeler
yapılması; proje alanının, yakın çevredeki
yeşil alanlarla ilişkisinin düşünülmesi ve
Abdi İpekçi Parkı ile Kurtuluş Parkı arasındaki
ilişkinin güçlendirilmesi; alanın farklı zaman
dilimlerindeki dönüşümünün ele alınması;
yarışma alanı içindeki motorlu araç, bisiklet
ve yaya trafiğinin önerilen senaryolar
doğrultusunda düzenlenmesi; bölgedeki
yaya hareketliliğinin önemli bir dinamiğini
oluşturan Sıhhiye Pazar Alanı’nın işlevinin
korunarak yeniden yorumlanması; kamusal
katılımın öne çıkarılarak kentsel yaşam
kalitesinin artırılması bekleniyor.
Yarışma projelerinin son teslim tarihi 17 Mayıs
2021 olarak belirlenmiş. Yarışma sergisi ve
kolokyumunun ise 29 Mayıs’ta gerçekleşmesi
planlanıyor.
yarismayla.ankara.bel.tr

Asia Young Designer
of the Year Ödülü

Nippon Paint tarafından 13 yıldır düzenlenen
Asia Young Designer Awards (AYDA), 20212022 döneminde Türkiye’nin de katılımıyla
toplam 16 ülkede eş zamanlı olarak organize
ediliyor. Türkiye’deki üniversitelerde öğretim
gören 2. sınıf ve üzeri tüm iç mimarlık
öğrencileri ile 3. sınıf ve üzeri mimarlık
öğrencilerine açık olan yarışmada her bir
kategorinin ulusal kazananı, ülkelerini
temsil etmek üzere, diğer ülkelerden gelen
katılımcılar ile yarışarak “Asia Young Designer
of the Year” ünvanı ile Harvard University
Graduate School of Design’da 10.000 USD
değerinde 6 haftalık Design Discovery
Programme’a katılma fırsatı yakalayacak.
“Mimarlık” ve “İç Mimarlık” olmak üzere iki ayrı
kategoride düzenlenen yarışmanın bu seneki
teması “Empati ile Tasarla” olarak belirlendi.
Son başvuru tarihi 21 Mayıs olan yarışmanın
finalistleri 21 Haziran’da belirlenecek.
Şangay’da yapılacak olan ödül töreni ise 2022
ortalarında gerçekleştirilecek.
nipponboya.com/tr/ayda

İMİB Doğal Taş Söyleşileri Devam Ediyor
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)
organizasyonu ile düzenlenen online doğal
taş söyleşi serisinin sekizincisi 29 Ocak Cuma
günü Mimar Burak Yardımcı’nın katılımıyla
gerçekleştirildi. Mimar Yasemin Şener
moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide
WE’re Kurucu Ortağı Burak Yardımcı,
Galata Apartmanı ile “Bakırköy Cumhuriyet
Meydanı ve Yakın Çevresinin Kentsel Tasarım
Projesi Yarışması”nda eşdeğer ödül alan ve
sonrasında uygulama sürecine geçmeye
hak kazanan projelerindeki doğal taş
uygulamalarını izleyicilerle paylaştı.
Doğal taş kullanımının öne çıktığı çağdaş
mimarlık yapılarının mimarlarının
anlatımıyla ele alındığı İMİB Doğal Taş
Söyleşileri, Arkitera’nın YouTube ve Facebook
hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.
Ayda bir söyleşinin gerçekleştirildiği seri
kapsamında Aralık ayında mermer tasarım

ürünleri ile Dila Gökalp; Kasım ayında
Türkiye Cumhuriyeti Misyon Binaları
Strazburg ve Angelos Organik Zeytinyağı
Tesisi projeleri ile Mimar Han Tümertekin;
Ekim ayında Bodrum Havalimanı, AKM
binası, Dakar Kongre Merkezi ve Sipopo
Kongre Merkezi projeleri ile Tabanlıoğlu
Mimarlık ortağı Mimar Melkan Gürsel; Eylül
ayında Swissotel Resort Bodrum Beach
ve Eskişehir SPA & Termal Otel projeleriyle
Mimar Gökhan Avcıoğlu; Temmuz ayında
Kapadokya Bölge Müzesi projesiyle Mimar
Ömer Selçuk Baz; Haziran ayında Kartal
Dragos Kahramanlar Camii projesiyle Mimar
Emre Apak ve Mayıs ayında Arkas Sanat/Urla
projesiyle Artı 3 Mimarlık konuk edilmişti.
İMİB Doğal Taş Söyleşileri ilerleyen aylarda
Türk doğal taşlarının kullanıldığı çağdaş
mimarlık örnekleriyle devam edecek.
www.naturadergi.com/dogal-tas-soylesileri/
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Çanakkale Seddülbahir Kalesi Restorasyonu Devam Ediyor

neticesinde kapının orijinal temellerine
ulaşılmış. Kapının temel duvarlarının
sağlamlaştırılması, kısmi tümlemelerle yaklaşık
olarak bulundukları kotta korunmasına karar
verilmiş.
Seddülbahir Kalesi yeniden kullanım
projesinde kale girişini belirtmek ve köy
meydanından kale algısının güçlenmesi adına
Bab-ı Kebir kapısının rekonstrüksiyon projesi
tamamlanmış. Yarı geçirgen ahşap malzeme
ile arşiv belgeleri referans alınarak tasarlanan
projenin uygulama çalışmalarına yakında
başlanması planlanıyor. Restorasyon projesi
kapsamında ayrıca ilk şehitlerin anısına kalenin
kuzeydoğu beden duvarına yapışık temsili bir
mezarlık inşa edilmiş ve proje ekibinin önerisi
olarak kalenin dışından, erişime açık bir ziyaret
noktası olması düşünülmüş.
Çanakkale Seddülbahir Kalesi’nin restorasyon
uygulamaları %98 oranında tamamlanmış
olup çok yakında sonuçlanması bekleniyor.
2021 yılında kısmi olarak tamamlanacak olan
müze uygulamaları, teşhir tanzim, ek yapılar,
elektromekanik, aydınlatma, alt yapı ve peyzaj
işlerinin sonunda kalenin ziyarete açılması
planlanıyor.

Bu bir ilandır.

Çanakkale Seddülbahir Kalesi’nin Çanakkale
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
(ÇATAB) tarafından 2015 yılında başlatılan
restorasyon uygulaması devam ediyor.
Restorasyon çalışmaları, ÇATAB’ın teknik
kontrollüğü ve yürütücülüğünde, İstanbul
Teknik Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi
Gülsün Tanyeli, Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik,
Dr. Haluk Sesigür ile Koç Üniversite’sinden Prof.
Dr. Lucienne Şenocak ve 2006 tarihli onaylı
konservasyon projesi yürütücüsü Mimar Arzu
Özsavaşcı’dan oluşan bilimsel danışma kurulu
kararları ile sürdürülüyor.
Seddül-bahr, yani “denizin seddi” anlamına
gelen 17. yüzyıl Osmanlı kalesi, Çanakkale
tarafında bulunan Kumkale ile birlikte
IV. Mehmet’in annesi Hatice Turhan Sultan
tarafından Boğaz saldırılarının karşılandığı
ilk savunma hattını oluşturmak amacı ile
inşa ettirilmiş. Stratejik konumu dolayısıyla
Çanakkale Deniz Savaşları sırasında ağır şekilde
bombalanmış olan kale, Çanakkale savaşlarının
ilk şehitlerinin verildiği yer olmuş.
Seddülbahir Kalesi restorasyon uygulama
sürecinde, üç boyutlu tarama verileri
kullanılarak güncel rölövelerin hazırlanması,
revize restorasyon projelerinin hazırlanması eş
zamanlı olarak devam etmiş. Kalenin gerekli
bölümlerinde strüktürel analiz yapılarak
güçlendirme projeleri hazırlanmış. Uygulama
sürecinde hazırlanan revize projelerin
Komisyon Kurulu’na sunularak onaylanmasının
ardından uygulamalara devam edilmiş.
Arkeolojik kazılar neticesinde bulunan yapı
bölümleri ve temellerinin de projelendirilmesi
ve restorasyon uygulamaları sürdürülmüş.
Bununla birlikte yeniden kullanım, teşhir
tanzim ve peyzaj projelerinin de hazırlığı
tamamlanmış.
Kulenin zaman içinde savaş sonrası tahribatla
birlikte dalgaların ve yer hareketlerinin de
sonucu olarak yarısı kaybedilmiş. Kalenin
yapıldığı döneme ait platform sınırları arşiv
fotoğraflarına göre belirlenerek İstanbul
Teknik Üniversitesi Hidrolik Ana Bilim Dalı
tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kıyı
koruma projelerine uygun olarak uygulama
tamamlanmış. Kalenin giriş kapısı olan Bab-ı
Kebir kapısının yalnızca temelleri günümüze
ulaşabilmiş. Araştırma kazısı yapılmadan
önce modern bir ek olan ilk şehitler anıtının
kaldırılması gerekmiş. Böylece yapılan kazı
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Severine Tatangelo:
"Nobu İstanbul, Kent
Kültüründen İzler
Taşıyacak..."
Studio PCH’in kurucu ortağı, mimar
Severine Tatangelo ile tasarımını
üstlendiği Nobu İstanbul projesinin
detaylarını konuştuk.
Begüm Çelebi
Nobu restoran zinciri için ilk olarak
Nobu Malibu’yu tasarladınız. Hikaye
nasıl başladı?
SEVERINE TATANGELO Nobu Malibu, her
anlamda oldukça uzun soluklu bir projeydi.
O dönem Studio PCH olarak Pasifik Sahil Yolu
üzerinde projeler yapıyorduk. Nobu da aynı aks
üzerinde yeni restoranlar için iki yer satın aldı.
Biz de ekiple o sırada tanışma fırsatı bulduk
ve çalışmaya başladık. Nobu Malibu, yapının
izin süreci, tasarımı ve yapımı derken yaklaşık
yedi yıl süren bir proje oldu. Studio PCH olarak
baştan aşağı her detayıyla ilgilendik ve mekan
2012 yılında açıldı.
Sonrasında Nobu için farklı projeler
tasarladınız? Nobu ile işbirliği
deneyiminiz hakkında neler
söylersiniz?
ST Bir projeye başlarken kendinizi sınırlamamak
ve daha yaratıcı olmak adına bildiğiniz her
şeyi bir kenara koyarsınız. Süreç içinde hatalar
yaparak deneyim kazanır ve hem kendinizi
hem de tasarımı şekillendirirsiniz. Nobu için
tasarladığımız projelerde de böyle oldu.
Nobu Malibu’da deneyim kazandık, işvereni
tanıdık ve beklentilerini anladık. Devamında

gelen projelerde de, öncesinde kazandığımız
deneyimle yola devam ettik.
Nobu zincirinin mekanlarına
baktığımızda, malzemeden renklere
ve atmosfere uzanan bir Japon estetiği
görüyoruz. Bu konu hakkında neler
söylemek istersiniz?
ST Aslında tasarladığımız her bir mekan kendi
ruhuna göre şekilleniyor. Projenin konumu,
orada yaşayan insanların alışkanlıkları veya
kültürleri bizi yönlendiren faktörlerden…
Örnek vermem gerekirse, Roma’daki bir
insanla İstanbul’da yaşayan bir insan farklı
alışkanlıklara sahip. Öte yandan tasarlanan
mekan da bir kimliğe sahip. Bu iki yönlü durum
projeye bakış açımızı şekillendiriyor. Malzeme
seçiminden renk paletine, kullanılan dokulara
kadar yansıyor.
Nobu İstanbul konum olarak
kentin özel bir noktasında kendine
yer seçiyor. Bu konum tasarıma
yaklaşımınızı nasıl etkiledi?
ST Mekanın konumu ve manzarası nedeniyle
suyla ilişkisi tasarım sürecinde bizim için
oldukça önemliydi. Gelen müşteriler,

Nobu Hotel Los Cabos, Pacific Restaurant

doğal olarak manzarayla ilişki içinde
olmak isteyeceklerdir. Bu nedenle mekan
organizasyonunda bu ilişkiyi yok etmemeye
özen gösterdik. Tasarım sürecini yönlendiren
en önemli kriter bu oldu diyebilirim.
Tasarımda İstanbul’a dair izler
görecek miyiz?
ST Elbette. Bu konuda oldukça kapsamlı bir
çalışma yaptık, kültürden izler yakalamaya
çalıştık. Tercih edilen renkler ve dokular bu
çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Ek olarak
manzara faktörünün de, renk seçimlerinde bizi
yönlendiren önemli unsurlardan biri olduğunu
söyleyebilirim.
COVID-19 pandemisi restoran
projelerindeki tasarım kriterlerinizi
etkiledi mi?
ST Aslında hem evet, hem hayır. Tasarımı
tamamladığımızda bu sürecin bu kadar uzun
süreceğini bilmiyorduk; ancak Nobu İstanbul’u
tasarlarken esnek bir mekan olmasına dikkat
ettik. Bu anlamda gerekli durumlarda,
pandemiyle birlikte sıklıkla konuşulan
sosyal mesafe gibi kriterlere kolay uyum
sağlayabilecek bir durumda.

Nobu Malibu
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MİMARİ

Beylikdüzü
Fatma Ana Cemevi
ve Kültür Merkezi
Mimari Tasarım:
9016 Mimarlık
Tasarım Ekibi:
Bilge Altuğ, Mehmet Metin Polat, Bengi Altuğ,
Gökhan Turan, Ata Kurt, Gizem Özer, Ecem Özden
İşveren:
Beylikdüzü Belediyesi
Toplam İnşaat Alanı:
2.850 m2
Yapım Tarihi:
2020
Fotoğraflar:
Yerçekim Mimari Fotoğraf
Bilge Altuğ, Mimar

9016 Mimarlık’ın Alevi
inancının “bir araya
getirici” değerlerini
göz önüne alarak
tasarladığı Beylikdüzü
Fatma Ana Cemevi ve
Kültür Merkezi’nde,
dinin sembolik bir
temsilden uzak olan
mütevazı yanı, sosyal
bir program eşliğinde
başarıyla vurgulanmış.

B

ir yarışma sonucu olarak tasarlanan
Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür
Merkezi, 2020 yılında tamamlandı.
Bir cemevi yapısının yarışmaya açılması ve
kazanan projenin ilk öneriye çok yakın bir
gerçeklikte tamamlanabilmesi, günümüz
mimarlık tartışmaları adına önemli bir
sonuç. Nitekim, projenin Türkiye’de
“yarışma ile yapılmış” ilk cemevi yapısı
olduğu vurgulanıyor. Alevi inancının “bir
araya getirici” değerleri göz önüne alınarak
hazırlanan proje, Beylikdüzü Yaşam Vadisi ile
ilişkili olacak şekilde, 7.800 metrekarelik bir
alanda kurgulanmış. Konut alanı ve yaşam
vadisi arasında bir geçiş mekanı olarak,
hem Alevi kültürünün saklı kalmışlığına
bir yorum getiriyor, hem de ona sakin bir
görünürlük sunuyor. Projede dinin sembolik
bir temsilden uzak olan mütevazı yanı başarı
ile vurgulanırken, programın kendisi sosyal
kılınıyor. Kültür merkezi ve park, projenin
“sosyal” bağını oluşturma amacı ile zemin
katta, cemevi ise daha mahrem kılınarak üst
katta konumlandırılmış. Mekan deneyimindeki
süreklilik bozulmadan, mekanlardaki
fonksiyonel ayrım malzeme farklılaşması
ile betimlenmiş. İç-dış ilişkisini sağlayacak

Mehmet Metin Polat, Mimar

görsellikte doğal taş dokusunun tercih edildiği
yapıda, ibadet mekanları ahşap malzeme ile
vurgulanmış. Yarışmaya sunulmuş projede
ibadet yapılarının tamamının ahşap strüktür
ile inşa edilmesi önerisinin ekonomik koşullar
nedeniyle betonarme/ahşap birlikteliği ile
sağlandığı dile getiriliyor. Tüm malzemelerin
“olduğu gibi”, ham halleriyle kullanımı ise
projedeki ana kararlardan biri olarak sonuç
ürüne yansımış. Cem meydanı ahşap strüktürü
ile ön plana çıkarken, cephesi ve gabarisi ile
projenin ana programını davet edici bir dille
görünür kılmış. Konferans salonu, kütüphane
ve derslikler, park alanı ile bütünleşmiş.
Küçük muhabbet alanı, on iki hizmetli odası
ve dede odası, cem meydanı ile ilişkili olacak
şekilde ayrışmış kütlelerde konumlanmış.
Yarışmaya sunulan ilk öneriden farklı olarak,
jürinin de önerisi ile, meydanın ve hizmet
alanlarının kademelendirildiği gözlemleniyor.
Böylece, gerek üst ölçek kararında belirtilen
yapı-çevre etkileşiminin, gerekse de mekan
deneyimindeki düşey akıcılığın güçlendiği
görülüyor. Tasarlanan bu yapının, Alevi
ibadethanesi tasarımı için varılan bir noktadan
ziyade, gelişiminin devam edeceği bu yolda bir
basamak olması hedefleniyor.
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SÖYLEŞİ

Nevzat Sayın:

“Mimarlık istisnasız hepimizin içinde
olduğu ama hiçbirimizin üzerinde
konuşmadığı bir dünya...”
Yasemin Şener, Mimar

Yüz yüze iletişimin hayli
mesafeli bir hale geldiği
pandemi döneminde,
TRT 2 kanalında
hazırlayıp sunduğu
TV programı “MİM”
aracılığıyla mimarlığın
ulusal ölçekte tartışılır
hale gelmesine katkıda
bulunan Mimar Nevzat
Sayın ile gündemdeki
yarışmaları, pandemi
döneminde fazlasıyla
üzerinde düşündüğü
ev kavramını, mevcut
konjonktürde hızlanan
kentten kırsala tersine
göç hareketini, güncel
işlerini ve mimarlığı
konuşmanın önemini
konuştuk.
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Bademli Evi

YASEMİN ŞENER Öncelikle Milliyet
Mimarlık eki için hazırladığımız
bu röportajı kabul ettiğiniz için
çok teşekkür ediyorum. Normal
şartlarda yüz yüze yapabileceğimiz
bu röportajı, pandemi nedeniyle
online olarak gerçekleştirdik. İçinde
yaşadığımız bu süreçte mesafeleri
online olarak aşıyor olmayı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
NEVZAT SAYIN İtiraf edeyim ki, hiç bana göre
değil. Kuşkusuz bu şekilde dünyanın öbür
ucuna kolaylıkla ulaşabiliyor olmamız çok iyi.
Fakat, mimarlık aynı zamanda bedensel olarak
yapılan bir iş. Yani bir yere gitmeniz, bir yerde
olmanız, başkalarıyla birlikte olmanız, bir arada
olmanın getirdiği enerjiyi kullanabilmeniz,
başkalarından öğrenmeniz gereken bir süreç
var. Konu mimarlık olduğu zaman işin bir
bölümü zihinsel ama bir bölümü düpedüz
bedensel bir uğraş. Bunun ortadan kalkmış
olması bence çok büyük bir eksiklik. Sadece
birtakım görüntüler üzerinden işleri yürütüyor
olmak, okumak ile izlemeyi takas etmiş olmak
da öyle. Her şey sözden önce görsel olana
dayanıyor; yani Rönesans’tan bu yana beş
duyunun en üstüne çıkan görme duyusu
giderek pekişiyor. Bu da insanlarla ya da diğer
nesnelerle olan ilişkimizi çok zayıflatıyor diye
düşünüyorum.
Uzaktan mimarlık eğitiminde de çok ciddi
eksiklikler var. Bu salgın meselesi yokken
sürekli şunu söylüyorduk: Atölye, mimarlık
eğitiminin odağıdır ve her şey onun etrafında
dolanır. Şimdi bu durum ortadan kalkınca
geriye ne kaldı acaba? Mesela birkaç tane
online jüriye katılmaya çalıştım, itiraf edeyim
ki çok rahat izleyemedim. Dolayısıyla uzaktan
eğitim bana göre çok büyük eksikliklerle dolu;
umarım bir an önce normal eğitim koşullarına
dönebiliriz ya da eskiden kullandığımız
yöntemleri dijitale aktarmaya çalışmak yerine,
yeni bir yöntem geliştirmenin bir yolunu
buluruz. Şu anki halimiz, mevcut olanı yeni bir
dile tercüme etmekten farksız.
YŞ Her ne kadar dijital ortamda,
normal yaşamdaki ilişkilerimizin
ve alışkanlıklarımızın replikalarını
üretiyor ve tökezleyerek ilerliyor
olsak da, dijital iletişimin bilginin
yayılmasını kolaylaştırdığını ve
kitleler için faydalı olduğunu

düşünüyor musunuz? Anadolu’daki
bir mimarlık öğrencisinin Nevzat
Sayın’ı İstanbul’daki bir konferansta
dinlemesi neredeyse imkansızken,
şu anki koşullarda kendi odasından
dinleyebiliyor olması bir katkı
sunmuyor mu?
NS Tabii, erişimi kolaylaştırması iyi bir şey,
hakkını teslim etmek lazım. Fakat burada
erişilen aslında “bilgi” değil, “malumat”. Yanında
olamamak, temas edememek ilişkiyi azaltıyor.
Dolayısıyla bunu ancak belirli bir bağlam
içerisinde anladığımızda, o içselleştirme
meselesi göz ardı ediliyor. Burada şunu da
tartışmak gerekiyor: Mimarlık okullarının
sayısı ülke genelinde neredeyse 140’ı bulmuş
durumda. Acaba bu okullar gerçekten mimarlık
okulu mu ve onlar gerçekten mimarlık
öğrencileri mi? O kadar çok problem birbirinin
içine giriyor ki... Bu imkanı edinmiş olmak
ne yazık ki gerçek buymuş gibi algılamamıza
neden oluyor ve buna “yeni normal” diyoruz.
Beni irkilten bir terim bu; yaşadıklarımız normal
değil ve normalmiş gibi davranıyoruz.
Tıpkı mimarlık okullarındaki öğrencilerin
masalarının olmaması gibi... Her mimarlık
öğrencisinin ona ait, istemediği sürece
kalkmayacağı bir masasının olmaması normal
hale geldi. Online iletişimin avantajlarını
her şey yolunda giderken de kullanabilirdik;
jürilerimizi kayda alır, yayınlardık ya da
konferansları online yapabilirdik ama sadece
online olarak kalacaksak yeni yöntemler
düşünmek gerekiyor.
YŞ Sosyal medyayı etkili kullanan
mimarlardan birisiniz. Takipçilerinize
okuma önerileri yapıyor, kitap
notlarınızı yayınlıyorsunuz. Kent
suçlarının altını çiziyor, şiire,
edebiyata ve hatta kültürel yaşamın
gündemindeki konulara değindiğiniz
de oluyor... Nedir buradaki
motivasyonunuz?
NS Sosyal medya sayesinde bir mimar
olarak nasıl yetiştiğimin koordinatlarını
hatırlıyorum. Ege’deydim, antik ve önemli
bir yerdi; edebiyat, felsefe, resim, heykel,
sanat çok önemli meselelerdi. Dolayısıyla,
“mimarlık dışı disiplinler” diyebileceğimiz
girdilerin insanın içindeki dönüştürücü
etkisini, bunun mimarlığa nasıl transfer
edildiğini iyi biliyorum. Başkalarından ve

başka şeylerden öğrenme meselesinin iyi
yöntemler olduğunu düşünüyorum. Sosyal
medya ile ilgili en büyük motivasyonum
mimarlık öğrencileri. Öte yandan, şikayet eden
birisi olmaktansa yapan birisi olmayı tercih
ettiğimden, kendi yöntemlerimi başkalarıyla
paylaşmayı ve bu başkalarının da önemli bir
bölümünün mimarlık öğrencileri olmasını çok
önemsiyorum. Onun için notlarımı, politik
düşüncelerimi, edebi metinlerden alıntılarımı,
sanatla ilgili olan konulardan temsil edici
nitelikte olanları kültürel enflasyon haline
çevirmeden paylaşmaya çalışıyorum. Böylece
dolaylı olarak mimarlık öğrencilerinin dikkatini
küçük notlarla bir yerlere çekmeye çalışıyorum.
YŞ TRT 2 kanalında bir mimarlık
programı hazırlayıp sunuyorsunuz:
MİM. Ulusal bir kanalda mimarlığı
konuşmak sizce neden önemli?
Bu programda mimarlığı hem
mimarlar için hem de mimar
olmayanlar için konuşabiliyor
musunuz?
NS Mimarlık istisnasız hepimizin içinde olduğu
ama hiçbirimizin konuşmadığı da bir dünya.
Yani, mimarlık mesleğiyle hiç ilgisi olmayan
bir insan da mimarlığın içinde yaşıyor, eviyle,
sokağıyla, şehriyle, ofisiyle, çarşısıyla... Fakat,
mimarlar dahil hiç kimse mimarlık üzerine
konuşmuyor. Mimarlık konuşulacaksa bile,
mimarlar kendi aralarında konuşmayı ve
mesleki jargonla konuşmayı tercih ediyor.
Örneğin, kardeşim “Mimarlar, bilmediğimiz
bir dilde, bilmediğimiz konular hakkında,
tuhaf bir tonlamayla konuşan yaratıklardır”
der. Aslında abartarak söylediği şey doğru.
Mimarlık mesleği dışındaki arkadaşlarımın
arasında “Şu binaya bak, şu şehre bak...” diye
söylenmeye başladığım zaman “Abi, ara sıra
mimar olduğunu unutsan çok iyi olacak”
diyorlar. Mimarlığı konuşulabilir ve dikkat
çekici hale getirmenin iyi bir şey olabileceğini
düşünüyorum.
Mimar olmayanların da anlayabileceği,
kendilerini uzak hissetmeyecekleri bir dilde
konuşabilmek için, bütün konuklarımdan
ısrarla günlük dili kullanmalarını, mesleki
jargonu ve yabancı sözcükleri tercih
etmemelerini rica ediyorum. Yanılmıyorsam
şimdiye kadar 17 program oldu ve gelen
tepkiler tam da amaçlandığı yere
ulaştığını gösteriyor.
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YŞ Abdi Güzer ile MİM programında
yaptığınız sohbette, mimarlığa yapı
ölçeğinden ve kentsel ölçekten bakış
üzerine konuşurken “Mimar olanlar
için mimarlığın ne olduğu ile mimar
olmayanlar için mimarlığın ne olduğu
arasında farklılıklar var” demiştiniz.
Bu makasın kapanması mümkün mü?
NS Bu makas varsın kapanmasın; yani
“mimarlar için mimarlık” ile “mimar olmayanlar
için mimarlık” varsın farklı şeyler olsun. Yeter
ki mimarlık dile gelsin, konuşulsun ve insanlar
bunun farkında olsunlar. Meslek şöveni
olduğumdan değil; adına mimarlık dediğimiz
şey, içinde yaşadığımız yapılı çevrenin
meseleleri üzerine konuşmayı ve tartışmayı
içerdiği için çok önemli. Yapılı çevreyi oluşturan
insanların kim olduklarını, nasıl davrandıklarını,
neyi dert edindiklerini, ne kadarında iyi sonuca
vardıklarını, ne kadarında ellerinden bir şey
gelmediğini konuşmak bana göre politik olanı,
toplumsal olanı, kültürel olanı konuşmak
demek.
YŞ Son dönemde gündemde olan
ve halkın katılımcı olarak söz sahibi
olduğu yarışmalar hakkında neler
düşünüyorsunuz? Katılımcı bir
mimari yarışma sürecini siz nasıl
tanımlardınız?
NS Sosyal medyada da bu konuyla ilgili
paylaşımlarda bulunmuştum. Bunun nedeni
de, mimar olmayan arkadaşlarımın beni
arayıp “Bu yarışma için oy kullanmak istiyoruz
ama projelerden hiçbir şey anlamadık,
bize anlatsana” demeleriydi. Hatta bazıları
kolayına kaçıp “Hangisine oy vereceğimizi
bize söylesene, sana güveniyoruz” bile
dediler. Katılımcılık her durumda çok iyi bir
şey. Örneğin, Taksim Meydanı’nı kullanacak
milyonlarca insanın bu konuyla ilgileniyor
olması bence çok önemli. Fakat, uygulanan
yöntemin başlıkları iyi olsa bile, sonunda
kullanıcının katılımcılığı oy kullanmaya
indirgendiği zaman iş tuhaf bir yere gidiyor.
Çünkü, bir mimari projeyi anlamak mimar
olanlar için bile problemli bir şeydir. Yani
bildiğiniz dilde yazılmış bir metni okuyor
gibi düşünün kendinizi, o zaman bile konuya
uzaksanız hiç kolay değildir. Mimar olmayanlar

nasıl değerlendirecek, nasıl anlayacaklar?
Soru işaretlerinden biri buydu. Dolayısıyla
mesele eğer katılımcılıksa, çok daha katılımcı
bir hale getirilebilir. İkinci konu, bir problem
tanımlarken o problemi tanımlayacak insanları
masada eksiksiz olarak bir araya getirmek
çok önemli. Taksim Meydanı’nı yarışmaya
açtığınızda DİSK temsilcisinin masada
olmaması bence büyük bir kayıp. “Türkiye’nin
politik meydanı” sıfatını taşıyan, 1 Mayıs
1977’nin yaşandığı bir yeri konuşuyorsunuz
ve sendika temsilcisi masada yok! Böyle
bir şey olamaz ki... Gençlerin geçmişe dair
politik meselelere ilgisi zaten ortada; Taksim
Meydanı’nı park olarak yorumlamaları hiç
şaşırtıcı değil. Sonuçta ortaya çıkan proje nesne
olarak, görüntü olarak iyi olabilir. Fakat, iyi
tasarım nedir? Belirli bir konuyu sorunsallaştırıp
ona çözüm önerileri getirmek değil midir?
Sorunsallaştırırken problemlerden birini eksik
bırakıyorsanız, saklıyorsanız doğru sonuca
nasıl varabilirsiniz ki? Dolayısıyla burada kırık
dökük bir şey var; bir telaştır gidiyor. Umarım
derlenip toparlanır; çünkü bu yarışmalar tek
bir meydanla ilgili değil. Bakırköy var, Kadıköy
var, Üsküdar var. Eğer yöntemi iyi belirlersek
bu çabaların yerini daha iyi bulacağını
düşünüyorum. Çünkü ki iyi bir şeyler yapılmaya
çalışılıyor.
YŞ Günümüzde insanlığın en önemli
sorunlarından biri barınmayken
ironik bir biçimde, mimarlık hizmetine
en çok ihtiyaç duyanların bunu
ekonomik olarak karşılayamayacak
sosyal sınıflar olduğunu görüyoruz.
Bir yandan da günümüz mimarlığının
üretim-tüketim ilişkilerinin çizdiği
çerçeve içinde tüketim toplumunun
değerlerini meşrulaştıran bir rol
oynadığını konuşuyor, tartışıyoruz.
Günümüz mimarlığının etik ve
sosyal sorumluluklarını yeniden
düşünmemiz gerekmiyor mu?
NS Kesinlikle. Tıpkı planlama konusunda
söylediğim gibi, mimarın kim olduğu ve ne
yapabileceği konuları önceden tanımlanmamış
ve bir yere oturtulmamış durumda. Bu
nedenle de mimarın tek başına yapabileceği
şeyler çok sınırlı. Örneğin, “neoliberalizm

Gölcük Yerleşkesi

mimarlığı” diye tanımlanan ve olmakta olanı
meşrulaştırmanın araçlarından biri olarak
mimarları gören anlayış çok yaygın. Çünkü,
mimarlık paraya, sermayeye, büyük güçlere,
yasalara, yönetmeliklere bağlı bir üretim alanı.
Bir projenin hayata geçirilmesi için devasa bir
bütçe gerekiyor. Ayrıca yatırımcının bu işten
kazanacağı para için hesabını yapmış olması
ve bu işi yapmaya aday olması gerekiyor.
Mimarlığın sosyal boyutu ve insanlar için işe
yarar projeler üretilmesi bence bir yatırımcıya
bırakılamaz. Peki, Türkiye’deki mimarlık
politikalarının böyle bir uzantısı var mı? Yok.
Şehirlerimizin neye benzeyeceğine dair bir
politika üretilmiş mi? Hayır. Gelişmenin hangi
akslar üzerinde olacağı ve bu gelişmelerin
doğrultularının ne olduğunu biliyor muyuz?
Hayır. Anladığımız bir tek şey var: Türkiye
ekonomisinin %75’inin üzerinde seyreden
inşaat sektörünü palazlandırmak. Türkiye’deki
mimarların en büyük görevi buydu ve bu
tökezledi. Biliyoruz ki, sadece İstanbul’da
milyonlarla ifade edilecek sayıda satılmamış
veya kiralanmamış konut ya da ofis var.
Dolayısıyla, ben bir mimar olarak kendimi
nerede görürsem göreyim, işe yarar bir mimar
haline dönüşebilmem için benim önüme o
olanakların getirilmiş olması ve birinin benden
anlamlı bir proje istemesi gerekiyor. Aksi halde
mimarlar, fiyakalı bazı mimarlık nesneleri
üreten ve kendi yalnızlığı içerisinde anlamlı bir
şey yaptığını zanneden insanlar topluluğuna
dönüşüyor. Bu yüzden mimarlığın çatır
çatır konuşulması gerekiyor. Bunu protesto
etmemiz, yanlış olduğunu söylememiz
gerekiyor. Mimarlar çok güçlüymüş gibi
görünseler de, konu bu boyutlara vardığında
güçlerinden geriye hiç eser kalmıyor; çünkü o
gücü kullanamıyorlar.
YŞ Bir mimar olarak pandemi
sürecinde sorgulamalarınız hangi
yöndeydi? Ne tür deneyimler
yaşadınız?
NS Bence olağanüstü bir dürtüydü pandemi.
Kalabalık yaşayan biri olmamdan kaynaklanan
bir özlemle, pandemi döneminde kendi
mekanlarıma çekilmiş olmaktan, yalnız
olmaktan bir süre boyunca çok memnundum.
Sanırım evimde olmaktan çok keyif aldığımı

Bilsem
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fark ettim. Daha önce evimi otel gibi
kullanıyordum, evimde geçirdiğim saatler çok
azdı. Zaman geçtikçe evde olmaktan bu kadar
memnun olmamı didiklemeye başladım. Kendi
kendime “Peki ev nedir?” sorusunu sormaya
başladım. Bu soruyu mimar olarak irdelemeye
başladım. “Acaba evi yeniden düşünmenin
vakti midir?” diye 15 mimar arkadaşıma
yazdım. “Ev nedir, hadi yeniden düşünelim”
diye bir çağrı yaptım ve sonuçta harika bir
noktaya vardık. Akdeniz ikliminde yaşayan,
yılın en az yarısında balkon kullanması gereken
bir ülkeyiz ama nedense balkonlarımızın hepsi
kapalı. Bir evin pencerelerinin sadece 15 cm
açılabiliyor olması ve camlarının dışarıdan
vinçlerle sarkıtılan insanlar tarafından siliniyor
olması ahmaklık! Eskiden balkonlar, açık
çıkmalar, teraslar, verandalar metrekareye dahil
değildi. Şimdi kırsalda bir ev yapacaksınız; evin
önüne bir veranda çiziyorsunuz, o da emsale
dahil. “Bunu niye emsale katıyorsun?” diye
soruyorsunuz. “Sen bunu kapatırsın”, diyor. Yani
potansiyel bir suçlu olduğun önceden kabul
edilmiş. Bir süre sonra o evin orasının-burasının
kapatılıp çöpe dönüştürüleceği konusunda
herkes hemfikir olmuş; yasalar ve yönetmelikler
de buna göre ayarlanmış! Düşünebilir musunuz
suç ortaklığını?
Gazeteci bir arkadaşımla Atina’da gezerken bir
şey fark ettim. Arkadaşıma sordum, “İzmir ile
Atina arasında sence nasıl bir fark var”, diye.
O ortamın içinde yaşadığı için belki de, fark
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edemedi. En önemli fark şuydu: Aynı iklimde
yaşadığımız halde Atina’da hiçbir balkon
kapatılmamıştı. Acaba biz niye kapatıyoruz?
Bunun Müslümanlıkla mı bir ilgisi var, balkonu
mu sevmiyoruz, mahrem mi bulmuyoruz,
dışarıya o kadar açık olmayı mı sevmiyoruz?
Bence bu incelemeye değer bir konu. Çünkü,
kapatılmış balkonlara ya berbat iki tane koltuk,
ya elektrik süpürgesi ya da kullanılmayan
eşyalar konuluyor. Düşünün, evinizin deposu
evinizin dışa dönük yüzü olabilir mi? Bu hiç
konuşulmadan böyle kabul edilmiş bir şey.
Yeni mimarlıklar da -marifetmiş gibi- nasıl
olsa bu durum böyle diye, balkonsuz, terassız,
verandasız, açılmayan pencereleri olan yapılara
dönüşmüşler. Umarım belediye yöneticileri
bunun farkına varır ve denetleyemedikleri için
yasakladıkları şeyler yerine, denetleyerek bu
konuyu rahat bırakmanın yolunu arayabilirler.
YŞ Şu an üzerinde çalıştığınız projeler
hangileri?
NS İnsanların pandemi döneminde Ege’ye akın
ediyor olmasıyla ilgili bizim de payımıza düşen
çeşitli işler var. 250 dönüm bir arazide köy
denebilecek bir yerleşim alanı geliştiriyoruz.
Ondan biraz daha küçük, 65 dönümlük, dağın
tepesindeki zeytinlik bir alanda, içinde zeytin
işletmesi de olan bir yer yapmaya çalışıyoruz.
Şu anda programı kesin olarak belli olmasa
da esnek bir yapı. Çeşme Alaçatı’da da iki
ev projesiyle uğraşıyoruz. İstanbul’da Aydın

Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü
öğrencileri için bir konser salonu tasarlıyoruz.
Çok önemli ve anlamlı buluyorum bu projeyi.
Ayrıca, 160 IQ’nun üzerindeki çocuklar için
Gebze’de özel bir okul tasarlıyoruz. Burası kendi
okulları dışındaki saatlerde kullanabilecekleri
bir mekan ve çok ilginç bir proje bizim için.
YŞ Son olarak Milliyet Mimarlık için
söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
NS Günümüzde basılı yayıncılık sona mı
eriyor, hala gazeteden söz edebilir miyiz
tartışmalarının olduğu bir ortamda, günlük bir
gazetenin mimarlık eki yapıyor olması tam da
biraz önce konuştuğum, anlatmaya çalıştığım
nedenlerle, mimarlığın günlük hayatın bir
parçası, bir meselesi olması, konuşulan bir şey
olması anlamında bence müthiş! Çok sevindim
böyle bir şeyin yapılıyor olmasına. Artık kendi
aramızda top çevirmekten çıkmalıyız; daha
büyük bir sahada oynamamız gerekiyor. Aksi
halde, bu durum dar alanda kısa paslaşmalar
gibi, mimarların mimarlarla konuşmasından
öteye geçemiyor. TRT 2‘nin MİM’i kadar önemli
buluyorum açıkçası yaptığınız işi.
YŞ Sizden bu sözleri duymak
bizim için de çok anlamlı ve özel.
Hedefimiz aslında tam olarak bu,
ulusal ölçekte mimarlığı konuşmak,
konuşturabilmek. Katkınız ve vakit
ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
NS Ben teşekkür ederim.
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Trendyol Kampüs
Mimari Tasarım:
Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık
İşveren:
Trendyol
Ana Yüklenici:
Sistema Teknolojik Yapı
Toplam İnşaat Alanı:
15.650 m2
Yapım Tarihi:
2020
Fotoğraflar:
Cemal Emden
Hasan Çalışlar, Mimar

Erginoğlu & Çalışlar
Mimarlık tarafından
tasarlanan Trendyol
Kampüs’ün
omurgasını,
çalışma alanlarının
derinlemesine
algılanabildiği,
maksimum optik
ilişkinin kurulabildiği
bir sirkülasyon
elemanı oluştururken
özel üretim
mobilyaları sınırlı
bir kişisel alan tarif
etmeyen, birlikte
çalışmaya imkan
veren, esnek çalışma
alanları tanımlıyor.

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret
platformlarından biri olan Trendyol, genç ve
dinamik ekibine takım çalışmasına uygun
ve eşitlikçi bir çalışma ortamı sunuyor. Hız,
Trendyol için en önemli konu. Kampüste
müdür, yardımcı, şef, direktör gibi özel odalar
yer almıyor. Ekipler kendi içlerinde çalışıyor
ancak farklı bölümlerle sürekli iletişim
halindeler. Ekipler arasında etkileşim ise
ekibin sürekli iletişimde kalmasını sağlamakla
mümkün. Bu veriler de Trendyol Kampüs’ün
tasarımının ana paradigmasını oluşturuyor.
Trendyol’un ofis olarak kullanmaya karar
verdiği proje mekanı, aslında bir gökdelenin
altında mini bir alışveriş merkezi olarak
tasarlanmış bir alan. Dolayısıyla proje, bir
iç mimari düzenlemesinden çok yeniden
işlevlendirme projesi olarak değerlendirilebilir.
İki bine yakın kişinin çalıştığı ve çalışan
sayısının giderek arttığı bir ofisin giriş ve çıkış
saatlerindeki sirkülasyon düşünüldüğünde
ofisin kendi özel girişinin oluşturulmasına
karar verildi. Girişe yönlendiren peyzaj
düzenlemesi ve ofisin giriş lobisi Trendyol
kimliğini ve değerlerini öne çıkaracak
şekilde tasarlandı.
Birbirleriyle sürekli iletişimde olan ve hıza
önem veren Trendyol ekibi için 5 kata yayılacak
olan ofisin sirkülasyonunu en verimli şekilde
çözebilmek, projenin önemli kriterlerinden
biri oldu. Bu nedenle bütün çalışma alanları,
sirkülasyon süresini kısaltmak, asansör,
merdiven holü gibi yerlerde kaybedilen
zamanlardan tasarruf etmek amacıyla galeri
içinde yapılan bir rampayla birbirine bağlandı.
Ofisin tüm çalışma alanlarının derinlemesine
algılanabildiği, maksimum optik ilişkinin
kurulabildiği bir sirkülasyon elemanı projenin
omurgasını oluşturdu. Boşluk içinde yapılan

Kerem Erginoğlu, Mimar

asma katlar, rampanın bir merdivenle son
bulduğu sosyal alan ve kafe kullanımındaki
platform da böylece göz önünde mekanlar
olarak vurgulandı. Aynı zamanda ofisin tüm
katlarına hizmet edecek cam bir asansör, B1
katı ile zemin katı ve zemin kat ile birinci katı
birbirine bağlayan merdivenler sirkülasyon
sorununa cevap vermeye yönelik müdahaleler
oldu. Farklı ekipleri birbiriyle bir araya
getirmek için kullanılacak yemekhane, spor
salonu, konferans salonları ve eğitim salonları
en alt katta, B3’te konumlandı. Marketing,
Business gibi departmanların çalışma alanları
ve ofisin tamamına hizmet edecek olan
toplantı odaları B2 katında, Teknoloji ekibi ise
B1 katında yer aldı. B2 katında bulunan atrium
mekanı ise tüm ofisin kalbi olacak şekilde
sosyalleşme, dinlenme ve ortak çalışma alanı
olarak düzenlendi.
Trendyol ekibinin çalışma şekli incelenerek ve
büyüme hızları göz önünde bulundurularak
ofisin en önemli mobilyası olan çalışma
masaları, farklı çalışma şekillerine ve kişi
sayısının artışına uygun esneklikte tasarımlarla
çözülmeye çalışıldı.B2 katındaki departmanlar,
birlikte çalışmaya imkan veren, esnek sayıda
insanın çevresinde toplanabileceği ve sınırlı
bir kişisel alan tarif etmeyen Cumulus masasını
kullanırken, bu ekiplerden farklı bir çalışma
sistemine sahip olan Teknoloji bölümünde
ise kendi çalışma sistemlerine göre (Kanban)
özelleşmiş bir oturma düzeni uygulandı. 8-10
kişilik gruplar halinde çalışan teknoloji ekipleri
için U şeklinde oturma düzeni oluşturularak
her bir ekibe özel raylı yazılabilir yüzey
sistemleri, dinlenme alanları ve kısa toplanma
alanları kurgulandı. B1 ve B2 katlarında bu
projeye ve çalışma gruplarına özel olarak
aydınlatma elemanları tasarlandı.
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DOSYA

Pandemide Kentten
Kırsala Göç
Ülkemizde kırsal nüfus, yaşam standartlarını yükseltmek ve sanayileşen kentlerin iş gücü açığını
kapatmak hedefiyle uzun yıllardır büyük kentlere göç ediyor. Ancak dünya genelinde, özellikle son
yıllarda, kentlerle ilgili fiziksel, ekonomik ve sosyal endişelerle gerçekleşen, tersi yönde bir göç
hareketinden de bahsetmek mümkün. Bu hareket, doğayla iç içe yaşamanın ve tarımsal üretimin
öneminin daha iyi anlaşıldığı pandemi dönemiyle birlikte daha güçlü bir eğilim haline gelmiş durumda.
Peki, kentlerimizin bugünkü yapıları, kırsal yaşama duyulan özlemde ne derece pay sahibi? Pandemi
döneminde hızlanan kentten kıra göç, uzun vadede kır-kent dengelerini kalıcı yönde değiştirir mi?
Kırsalın fiziksel yapısındaki olası değişim, sürdürülebilir bir çerçevede nasıl ele alınabilir? Bu süreçte
kent-kır sınırını muğlaklaştıran ve geçişli bir yaşama olanak sağlayan yeni yerleşim modelleri türeyebilir
mi? Mimar ve akademisyenlerin yanıtlarını sizler için derledik...
Baran Gülsün, Mimar
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1. Batu Kepekcioğlu, Dr., Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık. 2. Cem Sorguç, Mimar, CM Mimarlık. 3. Emine
Köseoğlu, Doç.Dr., FSMV Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık. 4. Kerem Erginoğlu, Mimar, Erginoğlu & Çalışlar
Mimarlık. 5. Pelin Tan, Prof.Dr.,Batman Üniversitesi, Güzel Sanatlar Akademisi. 6. Yavuz Selim Sepin, Mimar, Sepin Mimarlık.
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“Göç edebilen dijital emek
ile göç edemeyen analog
emek ayrışıyor.”
Batu Kepekcioğlu, Dr.
İstanbul’un nüfusu 20 yıldır ilk defa azalıyor.
Bunda tersine göçün pay sahibi olduğunu da
yakın çevremde göç eden insanlara dayanarak
söyleyebilirim. Neden göç ettiklerini sorduğumda
aldığım yanıt “deprem korkusu, trafik, hafta sonu
bir yere gitmeye kalktığında insan seli içinde
kalmak gibi herkesin benzer dertleri” olarak
özetlenebilir. Ve bir de “tarımsal üretim niyetleri”.
Tabii pandeminin etkisi de yadsınamaz ama bu etki
düşünüldüğünden daha katmanlı. Çünkü pandemi,
kentten uzaklaşıp daha az yoğun yerleşimleri
cazip kılan iki boyutlu pekiştirici bir etkiye sahip.
Hem daha az yoğun yerleşim birimlerinin daha
az riskli görünmesini sağlıyor hem de geçici bir
tedbir olarak başvurulan, uzaktan çalışma ve hatta
eğitimin kalıcı olarak piyasa koşullarında kabul
edilebilir bir standart ile yapılabildiğini ispatlıyor. Bu
koşullar göz önüne alındığında, uzaktan çalışmaya
uygun sektörlerde hizmet veren profesyonellerin
kentten kıra göçü önündeki engeller de kalkmış gibi
görünüyor. Tabii ki bu her sektör için geçerli değil;
yani dijitalleşemeyen sektörlerde hizmet veren
profesyonellerin kente bağımlılığı hala sürüyor. Ve
hemen fark edilebileceği gibi göç edebilen dijital
emek ile göç edemeyen analog emek ayrışıyor.
Bu kaçınılmaz olarak yeni toplumsal sınıfların
oluşmasına sebep olacak. Oluşan yeni sınıfların ise
ikamet ettiği coğrafyaları sınıfsal alışkanlıklarına
göre dönüştürdüğü sosyal bilimlerde kabul gören bir
kuram. Bu kuramlara dayanarak yeni göçmenlerin,
kırsal alanda eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları
farklı standartlarda talep etmesi sonucu özel
sektörün yüksek standartta hizmet verecek şekilde
kırsal alanda yatırım yapmaya başlaması hiç şaşırtıcı
olmaz. Yüksek standart ise hem yeni göçmenlerin
istihdamı hem de daha çoğunun yerleşmesi ve
yerleşimlerin de yoğunlaşması demek. İronik şekilde
yoğun yerleşimler ise kentten kaçma sebebiydi.
Yani bir yoğunlaşma döngüsü ile karşı karşıya kalıp
başa dönebilir, kaş yaparken göz çıkartabiliriz.
Bu bağlamda kırsal alanda yoğunlaşmaya önlem
olarak barınma dışındaki temel ihtiyaçların
karşılanmasında kullanılacak sosyal donatıların
boyutlarına, konumlarına ve kapasitelerine dair
optimizasyonlar ile barınmak için inşa edilecek
konutların yoğunluğuna dair düzenlemelerin
şimdiden yapılması, hatta yeni eğilimlere göre
planlarda yeni yerleşim statülerinin geliştirilip
imar mevzuatına dahil edilmesi gerekebilir. Ama
dertler bununla da bitmiyor. Önerilen çözümlerin
de sorun olarak karşımıza çıkma riski var: Özellikle
kırsal alanın yoğunlaşmasını engellemek adına
göç sonrası yeni gelenlerin daha geniş alanlarda
yerleşmesini teşvik etmek de bir noktada uygun
araziler tükenince nitelikli tarım arazilerinin müstakil
konutlar için satılmaya başlamasına yol açacaktır.
Hassas bir şekilde ele alınması ve düzenlenmesi
gereken bu süreçlerin Bodrum, Urla, Çeşme,
Seferihisar gibi kırsal yerleşimlerdeki dönüşüm
hatırlandığında özensiz ve rant odaklı ilerlememesi
neredeyse imkansız. Bu durum, gelecek
senaryolarını kırsal alan üzerinden kurmak yerine

Milliyet Mimarlık

kentlerin de iyileştirilmesi gerekliliğine işaret ediyor.
Özellikle pandemi sonrası Avrupa kentlerinde “15
Dakikalık Kent” gibi yaya ve yeşil odaklı, çok merkezli
modeller gündeme gelirken daha iyi şartlarda yaşam
hedefliyorsak hem kırın hem kentin eş zamanlı
olarak ele alınması şart. Bir taraftan “kentselleşen
kır” üzerine konuşurken diğer taraftan “kırsallaşan
kent” modellerini düşünebiliyor olmalıyız. Çünkü
içinde bulunduğumuz medeniyet krizini ancak
perspektifimizi olabildiğince genişletilerek ‘kentsel
tarım’ da dahil olmak üzere, neredeyse çoğu insana
fantezi gibi görünen alternatif yaklaşımları daha
ciddi masaya yatırarak aşılabilir.

“Muhtemelen kente
göç misali, kıra göç de
yerleşiklikten hazzetmeyen
bize özgü bir durum.”

Cem Sorguç, Mimar

1980 yılında tüm Türkiye nüfusuna oranı %65 olan
kır nüfusu 2000 yılında %43. Son 2020 yılı Aralık
ayında ortaya çıkan veriler kent nüfusunun, buna
ilçeler de dahil, %93 olduğunu gösterdi. Belde ve
köylerde yaşayanların oranı %7 oranına tekabül
ediyor. Gene aynı 2020 sonu verileri doğrultusunda
örneğin, İstanbul’un nüfusu son sayımdan beri
yaklaşık binde 3 yani 56 bin azalmış görünüyor. Bu
durumda Türkiye’nin en büyük şehrinde tersine
bir göç hareketinden bahsetmek mümkün. Fakat
kentli nüfusun artıp kır nüfusunun azaldığı bilgisiyle
kentten kıra bir tersine göçten bahsetmek mümkün
değil. Pandeminin de tetiklemesiyle kıra ve kırsal
üretim biçimlerine bir ilgi ve yönelim oluştu.
Lakin bunun sınırlı, bütünün içerisinde oldukça
detay, yani genelleştirilemez bir oran olduğunu
düşünüyorum. Ofis ve serbest çalışma koşullarının
bir mekana bağlı olmadan gerçekleşebileceğine ikna
olmak, konvansiyonel okul, eğitim ve öğreniminin
sorgulanır ve alternatif arayışlara girmiş olması,
büyük şehirlerin zaman ve moral kayıplarına neden
olan usandırıcı maddi ve fiziki koşulları, bilhassa
pandemide bir idrak ve ikna süreci olarak ortaya
çıktı. “Kentten kıra göç” ifadesi içerisinde eksik olan
bir yer var: Büyük şehirlerden kırsala göç ile taşraya
göç ya da tersine göç diyebileceğimiz “eve dönüş”
birbirine karışıyor. Yukarıdaki nüfus verileri de bunu
teyit ediyor. Kırsal yaşam tercihi bazı koşullar taşır.
Öncelikle yerleşebileceğiniz, üretim yapabileceğiniz
bir sermayeye ihtiyacı vardır. Dolayısıyla kentten
kıra geçişin bir yüzü, kaynağı ve/veya iş gücü
kırda olan bir iş modelidir. Kentli ve daha geniş bir
bakış açısıyla yaşama veya üretme mecrasını kıra
aktarmaktır. Yaşam koşulları ve alışkanlıkları kentlidir
ya da öyle olması temenni edilir. Konvansiyonel ve
endüstriyel tarımsal, hayvansal üretimin sorgulanır
olması ile daha niş üretim koşularının, alternatif
üretim biçimlerinin oraya çıkması kırda tanımlı
popüler bir iş modeli olarak ortaya çıkmakta.
Endüstriyel veya ticari bir üretim modeline
ihtiyaç duymayan şehirden göçen entellektüel,
münzevi yaşam tercihleri ise yıllardır olan ve belki
bu süreçte bir miktar da artan başka bir göçme
mevzu, ama konuyu buradan uzatmamak için bir
tarafta tutuyorum. Kentlerin sosyal ve ekonomik
olarak günden güne yaşam koşullarını zorlaması
ve yukarıda bahsettiğim konular nedeniyle büyük

şehirlerden bir uzaklaşma oluyor, olacaktır ama
bunun dengeleri bugünün tersine olağanüstü
değiştirebileceğini, kır nüfusunun artacağını
düşünmüyorum. Genellikle de bahsedilen gene
bir merkez algısı. Merkezlerin yakın çevresinde
ve merkezlere ulaşım koşullarının pratik olduğu
lokasyonlarda genellikle de güneyden kuzeye
Türkiye’nin batısı. Muhtemelen kente göç misali,
kıra göç de yerleşiklikten hazzetmeyen bize özgü
bir durum. Kırsalın gerek yapı ölçeğinde, gerekse
de yerleşim modeli olarak mekansal talepleri,
kırsal ile şehrin bir arakesitinde çoğu zaman bir tür
hibritleşme ile yer buluyor. Yapısal, fiziksel olarak
yerelin günü kaçırmış ve bozulmuş kodlarının
tekrardan çoğaltılması yerine, kodlarının yeniden
gerekçelendirilmesi gerekirse bozulup yeniden
kurulmasının mümkün olduğunu düşünüyorum.
Kırsala dair yeni yerleşim ve fiziksel yapılanma
bilimsel ve ekolojik hassasiyetler yanı sıra “yer”e ait
bilgi ve genetiği de bağlamsallaştırmalıdır. Yaşam
koşullarının konforu ve gündelik yaşama dair
alışkanlıkların biricikleşmesi “yer”e dair diyaloglarla
mümkün.

“Kıra ve doğaya yönelen
kentli için bu durumun
süreklilik gösterme
eğiliminde olmayacağını
düşünüyorum.”
Emine Köseoğlu, Doç. Dr.

Kent yaşamının sorunsalları ve olanakları açısından
bakıldığında, COVID-19 pandemisi, çevre
psikolojisinin önemli konularından alansallık ve
mesafelenme olgularını yeniden ve yaygın olarak
gözlemlenebilecek şekilde gündelik yaşamın içine
dahil etti. Kent-kır tanımının ayırıcılığını temelleyen
yoğunluk ve dağılım kavramları, insanların mekan
içinde birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemede
başat sorunsallardan birini oluşturuyor. Kentler,
yoğunlukların ve dağılımların heterojen biçimde
sıklaştığı örüntülere işaret ederken, kır daha az
yoğun, bir açıdan homojen ve organik düzenliliklerin
buluştuğu bir dokuyu barındırıyor. Bu bağlamda,
kesişimlerin kentte daha yoğun ve sık gerçekleşme
olasılığı yükselirken kişisel alan daralır ve birbirine
pek çok açıdan uzak olan kişiler arasındaki
mesafeler azalır, bunlar kentin neredeyse beklenen
özelliklerinden. Kırda kolektif yaşama desenleri olsa
da kişisel alanlar daha geniş bir mekansal düzleme
oturabilir, bunun için gerekli mekansal olanaklar
kırda bulunur, bu sayede insanlar arasındaki metrik
mesafeler artar. Pandemiyle birlikte kentlerde
yaşayan insanlar için geniş kişisel alan ihtiyacı,
salt sosyo-psikolojik bir sağlık konusu olmaktan
çıkarak fizyolojik sağlığı da ilgilendiren neredeyse
en kritik konu haline gelmiş oldu. Kentlerde yaşayan
insanlar, birbirlerinden uzak kalarak ve uygun
biçimlerde mesafelenerek yaşamlarını sağlıklı
bir biçimde sürdürebilecekleri fiziksel çevreleri,
onlara kır yaşamının sunabileceğini hızlı ve zorunlu
biçimde algılamış oldular. Kentli insan, aynı anda,
kişisel mesafeleri ve sınırları, özgür, sağlıklı ve
mevcut olsa bile, kent yaşamında çoğu zaman
kolay erişemediği doğa ile iç içe bir yaşam çevresini
kırda bulabileceğini trajik koşullarda yeniden fark
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etmiş oldu. Önceliklerin değişmesi ve kısıtlamaların
zorlayıcılığı ile özgürleştiren bir yalıtıcılık özelliğini
fark ederek kıra ve doğaya yönelen kentli için
bu durumun süreklilik gösterme eğiliminde
olmayacağını düşünüyorum.
Pandemi koşulları kendini yeni normale bıraktığı
anda, kentlilerin pek çoğunun önceki ayarlarına
ve alışkanlıklarına büyük oranda dönerek kent
yaşamının günümüzün makro ölçeklerdeki
dinamiklerine yanıt veren çekici potansiyelleriyle
buluşmak üzere kente geri dönecekleri öngörülebilir.
Nitekim günümüz kentlilerinin, kente göç ve
yerleşme ile birlikte kısmen değişen alışkanların
kent yaşamına adaptasyonu sürecinde kenti ve kent
kültürünü değiştirme ve dönüştürme güçleri son
dönemlerde daha açık gözlemlenebilir oldu. Fiziksel
kent-kır farkıyla açıklanamayacak, yaşayanların
hem kendilerini hem de kenti melezleştirdikleri,
her türden hızlı tüketime dayalı bir çeşit yeni yaşam
kültürünün yansımasını görebilmekteyiz. Sunulan
çekici kamusallıklara cevap vermek yoluyla, fiziksel
mekanların kullanımını her geçen gün daha fazla
talep eden ve böylece kentsel mekanın tüketiminin
arz edilmesiyle sonuçlanan bir kültürel çift yönlü
döngü bu. Aynı durumu kırın yaşamamasını
ümit ederim.

“Kır-kent dengesinin uzun
vadede değişmesi iş ve
üretim potansiyelleri ile
doğrudan alakalı.”

Kerem Erginoğlu, Mimar

Pandemi döneminde, şehir hayatı sorgulandı;
penceresi bile açılamayan, açık alanları ve balkonları
yetersiz, çoğu zaman kapatılmış dairelerde
yaşamaya mecbur kalan insanların içinde kırsal
hayat özlemi canlandı. İmkanı olanlar ve uzaktan
çalışabilenler yazlık evlerine uzun vadeli olarak
taşındılar. Bazı insanlar da kalıcı olarak şehir
hayatını terk etme kararı aldılar ama bu durum
kentten kırsala göç diye adlandırılacak kadar büyük
bir hareket mi, emin değilim. Bunun geçici olup
olmadığını zaman gösterecek.
Kentlerdeki kamusal alan eksikliğinden, yeşil alan
azlığından, dışa dönük bir hayatın imkansızlığından,
gürültüden, hava kirliliğinden, sağlıksız ortamlardan
kaçtı insanlar. İlgi çekici olan ise kentten kıra
göçenlerin de büyük çoğunluğunun kendilerine
tekrar kentlerdekine benzer evler yapmaya
çalışmaları. Katlı yapılar, kata sıkıştırılmış 2+1, 3+1
daireler... Bu da onları ileride ne kadar mutlu eder
ya da oralar da kötü yapılarla dolunca nereye göç
ederler, bilemiyorum. Kır-kent dengesinin uzun
vadede değişmesi iş ve üretim potansiyelleri ile
doğrudan alakalı. Şu anda böyle bir dengenin
olduğunu söylemek çok zor. Tarımsal hayatla
elde edilen gelirler ve oradaki yaşam kalitesi ile
kentte üretime paydaş olmakla edinilen gelirler
arasındaki dengenin eş olmadığını görüyoruz.
Teknolojinin gelişmesi ile kırsal kesime birtakım
olanaklar sunulmuş olsa da bunun yeterli olduğunu
düşünmüyorum. Şu an kırsal dediğimiz yerlerdeki
alt yapılar, kentten göç edenlerin istedikleri yaşam
kalitesini sağlamak üzere planlanmış değil. Pandemi
ile artış gösteren bu göçün kalıcı olabilmesi, bu
altyapı problemlerinin çözülmesine, eğitim-sağlık

hizmetlerinin iyileştirilmesine, hatta o bölgelerde
sosyal hayat ile kültür ve sanat aktivitelerinin
artırılmasına bağlı. Bu tür bir planlamayı yapabilen
köyler, kasabalar olur mu, bunu zaman gösterecek;
ancak, bugüne kadar yapılan örnekler bizde bu
yaklaşımın pek de bulunmadığını gösteriyor
maalesef. Şehir çeperlerinde yaratılmış Göktürk,
Zekeriyaköy, Çekmeköy gibi bazı yerleşim yerlerinin
bile düzgün alt yapılarının bulunmadığını, kamusal
alanlarının yeterli olmadığını görüyoruz. Evet,
belki kat sayıları az, yeşille ilişkileri şehire nispeten
biraz daha fazla ama organize bir ana merkezleri
planlanmış değil. Oralarda bile insanlar arabalarını
yol kenarına park edip kamusal alanlara veya
görece ortak donatıları kullanmaya gitmek zorunda
kalıyorlar. Bu süreçte yeni yerleşim modellerinin
türemesi aslında uygulanacak politikalara bağlı. TOKİ
gibi elinde çok güçlü bir olanağı tutan, yani devletin
toplu konutunu idare eden bir birimin bu düşüncede
olması lazım. TOKİ’nin Anadolu’da yaptığı birçok
yerleşimin yerel, bölgesel tasarım parametreleri
dikkate alınmadan tasarlanmış yapı kütlelerinden
ibaret olduğunu görüyoruz. Bu tamamen zihniyet
konusu. Eğer bu zihniyet biraz değiştirilebilirse
hiç olmazsa metropoller dışında daha düzgün bir
yapılaşması gerçekleştirilebilir. Bu yerleşimlerin
etrafında bir sosyal hayat sunulması gerekirken,
bunların hiçbiri maalesef planlanmıyor.

“Pandemide, kırsalın
gecici bir nostalji ile
sömürüldüğünü ya da
sömürülmeye aracılık ettiğini
düşünüyorum.”
Pelin Tan, Prof. Dr.
Kent ve kırsal arasındaki sözde sosyolojik ikilik,
aslında uzun zamandır çalışmayan bir yapı. Tarım
politikaları, gıda ve toprak yasaları ile birlikte
kırsal üretim dediğimiz tarımsal üretim ve emek
biçimi zayıflamış durumda. Gıdanın lojistik
sevkiyatı ile kentleri besleyen kırsal, açılan rant
ve konut spekülasyonu ile öznesi kent olmayan
bir kentleşmeye doğru sürükleniyor ve kent-kır
sınırı muğlaklaşıyor. Kent hakkı ve müşterekleşme
ağlarımızın güçlü olmadığı bir kent mekanında,
üretim ve tabiat ilişkisine dair kırsalda, kentlilerden
benzer bir sorumluluk beklemek pek olası
gözükmüyor. Kırsalda, tabiati ve üretimi sömüren,
tüketen, yeni yerleşim modelleri ve gentrifikasyon
süreçleri türüyor. Pandemi döneminde kentten
kırsala göçün pastoral bir romantizm içeren
sınıfsal bir hareket olduğunu düşünüyorum.
Üretim yapamayan, sağlıklı tohumu ve toprağı
kalmayan çiftçi, ucuz emek ile sömürülerek
tarlalarda çalıştırılan mülteciler, kaçak hayvan avı,
yasa dışı imarlar ve ranta açılan zeytinlikler... Artık
kırsal mekanın istihraçın en yüksek dönemlerinde
yaşıyoruz. Pandemide, kırsalın gecici bir nostalji
ile sömürüldüğünü ya da sömürülmeye aracılık
ettiğini düşünüyorum. 2020 yılında, New York
Guggenheim Müzesi'nde gördüğüm mimar/yazar
Rem Koolhaas’ın küratörlüğündeki Countryside,
The Future (Kırsal Bölge, Gelecek) sergisinde,
dünyanın farklı kırsal bölgelerindeki araştırmalar

sunulmuştu. Bu araştırmalara göre, kırsal mekan
zaten uzun zamandır kentten daha fazla deneysel
mekansal üretimin gerçekleştiği ve sömürüldüğü
bir yer. Küresel salgın döneminin olumlu etkisi
şu olabilir: Kırsalın bu durumunun (ve de kentin
islemeyen, tükenmiş halinin) salgın sırasında daha
çok görünür olması. Dolayısı ile kırsal üretim ve
mekanı kaybetmemek adına sorumluluk almamız,
insan odaklı ekolojik yaklaşımlardan kaçınarak insan
olmayan varlıklar ile ortak bir yaşam içinde kırsal
ve tabiat algımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ve tüm
bunları kamusal alanda farklı toplumsal aktörler ile
tartışabilmemiz...

“Pandemi sonrasında da
sürdürülebilir bir ekosistem
içerisinde yaşama isteğimiz
aklımızın bir köşesinde her
zaman kalacak.”
Yavuz Selim Sepin, Mimar

Çin’de Aralık 2019’da başladığı öngörülen, kısa
süre içinde birçok ülkeye yayılan COVID-19 virüsü
neticesinde Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyada
"pandemi" ilan etti. Kentlerimizin pandemi
şartlarında bugünkü yapıları ve yaşamları, üretimde
birçok değişime yol açtı. Üretimin önemini, lojistik
sektörünün de pandemiye bağlı olarak ne kadar
gelişebileceğini gördük. Bunlarla beraber tarım
sektörüne olan ilgi de arttı.
Diğer bir yandan, üretimi ve sürdürülebilir bir hayat
biçimini benimseyen bir görüş gelişmekte. Bu görüş
bize kırsalda yaşama isteğimizi kendi iç dünyamızda
sorgulattı. Belki de zaman zaman ürettiğimizden
fazlasını tükettiğimizin farkına vardık.
Çağdaş kent kurgusunda, devasa strüktürlerin
içerisinde, günümüz şartları altında yaşamdan keyif
alma isteği sıkı çeperlerle sarıldı. Bu çeperler kırsal
alanlarda daha seyrek. Kırsaldaki bu çeperler bizi,
daha sürdürülebilir, üretime yönelik, kişiyi daha
mutlu eden, daha kaliteli vakit geçirilebilir özellikleri
barındırması yönüyle cezbetmekte.
Çağdaş kentlerden kırsala olan göç, pandemi
dönemi boyunca arttı. Kalıcı olmayan bu pandemi
süreci boyunca da devam edecek gibi görünüyor.
Pandemi sonrası bu hız azalabilir ama neleri tüketip
neleri ürettiğimiz sorusu hafızalardan uzunca bir
süre silinmeyecektir. Sürdürülebilir bir ekosistem
içerisinde yaşama isteğimiz aklımızın bir köşesinde
her zaman kalacaktır.
Pandemi boyunca gerek izolasyon sürecine, gerek
bu sürecin bize kurgulattığı mekanlara uyum
sağlamak açısından hem çağdaş kent mekanlarının,
hem de kırsalda hayatımızı sürdürmek isteyeceğimiz
mekanların sınırlarının muğlaklaşacağını
söyleyebiliriz. Bu iki mekan arasında bize
uyum sağlayacak, vaktimizi üretken bir şekilde
değerlendirebileceğimiz ara mekanların üretilmesi
de söz konusu olabilecektir.
Artık bu pandemi dönemini yaşamın bir miladı
olarak kabul edersek, çok şeyin değiştiğini ve
değişmekte olduğunu, barajların su seviyelerini,
yerli tohumu, bilimi, sağlığı, eğitimi, trafiği, yeşil
alanlar gibi konuları günlük hayatımızda devamlı
sorgulayacağımız bir sürecin farkındalığı doğmuştur.
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SEKTÖRDEN

ABS Alçı’dan İç Mekan Alçı Plakası: Intreme Fit

Kalitede sürdürülebilir liderlik hedefi
doğrultusunda, alçı alanında 60 yıllık deneyimi
ve yerli sermayesiyle üretime devam eden
ABS Alçı; Intreme Fit ultralight iç mekan alçı
plaka ürününü sektöre tanıtıyor. Yapısal olarak
kendisinden ağır plakalardan daha güçlü ve
dayanıklı olan Intreme Fit Ultralight, sadece
5,8 kg/m2 ağırlığıyla sektördeki en hafif alçı
plaka olarak dikkat çekiyor. Ürünler, iç mekan
tasarımlarında, duvarlarda ve tavanlarda
yarattığı etkisi sayesinde sade ve şık bir
görünüm kazandırıyor.
Standartların üzerinde bir yapısal sağlamlığa
ve dayanıklılığa sahip olan yapı malzemesi

Intreme Fit, sektör standardı alçı plakalara
göre %30, piyasadaki diğer alçı plakalara göre
%15 daha hafif. Intreme Fit ultralight alçı
plakası, hafif ve ergonomik yapısıyla nakliye
ve hızlı montaj avantajı sağlıyor. Sarkmaya
karşı mukavemeti sayesinde de taşıma ve
montaj sırasında oluşabilecek hasarları önlüyor.
Gelişmiş sarkma direnci ve geliştirilmiş güçağırlık oranı sağlayan tutarlı jips-mix formül
yapısıyla hem asma tavan hem de duvar
uygulamaları için ideal olan ürün,
TS EN 520+A1 standartlarına ve A2 yangın
tepki sınıfına uygun olarak üretilmiş.

Roca’dan Vintage
Banyo Koleksiyonu:
Carmen

Yeni ürünleri ile 43. Yapı Fuarı’nda yerini
alacak olan Fales Akustik Çözümler, pandemi
sürecinden sonra yapılacak ilk fiziki fuara
“sessizlik” getirecek. Firma, bu yıl 1-4 Nisan
tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleşecek olan Yapı Fuarı’nda 7. Salon
E133 no’lu stand alanında yerini alarak çalışma
ortamlarında gürültüyü ve yankıyı önleyen
ürünlerini tanıtacak. Yeniliği her zaman tüm
tasarımlarında hissettiren ve alıcısına birçok
farklı form ve 17 renk seçeneği sunan firma,
çalışma alanlarında sessiz ve konforlu bir
atmosfer oluşturulmasını sağlıyor. Doğaya
dost ve geri dönüştürülebilir olan keçe
malzemesinden tasarlanan ürünler, çoklu
çalışma alanlarında ya da ortak alanlarda
oluşan gürültüyü engelleyici sistemle birlikte
ofislerde verimi artırıyor. A sınıfı ses yutumu
özelliği sayesinde ortamı ses açısından
sterilize ederek açık ofis çalışanlarına, hem
psikolojik hem de fiziki konfor sunan akustik
çözümler seslerin karmaşadan etkilenmesini
engelleyerek kaynağından çıktığı gibi
bozulmadan iletilmesini sağlıyor.

Banyo alanları için armatür, lavabo, klozet
ve duş sistemleri gibi yenilikçi öneriler
sunan Roca, Carmen koleksiyonu ile
zarafeti seçkin kalite ile buluşturuyor.
Roca’nın 1940’ların en ikonik parçasını
modern vitrifiye ve mobilya koleksiyonuna
dönüştüren Carmen, banyoların siluetine
nostaljik bir atmosfer kazandırıyor.
Vitrifiyeden banyo mobilyalarına, musluk
ve pirinç eşyalarından aksesuarlara kadar
her ayrıntı büyüleyici bir hikaye anlattığı
Carmen koleksiyonunun yumuşak ve
klasik çizgileri serinin tüm üyelerine özel
bir karakter ve duruş kazandırıyor.
Özenle tasarlanan dikdörtgen formlar,
banyolara rafine ve elegan bir imza
bırakırken, zarif yıldız şekilli klasik Carmen
musluklar zengin bir kompozisyon
oluşturuyor.
Fonksiyonelliği estetikle buluşturan
Carmen Saklama Ünitesi, 1940'ın
stili beyaz saten veya antrasit saten
seçenekleriyle tamamlıyor. Geniş saklama
alanıyla işlevsel depolama özelliği sunan
dolap, LED aydınlatması ile geçmişe
modern bir yorum getiriyor.
Sırtı desteklemek için ergonomik biçimde
şekillendirilmiş, Viktoryan tarzdaki
Carmen Geleneksel Dökme Demir Küvet,
uzun süre dinlenmek, benzersiz bir
deneyim yaşamak için ideal bir seçenek
sunuyor.
Carmen Tezgah Üstü Lavabo, iki çekmece
ve iki kapılı geniş mat lake banyo
mobilyası ünitesine mükemmel bir
şekilde uyuyor.
İki ahşap kaplama Saten Beyaz, Saten
Koyu Gri, Venato Beyaz ve Marquina
Siyahı olarak mevcut tezgahlarla
birleştirilebiliyor.

www.fales.com.tr

www.roca.com.tr

www.absalci.com.tr

Fales Akustik Çözümler Yapı Fuarı’nda
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Konya Yeni Sanayi Sitesi Projesi Gerçekleşiyor

Konya, Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşüm
projelerinden birini gerçekleştiriyor. Şehir
merkezinde bulunan Eski Sanayi ve Karatay
Sanayi, Konya Yeni Sanayi Sitesi’ne taşınıyor.
Temeli atılan Yeni Sanayi Sitesi’ ile ilgili açıklama
yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, projenin Konya için çok önemli
bir milat olduğunu dile getirdi. “Konya’da çok
uzun yıllardır taşınması konuşulan ama bir
türlü gerçekleşmeyen Eski Sanayi ve Karatay
Sanayi’de 1 milyon metrekarelik alanda 800 bin
metrekare taşınacak alan bulunuyor. Burada
bulunan 2858 esnafımızla görüşmeler yapıp
tam mutabakat sağlayarak TOKİ ile protokol
imzaladık. Ödeme seçenekleri belirlendi ve
başvurular alındı. Böylece özellikle kiracı olarak
Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin kahrını çeken
esnafımız, uygun şartlarda işyeri sahibi olma
imkanına kavuşmuş oldu.”
Yeni sanayi alanı için Konya Büyükşehir
Belediyesi mülkiyetine geçen 2 milyon 80 bin
metrekarelik alanın TOKİ’ye devredildiğini
vurgulayan Başkan Altay, “Bu 2 milyon

metrekarelik alanın rayiç bedeli yaklaşık
1,5 milyar lira. Konya Büyükşehir olarak bu
projeye katkı sunmak ve esnafımızın dükkan
sahibi olması adına TOKİ’ye devrettik. Bunu
şehrimiz ve esnafımız için bir fedakarlık
olarak gerçekleştirdik. TOKİ de 1 milyar
liranın üzerinde buraya 2 yıl içinde yatırım
gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

En Büyük Sanayi Dönüşüm
Projelerinden Biri
Projenin Türkiye’de bugüne kadar
gerçekleştirilmiş en büyük sanayi dönüşüm
projelerinden biri olduğunu kaydeden
Başkan Altay, “800 bin metrekarelik bir alanda
2858 hak sahibinin olduğu bir yerde bunu
başarabilmek çok zor bir iştir. Sanayicilerimize
ve esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Süreç
tamamlandığında 800 bin metrekarelik alanda
bir yıkım gerçekleştirerek orada Konya’ya
yakışır bir proje yapacağız. Yeni sanayide 2690
sanayi dükkanı ile 134 adet çeşitli sektörlerde

hizmet verecek ticari dükkan bulunuyor,
yeşil alanlar, sosyal donatılar bulunuyor”
diye konuştu. Konya için çok önemli olan
Konya Yeni Sanayi Sitesi’nin yapımının iki
yıl içinde tamamlanacağını ve 2023 yılında
Eski Sanayi esnafının kendine yakışır sanayi
alanına taşınmış olacağını belirten Başkan
Altay, “Konya projelerimize desteklerinden
dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın
Murat Kurum'a, Genel Başkan Yardımcımız
Sayın Leyla Sahin Usta'ya, milletvekillerimize, İl
Başkanımıza teşekkür ediyorum. Esnaf Odaları
Birliği Başkanımıza da tüm Konyalılar adına
teşekkür ediyorum. Korona virüs döneminde
böyle büyük bir projenin hayata geçirilmesinde
Çevre ve Şehircilik Bakanımızın çok büyük
emeği var. Kendilerine tüm Konyalılar adına
teşekkür ediyorum.
Bir teşekkür de TOKİ Başkanımız Sayın Ömer
Bulut’a. El ele vererek Konya'nın hayallerini
gerçekleştiriyoruz” dedi.
www.konya.bel.tr
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SEKTÖRDEN

Satış Ofisleri ve
Örnek Dairelerin
Önemi

Çeşitli donatılarıyla farklılaşan konut
projeleri, bu ayrıcalıklarını satış ofisleri
ve örnek daireler ile müşterilerine
aktarabiliyorlar. Bu anlamda konut
sektöründe faaliyetlerini sürdüren Arkiteam
Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Seda
Dündar, satış ofislerinin ve örnek dairelerin
satış açısından önemini vurguluyor.
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi
büyükşehirler olmak üzere markalı
konut projeleri birbirinden ayrışmak için
çeşitli konseptler geliştiriliyor. Projelerin
ayrıcalıklarını yansıtmak için ise satış
ofislerine büyük yatırım yapan firmalar
farklı mimari tasarımlara da imzalarını
atıyor. Son yıllarda özgün konseptlere sahip
satış ofisleriyle de dikkatleri üzerine çeken
markalı konut projeleri, konut alıcılarının
satın alma kararında da etki sağlıyor.
Markalı konut sektöründe satış ofisi, örnek
daire tasarımları ve tüm iç mimari detay
çözümlerinde çalışmalar yürüten Arkiteam
Mimarlık Ortağı Seda Dündar “Tüketicilerin
maket üzerinden satın alacakları konutu,
gözünde canlandırabilmesi, yerleşimleri
kafasında şekillendirebilmesi, malzemelere
temas etmesi büyük önem arz ediyor.
Bu anlamda da projelerin başarılı satış
ofisleriyle konut alıcısının satın alma
kararında ciddi anlamda etkisi olduğu
görülüyor. Firmaların müşteri ile ilk
buluştuğu mekan olarak satış ofisi
çözümlerinde; projenin genel konsepti,
firmanın kurumsal kimliğiyle ilgili bilgi
vererek müşteriler üstünde önemli bir etki
oluşturuyor. Bu noktada amacımız birlikte
çalıştığımız firmaların kimliğini en doğru
şekilde alıcıya yansıtmak” dedi.

Kale Banyo’dan Yalın
ve Minimalist Tasarım:
Dove 2.0
Kale Banyo, pastel tonları yalın ve minimalist
hatlarla buluşturduğu Dove 2.0 klozetleri,
zarif çizgileri ve farklı renk alternatifleriyle
banyosunda uyum ve farklılık arayanların
beğenisine sunuyor. Dove 2.0 serisindeki
Ultra Slim Smart Kapak ile uyumlu; Mat
Beyaz, Mat Antrasit, Mat Siyah, Siyah, Mat
İnci, Mat Vizon ve Beyaz seçenekleri arasından
özgürce seçiminizi yaparak banyonuzun stilini
tamamlayabilirsiniz.
Kale Banyo’nun tüm vitrifiye ürünlerine
uyguladığı SmartHijyen teknolojisine sahip
olan Dove 2.0 klozetler, kanalsız yapıları ve
SmartYıkama teknolojisi ile kir ve bakterilere
karşı etkin koruma sağlıyor. Ayrıca taharet
musluğu entegreli (sıcak / soğuk termostatik)
seçeneği de kullanıcıların seçimine sunuluyor.
Kale Banyo markalı lavabo, klozet ve
klozet kapaklarında standart bir şekilde
sunulan SmartHijyen teknolojisi ömür boyu
koruma sağlıyor. SmartHijyen teknolojisinin
içeriğinde bulunan nano boyuttaki gümüş
iyon, mikropların hücre duvarlarına zarar

vererek, DNA ve RNA yapılarını bozuyor.
Bu da mikropların ölmesini sağlarken yeni
mikropların oluşmasının önüne geçiyor.
Özel jet tipi yıkama sistemi SmartYıkama,
suyu dışarı sıçratmadan her yere eşit yayarak
yıkarken, özel menteşe sistemiyle çalışan
Kale SmartKapak ise yavaş kapanır ve ses
çıkarmaz ve tak-çıkar özelliği sayesinde kolayca
temizlenebiliyor.
www.kale.com.tr

VitrA ile El Değmeden Hijyen

VitrA, yeni reklam filmiyle, el değmeden hijyen
sağlayan teknolojileri gündeme getiriyor.
“Gün içinde pek çok yüzeye dokunmak zorunda
kalıyoruz. Sevdiklerinize yeniden güvenle
dokunabilmeniz için, el değmeden hijyen
sağlayan ürünler tasarlıyoruz” diyen VitrA,
toplu kullanım alanlarında ve evlerde
el değmeden hijyen sağlayan temassız
teknolojilere dikkat çekiyor.
Pandemiyle birlikte önemi artan insan sağlığı

ve hijyeni ilk günden bu yana misyon olarak
üstlenen VitrA’nın “Temassız Teknoloji” ile
tasarladığı ürünlerin arasında klozet kapağı,
taharet musluğu, rezervuar kumanda paneli,
armatür ve sabunluklar yer alıyor.
Anıl Kaya’nın yönetmenliğinde Public Film
tarafından hayata geçirilen “VitrA. El değmeden
hijyen” başlıklı reklam filmi, Rafineri’nin
imzasını taşıyor.
www.vitra.com.tr
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OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

Mimar Arda Işık’ın liderliğinde ulusal ve
uluslararası ölçekte ödüllü mimari ve iç mimari
projelere imza atan XL Mimarlık+Mühendislik
tasarımı OPLOG Darıca Kampüsü’nün
inşaatına başlandı. Kullandığı yenilikçi yazılım
teknolojileri ve akıllı robotlar ile lojistik
sektörünün öncü firması olan OPLOG’un
Kocaeli Darıca’daki kampüs alanının Mayıs
2021’de tamamlanması hedefleniyor.
Türkiye’deki e-ticaret lojistiğinin merkezi olarak
kurgulanacak olan projede on bin metrekarelik
kapalı kullanım alanının dokuz bin metrekaresi
depolama ve lojistik, bin metrekaresi ise
ofis ve lobi olarak hizmet verecek şekilde
tasarlanmış. Depo alanında yatay ve dikeyde
taşımayı yapacak akıllı robotları ile Türkiye’de

öncü olmayı hedefleyen OPLOG Darıca
Kampüsü’nde, iç mekan organizasyonundaki
zenginlik ile de ziyaretçileri için keşfetmenin
devam edeceği bir mekan yaratmak
amaçlanmış.
OPLOG’a ait kurumsal değerler ve firma
kültürünün mekansal ve organizasyonel
değerler ile temsil edildiği tasarımda, bina
içinde ortak olarak kullanılacak restoran,
kahve istasyonu ve rekreasyon alanları gibi
bina dışındaki rekreasyon alanları da ortak
kullanımda olacak şekilde tasarlanmış. Bina
içindeki ortak alan kesintisiz bir eylem alanı
olarak düşünülmüş, bu doğrultuda biyofilik
öğeler ve objeler ile sürekli devinen bir
organizma olarak kurgulanmış.

Ananas
Woodworking’den
Servis ve Sunum
Ürünleri
Mimari ve iç mimari projelere sağladığı
ahşap mobilya üretim desteğinin yanı
sıra kendine has tarzıyla sabit ve modüler
mobilya üretiminde de adını duyuran Ananas
Woodworking son olarak, tasarımcıları
tarafından tasarlanıp, marangozların el işçiliği
ile üretilen çok amaçlı tepsiler ile sunum,
servis ve kesme tahtalarını dekorasyon
meraklılarıyla buluşturdu. Atölyenin yalın
tasarım çizgisini yansıtan ürünler, farklı
form ve ebatlarla kullanıcı ihtiyacına yönelik
olarak seçeneklendirildi. Sofralara eşlik
edecek ve kolaylık sağlayacak olan servis ve
sunum ürünleri, banyo, mutfak, salon gibi
yaşam alanlarında kullanılması amaçlanarak
üretildi. Edge serisinin ergonomisiyle
tasarlanan tepsiler, mekana uyumu göz önüne
alınarak birinci sınıf meşe ve Amerikan ceviz
seçenekleriyle kullanım ihtiyaçlarına göre
ikili set veya tekli olarak sunuluyor. Mutfak

ve yemek odalarında kullanılmak üzere
tasarlanmış servis, kesme ve sunum tahtaları
ise farklı formları ile dikkat çekiyor. Tamamı
birinci sınıf meşe ağacından üretilen ürün
grubu, kesme, sunum ve servis elemanı
olarak üç farklı şekilde seçeneklendiriliyor.
Hazırlık aşamasında Chop ve Block uzun
ömürlülüğü ve ergonomik tasarımıyla tercih
sebebi olurken, tutma sapı ve üzerlerinde
bulunan delikleri sayesinde kısıtlı alanlarda
bile kullanım kolaylığı sağlıyor.
www.ananaswoodworking.com

Designist,
The Balance Spa
ile Finalist Oldu
İç Mimar Aslı Arıkan Dayıoğlu liderliğinde
The Museum Hotel Antakya projesindeki
birçok alanın iç mimari tasarımına imza
atan Designist, proje için tasarladıkları The
Balance Spa ve Fitness Center ile Ahead
Awards 2020’de finalist olarak yarıştı.
Mimari projesi Emre Arolat Architects
imzası taşıyan The Museum Hotel
Antalya’daki Balance Spa ve Fitness
Center haricinde, Ayan Meyan A La
Carte Restaurant, Sixty Six Gece Kulübü,
Nas Konut, Asf Yönetim Ofisi ve kuaför
mekanlarının iç mimari tasarımı, projenin
ana mekanlarındaki tüm mobilya,
aydınlatma ve aksesuarlar seçimleri ve
projeye özel olarak tasarlanan tüm iç
mekan halıları Designist imzasını taşıyor.
The Museum Hotel Antakya için Designist
tarafından tasarlanan iç mekanlarda,
misafirlerin gün boyunca bir zaman tüneli
içinde yolculuk yaptıktan sonra dingin
ortamlarda dinlenmeleri ve keyif almaları
hedeflenmiş. Arkeolojik kazılarda çıkan,
müzede sergilenen mozaik panoların,
insanı rahatlatan renk kompozisyonları
otelin iç mekan tasarımına ilham vermiş.
Antakya antik kentinin karakteristik
özelliklerini yansıtan, bölgeye özgü
sarımtırak beyaz kalker taşı, spa alanlarını
tasarlarken Designist için ilham kaynağı
olmuş. Balance Spa’da kalker taşının
tonları kullanılarak dingin bir mekan
yaratılmış ve girişinden itibaren daha
yumuşak tonlar ile misafirleri kucaklamak
hedeflenmiş. Spa ritüelinin yapı taşı olan
su elementi ince su molekülünü oluşturan
altıgen formdan yola çıkılarak sadece bu
otel için tasarlanan bir desen oluşturulmuş
ve bu desen spa genelinde farklı alanlarda,
farklı formlarda tekrar edilmiş.
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