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This fifth and final volume of the VitrA Contemporary Architecture Series, which fol-
lows editions on commercial buildings, tourism and recreational buildings, educational 
buildings and cultural buildings, looks at notable houses and residential buildings con-
structed after 2000. To enrich the discussion, the book opens with analytical essays 
by architects, academicians and directors of institutions in the industry, who provide 
differing viewpoints about the change in housing projects.

The projects featured in this book were chosen by the Series’ selection board from 
among the nominations of a group of pioneering academicians and architects.  The 
selection criteria were designed to ensure that each building had a distinctive architec-
tural plan, offered diverse services and functions, was situated in a different location, 
created a difference in terms of its relationship with its environment, and demonstrated 
an innovative approach to material use, design and structure. They also sought to en-
sure that projects represented a diverse range of architectural offices and geographies, 
so as to provide the best possible overview of recent building construction.

The VitrA Contemporary Architecture Series aims to pique the interest of readers while 
also providing source material for research and analysis. Hence, this book is designed 
to provide opportunities for very different reading approaches. It can be read in Turk-
ish or English from beginning  to end or “read” pictorially via building mastheads and 
large images. While examining and comparing cultural buildings within their categories, 
readers can peruse the comments of building architects  [  ] and Müge Cengizkan 
[ ✎ ], who evaluated all of the projects. Furthermore, using the QR codes on build-
ing mastheads, readers can use their smart phones to immediately access additional 
information on the Internet that did not fit into the book, as well as the exact location 
of buildings on a map and numerous images.

We hope that the books in these series add a permanent value to the literature on our 
country’s contemporary architecture and raise awareness about architectural criticism. 
We are grateful, therefore, to VitrA and the Turkish Association of Architects in Private 
Practice for taking on the publication of this book as a social responsibility.

Banu Binat & Neslihan Şık
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İlk yılında  ticari, ikinci yılında turizm ve rekreasyon, üçüncü yılında eğitim ve dördüncü 
yılında kültür yapılarına  odaklanan VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’nin elinizdeki bu beşinci 
kitabı konut yapılarını ele alıyor. 2000 yılı sonrası uygulanmış konut  yapılarından 
bir seçkiyi ele alan kitap, ilk bölümde mimar, akademisyen ve sektör yöneticilerinin 
görüşlerine yer verilen  değerlendirme yazıları ile birlikte değişen konut yapılarını farklı 
bakış açılarından irdelemeyi amaçlıyor. 

Kitapta yer alan projeleri, sektörün önde gelen akademisyen ve mimarlarından oluşan 
bir grubun nomine ettiği projeler arasından seçici kurul belirledi. Projelerin seçilme krit-
erleri her binanın farklı bir plan şemasına sahip olmasına, farklı hizmet ve işlevlere 
yönelmesine, farklı konumda bulunmasına, bulunduğu çevre ile kurduğu ilişkide farklılık 
yaratmasına, malzeme, tasarım ve strüktürel açıdan yenilikçi bir yaklaşım benimsem-
esine göre belirlenirken, mimarlık ofislerinin çeşitliliğine ve yapı üretimininin yaklaşık 
profilini çıkaracak bir coğrafi dağılımın sağlanmasına da dikkat edildi.

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’ndeki kitaplar,  okuyucuya inceleme ve kaynak olarak kul-
lanma imkânı sunacak, ayrıca tekrar tekrar okuma isteği uyandıracak şekilde tasarlandı. 
Kitap, tasarımı gereği pek çok farklı okuma şekline imkân veriyor. Kitabı baştan sona 
Türkçe ve İngilizce kesintisiz olarak okumak mümkün. Kültür yapılarını kendi katego-
rileri içinde incelemek ve karşılaştırmak mümkün. Projelerin künye bilgileri büyük gör-
sellerle birleşince tüm kitabı baştan sona görsel olarak okumak mümkün. Öte yandan 
her bina için kendi mimarının yorumunu [   ] ve tüm projelere değerlendirme 
yazan Müge Cengizkan’ın [ ✎   ] metinlerini  okuyarak da kitabı tamamlamak müm-
kün. Ayrıca binaların künyesinde yer alan QR kodları sayesinde kitaba sığmayan ek 
bilgilere, ilgili binanın harita üzerindeki yerine ve pek çok farklı görsele internet sitesine 
bağlanarak anında ulaşılabilir.

Dizi kapsamında yayımlanan kitapların, çağdaş mimarlık literatürümüze kalıcı bir değer 
kazandırmasını ve mimarlık eleştirisi konusunda farkındalık yaratmasını ümit ediyor-
uz. Kitabı hayata geçirmeyi sosyal bir sorumluluk olarak kabul eden VitrA ve TSMD’ye 
teşekkür ederiz. 

Banu Binat & Neslihan Şık
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VitrA is delighted to present the fifth book of the “VitrA Contemporary Architecture 
Series”, a collaborative project with the Turkish Association of Architects in Private Prac-
tice, with which we share common values regarding the development of architectural 
culture.

Viewing  architecture and art as intrinsic and essential components of its industry, VitrA 
has contributed to the launch of platforms and national and international projects that 
cultivate and advance creative minds, particularly in the field of architecture.

In cooperation with other actors in the sector, VitrA supports prominent platforms as-
sociated with architecture and design, such as YAP Istanbul Modern: Young Architects 
Program; the first Turkish Pavilion at the Venice Biennale’s 14th International Architecture 
Exhibition; and the Istanbul Design Biennial. In 2016, VitrA will again support the 3rd Is-
tanbul Design Biennial and the Turkish Pavilion at the Venice Biennale’s 15th Internatio-
nal Architecture Exhibition.

Initiated in 2011 in collaboration with the Turkish Association of Architects in Private 
Practice, the “VitrA Contemporary Architecture Series” aims to generate a 360-degree 
perspective of contemporary architecture through the publication of a book and orga-
nization of an exhibition, panel and various other activities. The project’s objective is to 
provide a comprehensive, multi-perspective examination of contemporary architectural 
structures and a platform for sharing this evaluation with the public that contributes to 
the culture of architectural debate and critique in Turkey.
 
With the aim of documenting modern architecture, the series focuses exclusively on  
buildings produced after 2000. In its first year, the VitrA Contemporary Architecture Se-
ries considered commercial structures and the major changes taking place in shopping 
malls and office buildings. In its second year, the series examined tourism-related struc-
tures in relation to the concept and development of this industry, which 70 years ago 
was considered a “luxury” but today is an indispensable part of life. The third volume of 
the series focused on the future through an evaluation of educational buildings: struc-
tures shaping our future generation. Notable buildings designed for the production of 
culture were the subject of research the fourth year. This fifth and last volume of the 
series focuses on houses: the oldest and the most basic habitation/living space at the 
intersection of humankind with space.

This book studies 54 different buildings that reflect changing lifestyles and range from 
private houses to multi-story apartments and mixed use developments. A selection 
committee comprising Banu Binat, Müge Cengizkan, Hüseyin Kahvecioğlu, Neslihan Şık 
and Brigitte Weber chose the featured buildings from a list of projects proposed by lea-
ding academics and architects.

With the hope that the VitrA Contemporary Architecture Series has enhanced aware-
ness of architectural criticism and encouraged further projects of this kind, we would 
like to extend our sincere gratitude to everyone who has contributed to this series. As a 
solution partner for good architectural practices, we look forward to taking part in new 
projects that focus on architecture and design and create value for different actors in 
the sector.

VitrA
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VitrA, mimarlık kültürünün gelişimi konusunda ortak değerleri paylaştığı Türk Serbest 
Mimarlar Derneği’yle birlikte hayata geçirdiği “VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi”nin 5. kitabını 
okuyucularıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyor. 
 
Temsil ettiği sektörün mimarlık ve sanattan ayrı düşünülemeyeceğine inanan VitrA, ya-
ratıcı zihinlerin beslenmesi, mimari ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi için, 
uygun platformlar oluşturuyor.  

Sektörün tüm aktörleriyle işbirliği ve paylaşım içinde olan marka, “YAP İstanbul Modern: 
Yeni Mimarlık Programı”, Venedik Bienali 14. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde yer alan ilk 
Türkiye Pavyonu ve İstanbul Tasarım Bienali gibi mimarlık ve tasarım dünyası için önem-
li platformlara destek veriyor. VitrA, 3. İstanbul Tasarım Bienali’ne ve Venedik Bienali  
15. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’na desteğini, 2016’da da sürdürüyor. 
 
Türk Serbest Mimarlar Derneği’yle 2011 yılında başlattığı “VitrA Çağdaş Mimarlık Dizi-
si” ise kitap, sergi, panel ve çeşitli etkinlikler üzerinden, çağdaş mimariye bakış açısını 
360 dereceye çıkarmayı hedefliyor. Projeyle; çağdaş mimari yapıların çok yönlü olarak 
irdelenmesi, geniş kitlelerle paylaşılması, mimari tartışma ve eleştiri kültürüne katkıda 
bulunulması amaçlanıyor.

Çağdaş mimarlığı belgelemeyi hedefleyen kitaplar kapsamında, 2000’den sonra üretilen 
yapılar incelendi. Projenin ilk yılında, alışveriş merkezleri ve ofis binalarının yaşadığı deği-
şimden hareketle ticari yapılar ele alındı. Ardından, 70 yıl önce “lüks” kabul edilen ancak 
bugün hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen turizm olgusu, yapılar aracılığıyla 
irdelendi. 3. yılında geleceğe odaklanan projede, geleceği oluşturan gençlerin yetiştirildiği 
eğitim yapıları mercek altına alındı. Kültür üretiminin vücut bulduğu yapıların dikkat çe-
ken örnekleri, 4. yılın inceleme konusu oldu. Dizinin 5. ve son temasında ise insan-mekân 
arakesitindeki en eski ve temel barınma/yaşam mekânlarına, evlere odaklanıldı.
 
Kitapta; müstakil evlerden çok katlı ve karma yapılara kadar, değişen yaşam tarzlarını 
yansıtan farklı konut tiplerinden oluşan 54 yapıya yer veriliyor. Türkiye çağdaş mimarlık 
tarihine kaynak oluşturmayı amaçlayan kitapta incelenen konutlar, sektörün önde gelen 
akademisyen ve mimarlarının önerdiği projeler arasından; Banu Binat, Müge Cengizkan, 
Hüseyin Kahvecioğlu, Neslihan Şık ve Brigitte Weber’den oluşan seçici kurul tarafından 
belirlendi. 
 
Mimari eleştiri alanında farkındalık yaratması ve yeni çalışmalara vesile olması ümidiyle, 
bugüne dek “VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi”ne katkıda bulunan herkese teşekkür ediyo-
ruz. İyi mimarlık uygulamalarının çözüm ortağı olarak, mimarlık ve tasarımı odağına alan, 
sektörün farklı aktörlerine fayda yaratacak yeni projelerde buluşabilmeyi diliyoruz.

VitrA
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The Turkish Association of Architects in Private Practice (TSMD) is a non-governmental 
organization founded in 1987 to communicate the values and fields of application of 
the architectural profession, increase awareness of urban environments, and improve 
the construction sector.

In addition to their professional identity, architects, designers and artists in Turkey – as 
all over the world – represent a critical culture, social sensitivity and resistance point. 
Empowered by art, they also provide leadership and an awareness of the times.

In light of its broad representational responsibility, TSMD does not limit its activities to 
the interests of its membersor profession.  On the contrary, the Association strives to 
provide a structure that both nourishes and receives nourishment from the architec-
tural world. Currently, TSMD is primarily interested in architectural processes, such as 
design and building, which encompass all stake holders and actors in the field. 

Five years ago, TSMD and VitrA joined forces on a long-term project aimed at contribut-
ing to the creation of a common memory of contemporary architecture, bringing it to 
the industry and public’s attention, and providing a foundation for debate and diverse 
projects. With these goals in mind, the “VitrA Contemporary Architecture Series” has 
organized a variety of activities each year focused on a different type of contemporary 
building.  Aimed at academics, professionals and the public, these activities include a 
website, exhibitions, panel discussions and this publication, as well as student work-
shops, architectural walks and other diverse events throughout the course of one year. 

The Contemporary Architecture Series examined commercial structures in its first year, 
tourism and recreational structures in its second, educational structures in its third, 
and cultural structures in its fourth.This year, the series looks at houses and residential 
structures. As in many of our Association’s other projects, this project is open to the 
entire architectural community, not just members, and we expect broad participation.

With this fifth and last book on houses and residential structures, we have concluded 
the VitrA Contemporary Architecture Series. We would like to extend our warmest 
gratitude to all of our colleagues who contributed their invaluable work to this project 
over the past five years and to VitrA for their collaboration on this important social 
responsibility project.

Aytek İtez
Turkish Association of Architects in Private Practice
Chair of the Administrative Board
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Türk Serbest Mimarlar Derneği, mimarlık mesleğinin öne aldığı değerlerin yaygınlaşma-
sı, mimarlık ve mimarlık mesleğinin uygulanmasının geliştirilmesi, kentsel çevre bilinci-
nin oluşması ve yapı sektörünün gelişmesi için, 1987 yılından bu yana hizmet veren bir 
sivil toplum örgütüdür.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de mimarlar, tasarım ve sanatla uğraşan 
kişiler kendi meslek ikimliklerine paralel olarak eleştirel bir kültürü, toplumsal bir 
duyarlılık ve direnme noktasını, gücünü sanattan alan bir öncülüğü ve çağ bilincini 
temsil etmektedir. 

Türk SMD de bu temsiliyet bilinci içinde mimarlıkla ilgili etkinliklerini üye profili ve onla-
rın mesleki ilgi alanları ile sınırlı tutmamakta, aksine tüm mimarlık ortamına geçirgen, o 
ortamı besleyen ve o ortamdan beslenen bir yapı oluşturmak için çaba sarfetmektedir. 
Bugün TürkSMD’nin ağırlıklı ilgi alanını oluşturan tasarım, yapı elde etme, yani mimar-
lığın uygulanma süreçleri, mimarlığın bütün paydaş ve aktörlerini bir araya getiren en 
geniş zemindir. 

TSMD ve VitrA, Türkiye mimarlık ortamında eksikliği duyulan, çağdaş mimarlıkta bellek 
oluşturulmasına katkıda bulunmak, konuyu sektörün ve kamuoyunun gündemine ta-
şımak, tartışma ve farklı çalışmalar için zemin oluşturmak amacıyla biraraya geldi ve 
uzun soluklu bir projeye imza attı. “VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’’ bu kapsamda her yıl 
farklı bir yapı türünü ele alan, sergiler, paneller, kitap ve güncellemeye açık web sitesi 
aracılığıyla; akademik, profesyonel ve popüler ortamda etkin olacak bir dizi etkinlik 
içerdi. Proje bu kapsamla sınırlı kalmayıp, her yıl konu özelinde, öğrenci atölyeleri, gezi 
gibi farklı etkinliklerle zenginleşerek tüm yıla yayıldı.

Projenin ilk yılında, ticari ve ofis yapılarını, ikincide turizm ve rekreasyon yapılarını, 
üçüncü yılında eğitim yapılarını, dördüncü yılında kültür yapılarını ve projenin son yılı 
olan beşinci yılında da Konut Yapılarını konu alan çağdaş mimarlık dizisinin kitaplarının, 
mimarlık yayınları içinde kalıcı bir birikim oluşturması hedeflendi. Derneğimiz diğer pek 
çok projede olduğu gibi bu projede de üyelerinin yanı sıra tüm mimarlık ortamına açık 
bir katılım ön gördü.

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’nin beşinci ve son kitabını Konut Yapıları konusuyla ta-
mamlamış bulunmaktayız. Projenin 5 yıllık sürecinin her aşamasında emeği geçenlere, 
bu kitapta yer alan projeleriyle katkı koyan tüm meslektaşlarımıza ve üstlenmiş olduğu 
bu sosyal sorumluluk projesi ve işbirliği için VitrA‘ya teşekkürlerimizi sunarız.

Aytek İtez
Türk Serbest Mimarlar Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Barınmak

Ankara’nın bugün merkezinde sayılabilecek 179 parsel-konutluk bir konut kooperatifi 
mahallesinde, 1953 yılında inşaatı tamamlanan kooperatif evlerinden birinde, tam kırk 
üç yıl yaşadım. 2004 yılında değişen çevre koşulları, komşuların göçü, farklı görgüye 
sahip kişilerin semte gelişinin artması ve bunun sokak hayatını etkilemesi, mahallenin 
ve hatta ilkokulu okuduğum binanın politik iktidarın gösteri mekânlarıyla örtüşmesi, 
özenle tasarlanmış modern park ve sokakların el ve şekil değiştirmesi, ailemle birlikte 
mahalleden çıkmamla sonuçlandı. 

Evin inşa edildiği zaman “villa” olarak anıldığını söylememe gerek yok. Parsel komşuları 
gibi yaklaşık 800 m2’lik arsa içinde konumlanan tek katlı ev, yine tahmin edilebileceği 
gibi, 100 m2 net alana sahipti; çünkü SSK kredisinden yararlanma koşulu, eşitlikçi mo-
dern sosyal devlet ve refah anlayışının bir ürünüydü. Yıllarca borcunu ödemek zorunda 
kalan babam, bir yüksek öğrenim kurumunda hocaydı; borç bittiğinde bile dertlerimiz 
bitmemişti: Bahçe duvarlarının yapımından, sobalı olarak tasarlanan evin elektrik tesi-
satını elden geçirme, kesintilerden bıkarak su depolamayı sağlama, kalorifer tesisatı dö-
şetme, belli aralıklarla iç-dış boyasını yenileme, depremde oturan bölgeleri güçlendirme, 
son yirmi yılda sık sık su ve kanalizasyon tesisatlarının bakım ve yenilemelerini yapma 
gibi “ev ödevleri” çıkarması bile, bizi bu evde yaşamaktan vazgeçirmemişti, bunu da 
eklemeliyim. O kadar ki, yaklaşık 25-30 kök asma bağı, dört-beş erik, sekiz-on elma, al-
tı-yedi badem, üç kayısı, iki ceviz ağacı ile bir fındık çalısı olan bahçeyle aynı kotta olan 
yarım kat bodrumu, evlendiğim zaman 32 m2’lik bir konuta dönüştürdüm. Ağabeyimin 
evlenerek evden ayrılması ve babamın ölümünden sonra, annemden uzak kalmamak 
için yaptığım bu tercih, mimarlık alanında bildiklerimi daha bir pekiştirmeme yol açtı:  
32 m2’lik evin iki oda, bir holü, bir mutfağı ve bir banyo-tuvaleti vardı, bu net alan için-
de… 60 cm’lik taş duvar örgüsü ve içeriden tuğla bitişli duvarlarıyla yarı gömük yapı, 
neredeyse ısıtılmasa da ısınıyordu. 2 x 2,2 m’lik küçük sayılabilecek çalışma odamın du-
varları, beş adet kütüphane ile tavana kadar kaplanmıştı ve masaya oturduğum zaman 
önümdeki camdan bahçeyi görüyordum. Kütüphane ve kitaplar, neredeyse kabuğum 
gibi olmuştu: Çoğu şiirimi, makalemi, doktora tezimi, kitabımı burada yazdım. Öğrenci-
lerime yaptırdığım tasarım alıştırmalarında beliren “İç Ev-Dış Ev” kavramsallaştırması, bu 
gerçeklikten doğdu. Oturmaya başladıktan iki yıl sonra, 32 m2 eve nispet, bahçeyi daha 
yaşanır kılmak için (ki ağaçlar da yaşlanıyordu; bağın büyük kısmını yitirmiştik, nerede o 
şıra-şarap-sirke yaptığımız yıllar?; yıllık domates-biber hasadı rekolte düşürmüştü; yeni 
ağaç olarak üç-beş iğde gelmişti), arka bahçenin tümünü çim yaptık. Gerçekten de çok 
heyecan verici bir sonuç aldık: Çim sanki buğday ekmişiz gibi fışkırdı; ekimi yapan bahçı-
vanlar heyecanlandılar; ilk iki-üç biçimi orakla ve zorlukla yapmak durumunda kaldılar. 
Çaprazlama olarak ağaçlar, çim yüzünden bakım görünce daha ciddileştiler; o kadar 
ki, her iki yan komşu binamızdaki evsahipleri (evlerini zaten yap-sata verip en üst kat 
dairelerini alarak “seçkinler” arasına karışmışlardı), bizim bahçeyi “park” olarak adlandır-
maya başladılar. Biz de tabii “Türk’ün sonradan gelen aklına” uyduk. Güzelleşen bahçeyi 
daha iyi görebilmek, köpeğimiz Yele’yi daha iyi izleyebilmek için, evin yanına yaklaşık 
28 m2’lik bir çıkma oturma odası yaptık. Demir kutu iskeletle kurulan strüktür, yığma 
duvarlarla kapanıyor; çelik dört makas ve uzantılarıyla taşınan çatıyı ayakta tutuyordu. 
Sürgü kapıları açtın mı, bahçe salonun ta kendisiydi. Gerçekten de evi kullandığımız 
yaklaşık on beş yıl boyunca 60 m2’lik bu bahçe katı, dışarıdaki 600 m2’lik çime baktı. 
Yazın sürekli bahçedeydik; konuklarla bahçedeydik; eş-dost-akraba pikniklerinde; mes-
lektaşlarla mangallı-kilimli “bahçe sefaları”nda, yine bahçedeydik. Günün birinde eve  
ilk kez gelen İtalyan bir arkadaşımın dudaklarından şu sözler dökülünce titremiştim:  
“Ali biliyor musun, bahçede babanın ruhu var.”
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Bütün bunlar olup-biterken, konut kooperatifinin hiçbir döneminde eksikliğini hisset-
mediğimiz “girişimci” üyeleri, çoktan özel çabalar sarfetmeye başlamışlardı bile: Ma-
halleye “belediye otobüsü hizmeti” getirtmeye çalışırken toplanan imzalar, bu gruba 
yeni bir erk alanı da tanımladı. Tek ve iki katlı, yani 800 m2’lik parsellerde bir ya da iki 
hane olması özgün durumuna karşılık, “şehrin başka mahallelerinde de olduğu gibi” 
“her parsele üç kat yapma hakkını niye bahşetmiyorsunuz, efendim?” kat artışını sağ-
ladıktan sonra, “yalnızca üste kat çıkma değil, niye yıkılıp yeniden yapılmasın, bakın 
iki yerine altı hane girecek, efendim; milli menfaat” diyerek çaba sarfeden bu grubun 
öncüsü, mahalleye yeni katılan cami ve imamı olduğunda, etkinlik daha da güçlendi. 
Birdenbire canlanan inşaat faaliyeti, bir kat kottan, bir kat da çekme kat, e üç kat da 
normal hakkı, beş kata ulaştığında, mahalleye bir cerbeze geldi. Özenle yapılmış ve 
içinde yaşanmışlık barındıran kooperatif evleri ve bahçeleri, yerlerini hızla “sıradan An-
kara apartmanları”na terketmeye başladı. Bahçeler tarümar edildi; bir zamanlar komşu 
mahallelerden insanların “gül kokuları arasında yürüyerek dinlenmek için” rekreasyo-
na geldikleri mahallede, önce konutlar ve yerleşmişlik duygusu, sonra bahçeler ve en 
sonunda da konut sakinleri, zaten mahallenin ömrüyle eşkoşamayacak hayatlarını da 
yanlarına alarak, yokluğa karıştılar. Farklı görgü sahibi olanlar, tam bu sırada sahnede 
göründüler: Örneğin, başlangıçta ucuz olan tek konutları kendileri satın alarak, yine ge-
niş aileleriyle sürdürmek istedikleri yaşam tarzları için, üç katlı apartman yaptılar; çıkan 
daireleri kızları-oğulları evlendiğinde ya da nineleri, yeğenleri otursun diye uzun süreler 
boş beklettiler. Örneğin, bir partili milletvekili, genel başkanı otursun diye, apartman 
yapıp tek ev olarak onun hizmetine sundu. Örneğin, mahallenin eski kooperatif evleri-
ne, yani şu başlangıçta “villa” olarak anılanlara, “gecekondu” diyen ve durmadan, yani 
haftada en az bir, kapıları aşındıran, belediyeden ön soruşturmacı-girişimci müteahhit-
imamlar türedi. Herşey hızla ivmelendi; “hizmette sınır yok”tu!

Annemin ölümünden sonra yedi yıl onun evini boş bekletme pahasına direndik. Ayrılma 
kararı verdiğimizde, komşular “park” olarak adlandırdıkları bahçemize akşamları poşet 
içinde çöplerini atıyor; komşu çocukları, kedi yavrucuklarını Yele’nin önüne bırakarak 
“vahşilik” testlerini yapıyor; belediye, artık parsel bazında nüfusu 10’a katlanan ve doğaldır 
ki yetmeyen mahalle kanalizasyonunu üçüncü kez kesit büyüterek genişletiyor ve yine 
doğal (!) olarak arada bizim “gecekondu”nun varlığı unutularak kanalizasyonumuz iptal 
ediliyor; özür dilememek için şov yapılıyor; çevremizde yeni biten dört apartmanın 40 da-
iresinde tanımadığımız komşular oturuyor ve bizler onlar tarafından izlendiğini hisseden, 
ama 600 m2’lik bahçesini sınırlı kullanabilen “kaçık” insanlar olduğumuzu düşünüyorduk.

Mahalleden zihnen “çıkmamız” böyle oldu. Bunu gerçek “çıkışımız” izledi.

Yeni

Buraya kadar anlattıklarım biyografik; ama biyografik olmadığı düşünülerek de oku-
nabilir. Bu ve benzeri yaşanmış öykülerin kentlerde, köylerde yaşayan pek çok in-
sanın kendilerine özgü biyografik öyküler olduğunu biliyoruz. Burada bu öykülerden 
yola çıkarak “yer”le bağlantılı zengin yorumlara, “yer”in genellikle değişen-dönüşen bir 
mekânsal unsur olarak algılanmasına karşın özellikle “ora”da yaşayanları nasıl değiştir-
diğine ve dönüştürdüğüne, bu süreçlerin ayrıntısına, konu her ne kadar önemli olsa da, 
burada girmeyeceğim. 

Ancak, diyelim ki, iktidarın bir rant geliştirme aracı olarak kullandığı “kentsel dönüşüm”, 
bir gecekondu bölgesinin ve o bölgedeki gecekondu evinin “sağlıklılaştırılma” aracı ola-



16

rak işletildiğinde, evinden ve mahallesinden “çıkmak istemeyen” bireyin duyumsadıkla-
rı da yukarıdakilere çok benzerdir. Diyelim ki, dönemin ruhuyla yapılmış örnek İstanbul 
ya da Ankara ya da İzmir mahallelerinde, ömrünü aynı evde tamamlamak isterken, 
apartman yöneticisi ve elindeki çoğunluk oyu kanıt belgesiyle eve giren dozerin üstün-
deki müteahhit karşısında da yukarıdaki “hayat şeridi imgeleri” gözümüzün önünden 
geçiyor olabilir. Ama bu ayrıntılar, aynı zamanda sosyo-ekonomik ve yaşamsal bir sor-
gunun iç sonuç ve boyutları olabilir; dediğim gibi, burada bunlara girmeyeceğim.

Burada açmak istediğim konu, bu kitapta yer verilen yapılar ve çevrenin, hem “yer” 
“yer”e dair önermelerinin gözalıcı biçimde ortaya çıkmış olması; hem de toplumdaki 
“yeni” algısını, daha ölçülebilir, “nesnel karşılık”ları olan bir değerler sisteminin parçası 
haline getirme çabalarındaki dikkat ve önerme zenginliği… 

Örnekse, “yeni” bir ev arayan, yukarıdaki barınma kültürü geçmişine sahip bir kişi ola-
rak, öyle bir nokta geldim ki, çevremdekilere yüksek sesle şöyle dedim: “Bahçeli bir 
ev istiyorum, metrekare 100 civarı; yeter ki bahçesinde yaşı 40’ı geçmiş tek bir ağacı 
olsun.” Bulamadım. Yaşadığım kent, bana bu evi sunamıyordu. 

Çünkü insanlar, nerede yaşayacaklarını size sormazlar.

Çünkü insanlar, neyi seçeceklerine karar verirken kentleri, ülkeleri yönetenler kadar 
cahil değildirler.

Çünkü insanlar, değerlendirirler. 

Bu kitapta yer alan çevreler, bize son on yılda, bu olguların farkına varıldığını, düşünce-
çevre-yapı-tasarım üretenler camiasının bu farkındalığı belli ama yine farklı ölçülerde ya-
pılara ve çevrelere dönüştürdüğünü kanıtlıyor. Ancak bu durum, henüz Türkiye’de aşırı 
“coşkuyla” üretilen “yeni”nin kendi önündeki engelleri, gerçekliği askıya alacak derecede 
kaldırmaya teşebbüs etmesini engellemiyor. “Yeni” kavramının elde ettiği tabu değeri-
nin, içeriğinden bağımsız biçimde, bencil, benmerkezci, yıkıcı, düşüncesiz ve cahil, evet 
evet cahil, olmasının önüne geçecek bir değerler ağırlığının elde edildiği de söylenemez.

Oysa kent, o kentte yaşayan herkesin malı ve mülkü… İçinde yaşadığımız kentin nasıl 
olacağına, bize hangi imkânları hazır olarak sunacağına, kent karar vermiyor; beklenti, 
beğeni ve tercihlerimizle bizler onun nasıl olacağına karar veriyoruz; onu belirliyoruz. 
Çünkü o kentte yaşayan hemşehriler olarak bizler, uzun vaadede kentimizin, kentle-
rimizin kendilerini bizim istek ve beklentilerimize (taleplerimize) göre sunmasını (arz 
etmesini) sağlıyoruz; kenti buna hazırlıyoruz. 

Bu anlamda son on-on beş yılın kentsel ve kırsal barınma yapıları üretimine yakından 
baktığımızda, müthiş bir çeşitlenme görüyoruz. Bilimsel düşünce kanalıyla gelebilecek 
akademik ve didaktik talebin varlığı ve gücü, ne yazık ki, pazar dolaşımındaki talebin 
gücü kadar belirleyici ve yaptırımcı olamayabiliyor. Ya da daha temkinli söyleyelim: 
Akademik ve didaktik öngörülerin de desteğiyle, kırk-elli yıllık bir süreç içinde “çeşitli-
lik” unsuru “ancak” ete-kemiğe bürünebildi. “Çeşitlenme”nin sosyo-ekonomisi, kendisini 
besleyecek her türlü tarihî ve kültürel bileşenle birlikte yanyana geldiğinde, Türkiye 
konut pazarında, olumsuzların yanı sıra belli olumlu adımlar da görülür oldu.

“Çeşitlenme”, olumlu-olumsuz yan anlamlarıyla, toplu konut ve yap-sat üretim süreç-
leriyle paralel kendi arketiplerini yaratan, uzun yıllar bunun birikiminden nemalanan 
konut sektöründeki değişimden yalnızca biri. “Kent konutu” kavramı da, son konut yapı 
ve çevresi örnekleriyle yeniden tanımlanıyor. “Kent konutu” anlayışı, içinde bulunduğu 
kentsel bölgeyle iletişim kuran, ölçek olarak ondan beslenirken kendi de ortak alanları-
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nı kurarak mahallenin ya da semtin parçası olan; ondan beslenmeyip kapandığında ise 
“rezidans” ya da “kapalı site” olarak tüm sosyal-sportif-eğlence-alışveriş hizmeti veren 
mekânlarıyla birlikte semte-mahalleye-sokağa tutunan; hem onlara hizmet veren hem 
de onlardan ekonomik olarak beslenen, kimi zaman adeta onlarla varolan/varolabilen 
bir yapılaşma türünü ortaya çıkarıyor. Başka deyişle, “kent konutu”, yakın onyıllara ka-
dar yalnızca bir kent parçasında-parselinde konumlandığı için öyle anılırken, artık bu-
lunduğu kent parçası-parselinin hakkını vererek ancak “kent konutu” özelliği kazanan 
bir barınma çevresi. Örnekler ortada.

Öte yandan, çok gizil biçimde kütleselliğini bir “komünite ağı oluşturma-topluluk kur-
ma” bilinciyle oluşturan bir yapılaşma türüyle karşı karşıyayız, ki bu iyi… Ancak 20. yüz-
yılın yukarıda bir örneğine değinilen konut kooperatifi bölgelerindeki gibi, bir komünite 
kurma arzusunu destekleyen bütün maddi temeller, unutmamalıyız ki, 2015 yılında da 
hâlâ konut üretiminin %50’sinden fazlasında unutulmak isteniyor. Toplumsal hafızada 
yer alan, ama özellikle TOKİ çevreleri üretilirken kısa vadeli kurum çıkarları nedeniyle 
“unutulmak istenen” bu “topluluk kurma bilinci, ne yazık ki hâlâ “nohut oda-bakla sofa” 
indirgemeciliğinin de gerisinde, onbinlerce konutun devlet eliyle üretilmesinde model 
olarak kullanılıyor. “Topluluk kurma”, ideolojik saldırganlıkla ayrımcılık için kullanılma-
yacaksa, ki bunu önlememiz hâlâ mümkün, bize önümüzdeki onyılların kentlerini kur-
tarma şansını tanıyacak.

Kırda ise, iki-üç onyıldır varlıklı kesime yapılan üretimlere yansıyan “butik çözümler”in, 
kamusal ortaklıklar yaratmada yaya kalacağını söylemeliyim. Kır konutu, Türkiye’de 
uzun onyıllardır süreçleri ve hukuki altyapısını küçümsediğimiz bir tür oldu. Bana sorar-
sanız kırlarımızı, kentlerimize göre daha acımasızca “dönen ekonomik çarka” terkettik. 
Denetimini bilmiyoruz, geleceği göremiyoruz, doğayı tükenmez bir varlık olarak kabul 
ediyoruz. Kırda “kahramanlık” öyküleri yaratmak kolay; ancak kırın kurtuluşunda birey-
sel çabalardan daha fazla ortak ve kamusal girişimlere gereksinim var. Enjekte edilen 
“site-kapalı site-konak-yalı-rezidans-loft-yaşam çevresi” ve benzeri kültürlerle boğuş-
maya hazır olan mimarlık pratiğimiz, kırdaki mülkiyet-üretim türleri-yaşam biçimleri-
geleneksel değerler-tarih ve kültür sürekliliği vb. boyutlarla yüzleşmeye bile hazır değil.

Türkiye’de “yeni” önemseniyor: “Yeni”, daha önce varolmayan, görülmemiş olan kadar, 
aynı zamanda temiz, kullanılmamış, eskimemiş, eskitilmemiş, aşınmamış, yıpranma-
mışı çağrıştırıyor. Ama o kadar… “Yeni”, yerini aldığı eski kadar, kendinden önce olan 
kadar iyi düşünülmemiş, uğraşılmamış, iyi tasarlanmamış, sahiplenme süreçleri “temiz” 
düşünülmemiş, ortaya çıkış sürecinin etiği “temiz” olmayan, üretim ortamı iyi kurul-
madığı için “düşünüm ile gerçekleşmiş tasarım ürünü arasında makas yaratılmış” bir 
nesne ise eğer, o “yeni”nin hiçbir değeri olmayabilir. “Yeni”nin eski olanla süreklilik 
içinde bir yeni olduğunu akılda tutmak çok önemli. Konutun kendisi, yakın çevresi ve 
bunlarla ilintili düşünülen barınma çevresi yakın açık ve yeşil alanlarıyla hizmet yapıları/
yapı kümelerinin nasıl planlanacağı, toplumsal organizasyonu ve mimari kurgusunun 
ne olacağı konusu, 20. yüzyıl boyunca dünyada ve Türkiye’de ele alınan konut çevresi 
tasarımlarında gözönünde bulundurulmuştu. Kentsel mekânın, barınma mekânlarının, 
üretim ve eğitim ve sağlık mekânlarının “yeni”lenmesinin yalnızca rant temelinde ger-
çekleştirilmesi, bütün bu mekânlar arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasının yalnızca 
ekonomik boyutuyla önemsenmesi, bu süreçler sonucunda ortaya çıkan nesneleri artık 
“yeni” yapmıyor. 

“Yeni”nin, ancak eskiyle bir süreklilik içinde “yeni” olması mümkün. Mimarların ezbere 
bildiği bir bağlam değerlendirmesi: Eskiyle birlikte duracak ki, “yeni”nin yeniliğini anla-
yabilelim… 

Ali Cengizkan
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l Inhabiting

I lived for exactly forty three years in one of the houses in a 179-parcel / house co-
operative district that can be considered today to be at the center of Ankara, whose 
construction was completed in 1953. Because of changing environmental conditions, 
the migration of neighbors, the increasing arrival of people with different attitudes 
in the neighborhood and the street life brought about by this transformation of the 
population, and even the use of my primary school building as a performance space 
for political power, together with the changing ownership and form of the elaborately-
designed modern parks and 

Needless to say, the house was referred to as a “villa” when it was first constructed. 
Like the neighboring parcels, the single-story house positioned within an 800 m2 site 
had a net area of 100 m2 as can be estimated, because the conditions to utilize Social 
Security Loans were the consequence of an egalitarian modern social state and welfare 
policies. My father, who had to pay back this loan for several years, was an instructor at 
a higher education institution, and our troubles did not end even when the payments 
ended. In spite of the frequent “homework” it generated for us, such as the construction 
of the garden wall, renewal of the electrical installations of the house that was originally 
designed to be heated by a stove, the need to collect water due to the frequent water 
cuts, the installation of a central heating system, renewal of the interior and exterior 
paint at certain intervals, the additional reinforcement of the parts that had settled du-
ring the earthquake and the frequent need for the maintenance of water and sewage 
installations, these difficulties did not dissuade us from living in this house. When I got 
married, I even transformed the half basement into a 32 m2 house at the same level 
with a garden that housed 25-30 vine roots, four or five plum threes, eight or ten apple 
trees, six or seven almond trees, three apricot trees and two walnut trees as well as a 
hazelnut bush. Obligated to stay close to my mother after my brother got married and 
left home and my father died, this choice led to a consolidation of my knowledge in 
the field of architecture. The 32 m2 house had two rooms, a hallway, a kitchen and a 
bathroom / toilet in this area. With its 60 cm thick stone walls and brick finish inside, 
the space half-buried under the ground was warm even when it was not heated. My 
relatively small study room of 2 x 2.2 m had its walls covered with five bookshelves up 
to the ceiling, and when I sat at my table, I saw the garden through the window. The 
library and the books were almost like my shell. This is where I wrote most of my po-
ems, articles, books and my PhD thesis. The conceptualization of “Inner House – Outer 
House” that appeared in the design exercises I assigned to my students emerged from 
this reality. In order to transform the garden into a more livable space – as the trees 
were aging, we had lost most of the vines, and longed for the days of homemade grape 
juice, wine and vinegar, the yearly tomato and pepper harvest had decreased, we just 
had three - five wild olive trees as new trees – we transformed the whole back garden 
into grass. The result was thrilling: The grass sprouted as if we had planted wheat; the 
gardeners were also very excited and had to do the first two or three mowings with 
difficulty, with a sickle. Thanks to the grass, the trees also received maintenance and 
started to recover, such that our adjacent neighbors on both sides, who had already 
had their houses renovated, settled on the top floor of the new apartments and ad-
vanced to an “elite “group, began to refer to our garden as the “park”. Meanwhile, we 
naturally followed our “Turkish sensibility” and constructed a projecting living room of 
28 m2 adjacent to my house, to see our beautiful garden more efficiently and watch 
our dog Yele better. The steel box profile construction was covered with brick walls 
and bore the load of the roof carried by four steel trusses and their extensions. Ope-
ning the sliding doors, the garden became the living room itself. During the approxima-
tely fifteen years that we used the house, this 60 m2 garden floor looked out over the  
600 m2 grass outside. During the summer, we lived continuously in the garden; we were 
in the garden with our guests; we were in the garden at family picnics and “garden de-
light” sessions with colleagues, involving grilling and rugs as seating. I once remember 
shivering at the words of an Italian friend who had come to the house for the first time: 
“Ali, you know what, your father’s soul is in this garden.”
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Meanwhile, the “entrepreneur” members of the housing cooperative, whose absence 
we had never felt at any time, initiated their special efforts: The petition collected to 
demand Municipal Bus Services to the district actually defined a new field of power for 
this group. In contrast with the unique condition of having only one or two houses in 
the 800 m2 sites, the group asked “Why don’t you grant the right to have three floors 
at every site, like in the other districts of the city?” This demand for increased allo-
wable height was followed by “Why not demolish the existing houses and construct 
new apartments? Six houses instead of two... a matter of national interest...” When the 
new mosque and its imam started to work with the group, their activity became even 
stronger. With the new construction projects that now had the right to construct three 
floors, plus the basement emerging from the level difference, plus the recessed terrace 
floor, reaching a total of five floors, a shrewd sort of fraudulence started to take over 
the district. The meticulously constructed cooperative houses and gardens shaped by 
years of experiences and memories were rapidly replaced by ordinary Ankara apart-
ments. In the district that was once a recreation space where people from neighboring 
districts came to “walk around amid the smell of roses and get some rest”, the gardens 
were destroyed. First the houses and their feeling of comfort, than the gardens and 
last, the owners of the houses disappeared, taking their lives with them, that could not 
last as long as the neighborhood anyway. People with different attitudes appeared on 
the scene at that moment. They bought the single houses when they were relatively 
cheap, for example, and constructed three-story apartments for the life styles that they 
wanted to create with their big families and left these extra apartments unoccupied 
for several years, waiting for their sons and daughters to move there when they got 
married, or grandmothers and nephews. For instance, a parliamentarian constructed an 
apartment for the president of his party and allocated the whole building for his use 
as a private house. For instance, municipal investigators, entrepreneur contractors and 
imams suddenly came on to the scene, referring to the former cooperative houses, 
once called “villas” as “squatters” and visiting the district at least once a week to convin-
ce the remaining inhabitants. Everything rapidly accelerated, there was “no limitation 
in services.”

We resisted, at the expense of keeping my mother’s house empty for seven years 
after her death. When we decided to leave, our neighbors were throwing their trash 
in plastic bags into our garden, which they had once called “the park”, their children 
were leaving kittens in front of Yele as a challenge of wildness, the municipality was 
naturally having to expand the insufficient channel sections for the third time as the 
population was now multiplied by 10, and naturally, forgetting the existence of us “squ-
atters” and cutting our sewage connection during this renewal, and showing off instead 
of apologizing;  unfamiliar neighbors were living in the 40 flats of the four apartment 
blocks surrounding us, and we were beginning to think that we were the crazy ones, 
feeling that we were being watched by these neighbors, in our 600 m2 garden, whose 
use was now limited.

This was our mental departure from the district. It was followed by our actual depar-
ture.

New

Everything that I have written up to this point is biographical, but it can be read as if 
it were not. We know that similar biographical stories unique to specific people have 
been experienced in cities as well as in villages. Drawing on these stories, although it 
is important,  I will not consider in detail elaborate interpretations about the concept 
of “place”, and how the “place”, which is often perceived to be a changing / evolving 
spatial factor, actually changes and transforms the people living “there”.

However, when “urban regeneration” is used by political powers as a means of develo-
ping unearned revenues, and functionalized in the name of “rehabilitation” of a squatter 
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zone and squatter houses, the feelings of the individuals who do not want to “depart” 
from their houses and neighborhoods are very similar to the story above. In similar 
neighborhoods in Istanbul, Ankara or Izmir, constructed in the spirit of the period, we 
can imagine similar scenes of memory: While hoping to live out one’s life at home, one 
can easily find oneself face to face with an apartment manager holding demolition 
documents signed by the majority and a contractor on a bulldozer demolishing the 
building. However, these things may also be the consequence of socio-economical and 
vital issues, and as I have already stated, I will not consider these in detail in this article.

The subject that I would like to discuss here is that the buildings and environments inc-
luded in this book have made their statements on “place” in a striking way, in addition 
to their attention and richness of statement in transforming the public perception of 
“new” and their efforts to integrate it into a system of values with more measurable 
and objective criteria.

An example: As a person with the culture of habitation described above in search of 
a “new” house, at one point in this process, I said to the people around me: “I want a 
house with a garden, it could be about 100 m2, but it should have at least one tree in 
the garden that is over 40 years old.” I could not find it. The city I was living in could not 
provide me with this house.

Because people do not ask you where they will live.

Because while making choices, people are not as ignorant as those governing the co-
untries.

Because people evaluate.

The built environments in this book can be considered proof that there has been an inc-
reasing awareness of these phenomena during the last decade and that this awareness 
has been transformed into buildings and environments by a circle of thinkers, builders 
and designers. However, this situation does not prevent the “new” produced with ex-
cessive fascination from attempting to overcome the barriers in front of it at the cost 
of suspending reality.  Regardless of its content, the taboo generated by the concept 
of “new” does not keep it from being self-centered, destructive, reckless and ignorant.

However, the city belongs to everyone living there. It is not the city that decides how it 
is going to be, or what potential it will offer us. With our expectations, preferences and 
taste, we determine how it is going to develop. In the long term, we cause our cities to 
respond to our demands. We prepare the city for this.

In this respect, if we look at the production of urban and rural residential buildings in 
the last 10-15 years, we can observe a great diversity. Unfortunately, the academic 
and didactic demand that emerges from scientific thinking is never as strong and de-
termining as the demand of the market. In other words, with the support of academic 
and didactic projections, diversity has at last been somehow realized with a 40-50 year 
process. As the socio-economy of diversity came together with all sorts of historical and 
cultural components to draw upon, some positive steps began to emerge in the Turkish 
residential market. 

With its positive and negative connotations, “diversity” is only one of the transforma-
tions in the residential sector, which has created its own archetypes in parallel with 
mass housing and contractor-built processes, and has benefited from this knowledge 
accumulation for many long years. The concept of “urban residence” is also being rede-
fined by recent examples of buildings and environments. The new understanding of the 
urban residence generates a building type that communicates with the urban region 
that it is located in, drawing on its environment in terms of scale while establishing its 
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own common spaces to become a part of the neighborhood or district. When it is int-
roverted and does not draw upon the environment, it becomes a residence, or a gated 
community that gets attached to the district / neighborhood / street with all its social, 
sports, leisure, recreation and shopping facilities, at times serving them, at times being 
economically supported by them and at times existing beside them. In other words, 
the urban residence, which is named this because it used to be positioned on an urban 
site until the recent years, is at present a habitation environment that acquires this 
property only by earning it, as seen in numerous examples.

On the other hand, we are faced with a building type that secretly defines its concrete 
existence with the consciousness of “creating a community network – founding a social 
group”, and this is positive. However, as in the cooperative housing model mentioned 
above, the basis that supports the will to establish a community is neglected in more 
than 50% of housing production at present. In spite of its place in our common social 
memory, this consciousness of social organization has been ignored and intentionally 
forgotten in the TOKI models to serve the short term benefits of the institution. Unfor-
tunately, reductionist stereotypes are still used as models in the production of tens of 
thousands of houses constructed by the state. If not used for discrimination in an ideo-
logically aggressive manner, consciously formed societies will provide us the chance to 
save the cities of future decades.

Regarding the countryside practice, I must state that the “boutique solutions” produced 
for the wealthy during the last two or three decades are far from generating public 
common interests. For several years, the rural house has been a type whose production 
process and legal background has been underestimated. In my opinion, compared to 
our cities, we have abandoned the countryside to a more relentless economic cycle. 
We do not know how to inspect, we cannot predict the future and we perceive nature 
as an infinite, everlasting resource. It is easy to create “heroic” stories on the countrysi-
de, however, the liberation of nature depends on common and public initiatives rather 
than personal efforts. Prepared to struggle with the injected cultures of “gated commu-
nities, mansions, residences, lofts, living environments etc.”, our architectural practice 
is far from being able to confront even the modes of ownership, production and living 
on the countryside, much less traditional values and the sustainability of history and 
culture.

In Turkey, the “new” is considered important. The “new” reminds us of what did not 
exist and was not seen before, as well as the well maintained, cleanly used and un-
worn. But that’s all... When the “new” is not well thought out, worked on and designed, 
when it is acquired through “unclean” processes of ownership and has “unclean” ethics 
of production or is an object that has not been implemented as designed, that “new” 
may have no value at all. It is important to keep in mind that the “new” has to maintain 
continuity with the old. The house itself, its nearby environment and the surrounding 
habitation, how the open and green spaces will be planned with reference to the ser-
vice spaces and the building groups and how the social organization and architectural 
approach should be constructed were the issues of consideration in the design of resi-
dential environments in Turkey and abroad throughout the 20th century. If the rene-
wals of urban space, residences, habitation, production, education and health spaces 
occur only on the basis of generating unearned revenue and the re-establishment of 
relationships is considered important only in economic terms, the objects produced as 
a consequence of these processes cannot actually be considered “new”.
                  
The new can be “new” only in continuity with the “old, as an evaluation of context that 
architects already know. The “new” has to stand together with the “old” so that we can 
understand that it is new.

Ali Cengizkan
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Ülkemizde 1999 senesinde yaşanan deprem, inşaat sektörü açısından önemli bir milat 
oldu. Türkiye’nin belki de en geniş coğrafi alanını etkileyen, en şiddetli, en yıkıcı ve ne 
yazık ki büyük sayıda can ve mal kaybına neden olan Marmara depremi, aynı zamanda 
birçok değişimi de beraberinde getirerek yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Kamuoyunun kaliteli bir binanın özellikleri ve dinamikleri konusundaki algı ve hassa-
siyeti artarak başka bir boyuta taşındı. Ardından ise, sektörde mimari ve tasarım açı-
sından değer katan projelerin inşaat teknolojileri ve malzeme sektöründeki gelişmeler 
açısından ele alındığı farklı bir dönem başladı. 2000 senesinden sonra da bu süreç gide-
rek hızlandı.

İnşaat mühendisliği, telekomünikasyon, ulaştırma, malzeme bilimi, metalürji ve bil-
gisayar teknolojisinde yaşanan bu muhteşem değişimler; içinde bulunduğumuz çağa 
damgasını vurmakla birlikte, yakın dönemde şehirlerimizi, yaşadığımız mekânları ve 
gayrimenkul sektöründeki tercihleri de önemli ölçüde değiştirecek ve şekillendirecek 
düzeye ulaştı. 

Şehirlerin gelişimi 18. yüzyılda denizyolu, 19. yüzyılda demiryolu, 20. yüzyılda ise kara-
yolu ulaşımı tarafından belirlendi. 20. yüzyılın teknolojisi olan otomobiller, düşük yo-
ğunluklu şehirleşmelere imkân tanıyarak kentlerin sınırlarını hızla genişletti. Tüm dün-
yada bu değişimler ve sıçramalar yaşanırken, Türkiye’de de hem inşaat sektörü hem de 
tasarım ve malzeme sektörü açısından değişim kaçınılmazdı.

Ülkemizdeki deprem gerçeğinden hareketle içinde yaşadığımız kentler ve bu kentlerin 
mahalle, site ve binaların deprem riski, eskimişlik ve standart dışılık açısından taşıdığı 
özellikler, makro ekonomik genişlemeler neticesinde büyüyen orta sınıfı; yeni bir ko-
nutta daha güvenli, huzurlu ve deprem riski taşımayan yeşil bir ortam arayışına yönelt-
ti. Bu da, hem Türkiye’deki nüfus artışı ve iç göçten hem de deprem odaklı kentsel ye-
nileme anlayışından kaynaklanan ekonomik bir genişleme ve orta sınıfın büyümesine 
paralel oluşan dinamik bir yapı ortaya çıkardı.

Özellikle 2000 sonrasında imar mevzuatına getirilen yenilikler ve esneklik; kalıp tekno-
lojilerinde, inşaat ve dış cephe malzemelerinde yaşanan değişimler ve gerek malzeme 
gerek teknolojinin eriştiği boyutta sağlanan estetik ve esneklik, mimarların işini biraz 
daha kolaylaştırdı. 

Öte yandan, 1999 depremi öncesinde konut alıcıları, daha çok evin banyo ve mutfak 
gibi unsurlarına odaklanırken, artık estetiğin yanı sıra sağlamlık, güvenlik, konut üreti-
cisinin kimliği, geçmişte yaptığı projelerve bu işlerdeki başarı düzeyini araştırır oldular. 
İyi tasarımın projeye değer kattığının bilinciyle, özellikle son yıllarda projenin mimar ve 
tasarımcısının kim olduğunu inceleme ve bu tür projelere yatırım yapma ihtiyacı ortaya 
çıktı.

Bu ihtiyaç, tasarımcıları daha nitelikli, araştırmacı, dünyayı ve gelişmeleri takip eden bir 
çizgiye taşırken; geliştiricileri ise iyi mimarlarla çalışarak ve kaliteli malzeme kullanarak 
ortaya çıkacak estetik değeri yüksek projelerin tercih edildiği ve hızlı satış, yüksek fi-
nansal getiri gibi avantajların proje fizibilitesini pozitif yönde etkilediği, tüketiciye yöne-
lik bir arayışa girmeye yöneltti.
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Hem tüketici kesimindeki bilinçlenme hem tasarımcı ve geliştirici firmaların markalaş-
ma ve uluslararası standartlarda dünya ile rekabet edebilir kalitede proje üretme ve 
yürütme yönündeki gayretleri neticesinde, son yıllarda daha nitelikli projelerin ortaya 
çıktığını görüyoruz.

Tüm bunların yanı sıra, dünyada tasarımın boyutlarını büyük ölçüde değiştiren başka 
gelişmeler de oldu. Özellikle küresel iklim değişiklikleri ve küresel ısınmaya neden olan 
sera gazları, karbon salınımı; giderek enerjinin ve fosil yakıtların daha dikkatli kullanıl-
masını ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmenin ve temiz enerji kullanımının gerek-
liliğini ortaya koydu. Dünya üzerinde kullanılan enerjinin yarısının kentlerdeki binalarda 
tüketildiği ve burada sağlanacak tasarrufun sera gazı salınımını önemli ölçüde aşağı 
çekerek gezegenimizi koruma yönünde çok olumlu katkılar yapacağı, başta Birleşmiş 
Milletler olmak üzere tüm dünya konvansiyonları tarafından kabul görüyor. Ne var ki, 
sadece binaların enerji verimli olması ya da su ve enerjiyi az tüketen, sera gazı ve kar-
bondiyoksit salınımı düşük binalar yapmak tek başına yeterli değil. 

Artık önümüzde, ICT diye adlandırılan bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun olarak kul-
lanan, alt yapısı güçlü akıllı şehirlerin ve bunlara bağlı yeşil bina ve yeşil mahallelerin 
ortaya çıktığı bir yüzyıl var. Tasarım, malzeme ve proje geliştirmenin olmazsa olmaz 
koşulu giderek çevre dostu ve yeşil binalara doğru kayıyor. Bu noktada kablosuz ileti-
şimin yaygınlaşması, kullanılan enformasyon teknolojileri, gelişmiş ulaşım teknolojileri 
ve internet uygulamalarının hayata geçmesiyle birlikte; buna bağlı teknolojilerin kulla-
nılması giderek kent yaşamını, dolayısıyla yaşanılan alanları ve tasarımları da olumlu 
yönde  etkileyecektir. 

Teknolojik alt yapısı hazır, enformasyon teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı, ye-
tişmiş insan gücüne sahip, uluslararası ulaşım ağı bulunan metropollerde; ekonomik 
canlılığın ve istihdamın arttığı ve katma değeri daha yüksek ürünlerin üretildiği görül-
mektedir. Buradaki ekonomik canlılık, aynı zamanda sermaye birikimine de yol açtığı 
için, yeni projelerin finanse edilmesine de doğal bir imkân tanır.

Dünyada toplam ticaret hacminin % 40’ının havayoluyla gerçekleştiği bir dönemde ya-
şıyoruz.  Bu oranın giderek artmasıyla birlikte, 21. yüzyılda havaalanlarının çevresinde 
“aerotropolis” denilen kentler gelişmeye başladı. Günümüzde uluslararası şirketlerin 
merkez ofisleri, bölge temsilcilikleri, başlıca danışmanlık firmaları ve ticari depoları, iş 
dünyası için bir tür mıknatıs haline gelen büyük havaalanları çerçevesinde konumlanır 
oldu. Bu başlıkların hepsi inşaat sektöründe; tasarım  ve mimari alanda bir tür kabuk 
değişimine işaret ediyor. Burada yüksek bina yapmanın doğru mu yanlış mı olduğu-
na değinmeyeceğiz; ancak 21. yüzyılda ulaşılan noktayı göstermek açısından, bugünkü 
imkânlarla ülkemizde 150 ila 200 m yükseklikte binalar yapıldığını, dünya çapında ise 
bu yüksekliklerin 500 ila 800 m’ye ulaştığını not edelim. Yine teknoloji birikiminin kat-
lanarak arttığı günümüzde yapıların daha da yükseleceği, konfor ve kontrollü ortamlar 
sunması açısından akıllanacağı, broadband teknolojisiyle uzaktan kontrol edilebilir akıllı 
binalar olarak nitelendirilen yapıların üretileceğini söylemek mümkün. 

Bütün bu muhteşem değişimlerin en önemli kilometre taşlarından biri, uluslararası re-
kabete açık olarak inşaat ve gayrimenkul sektörümüzün taahhüt sektörü üzerinden 
70’lerin sonu ve 80’lerin başından itibaren yurtdışına açılması, bu anlamda yabancı proje 
ve tasarım ofisleriyle bir araya gelmesi ve buna paralel olarak o güne kadar Türkiye’de 
kullanılmamış olan inşaat teknolojisi ve know-how’ının ülkemize transferi idi.
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Sektör bu alanda giderek dışa açıldıkça, uluslararası danışmanlık, tasarım ve proje yö-
netimi firmalarıyla yüz yüze geldikçe; bunların Türkiye’ye yansıması ve bu sektörün 
beyaz yakalı teknik kapasiteye sahip sınıfının da daha çok uluslararası gelişime entegre 
olmasını sağladı. 

Bir diğer çok önemli gelişme ise, 90’ların ortasında GYO’ların devreye girişiydi. Bu gay-
rimenkul sektörünün kuruluşu,  inşaat sektörünün hegemonyasından çıkarak kendi 
varlığını, kimliğini oturtmak ve tanımlamak bakımından atılmış en önemli adımlardan 
biriydi.  GYO’ların getirdiği şeffaflık, kurumsal yönetişim, bağımsız denetim gibi ilkelerin 
yanı sıra bağımsız yönetim kurulu üyelikleri ve sermaye piyasalarıyla entegrasyon, ül-
kemizin alanda uluslararası standarda taşınmasına yol açtı. 

Kronik enflasyonla geçen uzun yıllar boyunca Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarının 
ne kadar kârlı olduğunu anlatmak ve karşılaştırma yapmak, istatistiki bilgi eksikleri 
nedeniyle çok zordu. Özellikle 2000’li yıllarla birlikte birbiri ardına yapılmış reform ni-
teliğindeki değişimler; sektörümüzün geçen on-on beş senesine ışık tutarken, bundan 
sonraki geleceğini de bambaşka bir yöne çekecek. 

Bu değişimlerin ilki, enflasyon muhasebesi ve uluslararası raporlama sistem ve stan-
dartlarının Türkiye’ye taşınması idi. Böylelikle projelerin uluslararası alandaki benzerle-
riyle karşılaştırılmasının önü açılmış oldu. Bir diğer önemli değişim, uluslararası değer-
leme standartlarının devreye girmesiyle oldu. Böylece projeler dünya ölçeğiyle birlikte 
değerlendirilebilir ve hem fiyatlama hem erişilen değer yönünden karşılaştırılabilir oldu.

Uluslararası alandaki yatırımları teşvik etmek ve bilgi akışını karşılıklı olarak hızlandır-
mak bakımından, yabancı kurum ve kişilerin Türkiye’deki gayrimenkul alımına yönelik 
çıkan mütekabiliyet yasası ise, dış yatırımcıların beklentilerine başka bir ufuk açtı. Bu da 
sektörün kendini yenilemesi, uluslararası yatırım standartlarını yakalaması ve kendini 
rehabilite etmesinin önünü açtı. 

Finansal enstrümanların devreye girmesi ise, önemli bir diğer konu idi. Bunlardan biri, 
konut alımını hızlandıracak, orta sınıfın alım gücünü yükselterek biraz daha yüksek ka-
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liteye talip olmasının önünü açacak mortgage adıyla bilinen konut finansman yasasının 
2007 senesinde devreye girmesiydi. 

Devamında depremsellik açısından eskimiş yapı stokunun elden geçirilerek yeşil bir dö-
nüşüme doğru hız kazanılması ve bugün her ne kadar arzu edilen seviyeye erişemese 
de kentsel dönüşümün yasalaşıp devreye girmesi; bundan sonraki sürece temel teşkil 
etmesi bakımından oldukça önemliydi. 

Yine finansal enstrümanlardan gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları, 
gayrimenkul portföy yönetim şirketleri, sukuk gibi finansal enstrümanların devrede ol-
ması diğer önemli noktalardı.

Gerek raporlama, değerleme, muhasebe standartları gerekse gayrimenkul yatırımları ve 
finansal entrümanlar açısından tüm bu süreçlerin üst üste gelmesiyle; özellikle 90’ların 
sonundan itibaren kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ortaya çıktığını ve uluslararası 
trafiğin hız kazanmaya başladığını gözlemledik.

Türkiye geçen on beş sene içinde 6 milyondan fazla konut, 10 milyon m2’den fazla ki-
ralanabilir alışveriş merkezi alanı ve  5 milyon m2’den fazla A sınıfı ofis alanını inşa etti; 
ayrıca ülkenin her köşesinde yüzlerce otel devreye girdi. 

Tüm bunlar sektörün geçtiğimiz on beş yılda başardıklarıydı. Bu değişimler ve projeler 
birbiri ardına gelirken, projelerin özellikle ölçeği ve hasılatı geçmiş yıllara göre beş ila 
on kat nispetinde artarken, bunları besleyecek hukuksal ve mali düzenlemelerin ve 
ilgili altyapı çalışmalarının gerçekleşmeye birer birer devam ediyor olması, sektörün 
2000’den bu yana başlayan süratli dönüşümünü daha da nitelikli kılacak ve başka bir 
seviyeye taşıyacak yeni projelerin habercisi. 

Haluk Sur 
GYODER İcra Kurulu Üyesi
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l Real Estate in Turkey in the Post 2000s

The earthquake we experienced in our country in 1999 was an important milestone for 
the construction industry. The Marmara earthquake affected the broadest geographical 
area and was the most severe, most destructive earthquake in Turkey, and it unfortu-
nately led to the loss of many lives and a great deal of property. It ushered in a new era 
by bringing about many changes.

The perception and sensitivity of public opinion regarding the characteristics and dy-
namics of a high-quality buildings rose to a new level. A different era emerged, in 
which projects adding value to the industry by means of architecture and design were 
handled with regard for the developments in the construction technology and the ma-
terials sectors. This process gradually sped up after the year 2000.

These great changes experienced in civil engineering, telecommunication, transporta-
tion, materials science, metallurgy and computer technology not only left their mark on 
the times we live in, but also reached a level that will significantly change and shape 
our cities, the places we live and preferences in the real estate sector.

The determiners of the improvement of cities were the sea ways in the 18th century, 
the railways in the 19th century and the road transportation in the 20th century. Au-
tomobiles, as the technology of the 20th century, rapidly broadened the limits of cities 
by enabling low-density urbanization. While the world was experiencing these changes 
and leaps, a change in the construction sector and the design and materials sector in 
Turkey was also inevitable.

Starting from the earthquake reality of our country, the cities we live in and the earth-
quake risk of the districts, building complexes and buildings of these cities led the 
middle class, who were growing as a result of macro-economic growth to a search for 
a safer, more peaceful, green environment in a new house not carrying an earthquake 
risk. This gave rise to a dynamic structure that is parallel to the growth of the middle 
class, in addition to economic growth stemming from the population increase, internal 
migration in Turkey and earthquake-driven urban renewal.

The changes and the flexibility brought about by new construction regulations, espe-
cially after 2000, changes in mold technologies, construction and external wall mate-
rials, and the aesthetics and flexibility enabled by the high levels the materials and 
technology had reached, made architects’ work a little bit easier.

On the other hand, while consumers were focusing on elements like the bathroom or 
the kitchen of a house before the earthquake of 1999, now besides aesthetics, they 
look for durability, safety, identity of the builder, their past projects and the success 
level of these projects. Knowing that a good design adds value to the project, especially 
in the recent years, a need to investigate the architect and the designer of the project 
and to invest in these kinds of projects has arisen.

This need brought designers to a point where they needed to be more qualified, re-
search-based, and aware of developments in the world, and it led developers towards 
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a consumer-oriented pursuit so that projects with high aesthetic value produced by 
working with good architects, using high-quality materials, would be preferred and 
advantages such as rapid sales and high financial return would positively affect the 
project feasibility. 

We can observe that more qualified projects have been generated in recent years as 
a result of the awareness of the consumer, branding of the designer and developer 
companies and the efforts to produce projects with international standards that have 
the quality to compete on the world stage.

Besides all of these things, there were other developments in the world that changed 
the scale of design significantly. Especially global climate changes, and the greenhouse 
gases and carbon emissions, which are leading to global warming, revealed the need 
for more careful usage of energy and fossil fuels, directing us towards alternative en-
ergy resources and the use of clean energy. 

The United Nations and various other conventions throughout the world accept the fact 
that half of the energy used throughout the world is consumed in the buildings in cities, 
and any savings that could be achieved at this point would make very positive contri-
butions to protecting our planet by reducing greenhouse gases significantly. However, 
it is not only enough to build energy-efficient buildings with less water and energy 
consumption and less greenhouse gas and carbon dioxide emissions. 

Now we have a new century ahead of us, called the ICT, which uses information and com-
munication technologies intensively, where smart cities and therefore green buildings and 
green districts emerge. The indispensable condition of designing, materials and project 
development is shifting towards environmental-friendly and green buildings. At this point, 
the spread of wireless communication, the information technologies being used, improved 
transportation technologies and internet applications and use of the related technologies 
will gradually, positively affect city life, and thus also living areas and designs.

It can be observed that in metropoles where technological infrastructure is available, 
information technologies are widely used, and where there is qualified manpower and 
an international transportation network, economic liveliness and employment rise and 
products with higher value added are manufactured. As the economic liveliness then 
leads to capital accumulation, it naturally enables the financing of new projects.

We’re living in an era in which40% of the total trade volume is carried out by airlines. 
Together with the increase of this figure in the 21st century, cities around airports 
-called aerotropolis-have begun to emerge. Today, the headquarters of international 
companies, regional representatives, leading consultancy companies and commercial 
warehouses are settling around these big airports which have become a kind of mag-
net for the business world. All these titles indicate a sort of a change of the shell in the 
construction sector, design and architecture. I will not comment on whether construct-
ing high buildings is right or wrong here, however just to indicate the point reached 
in the 21st century, I will note that buildings of 150-200 meters are being constructed 
in our country with today’s possibilities, while the height of the buildings has risen to 
500 to 800 meters worldwide. It can also be said that the buildings will be higher and 
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smarter to provide comfort and controlled environments, and structures called smart 
buildings that can be controlled remotely will be constructed. Some of the most impor-
tant milestones for these major changes were the fact that our construction and real 
estate sectors started doing business abroad via the contracting sector in the late 70s 
and the beginning of 80s, and thus they came together with foreign project and design 
offices, and concordantly construction technology that had not yet been used in Tur-
key, and the know-how was transferred to our country.

As the sector expanded abroad in this field and met with international consultancy, 
design and project management companies, all of these things were reflected in Turkey 
and led the white-collar class with technical qualifications in the sector to integrate 
more international developments. 

Another very important development involved the real estate investment trusts which 
stepped in in the mid-90s. The establishment of this real estate sector was one of the 
most important steps taken for the real estate sector to escape the hegemony of the 
construction sector, and to settle and define its own presence and identity. The real 
estate investment trusts not only brought principles such as transparency, corporate 
governance and independent auditing, but also independent board memberships and 
integration with capital markets enabled our country to move toward international 
standards in this field.  

Throughout the long years that passed with chronicle inflation, it was very difficult to 
explain how profitable real estate investments in Turkey were and to make any com-
parisons due to statistical insufficiency of data. The reformative and the consecutive 
changes made especially in the 2000s have ameliorated the last ten-fifteen years in our 
sector and will steer our future in a completely different direction.

The first of these changes was to bring inflation accounting and international reporting 
system and standards to Turkey. This paved the way to compare the projects with simi-
lar ones in the international arena. Another important change was that international 
valuation standards were applied. Thus, projects have become assessable on the world 
scale and comparable both in terms of pricing and the value achieved. 
 
The reciprocity law allowing foreign institutions and persons to purchase real estate in 
Turkey, which was passed in order to promote international investments and strength-
en information flow reciprocally, widened the horizons of expectations of foreign inves-
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tors. This led the sector to renew itself, grasp international investment standards and 
rehabilitate itself.
Another important issue was the financial instruments which were adopted. One of 
these instruments was the housing finance law, known as mortgage, that entered into 
the equation in 2007, accelerated house purchases and allowing the middle class to 
demand better quality by increasing its purchasing power. 

Afterwards, it was quite important that the old structure stocks which had been worn 
down in terms of earthquake resistance be handled, a green transition be accelerated, 
an urban transformation law brought into force—although it has not been able to reach 
the desired level today—and that these stocks would become the basis for the future.

Similarly, financial instruments such as real estate certificates, real estate investment 
funds, real estate portfolio management companies and lease certificates have been 
some other important issues.

When all these processes came together in terms of reporting, valuation, accounting 
standards, real estate investments and financial instruments, we observed that corpo-
rate real estate companies emerged and international traffic gained speed starting from 
the late 90s.

Turkey has built more than six million houses, more than ten million m2leasable shop-
ping center areas and more that five million m2A-class office areas in the last fifteen 
years, in addition to hundreds of hotels that have been constructed throughout the 
country.

These are the achievements of our sector in the last fifteen years. While these changes 
and projects come one after another, and the scales and the revenues of the projects 
increase by five to ten times when compared to the previous years, the juridical and fi-
nancial regulations that would feed these and the related infrastructure works in prog-
ress foreshadow new projects that will render a more qualified transition of the sector 
moving forward since 2000 and bring this transition to another level.  

Haluk Sur 
GYODER (The Association of Real Estate and Real Estate Investment Companies) 
Executive Board Member
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e Mimarın “EV” projesine dair…

Mimari olarak en dürüst bulduğum yapılar, ahırlar ve kümeslerdir. Her ikisinde de içinde 
yaşayan canlıların ihtiyaçları, yapıların varolma biçimlerinden önce gelir. Ancak iş insan-
lara gelince, hayvanlara verdiğimiz değeri değiştirip yapıya daha fazla değer atfetmeye 
başlıyoruz. Bir ev tasarlanırken, fotoğrafları çekilip dergilerde ya da sergilerde yayınlan-
mak için, diğer mimarlarla tartışmak için bir araç olarak tasarlanıyor. Sonra da insana “Al 
bunun içinde otur” deniliyor.

“Ev” dediğimiz kavram, asıl varolma nedeninden ve köklerinden koparılıp adeta bir broş 
gibi tasarlanıyor. Daha sonra anlaşılmaması gereken çeşitli referans ve felsefi kavram-
larla meşrulaştırılıyor. İçinde yaşayan rahatsız ama şöyle diyebilir: “Hayatım, böyle ama 
ben anlamasam da bu durumun mimari determinasyonları, felsefesi var.” Tavuk, at ya 
da öküzün böyle bir bakış açısı olamayacağı için seviyorum kümesi ve ahırı.

Mimarlıkta felsefeyi bina aracılığıyla yapamazsınız. Bina sonuçtur, bina görünendir, bina 
somuttur. Felsefenin ise, bütün alanları görünmeyene, soyuta dairdir. 

Bizlere verilen mimarlık eğitimi yanlıştır; tamamen görünene dairdir, hatta bizden çok 
başkalarının ne gördüğüne. Oysa mimarlıkta görünen şey yani “yapı”, bir amaç değil, 
araçtır; mutlu yaşamı kurmak için kullanılan bir araç. Bu nedenle felsefeye “amaç”tan 
başlamamız lazım.

Böyle yapabilmek için ilk hareket edeceğimiz nokta içinde varolduğumuz anı anlamak-
tır. Geleceği görmek, anı (bugünü) anlamak ile mümkündür. 

Ford ilk otomobillerinde şoför mahallini açıkta tasarlamıştır. Bunun nedeni, şoförlerin 
at arabacıları gibi atlara kırbaç şaklatmaları düşüncesinden geliyordu. Evlilik kurumunu 
örnek alalım. “Evlilik” kelimesi, iki insanın aynı mekân içine tıkışmasından çıkar. Evlilik 
mekânı olan ev, birlikte kullanımın rejimini yaratmıştır. Kadının ve erkeğin evle ilgili gö-
rev ve sorumlulukları geleneksel bir hal almıştır ve hâlâ Ford’un otomobil tasarımındaki 
kırbaçlı şoför rejimi sürdürülmektedir.
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Oysa hayat değişti, kadın bugün kölelikten kurtulmuş, eşit hakları olan bir birey. İki ba-
ğımsız renk ve kişilik ayrı mekânlarda yaşarken evlenirler ve aynı mekânda yaşamaya 
başlarlar. Bu iki rengi aynı tuvale koyduğumuzda, kahverengi bir bulamaç olmaması ve 
her iki rengin de kendisini koruyarak canlanması ve birbirini ortaya çıkartması gerekir.

Burada mimarlığın evle ilgili sorunsalı ve çözmesi gereken problem şudur: Kadın, erkek, 
çocuklar ve doğa arasında nasıl bir ilişki kurulmalı, bunlar birbirlerine ne kadar dokun-
malıdır? Bu sorunun adını “mekânın kurduğu rejim” diye adlandıralım.

Eskiden bir sobanın merkezileştirdiği (sofa) rejim, bugün yerini her mekânda ayrı TV ve 
internetin yeraldığı parçalanmış bir aile rejimine dönüşmüştür. Babanın uzaktan ku-
mandası gitmiş, yerine herkesin kendi kumandası gelmiştir. Her aile ferdi, kendi internet 
tercihine göre dünyada dolaşmaktadır. 

Bu durumda şu tespiti yapmamız kaçınılmaz olacaktır: Artık aile bir arada değil, yanya-
na yaşamaktadır. Evin rejimi ayrı ayrı olan insanları birlikteliğe zorladıkça, insanlar bir-
birlerine egemen olmaya çalışacak, birbirlerini kıracak ve aralarındaki sevgi azalacaktır. 
Cibran şöyle demişti: “Aynı diş macununu kullanın ama ayrı diş fırçası ile.”

Birliktelik, yanyanalık haline dönüştüğü zaman zorunlu olmaktan çıkıp seçilebilir olma-
ya başlar. Birlikte olmayı seçebilir olmaya “özgürlük” diyelim. Evde özgürlüğün en uç 
noktası, iki ve hatta üç ayrı yanyana evdir. Eşinizi yemeğe davet edebilir, ona sürpriz 
yapabilir, evlendiğiniz zamanki gibi bir ilişkiyi sürdürebilirsiniz. Ev bu noktada yarattığı 
özgür rejimle size seçtiğiniz şeyi yaşama olanağı sunar. Yapı, bir amaç olmaktan çıkıp 
size hizmet eden bir araç olur.

İnsanın yaşam rejimini düzenleyen bu eyleme “mimarlık” diyorum. Her zaman dediğim 
gibi, mimarlığın fotoğrafı çekilemez çünkü mimarlık binaya dair bir şey değildir.

Murat Artu
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l On the “HOUSE” Project of the Architect...

The buildings that I consider to be most sincere architecturally are barns and hen-
houses. In both of these examples, the necessities of the inhabitants come before the 
buildings’ form of existence. However, when it comes to designing for humans, we 
change our attitude and tend to place more importance on the building. The house is 
designed to be photographed and published in journals or presented in exhibitions and 
generate a basis for discussion with other architects. Then the user is expected to “go 
ahead and live in it”.

The concept of “house” is detached from its primary reason of existence and its roots, 
and is designed almost like a brooch. The design process is then legitimized through 
various references and philosophical concepts that do not have to be understood. The 
inhabitant is disturbed, but he can simply say: “Although I don’t understand why, this 
has architectural reasons, and a philosophy.” I like the barn and the henhouse because 
the chicken, the horse or the ox cannot have such a viewpoint.

In architecture, philosophy cannot be practiced through buildings. The building is the 
consequence, it is perceptible; it is tangible. In contrast, all the fields of philosophy are 
about the unseen and abstract.

The architectural education given to us is totally wrong; it is totally concerned with 
what is seen, and mostly what others see. However, in architecture, the seen object, in 
other words the building, is not the purpose, it is just the means to construct a happy 
life. Therefore, we should begin the philosophy from the “purpose”.

The starting point for this is to develop a concept of the moment that we are living in. 
Envisioning the future becomes possible only by understanding this very moment, the 
present day.

In their first automobiles, Ford designed the driver’s cabin to be open. The reason for 
this was rooted in the former necessity to whip the horses. Let’s take the institution of 
marriage as an example: “Marriage” implies two people crammed into the same living 
space. As the space of the marriage, the house defines the conditions of common use. 
The roles and responsibilities of man and woman in marriage are traditionally deter-
mined, and the regime of the whipped driver in Ford’s automobile design continues.
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However, life has changed. The woman has been freed from slavery and is now an in-
dividual with equal rights. Two independent colors and personalities living in separate 
spaces get married and begin to live in the same space. Putting these colors on the 
canvas, they should not turn into a mixed brown with no character. The two colors 
have to preserve themselves, coexist, brighten and make each other more perceptible.

At this point, the issues of architecture regarding the house and the problem that 
it should solve is: How should the relationship between women, men, children and 
nature be established, and how much should they contact each other? Let us call this 
question the “regime constructed by the space”.

The sofa regime, formerly centralized by a stove or hearth has been replaced today 
by a fragmented family regime with separate TV and internet available in every space. 
The remote control of the father is replaced by everyone’s own remote control. Every 
member of the family travels around the world based on their internet preferences.

At this point, it is inevitable to make this evaluation: The family no longer lives together; 
the family members are just living next to each other. As the regime of the house forces 
separate people to come together, people try to dominate each other, break each other 
and lose the love they feel for each other. Cibran has said: “Use the same toothpaste, 
but with different brushes”.

When being together transforms into living next to one another, it is no longer an obli-
gation and becomes a choice. Let’s call this state of being able to choose togetherness 
“freedom”. The most extreme point of freedom within the house is actually the existence 
of two, or even three houses next to each other. You can invite your wife over to dinner, 
surprise her, and continue a relationship like the one you had when you had just gotten 
married. With the free regime that it offers, the house provides you the possibility of living 
as you choose to live. The building is no longer a purpose, but a means in your service.

I define this act of organizing the living regime of people as “architecture”. As I have 
always said, architecture cannot be photographed, because architecture is not a cha-
racteristic of the building.

Murat Artu
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Mimar : Erkut Şahinbaş | Şahinbaş Mimarlık Atölyesi
Architect  

İç Mimari : Erkut Şahinbaş
Interior Design  

Peyzaj Mimarı : Fatma Karaosmanoğlu
Landscape Design 

İşveren : Sinan Şahinbaş
Commissioned by

atrium evi
atrium house
Muğla, 2014
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✎

Bir evin içinde yaşamakla, evin dışına taşarak onun etrafında veyahut ortasında yaşa-
mak başka bir duygu. İklimin müsait olduğu coğrafyalarda çok sık karşılaşılan bu yaşam 
biçimini yeniden tariflemek, bu projenin esas hedefi idi. Tabiata, doğallığa ve özgürlüğe 
sahip çıkmak! Bodrum’da dik bir vadi içinde yaratılan bir büyük atriumda hayatı geçir-
mek, projenin anafikrini oluşturmaktır. Atrium; yaşamı dışarı taşıyarak oturma, yemek 
yeme, bar, şömine ve havuz kullanımı fonksiyonlarını yaz imbatı ve doğayla bütünleş-
tirmekte, kimliğini de gelenekselle moderni uzlaştırarak aramaktadır. 

Bodrum Yarımadası’nın kuzeyindeki yerleşimler, dağların hemen kıyıdan yükselmesi 
nedeniyle yamaçlara yerleşir ve Ege’nin sayısız koyları, vadileri, birbiri ardına sırala-
nan irili ufaklı adaları, bu yerleşimlere eşsiz günbatımı manzaraları sunar. En etkileyici 
manzaralardan birine sahip Yalıkavak’ın, dağlar ve yeldeğirmenleri arasından görünme-
ye başladığı tepeye yerleşen Atrium Evi, bu pitoresk coğrafyayı çerçeveleyerek, evin 
değişmez manzarası haline getirmek üzere tasarlanır. Ev, metropolün karmaşasından 
kaçarak dinginlik arayışıyla gelen evsahibine ve misafirlerine görsel ve tinsel bir haz 
vaadidir. Kırda konumlansa da kıra aidiyeti doğrudan aramayan bir kent konutu olarak 
tasarlanmış, kent mimarlığına ait repertuarı kullanan bir yapıdır.

Yaşam avludadır. Sert bir yamaca farklı kotlarla yumuşatılarak oturtulan Atrium Evi’ne 
girildiğinde, ilk karşılaşılan şey bir avlular silsilesidir. Araçların bırakıldığı giriş avlusun-
dan geçip ana avluya ulaşıldığında evin farklı birimleri avlunun üç yanını çevrelerken, 
batı cephesinde tüm ferahlığıyla kişiyi başbaşa bırakan Yalıkavak ve adalar manzarası 
bulunur. Yaşam mekânları avlunun üç çeperini sarar: Yamacın sırtına yerleştirilen ser-
vis mekânlarını barındıran kütle, üzerine çıkılabilir teraslarla şekillenir. Salon, mutfak, 
kütüphaneyi içeren yaşam mekânı birbirine farklı kotlarla bağlanan tekil bir hacimdir. 
Avlunun diğer çeperini evsahibinin geniş yatma mekânı tutar. Evsahibi ve misafirlerin 
özel ve ortak alanları birbirinden farklı iki kota yerleştirilerek incelikli biçimde ayrılır. Mi-
safirlerin yatma mekânları kendilerine özel terasları olan geniş yaşam mekânları olarak 
tasarlanır.

Avlu denize doğru alçaltılarak kademelendirilir. Avlunun üst terası, yarı gölgelendirilmiş 
barbekü ve bar mekânıdır. Yaşama ve yatma mekânları arasındaki koyu gölgeli teras, 
gerektiğinde ahşap paravanlarla her iki yönü kapatılan bir rüzgârlık gibidir. Alt teras ise, 
yüzme havuzuyla sonlanan güneşli bir bakı terası olarak kurgulanır. Terasların arkitek-
tonik öğelerle eloborasyonu öyle bir iç mekân atmosferi kurar ki, içerisine herhangi bir 
mobilya girmese bile mimari öğeler ve farklı ışık kaliteleri kullanıcıyı yönlendirir. Mev-
simlerin ve günün farklı saatlerinin ışık kaliteleri ve rüzgâr yönlerinin avlunun arkitek-
tonik öğelerini biçimlendirdiği görülür: İyi detaylandırılmış geniş ahşap pergolalar büyük 
yüzeyler olarak avluların üzerine asılır; ahşap kepenkler katlanarak düşeyde perdeleme 
yapar; ahşap bir çardak terasta bir oturma köşesini kapatarak tanımlı hale getirir... Ah-
şap mimari öğeler yatay ve düşey düzlemlerde ağır kütleleri hafifleten, mekânın fiziksel 
sınırlarını eriten iyi bir iklimlendirme öğesi olarak iş görür. Denize doğru alçalan teraslar 
ile yapıların yüzeyleri, ışığı iyi regüle eden travertenin farklı damarlarıyla kaplıdır. Tra-
verten yüzeyler ışıkla parlarken, tüm yapıda ahşap ve travertenin birlikteliği uyumu 
beraberinde getirir. Avluda yaşamak varken, neden içeri girilsin ki! 
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A life that spills out of the house and moves in the surrounding area feels different from 
simply living inside the house. The main objective of this project was to redefine the 
mode of living frequently encountered in places with a convenient climate. The pos-
session of nature, spontaneity and freedom! The main concept of the project is to cre-
ate a living environment within a large atrium formed inside a steep valley in Bodrum. 
Bringing daily life to the outside, the atrium integrates living, eating, bar, fireplace and 
pool functions with the summer breeze and the nature, searching for an identity in a 
reconciliation of the traditional and the modern.

Thanks to mountains that begin to rise right from the shoreline, the settlements to the 
north of Bodrum peninsula are located on the slopes, with the countless bays of the 
Aegean Sea, valleys and a series of small and large islands presenting unique views to 
these settlements. Located on the slope where Yalıkavak, one of the settlements with 
the most impressive views, begins to appear from between mountains and windmills, 
Atrium House is designed to frame this picturesque landscape and transform it into the 
constant view of the house. The house promises visual and spiritual pleasure for the 
user and his guests, who escape from the chaos of the metropolitan city in search for a 
serene retreat. Designed as an urban residence located on the countryside, the house 
makes use of the repertory of urban architecture, without searching for a direct relation-
ship to the countryside. 

Life takes place in the courtyard. As one enters Atrium House, located on a steep slope 
smoothed out with different levels, one encounters a succession of courtyards. Passing 
from the entrance courtyard used for vehicle parking to the main courtyard, various 
units of the house surround the three sides of the courtyard, leaving the western direc-
tion spaciously open to the view of Yalıkavak and the islands. Living spaces surround the 
courtyard on three sides. The service mass positioned towards the back of the slope is 
formed by roof terraces that can be walked on. The living space that includes the living 
room, the kitchen and the library is a total space where different units are connected by 
level differences. The other side of the courtyard is defined by the wide bedroom of the 
user. The private and public spaces of the user and the guests are elaborately resolved 
at two different levels. The sleeping spaces of the guests are designed as wide living 
spaces with private terraces.

The courtyard is leveled down towards the sea. The upper terrace of the courtyard 
consists of a semi-shaded barbeque and bar space. The darkly shaded terrace between 
the living and sleeping spaces is like a wind shield whose two sides can be temporarily 
closed with wooden panels. The lower terrace is planned as a sunny viewing terrace 
that ends with the swimming pool. The elaboration of the terraces with architectonic 
components constructs such an interior atmosphere that even without any furniture, 
architectural components and diverse qualities of light provide orientation to the user. It 
can be seen that the light qualities and wind directions of changing seasons and different 
hours of the day are influential in forming the architectonic elements of the courtyard. 
The well detailed wide wooden pergolas are hung over the courtyard as wide planes; 
wooden shutters are folded to provide vertical screening and a wooden pergola encloses 
a seating corner of the terrace to define it. Wooden architectural elements on horizontal 
and vertical surfaces function as successful air conditioning elements that cause the 
heavy masses to be perceived as more lightweight and dissolve the physical borders of 
the space. The terraces that level down towards the sea and the surfaces of the build-
ings are covered with various seams of travertine that successfully regulate light. As 
the travertine surfaces shine with the light, the unity of wood and travertine generates 
harmony. Why go inside when you can live in the courtyard!
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Mimar : Han Tümertekin | Mimarlar ve Han Tümertekin
Architect   

İşveren : Selman Bilal, Süha Bilal
Commissioned by

b2 evi
b2 evi
Çanakkale, 2001
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Bir Ege köyünde kısa süreli tatiller için ev. Çok seyahat eden, gelişmiş teknoloji kullanan 
iki kardeşin iş hayatının ritmini durduracakları bir sığınak. Gereken en az alan inşa edi-
lerek en az bakım gerektirecek malzemeler kullanılarak yapılmış bir ev. Kısa süreli kul-
lanımlarda manzara ve sessizliğin tüketileceği bir yer. Yerel malzeme ve işçiliğe teslim 
olmadan onları kullanan ve yönlendiren bir yaklaşım. “Otuz yıldır yaptığım gibi yaptım 
ama bambaşka bir şey oldu bu…” Manzara ile bakış arasını boşaltmak. Taşıyıcıları ke-
nara çekmek, açıklığın büyümesiyle irileşen taşıyıcıların içine servis alanlarını sokmak. 
Evin arasında gün boyunca gölgede kalan ve esintili bir açık yaşama alanı yaratmak. 
Çerçeveleri tanımlamak, içlerini yerel işgücüne bırakmak.

Sürdürülebilir yaşamın temel altyapısı olarak konut; yatırım, sosyal kimliğimizin dışavu-
rum aracı, başlıca tüketim nesnesi, sosyal güvence, tüketim üretimlerinin biriktirildiği 
yaşam mekânı olarak konut... Konutun bu anlamlarını tümüyle dışarıda bırakan B2, 
konutun tanımını ve talebin niteliğini değiştiren, “modern ikamet formunun keşfine 
öncülük eden”, Ağa Han Ödülü sahibi bir yapı. Evsahipleri, yoğun ve çok seyahatli iş 
yaşamından kaçarak doğanın ve sessizliğin sağaltıcı gücünden nasiplenmek isteyen iki 
metropol insanı, iki kardeş.

Çanakkale bölgesi, İstanbul’dan kısa süreli kaçışlar için fazla yol gitmeden ulaşılabilecek 
çekici bir coğrafya. B2 Evi, Çanakkale’nin güneyinde son yılların “gözde” yerlerinden 
Assos’a 5 km mesafedeki Büyükhusun Köyü’nün Ege’ye bakan yamacında, önüne de-
nizi ardına köyü alarak köyün neredeyse güney sınırını çizerek konumlanır. Mimarının 
“köydeki prizmaların bir yenisi” dediği konut, köydeki kübik biçimlere hem benzer hem 
de biraz “yabancı”dır. Yörede olduğu gibi topografyayla uyumlanmaz; onu kazır, düzel-
tir, yeniden yaratır; köydeki teraslamalar gibi ama kendi mantığını kurarak. İşte “köy-
deki prizmalara bir yenisi”, köyün kendiliğinden oluşmuş zeminiyle keskin bir karşıtlık 
içinde kendi kurduğu platformun en ucuna yerleşir.

Evsahiplerinin isteklerini mimar, asgarinin sınırlarını en iyi biçimde çizerek yanıtlar. Prog-
ramatik ve strüktürel basit bir şemaya sahiptir. Konvansiyonel bir inşa süreci izlenme-
miştir. İki U-biçimli betonarme taşıyıcı arasında taş örgüsü, duvarlardan çatıya döner, 
taşlar çatıda serbest durur. Beton, taş, cam ve alüminyumla çerçevelenmiş hasır dışında, 
servis birimlerinde bile yeni bir malzeme yapıya dahil olmaz. Mutfak ve banyolar ince 
bir servis bandı içine toplanarak “ayak altından” çekilir. B2 Evi, Le Corbusier’nin modern 
konutunda ortaya koyduğu gibi soyut bir imkânlar silsilesidir; yekpare yaşam mekânları 
elde etmek üzere kapı, duvar, pencere gibi somut unsurlar bir zorunluluk olmaktan çı-
karılır. Mutfak asgari donanımlı bir tezgâhtan, banyolar en kolay bakım için açıkta bıra-
kılan teknik aksam ve vitrifiyelerden ibarettir. Evin sınırları prizmanın çeperlerine kadar 
çekilir. O kadar ki bu kompozisyonda merdivene bile yer yoktur, merdiven dış çepere 
taşınır.Pencere yoktur, manzarayı çerçeveleyen, bölüntüsüz, saydam bir cephe vardır. 
İçeridekiler için sadece ayak basılan yer düzlenmiş, çeperler rüzgârdan korunmuş, başın 
üzerine betonarme bir dam örülmüş, manzaraya yönlenen cephe tümüyle açıldığında 
ev doğanın içinde artık sadece bir barınak haline getirilmiştir: Göçebe yaşamı süren yeni 
nesil metropol insanı için, kırda bir göçebe mekânı, ehlileştirilmiş bir göçebe çadırıdır.
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A house for short vacations in an Aegean village. For the two brothers who travel a lot 
and make maximum use of advanced technologies, a get-away where they can take a 
break from the rhythm of business life. A house with a minimal built area, constructed 
with materials that require minimal maintenance. A place to consume only the view in 
silence during the short periods of use. An approach that directs and makes use of local 
materials and workmanship without surrendering completely to them. “I designed the 
way I have been for the last 30 years, but this became something utterly different...” 
Voiding in between the view and the viewpoint. Pulling apart the structural elements 
and resolving the service areas within the structural elements, enlarged due to the in-
creased span. Creating an open living space in between the house that is shaded and 
breezy throughout the day. Defining the frames, and leaving the inside to the local labor 
force.

The house: The fundamental substructure of a sustainable life, the medium of expres-
sion of our social identity, a major object of consumption, a form of social reassurance 
and a living space in which the products of consumption are accumulated... Setting 
aside all these definitions of the “house”, B2 is an Aga Khan Award-winning building 
that changes the definition of the house and the essence of the demand, “pioneer-
ing the discovery of a modern form of habitation”. The owners of the house are two 
metropolitan men, brothers in search of a retreat from their business life that involves 
intense business trips, aiming to benefit from the healing energy of nature and silence.

The region around Çanakkale is an attractive location for short escapes from Istanbul, 
accessible at a short distance. B2 House is located in Büyükhusun village, five km from 
Assos, one of the popular towns of the last decade, located to the south of Çanakkale. 
The building is positioned on the slope of the village facing the Aegean Sea, almost 
defining the southern border of the village, with its back towards the village and front 
façade facing the sea. Described by the architect as “one of the numerous prisms of 
the village”, the building resembles the existing cubical forms within the village, but is 
also a “stranger”. It does not harmonize with the topography like others in the region; it 
excavates, regulates and redefines the site, like the cascaded terraces in the village, but 
with its own logic. Thus, “one of the prisms of the village” positions itself at the outmost 
edge of the platform that it creates, in a sharp contrast with the spontaneously formed 
ground of the village.

In response to the demands of the clients, the architect defines the borders of “mini-
mal” very well. The building has a simple programmatic and structural scheme. The 
construction process is different from conventional implementations. The natural stone 
wall between the two U-shaped reinforced concrete structural columns continues on to 
the roof with stones resting freely on the roof surface. With the exception of the reed 
panels framed by concrete, stone and aluminum, no new materials are introduced even 
in the service spaces. The kitchen and the bathrooms are gathered together within a 
narrow service strip and drawn “out of the way”, leaving the main space clearly defined. 
As Corbusier put forward in his conceptual definition of the modern house, B2 House 
is a sequence of abstract possibilities: In order to obtain monolithic living spaces, tan-
gible components such as doors, walls and windows are not considered obligatory. The 
kitchen only consists of a minimally equipped counter whereas the bathrooms simply 
include the sanitation items, and the technical installations are left exposed to provide 
ease of maintenance. The borders of the house are drawn back to the periphery of the 
prism so clearly that there is no room for even a staircase within this composition. The 
staircase is carried out to the outer periphery. There are no windows, but an uninter-
rupted transparent façade that frames the view. For the inhabitants, it provides a flat-
tened ground surface, borders protected from the wind and a reinforced concrete roof 
sheltering the interior space, defining the structure as a simple shelter within nature 
when the front façade facing the view is totally opened. For the new generation met-
ropolitan man who lives a nomadic life, it is like a domesticated nomadic tent within 
the countryside.
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Mimar : Zehra Aksu, Adnan Aksu | azaksu mimarlık
Architect  

İç Mimari : azaksu mimarlık
Interior Design  

Peyzaj Mimarı : azaksu mimarlık
Landscape Design 

İşveren : Aksu Ailesi
Commissioned by

kara kutu
black box
Ankara, 2012
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Kara Kutu’yu tasarım, inşa ve kullanım sarmalında var etmek, bize deneysel bir ortamın 
tüm olanaklarını sundu. Bizim için karanlık bir alan ve mekânı oluşturan en yalın biçim 
olan kutu, projenin çıkış noktası oldu. Her şey yapılarak deneyimlendi ve öğrenildi. Tek 
bir oda, malzeme, peyzaj dışında, tüm bağlamlarından koparılma ve peyzajın bileşeni 
olma, biçimsel yalınlık ve bütünün duruluğu dışında öngörüler sıfırlandı. Proje çizilmedi, 
başka inşaattan çıkma çelikler kullanıldı ve detaylar ustalara sorularak geliştirildi. Pey-
zaj tasarımın merkez elemanı olarak ele alındı, nereye hangi ağacın dikilmesi gerektiği 
tartışıldı. Kapalı bir kutunun peyzaja nasıl ve ne zaman açılabileceğinin yolları araştırıldı. 
Kısacası yaparken tekrar tekrar tasarlandı ve kullanılırken tasarlanmaya devam etti.

Ankara’nın güneybatıya, Çayyolu ve İncek köylerine doğru konut gelişimi, 1980’li yıl-
larda başlamıştır. 1980’lerin başında Eskişehir Yolu ekseninde Ümitköy ve Binsesin gibi 
orta ölçekli yapı ve arsa kooperatifleri eliyle gerçekleştirilen konut üretimi, hemen 
sonrasında MESA Koru yerleşimiyle gelişmiş; 2000’lerin başında prestijli kapalı konut 
sitelerinden Angora Evleri’nin inşa edilmesiyle, örgütlenme biçimi ve ölçeği itibariyle 
bir kırılma yaşamıştır. 2010’lara doğru ise, konut piyasasına büyük müteahhitlik fir-
maları eliyle üretilen “marka konut” siteleri girmiştir. Öte yandan bölgeye ismini veren 
Çayyolu-İncek köyleri geniş çevresinde, hiç de azımsanmayacak oranda bireysel konut 
üretimi sürmektedir. Müstakil konutlarda daimi ikametlerin yanı sıra, kent yaşamının 
karmaşasından uzaklaşıp doğa içinde dinginlik arayışına seslenen hafta sonu evleri de 
yaygındır. Kara Kutu, Ankara Çevreyolu’nun İncek-Tulumtaş çıkışına 1 km mesafede ta-
rımsal değerini hâlâ koruyan tarlalar arasında, mimarın kendisi için tasarladığı bir hafta 
sonu evidir. Mimarlar için kendilerine “ev” tasarlamak, hem düşlenen hem yüzleşilen 
zor bir durumken, dışarıdan bakan için, mimarın “inandığı” ile “gerçekleştirdiği” mimarlık 
arasındaki makas aralığını tarttığı bir zemindir. 

Kara Kutu’nun bir kutu olarak, her şeyden önce yapı ve/ya ev imgesi ile örtüşmeyen, 
daha çok depolamayı, biriktirmeyi, saklamayı imleyen bir konteynır olduğu düşünülür-
se, inşai mantığı ve kullanım biçimleri açısından tutarlı bir tavra sahiptir. Önünde geniş 
bir bahçeye yer açmak amacıyla arsanın çeperine kuzey-güney yönünde yerleştirilir. 
Kutu-konutun iç çeperleri; neredeyse sadece kitaplar, biriktirilen nesneler, keyifli boş 
zamanlar için saklanan hobi eşyalarını gizlemeden sergileyen açık raflardan oluşur. Yapı 
teknolojisi olarak konteynır mantığı kullanılarak, şantiye üretim ortamından çok, bir 
montaj ortamı olarak örgütlenir. Kutunun iç hacmi, çok amaçlı kullanılabilen bir asma 
katla açık galerili bir düzene sahiptir. Kutu-konutun uzun cepheleri konteynır mantığına 
uygun olarak sağırken, dar cepheler tümüyle şeffaflaşır ve güneydeki çeperinden geniş 
bir teras bırakacak biçimde içe çekilir. Kara Kutu istisnai olarak tek bir noktadan, beyaz 
ince bir bantla, bıçakla kesilir gibi hem gökyüzüne hem bahçeye açılır. Bu nokta, ne iç 
ne dış ya da hem iç hem dış karakterde bir araf-mekân olan terastır. Oylumlu teras, Kara 
Kutu’nun her daim kullanılan can noktasıdır. Kutunun dar cephelerini oluşturan büyük 
ahşap kepenkler ile beyaz bant açıklığın kepenkleri kapandığında sadece çatıdan ışık 
almayı sürdüren, yağmurun sesini, karın yağışını, güneşin yakıcılığını içeride hissettiren 
ferah bir iç mekândır. Kepenkler katlanıp tümüyle açıldığında, bol hava ve ışık alan açık 
teras olarak renkli bir mekân haline gelir.   
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Creating a “black box” within the immersive experience of construction and use has 
provided us with all the potentialities of an experimental design medium. The starting 
point was the box, the purest form that defines a dark area and a space. Everything 
was experimented with and learned through experience. All projections except a for-
mal simplicity and clarity of the whole were reset, generating a single space and ma-
terial, isolated from all contexts except the landscape and treated as a component of 
the landscape. A project was not drawn, steel profiles from another construction were 
used, with the details developed through discussions with the workers. The landscape 
was considered the central component of the design, with discussions of where each 
tree should be planted and investigation of how and when an enclosed box can open 
out to the landscape. In short, it was redesigned over and over while constructing and 
continued to be redesigned during use.

The residential development of Ankara to the southwest, toward Çayyolu and İncek 
villages, started during the 1980s. Initiated by medium scale land and building coopera-
tives such as Ümitköy and Binsesin along Eskişehir Highway at the beginning of the 
1980s, the production of residential projects later proceeded with MESA Koru settle-
ment and experienced a break in terms of the form and scale of organization with the 
construction of Angora Houses, a prestigious gated residential development construc-
ted at the beginning of the 2000s. Towards the 2010s, “brand-name” residential settle-
ments developed by major contractors entered the market. Meanwhile, the production 
of a substantial number of individual houses has been proceeding around Çayyolu and 
İncek villages, which the region is named after. In addition to permanent private resi-
dences, weekend houses that respond to the search for serenity within nature away 
from the chaos of urban life are also a common form of residential production. Located 
one kilometer from the İncek-Tulumtaş exit of Ankara Peripheral Highway, between 
fields that are still agriculturally valuable, Black Box is a weekend house that the ar-
chitect designed for himself. For architects, designing a house for themselves is a chal-
lenging experience that is both imagined and confronted. For observers, this experience 
provides a basis for evaluating the range between what the architect “believes” and 
what he/she “realizes”.

As a black box that does not comply with the conventional building and/or house 
typology but rather implies storing, collecting and preserving, this container has a con-
sistent approach in terms of its constructional logic and forms of use. In order to define 
a wide garden at the front, it is positioned at the edge of the site along its north-south 
axis. The interior periphery of the box-house almost totally consists of open shelves 
exposing and displaying books, collected items and hobby objects gathered for leisure 
time. Using the constructional logic of a container, the building is organized as a me-
dium of montage rather than a construction site. The inner volume of the box has an 
open-floor arrangement with a multi-purpose mezzanine floor. While the long edges 
of the box-house are solid in accordance with the container idea, the narrow façades 
are totally transparent, recessed from the southern edge to define a wide terrace. The 
Black Box is cut through a single point by a thin white strip, opening out to both the sky 
and the garden. This point is the terrace, as an in-between space, that is both interior 
and exterior, or neither interior nor exterior. The terrace cavity is the heart of the Black 
Box, used at all times. When the wide wooden shutters of the narrow façades and the 
shutter of the white strip are closed, this space continues to receive daylight from the 
roof, allowing the sound of rain, the fall of the snow and the burning effect of the sun 
to be sensed. When the shutters are folded and totally opened, it becomes a colorful 
open terrace that receives plenty of fresh air and sunlight

1
3

4

2
5

6



51



52

Mimar : Ersen Gürsel, Haluk Erar | EPA Mimarlık ve Şehircilik
Architect 

İşveren : Cezmi Mutlu
Commissioned by

mutlu evi
mutlu house
Muğla, 2006
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Bitez Mutlu Evi, bahçe içinde narenciye ve zeytin ağaçları ile çevrili kübik formda iki ya-
pıdan oluşur. Yapıların bahçeye açılan terasları ailenin gün boyu kullandığı ortak yaşam 
mekânıdır. Açık mekânların gölgelenmesi için yapılan çardaklar, iki yapıyı açık mekânlar 
üzerinden birleştirir, tek yapı imajı oluşturur. Yapıların güneybatı ve kuzey duvarlarında 
kullanılan kayrak taşı, antik Leleg kültürünün de doğal yapı malzemesidir. Kayrak taşı-
nın örgü dokusu ve renkleri, ayrıca güneşin duvar üzerindeki etkisi, yapının bütününe 
sinmiştir. Yörenin doğal yapı malzemeleri kullanılarak inşa edilen yapı için Afife Batur, 
Yapı dergisinin 305. sayısında “Yerel yapı kültüründe gizli olanı keşfetme özellikleri ne-
deniyle tasarımın tümünü ‘Yere’ ait ama kendine özgü biçimler taşımasını, Mutlu Evi’nin 
kimliği olarak tanımlar,” demiştir.

Bodrum Yarımadası’nın güneyinde, yarımadanın diğer yerleşimlerine kıyasla düz bir 
yerleşim olan Bitez, sahilindeki köyü ve art alanındaki geniş narenciye ve zeytin ağaçla-
rıyla bezeli, hâlâ tarım yapılan yeşil dokusu koruma imar planı ile kontrollü biçimde ge-
lişen bir beldedir. Bodrum’dan Ortakent’e kadar kıyı düzenlemelerini ve imar planlarını 
hazırlayan, bölgenin yakın tarihli kentsel biçimlenmesine yön veren müellifler, bölgede 
aynı zamanda birçok turizm yapısı ve konut yerleşimini hayata geçirirler. Mutlu Evi, 
Bitez art alanında düz ve geniş yeşil dokuda 2006 yılında inşa edilir. 

Bodrum Yarımadası’nın yerel konut tipolojisi,musandralı ev ve varyasyonu olan Sakız 
türü ev ile kule evdir. Tipolojileri ortaklaştıran, iklime ve yönlere göre aldıkları tavır ile 
yerel taş ustaları elinden çıkan taş örgülü yalın ortogonal kütleleri, kütlelerden çıkan 
bacaları, kaynağı tam bilinmese de üzerinde mitoslar üretilen çatılardaki köşe kulak-
larıdır.Mutlu Evi, yerel mimari biçimlenmenin çağdaş bir anlayışla yorumlandığı bir yaz 
konutu olarak tasarlanır. Bahçeler arasında kıvrılan Uzuntaşlı Kuyu Caddesi’nden girişini 
alan ev, yoğun ağaçlı bahçenin kuzeyine ve batı sınırına çekilen iki bloktan oluşur. Birbi-
rine dik yerleştirilen bloklar arasındaki taşlıktan girilen konut mekânında ilk karşılaşılan, 
gölgelendirilen canlı bir dış yaşam avlusu ile geride narenciye ağaçlarıdır. Bu avluya ve 
bahçeye yer açmak üzere kenarlara çekilen yapılar, güneşin etkilerini azaltmak üzere 
kuzeye ve batıya taş bir kabukla sarılıp kapanırken, güneye ve doğuya yüzlerini geniş 
ahşap gölgeliklerle iklimlendirilerek dönerler. Bu konumlandırma kararı, arazideki do-
ğal hava yönlerini içeriye almayı, yeşil bütünlüğünü korumayı ve avlunun yaşayan bir 
mekâna dönüşmesini sağlar. Avluyu çeperlerde iki yapı ve ağaçlar, gökyüzüne doğru 
ise çelik ve ahşapla kurulan bağımsız strüktürün taşıdığı ahşap teraslar, saz örgülü ah-
şap pergolalar sarar. Bodrum taş işçiliğinin en niteliklilerinden olan duvar örgüsü, çıplak 
beton kat döşemeleri ve lentolarla yatayda bölünüp ölçeklendirilir. Çelik taşıyıcılı ahşap 
teraslar ve gölgelikler ise, görünür biçimde yapılara dışarıdan eklemlenen bağımsız bir 
strüktür olarak tasarlanır. Dışarıdan bakan için taş ve betonla yoğrulan yapılar, avluya 
girildiğinde tüm açıklıkların önünde kayar ahşap kepenklerle etkisi artırılan çoğul bir mi-
mari artikülasyona kavuşur. Yaz ve kış kullanımları için yaşam evi ile misafir evi ayrımı 
yapılabilecek biçimde iki ayrı blokta kurgulanır; yaşam evi içeriden, misafir evi dışarıdan 
merdivenle çözülür. Blokların fiziki boyutları; yalın ortogonal kübik biçimlenmesi; asgari 
büyüklüklerde azami işlevsellik; taşlık, şömine, bacası, avlu, gölgelendirme elemanları 
gibi mimari öğeler; taş ve ahşap işçilikleri; Mutlu Evi’nin Bodrum yerel mimarlığında Ak-
deniz iklimiyle başetme öğretileriyle yoğrulduğuna işaret eder.
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Bitez Mutlu House consists of two cubic masses surrounded by olive trees within a citrus 
garden. The terraces of the building that open out to the garden are the common living 
space used by the family throughout the day. Built to shade the open space, the gaze-
bos connect the two buildings over the open spaces and generate the image of a single 
building. Slate stone used on the southwestern and northern walls of the buildings was 
also the natural building material of the antique Leleg culture. The textural pattern and 
colors of slate stone and the effect of sun on the wall permeate the whole building. In 
the 305th issue of Yapı journal, Afife Batur draws attention to the design that discovers 
the subtle characteristics of local building culture, mentioning that the building’s local, 
but unique formal characteristics define the identity of Mutlu House.

With its relatively flat topography compared to the other districts of Bodrum Peninsula, 
Bitez, located to the south of Bodrum, is a district that is developing in a controlled way 
due to the conservation plan that aims to preserve the village at the shore and the 
green agricultural zone behind, covered with citrus and olive trees. Having prepared 
the urban design projects for the shoreline and the construction plans from Bodrum to 
Ortakent, the designers, who have been influential in the recent urban formation of the 
area, have also carried out several tourism facility and residential settlement projects 
in the region. Mutlu House was constructed in 2006, within the plain green land in the 
background of Bitez.

The local housing typologies of Bodrum peninsula include houses with a “musandra” in 
which the interior spaces are organized by half-story level differences, the Chios type 
house and the tower house. Among the common characteristics of these three typolo-
gies, one can point to their approach with reference to the climate and orientation, their 
simple orthogonal stone masses constructed by local masons, their chimneys that proj-
ect out from the masses and the turned-up corners of their flat roofs associated with 
diverse myths, whose origin is not fully known. Mutlu House is designed as a summer 
residence where the local architectural formation is interpreted with a contemporary 
approach. Entered from Uzuntaşlı Kuyu Street, which wriggles in between the gardens, 
the house consists of two blocks drawn towards the northern and western borders 
of the garden, with intense trees. Approaching from the stone courtyard between the 
perpendicularly-positioned blocks, one initially encounters a shaded and lively exterior 
courtyard with citrus trees in the background. Recessed to the edges to make room for 
this courtyard and the garden, the northern and western façades of the buildings are 
encompassed by an enclosed stone shell, whereas the south and eastern façades open 
out, with the wide wooden shades that climatize the spaces. This positioning decision 
brings the natural air flow at the site into the buildings, preserves the unity of the exist-
ing green pattern and transforms the courtyard into a living space. The courtyard is sur-
rounded by the two buildings and the trees at the periphery, the wooden terraces with 
an independent wooden structure and reed-covered wooden pergolas towards the sky. 
One of the most qualified examples of stone masonry in Bodrum, the stone walls are 
horizontally divided and scaled by exposed concrete floor slabs and lintels. The wooden 
terraces and pergolas with steel structure are designed as independent structures ex-
plicitly attached to the buildings from the outside. Noticeably formed by stone and 
concrete from the outside, the buildings acquire multiple architectural articulations im-
proved by the sliding shutters in front of the openings as one enters the courtyard. The 
house is organized in two separate blocks, allowing the distinction of “living house” and 
guest house for summer and winter uses. The “living house” is resolved with an inter-
nal staircase, whereas the guest house has an external staircase. The physical dimen-
sions of the blocks, their simple orthogonal cubical formation, maximized functionality 
with minimal dimensions, stone and wood workmanship and architectural components 
such as the stone courtyard, the fireplace, its chimney and the shading elements can 
be considered signs of the fact that Mutlu House has been shaped by the principle of 
handling the Mediterranean Climate within the local architectural language of Bodrum.

1

2



55



56

1 4
6

2 3 5



57



58

Mimar : Gökhan Avcıoğlu | GAD
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Tasarımın arkasındaki fikirler; bir patlamanın parçaları, dış yaşam için açık planlama, pa-
sif havalandırma, yağmur suyunu doğal bir soğutma sistemi olarak kullanma ve peyzaj 
ile uyum sağlamak olmuştur. Yasal kısıtlamaların üstesinden gelmek ve daha esnek bir 
yapı türü oluşturmak için, üç müstakil binadan oluşan bir ev tasarladık; bir yatak odası 
ve banyo; bir mutfak ve yemek salonu; çalışma odası olan bir misafirhane. Bu evlerin 
topografya koşulları ve mevcut ağaç düzeni korunarak bir araya getirilişlerinden üstü 
kapalı bir avlu, orta alan, hayat oluşur. Hayattaki pencere sistemi özellikle sıcak havalar-
da motorlarla aşağı inerek doğal iklimlendirmeyi sağlar. Çatı sığ bir toplama havuzudur, 
su özel bir çörten ile havuza boşalırken oluşan yapay şelale, serinlik duygusunu hem 
teknik hem görsel olarak artırır.

Bodrum Yarımadası’nın kuzey yerleşimlerinden Göltürkbükü’nün sırtlarındaki Çamtepe’de 
inşa edilen The Exploded House, yerleşim dokusunun çözüldüğü, ıssızlaştığı, Göltürkbükü’ne 
ve koya hâkim, yarımadanın tipik bitki örtüsüyle bezeli kayalık bir noktasında konumla-
nır. Topografik verilerin kendine özgü bir şekilde belirginleştiği bu lokasyona zedeleme-
den, parçalı bir kurguyla uyum göstererek yerleşir ve artı değer kabul ettiklerine bir yapı 
olarak yeni artı değerler kazandırmayı hedefler. Parçalı kurguyu oluşturan, yapının adının 
da ima ettiği gibi konutun işlev paketleridir: Odalar ve banyolar, yemek ve mutfak, çalış-
ma ve dinlenme, açık ve kapalı yaşam mekânları... Ayrı kütleler içindeki bu işlev paketle-
rini, iki saçak altında toplanan iç avlu ve yaşam mekânı biraraya getirir. 

Kayalık zemin, bitki örtüsüyle birlikte konutun sınırlarından içeri sızar. Bazen iç avluda 
zedelenmeden açıkta bırakılan kaya zemini, bazen terasın pürüzsüz ahşabını yaran bir 
kaya kütlesi, bazen düz çatı teraslarına taşınan el sürülmeyecek kaya-çalı karışımı tipik 
bitki örtüsü olarak... Konutun topografyaya uyumlanma çabası, alt kütleleri mevcut 
kotlara yerleştirmenin yanı sıra çeperindeki el değmemiş doğayı regüle etme çabasına 
girmeyişinde yatar. Her türlü altyapısı kurulmuş steril çim yüzeyler değil, kayalıklar ara-
sında çalılık, fundalık, hatta dikenli otlardan oluşan vahşi doğa tercih edilir. Serbest plan 
kurgusu sayesinde farklı hava akışlarını içeri alan konutta yeşil çatılar mekanik iklim-
lendirmeyi en aza indirger. Özel detaylarla çözülen saçakların geniş çanağında toplanan 
yağmur suları da etkili bir pasif soğutma öğesi olarak Akdeniz iklimindeki konutun ısıl 
verilerini düzenlemeyi sağlar. Böylelikle yukarıdan bakıldığında yeşil ve su yüzeyleri 
altında yapı topografyaya karışır. 

Exploded House bir yaz konutu değildir. Kullanıcılarının bir kent konutundan bekle-
nebilecek lüks ve konforu talep ettikleri, yaşamlarının parçası haline gelen uğraşı ve 
alışkanlıkları yaşam mekânlarına taşımak istedikleri sürekli bir ikamettir. Dingin bir ev. 
Giriş saçağı altındaki iç avlu, bir kabul ve dağıtım noktasıdır. Parçaları birarada tutmak, 
farklı kotları birbirine bağlamak, özel ve yarı özel mekânların hiyerarşi ve dağılımını 
düzgün kurmak, bunları yaparken evsahiplerinin zengin koleksiyonunu sergilemek gibi 
neredeyse kamusal bir mekânın üstlenebileceği çok katmanlı bir işleve sahiptir. Bu 
nedenle, formu yarı tanımsızlık hissi verir. Girişten bir galeriyle odalara kestirme ya-
pan; yaşam mekânlarına nüfuz etmeden çalışma odasına doğrudan giriş sağlayan; sergi 
salonu gibi tasarlanan ferah yemek odasına bir rampayla hemen ulaştıran ya da tüm 
rampa, iç bahçe, merdiven, galeri, hafif bölücü sergi duvarları silsilesi geçildikten sonra 
Göltürkbükü’ne doğru ufka bölüntüsüz açılan yaşam mekânına buyur eden avlu, yapı-
nın kalbidir.
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The main concepts behind the design are fragments from an explosion, open planning 
for exterior life, passive ventilation, the use of rain water as a natural cooling system 
and blending into the landscape. Aiming to overcome the constraints of regulations and 
generate a more flexible building type, we designed a house that consists of three in-
dependent buildings, a main bedroom with a bathroom, a kitchen and dining space and 
a guest house with a study room. Coming together with reference to the topographical 
conditions of the buildings and the order of the existing trees, these three buildings 
define a sheltered courtyard, a central space, or “hayat”. Especially during the warm 
seasons, the windows of this central space are lowered down with motors, providing 
natural ventilation. The roof is a shallow collection pool. As the collected water drains 
down to the pool through a special runoff, the artificial waterfall technically and visually 
contributes to the cooling effect.

Constructed at Çamtepe on the slopes of Göltürkbükü, one of the northern settlements 
of Bodrum Peninsula, The Exploded House is positioned on a rocky site covered with the 
typical natural flora of the peninsula, at a point that overlooks Göltürkbükü and the bay, 
where the settlement pattern dissolves and begins to become isolated. At this location, 
with its specific and unique topographical character, the building settles harmoniously 
on the site without damaging it, with a fragmented organization. The major objective of 
the design is to add values to the accepted values of the site. As the name of the building 
also suggests, the fragmented organization is made up of the functional packages of the 
house: the rooms and bathrooms, the kitchen and dining, study and leisure, open and 
closed living spaces. These functional packages, resolved in different masses, are united 
by the inner courtyard and the living space gathered under two canopies.

Together with the natural flora, the rocky ground occasionally infiltrates through the 
borders of the house, sometimes as an exposed patch of rocky ground left as it is in 
the inner courtyard, sometimes as a massive rock that fractures the perfectly smooth 
wooden finish of the terrace, and sometimes as an untouched composition of bushes 
and rocks carried on to the roof terraces as an example of the typical flora. The effort 
to harmonize with the topography includes the positioning of the lower masses at the 
existing levels as well as the way the designer refrains from attempting to regulate 
the untouched nature at its periphery. The landscape choice is not a sterile grass sur-
face with a resolved substructure, but rather, wild nature consisting of bushes, shrubs 
and even thorny herbs. Allowing natural air flows into the interiors thanks to its free 
plan organization, the house has green roofs that minimize the need for mechanical air 
conditioning. Rain water is collected within the wide basin of the eaves, designed with 
special details and used as a passive cooling component that regulates the temperature 
conditions of the house in the Mediterranean climate. Thus, as seen from the above, the 
building blends into the topography, under green and water surfaces.

Exploded House is not a summer residence. It is a permanent habitation for which the 
users demand the luxury and comfort that can be expected at an urban residence, and 
expect to continue their occupations and habits without interruption. A serene house... 
The inner courtyard under the entrance canopy is a point of admission and dissemi-
nation. It is functionalized in a multi-layered way that almost recalls a public space: 
keeping the fragments together, connecting different levels, properly constructing the 
hierarchy and circulation of the private and semi-private spaces, and while doing these 
things,  also serving as an exhibition space for the extensive collections of the inhabi-
tants... Consequently, its form generates a semi-defined impression. Offering a shortcut 
to the rooms through a gallery, providing a direct connection to the study room without 
disturbing the living spaces, accommodating the ramp that instantly connects to the 
spacious dining room designed like an exhibition hall and inviting  into the living space 
that opens out towards the horizon of Göltürkbükü in an uninterrupted way after pass-
ing through the sequence of ramps, inner gardens, staircases, galleries and lightweight 
exhibition panels, this courtyard constitutes the heart of the building. 
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Konut mimarın kendi evi olup, irrasyonel imar kurallarının elverdiği ölçüde tasarım öz-
gürlüğünün en geniş şekilde kullanıldığı bir yapı olarak nitelendirilebilir. Tasarım anlayı-
şı, insanları yazlık konut kutularına kilitlemeyerek, yaz aylarında yaşamın yoğunlaştığı 
açık ve yarı-açık mekânları, kapalı mekânlarla bütünlük ve süreklilik içinde birleştiren 
bir yazlık konut üretebilmektir. 250 m²’lik yapı stoğu, mimari mekânları rüzgârın ve 
güneşin etkilerinden korumak ve konforlu bir mikro klima yaratmak amacı ile yaklaşık 
5x50 m uzunluğunda J harfi şeklinde bir duvar gibi kullanılmıştır. Konut, arsayı oluşturan 
görkemli kayayı ve siluetini korumak amacıyla, kayaya adeta dokunmayan bir platform 
üstüne yerleştirilmiş, kaya sırtındaki boşluklar toprak dolgularla bahçe ve teraslara dö-
nüştürülmüştür.   

Çanakkale çevresi, özellikle Ayvacık’ın Ege’ye bakan güney köyleri, uzunca süredir 
İstanbul’dan kısa süreli kaçışlar için fazla yol gitmeden ulaşılabilecek bir coğrafya olarak 
nitelikli mimari üretimleri çekiyor. Ayvacık’ın Kayalar köyünde, denize uzanan sert ya-
maçların tanımladığı köyün güney sınırında inşa edilen Yalın Kaya Evi, güneybatı yönü-
ne bakan heybetli bir kayalığın ucuna, önüne denizi ardına köyü alarak yerleşir. Yörenin 
kır dokusunda olduğu gibi topografyayla uyumlanma arayışına girmez; kendi mantığını 
kurarak onu kazır, düzeltir, yeniden yaratır. Keskin kayalığın kendiliğinden, organik, sarp 
zeminiyle keskin bir karşıtlık içinde, kendi kurduğu, monolitik, regüle edilmiş platforma 
yerleşir. Yerle hemhal olmaya çalışmayan, daha steril bir düşün peşindedir. Betonarme 
teras üzerindeki yeşil dokuyla arazinin limitlerine kadar regüle eder; cam parapetler 
manzarayı kesmez ama mesafelendirir.

Yalın Kaya Evi kuzey ve doğudan esen rüzgâr yönüne kapanıp, teras ve avlularını önüne 
alarak güneye döner. Mutlak simetriyle tasarlanan, kalın hatlı bir tonozla örtülü yaşam 
mekânı, konutun kalbine yerleşir. Yaşam mekânının önemli parçası mutfak açılır ve 
mutlak simetriyi sürdürmek üzere mekânın çeperlerine tezgâh ve dolaplar olarak dağı-
tılır. Simetri eksenine yerleştirilen giriş kapısından denize doğru uzayan tonozun altına 
doğrudan girilir. İnce bir cam cephenin böldüğü kapalı mekândan, tonoz örtünün ışık ve 
yağmur alacak biçimde yırtılarak sürekli kılındığı yarı-açık mekâna geçildiği hissedilmez 
bile. Giriş patikasından yürüyerek konutun merkezine ulaşıldığında, önünüzde Ege’nin 
sonsuz mavisi ve yeşili uzanır. 

Kayalığın formasyonuna paralel biçimde terasın sınırını oluşturan doğrusal blok, her biri 
terasa doğrudan açılımı olan banyolu özel odaları barındırır. Manzaraya bakan cephesi, 
cepheye incelikli bir ölçek ve derinlik kazandıran kolon biçimlenmesi ve artikülasyonu, 
zamansız bir klasizmi çağrıştırır. Debdebeye gerek duymadan ağırbaşlı bir tutumla kur-
duğu dil ve ifade, yapı bütününde bağlayıcıdır aynı zamanda. Dar ve geniş düzlemler 
ritmik biçimde ilerleyerek, en uçta araları boşaltılıp bağımsız bir strüktür olarak devam 
eder. Yaşam mekânlarını ve odaları içeren yapı parçalarının incelikli ve kırılgan biçim-
lenmeleri, yarattıkları derinlik hissi, ışık-gölge etkileri, tutarlı ve etkileyicidir. Kullanıcı 
deneyimi ve işlevsel örgülerin ötesinde, Yalın Kaya Evi’nde gösterilen strüktürel özen, 
mimarın kendisi için tasarladığı bir ev olduğunun kesin kanıtı gibidir. 
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Being the architect’s own house, the building can be described as a structure in which 
the freedom of design has been experimented with to the greatest extent possible,  
despite irrational construction regulations. Rather than locking up the users into summer 
house “boxes”, the design approach is to create a summer residence where the interiors 
are integrated with the open and semi-open spaces in unity and continuity, where daily 
life takes place especially during the summer. Aiming to protect the architectural spaces 
from the effects of wind and sun and create a comfortable “microclimate”, the 250 m² 
building mass is used as a wall of 5x50 m in the form of the letter J. With the objective 
of conserving the magnificent rock at the site and its silhouette, the house is positioned 
on a platform that barely touches the rock, with the voids at the ridge of the rock filled 
in with soil and transformed into gardens and terraces.

As an appropriate destination for short-term escapes from Istanbul, the Çanakkale re-
gion, and especially the southern villages of Ayvacık facing the Aegean Sea, have be-
come points of attraction for qualified architectural works. Constructed at the southern 
border of the Kayalar Village of Ayvacık, on the steep slopes that extend towards the 
sea, “Yalın Kaya” House is positioned at the edge of a grand rock facing southwest, with 
the village at its back and the sea at its front. Different from the rural pattern of the 
region, it does not attempt to harmonize with the topography, but rather, establishes 
its own logic and excavates, modifies and recreates the land. In contrast with the spon-
taneous, organic and steep ground of the rock, the building is settled on a monolithic 
and regulated platform that it has constructed. Not attempting to blend in to nature, 
the building pursues a more sterile dream. With the green pattern on it, the reinforced 
concrete terrace regulates the site up to its borders. The glass parapets do not interrupt 
the view, but add a buffer.

“Yalın Kaya” House is closed off towards the dominant northern and eastern winds and, 
facing towards the south with its terraces and courtyards located in the front. Designed 
with absolute symmetry, the living space covered by a thick vault is located at the 
heart of the house. As an important part of the living space, the kitchen opens out and 
is distributed along the borders of the space with the counter and the cabinets, con-
tinuing the absolute symmetry. The living space that extends under the vault towards 
the sea is entered directly from the entrance door positioned at the axis of symmetry. 
One does not even feel the passage from the interior space, divided by a thin glass sur-
face, to the semi-open space where the vaulted shelter is perforated and fractured to 
receive light and rain. Following the ritual walk from the entrance path to the center of 
the house, one encounters the infinite blue and green of the Aegean extending beyond.

The linear block that forms the border of the terrace parallel to the formation of the 
rock houses the private rooms with individual bathrooms, all of which open out directly 
to the terrace. The façade facing the view and the column formation and articulation 
that give scale and depth to the façade, evoke a timeless classicism. The language and 
expression, constructed in a dignified and modest manner, is consistent throughout the 
building. Narrow and wide planes proceed rhythmically, voided in between at the very 
end and continued as an independent structure. The delicate and fragile formations of 
the building components housing the living spaces and the rooms, the feeling of depth 
that they create and the light / shadow effects are consistent and impressive. Beyond 
user experience and functional pattern, the structural precision and elaboration at Yalın 
Kaya House can be considered proof that it is an architect’s design for his own house.
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Basit ve iki sesten oluşan bir sözcük olan “ev”, eşanlamlısı diğer sözcüklere göre çok 
daha derin tarihsel ve kültürel anlamlar taşır. John Berger, “Ve Yüzlerimiz, Kalbim, Fo-
toğraflar Kadar Kısa Ömürlü” adlı kitabında, evi “Uygarlığın olmadığı yerde ev bir evle 
değil, bir eylem ya da eylemler kümesi ile temsil edilir. Herkesinki kendine özgüdür. 
Ev o zaman bir mekân olmaktan çıkar, yaşanan bir hayatın anlatılmamış öyküsü olur,” 
diye tanımlar. Trabzon’da Karadeniz’in kıyısında “yer”le “ev” üzerinden mimari bir ilişki-
nin nasıl kurulacağı ya da yere nasıl dokunulacağı, yaşanan değil yaşayan bir mekânın 
denizle kara arasındaki geçiş çizgisi olan kıyıda nasıl temsil edileceği ve asıl önemlisi 
sessiz bir varlık olmakla birlikte Onur ailesinin yaşam öyküsüne hacim, strüktür, ışık, 
gölge, renk, doku, koku vb. olarak nasıl katılacağına ilişkin sorular, tasarımın ana fikrini 
oluşturmaktadır.

Trabzon’un Karadeniz boyunca doğuya uzanan kıyı bandı üzerindeki ilk ilçesi Yom-
ra, kent merkezine yakınlığının yanı sıra 1957’de Trabzon Havalimanı’nın ilçe ile kent 
merkezi arasına inşa edilmesinin verdiği ivmeyle, günümüzde kentin doğu saçaklan-
malarıyla birleşerek çizgisel gelişimini sürdürmektedir. 2000’lerle birlikte sağlık, ticaret 
ve turizmle beslenen ilçenin Kaşüstü beldesi, denize girilebilen sahilleri ve rekreasyon 
olanaklarıyla çekici hale gelmiş, özellikle kıyı bandı az katlı, geniş bahçeli lüks konut ve 
konut siteleriyle biçimlenmiştir. Onur’lar Evi, Şana mevkiinde konut siteleri arasından 
ulaşılan deniz kıyısındaki iki dönümlük bahçe içinde tek katlı bir konuttur. İki çocuklu 
bir ailenin kent merkezinden fazla uzaklaşmadan, deniz kıyısındaki geniş bir bahçe için-
de dingin bir yaşam arayışı sonucu biçimlenir. 

Onur’lar Evi’nde modernist estetiğin ifadesi, detaylarda ve artikülasyonda genel ifadenin 
arkasından sezilerek değil, doğrudan ve ilk bakışta kendisini ortaya koyar. Modernist 
mimari repertuarı kullanılır: Yalın, net, ortogonal, kübik biçimlenme; teras çatı, pergola, 
beyaz bant yüzeyler; kütleyi delinen yüzeyler olarak değil kütle olarak okutan doluluk-
boşluklar... Ev, yoldan ve kumsaldan eşit mesafede farklı karakterli ön ve arka bahçeler 
yaratarak merkeze yerleşir. İki komşu bahçe arasından ince bir patikayla alınan girişin 
ekseni, girer girmez denizi görecek biçimde çizgisel bir hat olarak boşaltılır. Bu yerleşim 
kararının tanımladığı “ön” ve “arka” arasındaki geçişlilik sadece bu hat üzerinden ger-
çekleşmez. Yapıyı ikinci bir cidar gibi kavrayarak doğu ve batı cephelerine dönen yapı 
kabuğu, ev ile arasında öne, denize, rüzgâra açılan yarı açık patikalar ve verandalar 
tanımlar. Düşeyde yarıklar ve pergolalar yaratmak üzere delinip manzaraya, rüzgâra ve 
güneşe geçirgenleştirilir. Konutu ikincil dolaşım ağı olarak saran bu örüntü, deniz cep-
hesinde neredeyse kamusal ölçekli, yarı-açık bir yaşam mekânı olarak verandayı kurar.  

Ortogonal kütleyi kurmak için seçilen çelik yapı sistemi, içeride ve dışarıda daha özgür 
hareket olanağı sağlar. Verandanın gerisine yerleşen ana yaşam mekânı, konutu baş-
tanbaşa ön ve arka biçiminde ayıran koridorla yarı geçirgen biçimde ilişkilenir. Merkeze 
yerleştirilen serbest niş-duvar, hafif bir ayırıcı görevi görür. Bu niş koridora mekânsallık 
kazandırarak tekdüze doğrusallığı kırarken, aynı zamanda çizgiselliği korur ve girişten 
itibaren odalara yönlendirmeyi sağlayan önemli bir figür haline gelir. Strüktürel seçim 
bu kurguyu kolaylaştırır. 

Onur’lar Evi, şablonlara indirgenmeyen modernist bir mimari dil ve ifade arayışının pe-
şindedir.
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The simple word home has much deeper and more cultural meanings than its syn-
onyms. In his book “And Our Faces, My Heart, Brief as Photos”, John Berger defines the 
home as follows: “To the underprivileged, home is represented, not by a house, but by 
a practice or set of practices. Everyone has his own....Home is no longer a dwelling but 
the untold story of a life being lived.” The question of how to establish an architectural 
relationship between the place and the home or how to touch the place in Trabzon, on 
the shore of the Black Sea, how to represent a living–not lived in—space on a shoreline 
that constitutes the transition between the sea and the land, and most important of all, 
how to contribute to the living story of the Onur family, not only with its silent presence, 
but also with its volume, structure, light, shadow, color, texture, odor etc., constitutes the 
main concept of the design.

The first district of Trabzon along the Black Sea shoreline that extends towards the 
east, Yomra’s linear development, accelerated by its proximity to the city center and 
the construction of Trabzon Airport in 1957 between the district and the city, continues 
today, merging with the eastern expansions of the city. Nurtured by health, commerce 
and tourism, the town of Kaşüstü in Yomra has become attractive with its swimmable 
beaches and recreation facilities, resulting in the development of the shoreline with 
low-rise luxury houses and residential settlements with wide gardens. Onur’lar House 
is a single-story private house located within a two-decare site in the Şana area, at the 
seaside accessed from in between the residential settlements. The house was formed 
as a result of the search of a family with two children for a serene life within a garden at 
the seaside without going far away from the city center.

The expression of modernist aesthetics in Onur’lar House is not perceived indirectly from 
the general expression of details and articulation, but is explicitly manifested at first 
sight. The house makes used of modernist architectural vocabulary: simple, clear, or-
thogonal and cubical formation, roof terrace, pergola, white strips, solid-void organiza-
tion that cause the building to be perceived as a mass rather than perforated surfaces... 
Defining front and back gardens of different characters, the building is positioned at the 
center of the site, at equal distances from the road and the beach. Accessed from a nar-
row path between two neighboring sites, the axis of the entrance is emptied linearly, in 
order to instantly view the sea from the entrance. Defined by this settlement decision, 
the transience between the “front” and “back” is not limited to this line. The building 
shell that embraces the mass as a second layer on the eastern and western façades 
defines semi-open paths and verandas that open out to the front, the sea and the wind. 
It is vertically perforated to define slits and pergolas and made permeable to the view, 
the wind and the sun. Surrounding the house as a secondary circulation net, this pattern 
constructs the veranda at the sea façade, as a semi-open living space that can almost be 
considered to be on a public scale. 

Chosen for construction of the orthogonal mass, the steel structural system allows more 
freedom and flexibility inside and outside. The main living space placed behind the ve-
randa is connected in a semi-permeable way to the corridor that divides the building into 
front and back. The niche-wall located at the center serves as a lightweight separator.

While this niche breaks the monotonous linearity and contributes to the spatiality of the 
corridor, it also preserves linearity and becomes a significant figure providing orientation 
from the entrance to the rooms. The structural choices facilitate this organization.

Onur’lar House is in search of a modernist architectural language and mode of expression 
that cannot be reduced to stereotypes.
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2P Evleri projesi; mutfak, yatak odası, WC gibi servis hacimlerinin birer kutu olarak ele 
alındığı, bu kutular arasındaki boşluk ve nişlerden oluşan hacmin ise yaşama alanları 
olarak kurgulandığı bir senaryodur. Yaşama alanları, kutular arasındaki serbest hacmi 
oluştururken, iç ve dış mekân arasındaki sınır da şeffaflaşır ve hatta yapılan doğra-
ma tercihi ile dış mekân arasındaki sınırlar kaldırılarak yaşama mekânlarının yarı açık 
mekânlara dönüşmesi sağlanır.

Datça özel çevre koruma bölgesinde, kuzeyinde yerleşim dokusunun gevşemeye baş-
ladığı Burgaz mevkii, yıl boyu güçlü rüzgârlar alması ve kıyıya yakınlığı nedeniyle, özel-
likle yazlık olarak kullanılan ikinci konut siteleriyle karakter kazanır. 2P Evleri, Burgaz’ın 
görece düz topografyasında, aynı kurguda yan yana iki konut bloğu olarak iki kardeş 
için tasarlanır. Müellifler zihinsel yatırımlarını, Akdeniz ikliminde inşa edilen bu yaz ko-
nutlarında rüzgârı, nemi kurutan bu doğal iklimlendirme olanağını, tasarımın ana girdisi 
olarak kullanmak ve güneşin yakıcı etkilerine karşı Datça’nın geleneksel kübik konutla-
rındaki yalın dili yakalamak üzerine yaparlar.

Konutların net ortogonal ve yalın biçimi, yapının içinden dışına doğru uzanan teras, 
taşlık, pergola, veranda gibi dış mekânı iklimlendirmeye, gölgelendirmeye ya da iliş-
ki kurmaya yarayan geçiş öğelerinin tasarım kurgusundan çıkarılmasıyla elde edilir. 
Öyle ki, bahçede gölgelendirme yapacak bir ağaç bile yoktur. Sırtını güneye dönerek 
araziye yerleşen konutlar, bahçelerinde kendi yarattıkları koyu gölgelerle yetinmeyi 
tercih ederler. Bahçeyle mimari öğeler aracılığıyla kurdukları ilişkiler tersine çevrilir: Dış 
yaşam içe çekilir. Zemin katta konutlar, istenildiğinde bir bariyer olmaktan çıkarılan 
geniş cam kapılarla dört yöne de açılırlar. Rüzgârın yaşam mekânlarında rahatça dolaş-
ması sağlanır, iç ve dış arasındaki sınırlar belirsizleşir; düzayak çıkılan sert teras zemini, 
yumuşak çim zemin ve havuzun yarattığı ıslak zemin aynı düzlemde sıralanır. İçerisi 
yarıaçık dış mekân haline gelir. Odaları ve ıslak mekânları saran duvarlar arasında kalan 
heryer yaşam mekânı olarak kullanılır; koridor değil nişler vardır. Ana yaşam mekânı, 
çatı pencerelerinden de ışık alan, açık galerili, ferah bir mekân olmanın ötesinde, orta-
sında durulduğunda zeminden çatıya tüm odalara, dört yönden bahçenin tüm sınırla-
rına hâkim bir mekândır. Konutların kübik kütlesi, farklı kapı ve pencere açılımlarıyla 
delinir. Plastisitesini ve üç boyutluluğunu artıran, kapı açılımlarının tümünün cepheden 
mümkün olduğunca içeri çekilmesidir. Bu küçük tasarım fikri, hem mahrem mekânlar 
olarak odaların müelliflerin “kapalı kutular” analojisini güçlendirir hem içeri çekilen cam 
yüzeylere gölgelendirme sağlanır.

Akdeniz ikliminde hayata geçirilen 2P Evleri, kullanıcılarına sunduğu yeni mekânsal de-
neyimlerin ötesinde, rüzgârın ve güneşin mimari artikülasyonla nasıl artı değere dönü-
şebileceğini ve yalın mimari bir dilde nasıl ifade bulacağını gösterir.
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In the 2P Houses project, service spaces such as the kitchen, the bedroom and the bath-
room are treated as boxes, and the voids and niches in between these boxes are orga-
nized as living spaces. While the living areas create the free space in between the boxes, 
the border between the interiors and the exteriors becomes transparent. Supported by 
the chosen fenestration system, these borders dissolve, transforming the living spaces 
into semi-open areas.

Located in a special environmental conservation zone in Datça, where the settlement 
pattern loosens towards the north, the Burgaz area is characterized  especially by 
summer house settlements, the strong winds it receives throughout the year and its 
proximity to the coast. On the relatively flat topography of Burgaz, 2P Houses are two 
adjacent blocks with the same scheme designed for two brothers. The designers have 
mentally invested  in using the wind, an agent of natural ventilation that moderates 
humidity, as the fundamental factor of the design and protecting the simple architec-
tural language of the traditional cubical houses of Datça against the disturbing effects 
of excessive sun.

The clearly orthogonal and simple form of the houses is achieved by the exclusion of 
transitory air conditioning, shading or connecting components such as terraces, court-
yards, pergolas and verandas from the design scheme. In fact, there is not even a single 
tree for shade in the garden. Positioned on the site with their back towards the south, 
the houses are content with the dark shadows that their masses create in the garden. 
The relationship established with the garden through architectural components is re-
versed: Life outside is drawn into the interior space. At the ground level, the houses 
open out in all four directions through wide glass doors that can be totally opened 
when desired. The wind is allowed to circulate freely within the living spaces. The bor-
ders between the interiors and exteriors are obscured, with the paved terrace floor, soft 
grass ground and the water surface of the pool lined up at the same level. The interiors 
become semi-open exterior spaces. All the spaces that remain between the walls that 
surround the rooms and the wet spaces function as the living space. There are no cor-
ridors, but instead niches. In addition to being a spacious area with an open gallery 
that receives daylight from the skylights, the main living space visually dominates the 
borders of the garden in all four directions. The cubical mass of the houses is perforated 
by different door and window openings. The door opening recessed inwards from the 
outer facade adds to the plasticity and three-dimensionality of the mass. This minor 
design idea supports the designers analogy of “closed boxes” for the rooms as private 
spaces while providing shading for the recessed glazed surface.

Beyond the new spatial experiences they provide for the inhabitants living within the 
Mediterranean climate, 2P Houses also show how the wind and the sun can add value 
to the design through architectural articulation and be expressed using a simple archi-
tectural language.
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Çok uzağa gitmeden, hemen yanı başımızda olanlarla yapılabileceklerin sınırını zorla-
mak ve yapmak önemli verilerden biri oldu. Buradaki örneklerde taş, temel malzeme. 
Araziden toplananlar, temel hafriyatlarından çıkanlar, eski duvar kalıntıları duvarların 
malzeme deposunu oluşturuyor. Yapıların bulunduğu köydeki ustalarsa, yakın çevrenin 
işgücü ve ustalık kaynakları. Geriye kalan bu verileri önceden düşünülmüş bir çerçeve-
de bir araya getirmek. Yahşibey deneyimi, malzeme ve teknolojik açıdan geliştirilmiş 
geleneksel ve yerel bir deneyim; bilinenlerin içinden çıkarılmış bir “yeni”. Bu durum 
başkalarının da dikkatini çekmiş olmalı ki, ödül alamamış olsa da dört kez Ağa Han’a 
aday gösterildi.

İzmir Dikili’nin güneyindeki köylerden Yahşibey, 1990’ların ortasından 2000’lerin son-
larına kadar birbirleriyle ilişkilenerek, yan yana katmanlaşarak üretilen konut ve/ya 
atölyelerden oluşan Yahşibey Evleri’ne evsahipliği yapmaktadır. Yapıların mimarının da 
aralarında olduğu bir grup yaratıcı ve üretici insanın, yeni fikirlerin, yaratıcı işlerin zihin-
sel ve pratik olarak izini sürmek üzere kırın sessizliğini ve dinginliğini arayışları sonucu 
hayata geçerler. Emre Senan Tasarım Vakfı aracılığıyla köyde hayat bulan atölyeler, 
özellikle yaz aylarında genç insanların köye yayılan çalışmalarıyla sosyal hareketliliği 
artırır. Uzun yıllardır süren tasarım atölyelerinde, köyün yaşam kalitesini sosyal dokuya 
paralel biçimde yükseltmek üzere mekânsal fikirler geliştirilir. Köyün dokusuna eklem-
lenen Yahşibey Evleri, bu atölyeler için örnek niteliğinde eşsiz laboratuvarlardır.

Geleneksel köy yaşamında sosyalleşme-mahremiyet düzeylerinin sokaktan bahçeye, 
bahçeden eve geçişkenliği, Yahşibey Evleri’nde ana tema olarak özenle tasarlanır. So-
kak üzerinde, evler sokak eşiğini geçebilene yaşamın bahçede sürdüğü Akdeniz ikli-
minde yaşam mekânlarını açmak için duvar ardına çekilir. Bu nedenle “eski”ye eklenen 
“yeni”lerde esas sınırlar “ev duvarları” değil, köyle temas ettikleri sokağa kadar esneti-
len “bahçe duvarları”dır. Önce sokak çizgisi atılır, yumuşak ve sert peyzaj onunla uyum 
içinde biçimlenir. 

“Büyük ailenin bir parçası olmak ve buna rağmen kendine ait bir şey olmayı kotara-
bilmek” sözleriyle açıklar müellif tavrını. Yahşibey Evleri’ni bütünleştiren ortak temalar 
vardır: Modern mimarlığın malzeme dilini kuran beton, cam, metal, köy yapılarının te-
mel malzemesi taşa sadece eşlik eder. Yapıları taş kurar. Malzemeler katmanlaşmaz, 
birbirinin üzerine binmez, yan yana durur, çıplaktır, gerektiği kadardır. Mekânlar ku-
rulurken de aynı tavır sürdürülür: Total mekân anlayışı hâkimdir, mekânlar akışkandır, 
galerilerle okunaklıdır. Galerili mekânların üst katına çıkan dar merdiven konut içlerini 
çepeçevre saran sedirlerin uzantısı olarak yükselir, merdivenin altına hemen küçük bir 
banyo sıkışır, açık tezgâhlı bir mutfak hacimli yaşam mekânına bakar. Sedirler iç ve/
ya bahçe duvarlarının önüne süreğen biçimde yerleşir: Gerektiğinde oturma-yatma 
mekânı, gerektiğinde çalışma tezgâhı, gerektiğinde açık raftır... Konutların kalbine bü-
yükçe bir şömine/ocak yerleşir, herkesi etrafına çağırır. Mekânlarda işlevler ima edilir, 
ancak dikte edilmez. Gereksizler zaten yoktur.



80

✎

Pushing the limits and realizing what can be done using the resources within our reach 
was one of the most important parameters. Among these resources, stone is the fun-
damental material. Stones collected from the site, excavated from the foundations and 
gathered from the ruins of old walls constitute the material deposit of the walls, where-
as the workmen in the village where the houses are located are the resources of work-
force and craftsmanship. The task left was to bring together these parameters around 
a previously determined conceptual framework. Yahşibey constitutes a traditional and 
local experience developed via materials and technology and a “newness” derived from 
within what is already known. Having drawn others’ attention as well, the project has 
been nominated for the Aga Khan Awards four times.

Yahşibey, one of the villages to the south of Dikili in Izmir, hosts the houses and/or work-
shops that were constructed in relation with each other and stratified, side by side, from 
the mid-1990s to late 2000s. Known as Yahşibey Houses, the project was carried out as 
a response to the collective search of a group of creative and productive people, includ-
ing the designer of the houses, for the calmness and serenity of the rural environment 
to cognitively and practically trace new ideas and creative works. Realized out by the 
Emre Senan Design Foundation, the workshops organized in the village increase social 
liveliness with the works of young people, spread around the village, especially during 
the summer. On-going for several years, the design workshops develop spatial ideas in 
harmony with the existing social pattern in order to improve the quality of living in the 
village. Blended into the village pattern, Yahşibey Houses constitute unique examples 
and incomparable experimental spaces for these workshops.

The transitivity of the levels of socialization / privacy from the street to the garden 
and from the garden to the house in traditional village life is meticulously adopted as 
the main theme at Yahşibey Houses. The houses are recessed behind garden walls on 
the streets, to open out the living spaces to those who pass the street threshold and 
encounter the life that takes place in the garden in the Mediterranean climate. Thus, in 
the new buildings added to the old ones, the main boundaries are not the walls of the 
house, but the garden walls expanded to the street, where they come in contact with 
the village. The street line is drawn first, followed by the soft and hard landscape that is 
formed in harmony with it. 

The designer explains his approach as “being a part of a big family and still being able to 
be something self-referential and unique”. There are some common themes that unite 
Yahşibey Houses: concrete, glass and metal, which make up the material language of 
modern architecture, simply accompany stone, the basic building material of the vil-
lage buildings. Stone constructs the buildings. Materials are not stratified and they do 
not overlap each other. They stand adjacent to each other, exposed, used as much as 
needed. The spaces are constructed with the same approach: The total space approach 
dominates, generating flowing spaces that are legible through the galleries. The narrow 
staircase that provides connection to the upper floors rises is an extension of the bench-
es that surround the interior walls of the house. A small bathroom is fitted beneath the 
staircase and an open counter kitchen faces the spacious living space. The benches are 
placed continually in front of the interior and/or garden walls: They serve as a seating / 
sleeping space, a working counter or an open shelf when necessary. The large fireplace 
/ hearth placed at the heart of the houses gathers everyone around it. Functions of the 
spaces are implied, not dictated. Nothing that is inessential is included.

1

2
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Büyükada’da iki tarafı ormanla çevrili, manzaralı bir arsa üzerinde, bir ailenin üç ferdinin 
yazlık olarak kullanacakları üç daireli bir konut olarak tasarlandı. Adalar’da geçerli olan 
Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları’nın izin verdiği 12x12 m’lik bloğun arsa üzerindeki 
konumu; arsa içinde bulunan ve korunması gereken setler, tarihi çam ağaçları ve man-
zara gibi veriler değerlendirilerek belirlendi. Alt bahçe kotundan girilen alt daire taban 
alanının tümünü kaplarken, üst bahçe kotundan ayrı girişleri olan iki müstakil maiso-
nette simetrik olarak yerleştirildi. Kullanıcıların istekleri doğrultusunda şekillenen bu 
bölümlerde, altta bulunan açık mutfaklı bir salon ve üstte bulunan yatma bölümü, tüm 
salonun üstüne yayılan bir galeri boşluğu ile birbirine bağlanmaktadır.

İstanbul’da Büyükada’nın batı kıyısında, üzerinde Prinkipo Rum Yetimhanesi’nin bu-
lunduğu Manastır tepesinden aşağıya doğru uzanan sırtlar, kıyı boyunca ormanlık 
alanla hemhal olmuş geniş bahçeli tarihî köşklerle ve metropole göre daha sakin bir 
hayat geçirilen yeni konutlarla biçimlenir. Ev sahipleri bir ailenin üç ferdinden oluşan 
Büyükada’da Konut projesi, yapılaşmanın ormanla kesiştiği bir noktada iki tarafı or-
manla, diğer çeperleri geniş bahçeli konutlarla çevrili bir “ikinci konut” olarak tasarlanır. 
Keskin topografya içerisindeki ince uzun bir parselin ortasına yerleştirilen kübik kütle, 
ada mimarisine öykünmeci bir tavra girmeden kendi kendine referanslı bir yapı olarak 
biçimlenir. Referans aldıkları ise, sadece korunması gerekli bahçe setleri, tarihi çam 
ağaçları ve Adalar’da yapılanma koşullarının gerektirdiği 12’ye 12 m’lik blok tanımıdır. 
Bu blok tanımı, ailenin üç ferdine coğrafi bağlamın sunduğu deniz manzarası, bahçe 
dokusu, ağaç gövdeleri gibi olanakları üç eş biçimde bölmek için iyi bir modülasyon 
olanağı sunar. Zemindeki tek daire alt bahçenin sahibiyken, üst katta simetrik biçimde 
bölünen, iç galerili, dubleks kuzey ve güney daireleri üst bahçeye ve daha geniş bir 
deniz/orman manzarasına sahip olur. Konut araziye değerken de, iç mekânlar işlevsel 
olarak biçimlenirken de asgari koşullar gözetilmiş gibidir: Asgari bir kentsel yaşam do-
nanımına sahiptir (fazladan bir oda zorlanmaz, mutfak bir tezgâhtan ibarettir, tüm yer 
döşemesi tek dökümde elde edilir) ve içinde konumlandığı doğayla ilişkisi seyirlik bir 
ilişki olarak tariflenir (ekilip biçilmeyecektir, keskin teraslamalar doğrudan konuta ulaş-
tırır, dışarı atılan adım sert kaplamayla karşılanır). Yanıt verilen özlemler, kentli insanın 
özlemleridir. Manzara içeriden bakılacak seyirlik bir şeydir, dolayısıyla bahçeyle bütün-
leşme çabasına girilmez. 

Biçim, kapalı bir kutudur. Gücünü ise, konutu temsil eden arketiplerden, Laugier’nin 
kare form üzerinde üçgen çatılı “ilkel kulübe” çağrışımına kadar uzanan imge geçmi-
şinden almış görünür. Nitelikli ahşap kaplama, üçgen alınlıklarla birlikte yapının en üst 
katını bir şapka gibi sarar. Kapalı kutuyu kıran, bu ahşap katı havada tutar gibi duran 
tümüyle saydamlaştırılmış cephelerdir. Konuttan içeri adım atar atmaz insanın kendisini 
manzaralı bir terasta hissetmesine yol açar: “Dışarı”ya adım atmaya gerek yoktur, man-
zara zaten “içeriden” seyredilebilmektedir. Yerden tavana siyah alüminyumla çerçe-
velenen açıklıklar, bahçeyle ve manzarayla temas olanağı bulduğu her yerde tümüyle 
açılır biçimde tasarlanır. Kapalılık gerektiren yüzeyler, dış mekânda orman dokusuyla 
uyum sağlamak amacıyla ahşap kaplamayla, iç mekânda ise betonarme konstrüksiyo-
nun brüt dokusunun açıkta bırakılmasıyla elde edilir.
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On a site with a spectacular view surrounded by the forest on two sides, the building 
has been designed as a three-apartment summer residence for the three members of 
a family. In accordance with the Transition Period Construction Regulations of Adalar, 
which allow a block of 12m X 12m, the position of the building within the site has been 
determined via an evaluation of various data, including the existing land terraces to be 
conserved, the historical pine trees and the view. As the ground floor apartment entered 
from the lower garden occupies the whole base area, two independent maisonettes 
with separate entrances entered from the upper garden are symmetrically placed at the 
upper level. Shaped by the demands of the users, the living room with an open kitchen 
at the lower level and a sleeping space at the upper level are connected to each other 
with a gallery void that extends above the whole living space.

On the western coast of Büyükada in Istanbul, the slopes that extend down from 
Manastır (Monastry) Hill, where the Prinkipo Greek Orphanage is located, are charac-
terized by historical mansions with wide gardens integrated with the forest along the 
coast and new residences designed to offer a quiet and serene experience compared to 
metropolitan life. Owned by three members of the same family, this house in Büyükada 
is designed as a “secondary residence” at the point where the buildings intersect with 
the forest, surrounded by the forest on two sides and the neighboring houses with 
wide gardens at the other sides. Positioned at the center of a long and narrow site 
within the harsh topography, the cubical mass is designed a as a self-referential build-
ing that refrains from imitating the architecture of the island. On the other hand, its 
references are only the garden terraces that have to be conserved, historical pine trees 
and the 12m x 12m block required by the construction regulations of the island.  This 
block definition provides a good modulation potentiality to divide the house into three 
equivalent pieces for the three members of the family and offer a fair division of the 
sea view, garden and tree trunks. While the single flat at the ground level owns the 
lower garden, the symmetrically organized northern and southern flats with an inner 
atrium have the upper garden and a wider view of the sea and the forest. It seems like 
the minimal requirements are governed by the way that the house touches the site, as 
well as by the functional formation of the interiors. The house is minimally equipped 
for urban life--an additional room is not forced, the kitchen consists only of a counter 
and the whole ground material was acquired by a single casting. The relationship of the 
house with the nature that it is positioned within is based only on viewing: The garden 
is not designed to be planted, the severe terraces lead to the house and a step taken to 
the outside meets with hard pavement. The demands responded to are the demands 
of the urban man. The view is just an object to view from the inside, and thus, there is 
no effort to integrate the building with the garden.

The form is an enclosed box, taking its power from the archetypes that represent the 
house and the history of imagery that dates back to Laugier’s association of the “primi-
tive hut”, consisting of a triangle roof on top of a square. The qualified wood cladding 
embraces the upper floor of the building like a hat. It is the totally transparent façades 
that keep the mass suspended in the air, challenging the enclosed box. As one enters 
the interior space, it feels like one is on a terrace with a view. There is no need to step 
“outside”; the view can already be experienced from the “inside”. Framed by black 
aluminum frames from the floor to the ceiling, the fenestrations can be fully opened 
at the points where there is a chance of contact with the garden and the view. The 
surfaces that require enclosure are treated with wood on the exterior surfaces, in order 
to achieve an integration with the forest, whereas the interior surfaces are simply the 
exposed reinforced concrete texture of the structure.
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Mimar : Ahmet İğdirligil | Şans Mimarlık
Architect  

İç Mimari : Şans Mimarlık
Interior Design  

İşveren : KB
Commissioned by

kb evi
kb house
Muğla, 2003
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Mevcut kule ev ve yeni tasarlanan taş yapı arasında oluşturulan iç avlu, evin yaşam 
alanını oluşturur. Yeni yapı, üç tarafı yol olan arazinin köşesinde bulunan kule evden 
başlayarak yol boyunca devam eden taş duvar ve bahçe yönünde yer alan cam açıklık 
ile sınırlanır. Yeni bölümün şeffaf cephesi içeride ve dışarıda mekân sürekliliğini sağlar. 
Ahşap bir teras ve köşe oturma birimi eski eve kadar uzanan bir dış yaşam alanı oluş-
turur. Taş duvarla bir bütün olarak tasarlanan şömine, merdiven, çalışma masası, yatak 
başı, dış oturma birimleri duvarın parçaları olarak şekillenir. Bağımsız bir birim olarak 
kullanılan mevcut kule evin, yeni tasarlanan merdiven ve üstündeki çatı ışığı ile ferahla-
tılması amaçlanır. Ev sahipleri ile kurulan diyalog projedeki uyumun temelidir.

Bodrum Koruma Amaçlı İmar Planı çerçevesinde fiziksel dokusu korunmakta olan Eski 
Çeşme Mahallesi, Bodrum’un yer yer çıkmaz sokaklarla biçimlenen dar, gölgeli, taş kaplı, 
yüksek bahçe duvarlarıyla tanımlı tipik organik yol dokusu üzerinde yerel konut tipo-
lojileri olan musandralı, Sakız türü ve kule evler bulunan zengin bir dokuya sahiptir. KB 
Evi, Bodrum Yat Limanı’nın hemen gerisindeki Eski Çeşme dokusu içerisinde Ongun ve 
Cizdar sokaklarının köşesinde, fakat girişini yapıları çevreleyen üçüncü ve çıkmaz sokak 
üzerinden alan yeni bir konut uygulaması ve kule ev restorasyonudur.  

Üç sokakla çevrili köşe parselde konumlanan KB Evi, kendi beden duvarları ve yüksek 
bahçe duvarlarıyla sokağa kapanarak tüm yaşamı içeride birbirleriyle temas ettikleri 
noktada kuran iki yapıdan oluşur. Avlunun doğu köşesini tutan tescilli kule ev, tipik  
4,5 x 4,5 m2 planlı, üç katlı, bağımsız bir misafir evidir. Restorasyonu sırasında, taş beden 
duvarları içerisinde ahşap döşemeler ve merdivenle yükselen her kata tek işlev yükle-
nir. Merdiven bandının üzerinde açılan çatı ışıklığı, özgün halinde karanlık mekânlar içe-
ren konutta en alt kata kadar taş beden duvarlarını yıkayarak, hafif ahşap basamaklar 
arasından ışığı süzer. Avlunun batı ucunu tutan yeni konut ise, karşısında duran yapı 
geleneğini modern yaşam biçimlerine uyarlayarak biçimlenir. Geleneksel musandıralı 
evlerde ahşap döşemelerin yarım ve asma katlarla farklı mekânlara farklı yükseklikler 
kazandıran zengin kesitleri, KB Evi’nde total mekânı sağlayan önemli bir referanstır. Ga-
leriyle yaşam mekânına açılan asma katın üstündeki ve altındaki odaların mahremiyeti 
sadece hafif perdelerle sağlanır. Mutfak, girişin yan duvarlarındaki hafif metal dolap ve 
tezgâhlardan ibarettir. Mekânın kurucu öğeleri bellidir, kalıcıdır, sağlamdır; diğer her şey 
esnektir, geçicidir, hafifletilmiştir.

Zeminden tavana cam cephesiyle ikisi arasındaki ortak avlu üzerinden yeni yapı eski 
yapıya bakar. Misafir evi, avluya restorasyonu sırasında dışarıdan eklenen taş teras ve 
merdivenle açılırken, yeni yapı ahşap bir ara strüktürle açık mekâna dahil olur. Bu ba-
ğımsız ahşap veranda yeni yorumuyla bir “hayat” kabul edilebilir. Dışa oldukça kapalı 
taş yapıdan bahçenin görece serbest yeşil dokusuna bir geçiş öğesidir aynı zamanda. 
Sokaktan girilen ön avlu nasıl bir karşılama, soluklanma, yönlendirme avlusu olarak 
kurgulanmışsa; ortak avlu da taş beden duvarlarla, hafif strüktürlerle, bitkilerle iklimlen-
dirilip gölgelendirilen bir yaşam mekânı olarak programlanır. Akdeniz ikliminde yaşamın 
tüm hafifliği ve dinginliğiyle sürdüğü, eski ve yeninin temas ettiği bir yaşam mekânı...
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The interior courtyard formed between the existing tower house and the new designed 
stone building constitutes the living space of the house. The borders of the new build-
ing are determined by the stone wall that begins from the tower house located at the 
corner of the site and extends along the road that surrounds the site on three sides and 
the glass opening located at the garden side. The transparent façade of the new section 
provides spatial continuity inside and outside. A wooden terrace and a corner seating 
unit define an exterior living space that extends to the old house. The fireplace designed 
as an integral part of the stone wall, the staircase, the desk, the bed headboard and the 
exterior seating units are formed as components of the wall. The new staircase and the 
skylight designed for the existing tower house that is used as an independent unit are 
intended to create a more spacious environment. The dialog established with clients 
constitutes the key to the harmony in the project.

With its physical pattern conserved within the framework of Bodrum Conservation Plan, 
Eski Çeşme district has a rich environment with the typical narrow, stone-paved organic 
street pattern marked by occasional dead-end paths and defined by high garden walls, 
accommodating examples of the local housing typologies including houses with “mu-
sandra”, Chios-type houses and tower houses. Located within the Eski Çeşme pattern 
right behind the marina, KB House involves a new building and a tower house restora-
tion, located at the center of Ongun and Cizdar Streets but entered from a third dead-
end street around the corner.

Positioned on a corner parcel surrounded by streets on three sides, KB House consists 
of two buildings that close themselves off from the streets by their own walls and the 
high garden walls and construct a whole life inside, where they contact each other. 
Registered as a historical building to be preserved, the tower house that holds the 
eastern corner of the courtyard is a three-story independent guest house with a typical 
4.5 x 4.5 meter plan. In its restoration plan, each level defined by wooden floors and 
accessed through the staircase is functionalized as a single space. Washing the stone 
wall surfaces and infiltrating daylight from in between the light wood steps, the sky-
light over the staircase improves the interior lighting condition of the space that origi-
nally had dark interiors. The new building holding the western edge of the courtyard 
is formed as an adaptation of the local building tradition to modern modes of living. 
The rich sections of the traditional “musandra” type organized at half and mezzanine 
floors become a significant reference that provides the total space in KB House.  While 
the mezzanine level opens out to the living space, the privacy of the rooms below and 
above the mezzanine is preserved only by light curtains. The kitchen consists only of 
light metal cabinets and counters adjacent to the entrance. The founding principles are 
well defined, permanent and solid, with everything else made flexible, lightweight and 
temporary.

The new building faces the old one, with its glazed façade from the floor to the ceiling 
over the common courtyard. While the guest house opens out to the courtyard with 
a stone terrace and stairs added during the restoration, the new building becomes 
involved in the open space with a wooden intermediate structure. This independent 
wooden veranda can be considered a “hayat” with its new interpretation. It is also a 
transition element from the introverted stone building to the free green landscape of 
the garden.  As the front courtyard entered from the street was planned as a welcom-
ing and orientation courtyard, the common courtyard is programmed as a living space 
climatized and shaded by the stone walls of the buildings, lightweight structures and 
plants--a living space in the Mediterranean climate where life proceeds with all its light-
ness and serenity and the new comes in contact with the old...
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Mimar : Mehmet Serhat Akbay | Serhat Akbay Mimarlık Ofisi
Architect  

İç Mimari : Mehmet Serhat Akbay
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Peyzaj Mimarı : Mehmet Serhat Akbay
Landscape Design 

İşveren : Mehmet Serhat Akbay
Commissioned by
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serhat akbay vineyard house
İzmir, 2000
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Mimarın kendisi için tasarladığı tamamı ahşap karkas yapı, kayalık ve araziye egemen 
bir noktada kurulmuştur. Aynı arazinin doğu sınırında, kot farkının içine gömülen ve şa-
rap mahzeni olarak kullanılan taş yapı 2005 yılında yapıldı. Bu yapının üzerinde yer alan 
ahşap kutu ise mimarın ofisi. Her üç yapı için de, yerleşme ve inşa ilkelerinde geleneksel 
yöntemler iyileştirilerek sürdürüldü. İlk yapılan ev bu coğrafyada görülen ahşap iskelet 
yapıların bütün özelliklerini taşırken, mahzen, kalker kayaçlarının oyulmasıyla yapılmış 
saklama mekânlarını andırıyor. Tüm bu benzerliklerin yanı sıra, yapıların ayrı ayrı her 
biri ve bir aradalıkları ise yapıları da yerleşkeyi de şimdi, burada ve bu şekilde olabilecek 
kadar kendilerine has kılıyor. 

Bir mimar evidir. Urla’nın Eğri Liman ile Sığacık Körfezi’ni birleştiren köy yolları üzerin-
deki en keyifli uğraklardan biri Yağcılar köyü… Mimar, köyde edindiği üzüm bağına 
2000 yılında inşa ettiği “Bağ Evi” ile günlük yaşamını, 2005 yılında altta mahzen, üstte 
mimarlık bürosu olarak kullandığı “Mimarın Bürosu” ile de profesyonel yaşamını taşır. 
Köyde kendisi için yaptıkları dışında gerçekleştirdiği restorasyonlar ve yeni yapıların 
niteliği, bölgeye artan yoğun ilgi sonucu dönüşmeye başlayan köyde, yerel halkın yapılı 
çevreye bakışını değiştiren, dönüştürücü bir rol de oynar. Köyden üzüm bağları arasında 
kıvrılan bir patikayla ulaşılan bağda, ziyaretçiyi ilk karşılayan şey, taş duvarlar üzerinde 
yükselen aşı boyalı yalın ve etkileyici ahşap bir kutudur. Mimarın iki üretim alanını (şa-
rap ve mimarlık) buluşturan yapıda şarap kavı yere gömülür; çalışma mekânının üzerin-
de yükseldiği taş örgülü beden duvarları bağın içlerine doğru uzanır. 

Önde uzayıp giden organik biçimli bağ kütüklerinin ritmi, ahşap ayaklar üzerinde hafif 
eğime oturtulan yine aşı boyalı ahşap bir yapıyla kesintiye uğrar. Bağın kayalık olduğu 
için dikim yapılamayan ve araziye hâkim olduğu için seçilen noktasında yükselen Bağ 
Evi, bağı ikiye bölecek biçimde doğu-batı ekseninde doğrusal bir kütle olarak biçimlenir. 
Evi bir “kütle” olarak tanımlamak doğru değildir: İnce kesitli mesnetlerle yere oturmak 
yerine değen; ahşap ve camın hafifliğiyle bağ üzerinde uçucu bir his veren; ahşaba ve 
yöredeki kullanım biçimlerine hâkimiyeti sezdiren detay çözümleriyle, bağın evidir. 

Köyden başlayan kamusaldan özele doğru yürüyüş ritüeli, Bağ Evi’nin verandasına ka-
dar sürdürülür. Verandadan içeri doğru önce yaşam mekânı, sonra servisler, son olarak 
da odalar mahremiyet hiyerarşisi içinde sıralanır. Veranda bağ evi için yaşamsaldır ve 
“hayat” orada geçer. Çepeçevre çam ağaçlarıyla sarılı bağa ve çevresine en iyi buradan 
bakılır. Strüktürel olarak türdeş yedi birimden oluşan doğrusal blokun iki biriminin açık 
yaşam mekânı olarak verandaya ayrılması, yaşamın dışarıda sürdüğüne işaret eder. 
Kalan iki birimin sedirlerle tefriş edilen yaşam mekânına, ardındaki iki birimin asgari do-
nanımlı mutfak-banyo mekânlarına, son birimin ise dışarı doğru biraz şişkince iki odaya 
ayrılması, bağ evinde süren yaşamın ipuçlarını saklar. Yaşam mekânının kuzey-güney 
cepheleri sedir seviyesinin hemen üzerinden tavan kadar sabit, az bölüntülü yüzeyler 
olarak biçimlenir; böylelikle kapalıyken bile açıktır. Tümüyle ahşap çatkılı yapı, kışları 
evin merkezindeki ocak ile ısıtılır, yazları pencerelerin üzerindeki havalandırma kapak-
ları ile soğutulur. Yerelin bilgisi, üzerine eklenerek yenide bir adım öteye taşınır.
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This wooden-frame building that the architect designed for himself is located on a 
rocky area that dominates the whole site. Embedded into the topographical level dif-
ference at the eastern border of the site, a stone building was constructed in 2005 for 
use as a wine cellar. The wooden box located on top of this building is the architect’s 
office. In terms of the principles of settlement and construction, traditional methods 
have been maintained and improved upon. While the first building, the house, shares 
all of the characteristics of wooden-frame buildings constructed in these areas, the cel-
lar resembles the storage spaces carved into the limestone rocks. In addition to all of 
these references, each individual building, together with their character as a unit, are 
what makes the settlement unique.

An architect’s house... Yağcılar Village: one of the most pleasant venues along the village 
roads that connect Urla Eğri Liman to Sığacık Bay... The architect obtained a vineyard 
in the village and moved his living space to the “Vineyard House”, constructed in 2000, 
and his professional life to “The Architect’s Office” constructed in 2005, which accom-
modates a wine cellar on the lower floor and his architectural office on the upper floor. 
With the other restoration works he has implemented in the village and the quality of 
the new buildings, the architect has played a significant role in transforming the vil-
lagers’ perception of the built environment. Reached through a path winding from the 
village towards the vineyards, the ochre-color painted, simple and impressive wooden 
box rising on stone walls greets visitors. Uniting the architect’s two fields of production 
(wine and architecture), the building has a wine cellar buried underground while the 
stone walls bearing the office space extend towards the inside of the vineyard.

The organically-formed rhythm of the vines is interrupted by another ochre-color paint-
ed wooden mass elevated on pilotis over the mild slope. Positioned on a part of the 
land that is rocky and inappropriate for planting, the Vineyard House is built at a high 
level that dominates the site. The building is formed as a linear mass that divides the 
vineyard in two along the east-west axis. In fact, it would be misleading to define the 
house as a “mass”. With the slender pilotis that elevate the house from the ground, the 
feeling of versatility achieved by light materials such as wood and glass, and the details 
that indicate a mastery over wood and its local modes of use, it is indeed the house of 
the vineyard.

The pedestrian ritual from the public to the private that begins from the village con-
tinues up to the veranda of the vineyard house. Entering from the veranda, one en-
counters a hierarchy of privacy, with the living space followed by the service spaces 
and then the rooms. The veranda is vital for the vineyard house, and much life takes 
place here. Surrounded by pine trees in all directions, the vineyard and its environment 
is best viewed from the veranda. The linear block consists of seven identical structural 
units, two of which are reserved for the veranda as an outdoor living space, as an indi-
cation that daily life proceeds outside. The next two units are reserved for the indoor 
living space furnished with the benches at the sides, the following two used for the 
minimally equipped kitchen and bathroom units and the last unit is divided into two 
bedrooms that slightly project outward, concealing the signs of life that takes place in 
the vineyard house. The northern and southern façades of the living space are designed 
as fixed glazed units from above the benches to the ceiling with minimum divisions, 
thus remaining open even when they are closed. The building with its totally wooden 
structure is heated by a stove at the center of the house and cooled by the ventilation 
covers above the windows during the summer. Local knowledge of building is carried 
one step further with new additions.
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Mimar : Han Tümertekin | Mimarlar ve Han Tümertekin
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İşveren : Sedef Öztürk, Murat Öztürk
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sm evi
sm house
Çanakkale, 2005
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Ev, Ayvacık’ın Büyükhusun Köyü’nde yer alır. Köy; yamacın tepesinden başlayarak eğim-
le birlikte seyrelir, keskin şev ve yarlarla topografyaya dönüşerek sahile uzanır. Manza-
raya uzaktan bakar. Dört kişilik kentli bir ailenin kalabalık çevresi ile birlikte kullanacağı 
büyüklükteki tatil evi, köyün sınırında, topografya ile örtüşerek konumlanır. 160 cm’de 
bir tekrarlanan çelik strüktür, lineer bir biçimde uzanır. Strüktürü destekleyen perde 
duvarlar, hacimleri dilimler şeklinde sıralar ve yapının tek katlı olma halini vurgular. 
Strüktürel çerçeveler, yapım aşaması ve tekniklerinin sınırlarını tanımlar, endüstriyel ve 
yerel olanı belirginleştirir. Fiziksel ve görsel olarak geçirgen olan ev; sırtından itibaren 
“açık”, “kapalı”, “yarı açık” ve “açık” olarak kademelenir. Her bir dilim-hacim, bu ilişkiyi 
eşdeğer olarak algılar. Hacimler, tüm bu geçişler sırasında birer duraklama noktasıdır.

SM Evi Çanakkale Ayvacık’ta, aynı müellifin Ağa Han Ödüllü B2 Evi’nin yer aldığı Bü-
yükhusun köyünde, B2’den birkaç yıl sonra inşa edilir. Köydeki yapılar, peyzaj ve çev-
re, 2000’lerin başında inşa edilen bu iki konuttan sonra çözülerek, nitelikli mimarinin 
dönüştürücü gücünden yararlanmaya başlamış görünür. Hep umut edilen, bir yapının 
dönüştürücü gücü, sadece Büyükhusun’da değil, Ayvacık’ın Ege’ye bakan güney köy-
lerinde de küçük jeneratör noktaları (ya da akupunktur müdahaleleri) olarak uzunca 
süredir tezahür ediyor. 

SM Evi, köyün hemen girişinde, yamaca doğru tırmanan köyü ardına alarak sarp ka-
yalıkların çizdiği güney sınırına yerleşir. Önünde uzanan zeytin ve çam ağaçlı yamaç-
lar, Ege’nin sonsuz mavisi ve Midilli Adası’nın ufuk çizgisinde belirdiği gökyüzüdür. SM 
Evi’nin sahipleri, çocukları ve kalabalık arkadaş gruplarıyla metropolden uzaklaşıp keyifli 
zaman geçirmek isteyen kentli bir ailedir. Yöredeki zeytinyağı atölyelerinin mimarisini 
etkileyici bulan evsahipleri, kendi evlerinde bu basit taş yapıların yerel, yalın, yatay, 
ortogonal biçimlenişini talep ederler. SM Evi’nin asal dikdörtgen kütlesi, eğimli arsanın 
topografyası keskin teraslamalarla düzeltilip yeniden yaratılarak en üst terasa yerleştiri-
lir. Üst tarafından geçen köy yolundan keskin bir düşüşle sadece çatı örtüsü görünecek 
biçimde alt kota alınan konut, böylelikle girişten itibaren kendi mahremiyet düzey-
lerini kurmaya başlar. Yapının arkitektonik ifadesinin ilk ve en belirgin öğesi, bahçe 
duvarlarından avlulara, duvarlardan çatı örtüsüne, yapıyı bir deri gibi saran yöredeki 
ocaklardan çıkarılan taş örgüdür. Konutun girişinde, aynı taş örgüsünün tüm çeperleri 
sardığı ve iç mekânların yer yer açıldığı açık avluyla karşılaşılır. Konuta girildiğinde önce 
bu doğrusal avluyu içeriden takip eden ince dolaşım bandı, sonra yaşam mekânları ve 
odaların oluşturduğu kalın bant ve hepsinin önünde kolon dizisinin hattı çizdiği ikincil 
açık dolaşım ekseni; tümü mahremiyet düzeylerini yavaş yavaş manzaraya doğru açar-
lar. Mekânlar ritmik çelik kolonların ardından  yüzlerini Ege’ye dönerler. İstenildiğinde 
tümü kolonların ekseninde dikey düzlemlere dönüştürülüp bariyer olmaktan çıkarılan 
cam kapılar, yaşam mekânını “doğa içinde bir locaya” dönüştürürler. Konutun yalınlığı, 
yapının içinden dışına doğru uzanan iklimlendirme/gölgelendirme öğelerinin tasarım 
kurgusundan çıkarılmasıyla elde edilir: İlişkiler tersine çevrilir, dış içe çekilir. Odalar küt-
lenin iki ucunda tutulup, merkeze yaşam mekânları alınır; hatta onun da merkezine F.L. 
Wright konutlarının vazgeçilmezi, ev ahalisini çevresinde toplayan ocak/ateş/şömine 
yerleştirilir. Çatının serbest taş örtüsünden süzülen ışıkla karakter kazanan yarı açık 
avlu, içeride yuvalanan bir limonluk gibidir. Doğal iklimlendirme için yerelin bilgisi kul-
lanılır: Rüzgârın rahatça dolaştığı karşılıklı açıklıklar; taşın ısıl davranışını baz alarak avlu, 
kuzey duvarları ve çatı örtüsünde farklılaşan taşörgüler gibi... SM Evi, sınırları, kalıpları, 
olanakları iyi bilen ve isteklerine ulaşmak için yeri geldiğinde bunları yıkıp yeniden ya-
ratan bir anlayışın ürünüdür.
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The house is located in the Büyük Husun village of Ayvacık. The village begins from the 
top of the slope, thinning out and dissolving with the slope, which turns into a topogra-
phy with sharp cliffs and extending to the coast.Designed for an urban family with four 
members and their large social circles, this weekend house is located at the border of 
the village, positioned such that it overlaps with the topography. The steel structural 
frame repeats every 160 cm, extending linearly. The shear walls that support the struc-
ture organize the volumes as rows of slices along the longitudinal axis, emphasizing the 
single-story nature of the house. The structural frames define the limits of the construc-
tion process and techniques, emphasizing the industrial and the local. With its physical 
and visual transparency, the house is hierarchically organized as “open”, “closed”, “semi-
open” and “open” again, starting from its rear. Each slice/volume perceives this relation-
ship equally. The volumes are recessed points along this transition sequence.

SM House was constructed a few years after the Aga Khan Award-winning B2 House in 
the same area, Büyükhüsun Village in Ayvacık, Çanakkale. The buildings, landscape and 
the environment seem to be based on these two houses constructed at the beginning of 
2000s, which shows the transformative power of qualified architecture. As always hoped 
and expected, this transformative effect has been active not only in Büyükhüsun, but in 
all the southern villages of Ayvacık facing the sea, as small generator points.

SM House is located right at the entrance of the village, at the southern border of the 
steep rocks that climb up towards the slope, with the village at its back. Extending at its 
front are slopes covered with olive and pine trees, the infinite blue of the Aegean Sea 
and the sky where Lesbos Island appears on the horizon. The owners of SM House are 
an urban family who want to get away from metropolitan life with their children and 
groups of friends for leisure and have an enjoyable time. Impressed by the architecture 
of olive oil workshops in the region, they demanded the same local, simple, horizontal 
and orthogonal formation as these simple stone buildings in their house. The primary 
rectangular mass of SM House is located on the uppermost level of the series of topo-
graphic terraces created by modifying the sloped site. With a dramatic drop from the 
village path passing right behind, the house is positioned at the lower level with only its 
rooftop perceived from the path. Thus, the building begins to construct its own levels of 
privacy starting from the entrance. The first and most explicit component of the archi-
tectonic expression of the building is the stone texture obtained from the local quarries 
that surrounds the building like a skin, from the garden walls to the courtyards, from the 
walls to the roof shelter. The first space that welcomes the visitors at the entrance is the 
open courtyard with its peripheral surfaces covered by the same stone texture. While 
some interior spaces open out to this courtyard, the narrow circulation strip that follows 
the linear courtyard, the wide strip formed by the living space and the rooms and the 
secondary open circulation axis defined by the sequence of columns at the very front 
all gradually open the levels of privacy to the view. From behind the rhythmic columns, 
spaces face towards the Aegean Sea. Designed to rotate around the axes of the columns 
and become vertical surfaces rather than barriers, glass doors transform the living space 
into a “lodge within nature”. The simplicity of the building is achieved by the elimination 
of air conditioning / shading components extending from inside to outside from the de-
sign. Relationships are reversed; the outside is drawn in. The rooms are kept at the two 
edges of the mass, with the living spaces at the center. The indispensable component of 
F.L.Wright houses, the hearth / fire / fireplace that gather the inhabitants around them 
are placed at the middle of the living spaces. The semi-open courtyard that is character-
ized by the daylight that infiltrates from the free stone pattern of the roof is like a winter 
garden nestled inside. Knowledge from local architecture is used for natural air condi-
tioning: for instance the openings across from each other that allow a free circulation of 
the wind, and the diverse stone bondings at the courtyard, northern walls and rooftop, 
based on the thermal behavior of stone. SM House is the product of an understanding 
that knows the limits, conventions and possibilities very well and breaks and redefines 
them when necessary to achieve its objectives and desires.
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Özel konut tasarımı üzerine düşüncelerim öğrencilik yıllarıma dayanıyor. 1970 yılında 
yaptığım öğrencilik projesi sırasında oluşmuş düşüncelerim; profesyonel hayatta tek 
katlı, hafif ve kolay inşa edilebilir yapılar olarak büromuzun çeşitli projelerinde hep 
öne çıkmıştır. Özellikle İzmir, Dikili Bademli köyündeki çeşitli yapılarda belirgin olan bu 
düşüncenin ilk örneği, sunulan yazlık konut topluluğudur. Üç ana bina ve depo yapısın-
dan oluşan “ev”, 5.000 m²’lik bir bahçe içinde yer alıyor. Yaklaşık 70 adet 150-200 yıllık 
zeytin ağacının yer aldığı alanın planlanmasında ağaçlara göre bir yerleşim yapılmış ve 
deniz ile iskele, binaların bir parçası olarak düşünülmüştür. Tüm yapıları birbirine bağla-
yan taş yol, evin ‘’koridoru’’ olarak tasarlanmıştır.

Dikili Bademli köyünün güneyindeki Bademli Limanı ve çevresi, kuş göç yollarının 
önemli bir durağı; tarım yapılan verimli arazileri, dingin ve temiz koylarındaki balıkçı ba-
rınaklarıyla, kırsal karakterini sürdüren bir bölgedir. Merkezlere uzaklığı nedeniyle hâlâ 
bakir kalmış doğası, buraya “yer”leşenler için en kıymetli varlıktır. Bademli’de Yazlık 
Konut, koya doğru uzanan beş dönümlük zeytinlik içinde, mimarının kendisi ve ailesi 
için tasarladığı yaz evleridir. Mimarın yaşamı boyunca geçicilik-kalıcılık ikilemi üzerine 
düşünceler geliştirdiği mimari tavrı içerisindekendisi için tasarladığı bu evler, Ege antik 
kentlerinin bağrında iki yüz yıllık ağaçlar arasında geçici, hafif, saydam yapılar olarak 
aynı gerilimi devam ettirir. Bu doğaya yaşam taşınmadan önce zeytin ağaçlarının gridal 
dokusu, mimar için birincil veridir. Arkadaki yoldan ağaçlar arasından Ege’ye dimdik 
uzanan ve kıyıda iskeleye ulaşan taş yol, belki de buraya eklenen en kalıcı öğedir. “Taş 
ev” ve “çelik ev” taş yolun iki kıyısına, “ahşap ev” içinden geçip gitmesine izin verdiği 
yolun ucuna, denizin kıyısına yerleşir. 

Yapıların karakterlerini ilk bakışta okumak mümkündür. Yerden ayaklarla yükseltilen, 
döşeme ve çatı düzlemleri arasına sıkıştırılan saydam ortogonal kütleler... Çelik ve ahşap 
taşıyıcıların ötesine uzatılan düzlemler çatıda geniş saçakları oluştururken, döşemede 
mekânları çepeçevre saran ikincil dolaşımı sağlar ve cam kutular arası açık ve yarı-açık 
terasları kurar. Döşemelerden koparılan ve bir basamak alta alınarak uzatılan ahşap 
teraslar, iç ve dış, kapalı ve açık, ev ile yer arasında geçişliliği kuran, içerideki yaşamın 
taşındığı platformlardır. Asgari taşıyıcı ve bölüntüyle içeride kurulan açık ve özgürleş-
tirilmiş mekânlar, işlevi ima eder ama emretmezler. Gerekli olmayanlar eksik bırakılır.

Bireyin doğa ile yeniden buluşması, kentlileşen toplumun en büyük mücadelelerinden 
biri. Ev bunun en anlamlı ortamı, aracısı, uzlaştırıcısı. Bademli’deki evler, içinde bulun-
dukları muhteşem doğayla uyum içinde, yaşanan zaman diliminin sağladığı olanakları 
kullanarak  varolmayı dener: Doğanın içinde ehlileştirilmiş barınaklar gibi. Doğanın din-
ginliği, kırın sessizliği, mevsimlerin değişimi, gece ve gündüzün ışıkları, ağaç dallarının 
oyunları, denizde yakamozlar, evin olmayan duvarlarının süreğen ve değişken duvar 
kağıtlarıdır.
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The development of our ideas on the design of private residences dates back to my 
student years. Concepts and ideas generated during a school project designed in 1970 
have later appeared in professional life in various projects of our office, as single-story, 
lightweight and easily constructible buildings. Evident especially in the various buildings 
in Bademli Village in Dikili, Izmir, this approach was first reflected in a group of summer 
houses presented here. Consisting of three main buildings and a storage annex, the 
“house” is located within a 5000 m2 garden. The site planning makes reference to the 
70 existing 150 to 200-year-old olive trees, considering the sea and the pier as parts of 
the building. The stone road that connects the buildings to each other is designed as 
the corridor of the house.

Located to the south of the Bademli village of Dikili, the harbor of Bademli and its sur-
rounding environment is an area that preserves its rural character with its significant 
position on the migration route of birds, productive lands still being cultivated and fish-
erman’s shelters at its serene and clean bays. Owing to its distance from urban centers, 
the untouched nature of the region is its most precious characteristic for those who 
have settled here. The Summer House in Bademli is a summer residence that the archi-
tect designed for himself and his family, on a five-decare olive grove expanding towards 
the bay. Within the architect’s personal design approach, in which he has developed 
ideas on the dilemma between transience and permanence, these houses that he has 
designed for himself continue to address the same tension with temporary, lightweight 
and transparent buildings between two century-old trees at the heart of Aegean an-
tique cities. In the process of turning this piece of nature into a living environment, the 
gridded layout of the olive trees is the primary parameter for the architect. The stone 
path that emerges from in between the trees at the back road extends directly perpen-
dicular to the Aegean Sea and reaches the pier at the shore, and is probably the most 
permanent component that has been added here. The “Stone House” and the “Steel 
House” are positioned at the two sides of this stone path whereas the “Wooden House” 
is placed at the shore, at the end of the path that it allows to pass by.

The character of the buildings is perceptible at first sight: transparent orthogonal mass-
es raised from the ground on pilotis and compressed in between the floor and roof 
planes... While the planes extending beyond the steel and wooden structural elements 
create wide eaves at the roof, they provide a secondary circulation that surrounds the 
spaces at the floor level, thus constructing the open and semi-open terraces between 
the glass boxes. Detached from the slab and extended at the level one step lower, the 
wooden terraces are platforms that create transitivity between interiors and exteriors, 
closed and open and home and place, where the life inside is moved to the outside. The 
open and free interiors constructed with minimal structural elements and partitions 
imply function but do not dictate it. Components that are not essential are left out.

The reunification of the individual with nature is one of the greatest struggles of urban-
ized society. The house constitutes the most meaningful medium, mediator and recon-
ciler of this struggle. The houses at Bademli experiment with existing in harmony with 
the magnificent nature that they are placed in while making use of the utilities pro-
vided by the technology and standards of the present day. They are like tamed shelters 
within nature. The serenity of nature, the silence of the countryside, the transformation 
of the seasons, the lights of night and day, the play of the branches and the sparkles 
of the sea constitute the continual and changing wallpapers of walls that do not exist. 
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Ö Evi, Bodrum’un popüler yazlık mekânlarından Yalıkavak’ta konumlanıyor. Tasarlanan 
projeyle modern bir yaşam tarzı sunulurken, yapının coğrafya ve manzarayla olan iliş-
kisi korunmaya çalışılmıştır. Bina konumlandırılırken topografyaya olabildiğince az zarar 
verilmeye çalışılmış, havuz istinat duvarları oluşturmayacak şekilde bahçe ile ev arasına 
yerleştirilmiştir. Yapı, üç ana taş kütle ve bu kütleleri bağlayan iki şeffaf kütleden oluşur. 
Girişten itibaren hissedilen şeffaflık, ara kütlelerde cam kullanılarak sağlanmış, böylece 
bina içinde tek bir mekân hissiyatı oluşturulmaya çalışılmıştır. İç mekânda ara duvar 
kullanılmamış, bunun yerine mekân çeşitli mobilya elemanlarıyla özelleştirilmiştir.

Bodrum Yarımadası’nın kuzeyindeki en etkileyici coğrafyalardan Yalıkavak, 1980’ler-
den itibaren turizmdeki gelişmelerin paralelinde büyük oranda yazlık evlerle, 2000’lere 
doğru ise daimi ikametlerle yaz nüfusunu yaklaşık beş kat artırmış bir beldedir. Kıyı-
dan yamaçlara doğru yayılan yerleşim dokusu, yarımadadaki diğer yerleşimlere kıyasla 
görece dağınıktır. Günbatımının eşsiz görünümlerine sahip Yalıkavak’ın en eski yerle-
şimleri, beldeye yukarıdan bakan Sandıma ve Geriş köyleridir. Köylerin kıyıya uzanan 
yamaçlarına yerleşen Ö Evi, yerele özgü olanın bir yorumu olarak, adeta bu manzarayı 
ele geçirmek üzere tasarlanır.

Ö Evi, bir yaz evi değildir. Metropolün gündelik rutininden, yoğun çalışma yaşamından, 
kalabalığından ara sıra uzaklaşmak, zihnen ve bedenen dinginleşmek, enerji toplamak, 
canlanmak üzere tasarlanmış, her mevsim kullanılacak bir “kafa dinleme” mekânıdır.  
Ö Evi, bir kır evi de değildir. Seçkinci beğenilerle biçimlenen mimari kalite arayışını dö-
nüştüren, konforu yeniden tanımlayan bir yapıdır. Kentsel yaşam biçimleri ve donanımı, 
asgari ölçüde de olsa kıra taşınır. Kıra taşınan bu ev ile içinde konumlandığı doğa arasın-
da tariflenen ilişki ise seyirliktir. Konuttan dışarı adım atıldığında, el değmemiş, ehlileş-
tirilmemiş, ekilip biçilmeyecek doğayla karşılaşılır; ev, sadece o coğrafyada bulunmanın 
keyfini sürmek içindir.

Az ve öz, bu anlamda işlevselleştirilen iki kavram olarak karşımıza çıkar. Yarımada ge-
nelinde geleneksel dokuya özgü parçalı kitlesellik, yapıda, planda tek hacim gibi görün-
mesine karşın, iki şeffaf bandın ayrıştırdığı üç taş kütle olarak karşılık bulur. Tek mekân 
kurgusu içinde akışkanlık kazanan bölüntüsüz mekânlar, ustaca çözülen kot farklılıkları, 
mahremiyet düzeylerini ayarlamak üzere açılır/kapanır yüzeyler, taş ve beton duvarlar 
içinde yaratılan nişlerle kişiselleştirilir. Araziye yerleşirken topografyaya asgari müdaha-
leyle hafriyat yapmadan korunan kayanın üzerine çıkmak ya da yerleşik yüzyıllık zeytin 
ağaçlarını kesmeden geniş açıklıkla çerçeveleyerek onları yaşama mekânının parçası 
haline getirmek, yeri okumak ve olanaklarını değerlendirmek anlamında iyi düşünce-
lerdir. Yörenin inşai olanaklarını ve taş malzemesini yapım teknolojisi olarak benimse-
yerek işe başlamak; açıklıkları rüzgâr dolaşımı için karşılıklı kılmak; kış aylarındaki kon-
for için tasarlanan şömineyi aynı zamanda doğal havalandırma için işlevselleştirmek; 
havuzu işlevselliği ve görselliği kadar iklimlendirme için de kullanmak, bugüne kadar 
biriktirilenlere kulak vermektir. Tüm bu yaklaşımlar, Ö Evi’ni Akdenizli kılar.
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Ö House is located in Yalıkavak, one of the most popular summer destinations of Bod-
rum. Aiming to preserve the relationship of the building with the topography and the 
view, the designed project offers a modern lifestyle. In order to make the minimum pos-
sible intervention into the existing topography, the pool has been placed between the 
garden and the house, designed not to create any retaining walls. The building consists 
of three stone blocks and two transparent masses that connect these blocks. Starting 
from the entrance, the transparency experienced in the interiors is achieved by the use 
of glass in the connecting masses, thus creating the feeling of a singular total space 
inside. Making use of no partition walls in the interiors, the space is rather defined with 
specialized furniture elements.

As one of the most impressive geographical sites at the north end of Bodrum peninsula, 
Yalıkavak has undergone major changes in parallel with the recent touristic develop-
ments in the country. Occupied by summer houses during the 1980s and permanent 
residences towards the 2000s, the summer population of the settlement has increased 
by five times. Spread out from the coast towards the slopes, the general pattern of the 
settlement is relatively spread out compared to the other settlements of the peninsula. 
Known to provide unique views of the sunset, the oldest settlements of Yalıkavak are 
Sandıma and Geriş villages, which overlook the town center. Located on the slopes of 
the villages that extend towards the coast, Ö House stands as an interpretation of its 
place and local characteristics, designed to seize this view.

Ö House is not a summer house. It is rather a place of “retreat” to be used during all 
seasons, designed as an escape from the daily metropolitan routine, intense professional 
life and the urban crowd, to provide a space for physical and mental relaxation and 
revitalization. Ö House cannot be called a rural house, either. The urban mode of living 
and its equipment are partially carried over to the countryside. The relationship that this 
house establishes with its surrounding environment is mainly based on the perception 
of nature as a vista. As the user walks out of the house, he encounters an untouched 
nature that is not to be planted, designed and organized. The house is just for enjoying 
the feeling of being in this place.

Minimality and essence are the two major concepts that are functionalized in the design. 
In accordance with the fragmented mass organization that is a common approach of the 
traditional pattern all around the peninsula, the house is perceived as a single mass on 
the plan, but is actually organized as three stone masses separated by two transparent 
strips. The fluidity of the undivided spaces organized within a total space is personal-
ized by the skillfully resolved level differences, mobile partitions that open and close to 
moderate the levels of privacy and the niches created within the stone and concrete 
walls. The building that is positioned on an existing rock without excavating it and the 
century-old olive trees conserved by embracing them in the wide openings between 
the masses are positive attempts to understand the “place” and making use of its po-
tentialities. Adopting the construction techniques of the environment and stone as the 
main building material, arranging openings to provide cross ventilation, functionalizing 
the fireplace for natural ventilation during the summer time, using the pool for air condi-
tioning besides its conventional function and image can be evaluated as listening to the 
“genius loci” accumulated up to present day. All of these approaches contribute to the 
Mediterranean identity of Ö House.
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Baltalimanı’nda yer alan mevcut bir apartman/yalının renovasyon projesidir. 1970’li yıl-
ların mimari tarzını yansıtan yapı, strüktür olarak oldukça zayıf bir durumdaydı. Statik 
olarak güçlendirilen bina, yeni kullanıcılarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
yeniden işlevlendirildi. Buna göre, her katı ayrı bir daire olarak kullanılan ve farklı kul-
lanıcılara ait olan bu yapı; tek bir aile ve misafirlerinin kullanacağı şekilde düzenlendi. 
Boğaz’a kıyısı olan yapının cephesinde, siluete uygun, kendini ön plana çıkarmayacak 
yalın bir tasarım hedeflendi. Bu maksatla, bej-gri tonlarındaki taşlarla kaplanan yapının 
Boğaz cephesinde, kesintisiz bir doğrama sistemi uygulandı. 

RG Evi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Avrupa yakasına ayak bastığı Baltalimanı 
semtinde, 1970’lerde inşa edilmiş bir yalı-apartmanın renovasyonu ile elde edilmiş kıyı 
yapısıdır. Köprü ve bağlantı yollarının kuzeyinde, 19. yüzyılın sahil sarayı bugünün Bal-
talimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi’ne kadar olan kıyı bandı üzerinde, ardına Boğaz’ın 
keskin topografyasının yoğun yeşil dokularından İTÜ Korusu’nu alan yalı ve apartmanlar 
silsilesi içinde konumlanır. Baltalimanı sırtlarına uzanan bu koyu yeşil fonda Boğaz kıyısı 
boyunca uzanan yapılar, tarihsel, mimari veya kentsel bakımdan homojen bir doku 
veya ilişkisellik yaratmadan birer figür olarak yan yana konumlanırlar. RG Evi, böyle 
bir doku içerisinde yer alan betonarme bir apartmandan, tek ailenin mülkiyetinde kul-
lanılacak tek aile evine dönüştürülür. Boğaziçi İmar Kanunu’nun sıkı çerçevesi içinde 
yapılan dönüşümün ana tasarım kararı, “siluete uygun, kendini ön plana çıkarmayacak 
ve yalın” olmasıdır. Betonarme strüktür en yalın haline kadar soyulup üzerine giydirilen 
gri ve bej tonlu taş doku, yapının yatay hatlarının altını sade ve vakur diyebileceğimiz 
bir ağırbaşlılıkla yeniden çizer. Boğaziçi yalılarının incelikli ahşap bezemeli, beyaz ve aşı 
boyalı renkli biçimlenmeleri arasında RG Evi, betonarme strüktürün ima ettiği en temel 
varoluşu baz alarak koyu taş bantlar arası hafif cam yüzeyleri ile geride durmayı tercih 
eder. Yapı kütlesinde, özellikle Boğaz cephesi ile balkon çıkmalarının biçimlenmesinde 
hissedilen bold kutu etkisinin, yakın temasta presizyonlar içeren detaylarla inceltildiği 
görülür. Bold etkiyi sağlayan taş doku hissi, alt ölçeklere inildiğinde yeşil dokuyla bü-
tünleşen ahşap dokular ve Boğaz’ın ışıltısına açılan geniş şeffaf yüzeylerle sıcak biçimde 
yumuşatılır.

Ailenin hem ofis olarak kullanacağı hem de misafirlerini ağırlayabileceği geniş ko-
nutu olarak tasarlanan yapı, iyi çalışan bir plan kurgusuna sahiptir. Baltalimanı Hisar 
Caddesi’nden aldığı giriş, oturduğu keskin eğim nedeniyle altı katlı yapının üçüncü ka-
tına bağlanır. Boğaz kıyısındaki terasa doğru inen merdiven yapının dışından ikincil bir 
dolaşım kurarken, her biri farklı işlev ve mahremiyet düzenine sahip katları ise iç merdi-
ven bağlar. Girişten itibaren Boğaz kotuna doğru alt katlar ailenin özel yaşam mekânları 
iken, yukarı doğru yarı-özel misafir evi ve ofis katları konumlandırılır. Sürekli ve süreli 
kullanım ayrımını net olarak inşa eden başarılı bir yeniden programlama projesidir.
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The project involves the renovation of an existing waterfront apartment / mansion lo-
cated in Baltalimanı. Reflecting the architectural style of the 1970s, the building had a 
weak structural system. Following the structural reinforcement and improvement, the 
house has been refurbished in response to the functional needs and demands of the 
new users. The building was originally used as independent flats belonging to different 
users, but has been redesigned as a single-family house to be used by the family and 
their guests. Considering the position of the building on the shore of Bosphorus, the 
modestly and purely designed façades do not stand out and aim to achieve harmony 
with the existing silhouette, with beige-gray stone cladding and uninterrupted fenestra-
tion chosen for the Bosphorus façade.

Located in the district of Baltalimanı, where the Fatih Sultan Mehmet Bridge steps onto 
the European side, RG House is a building by the shore that has been acquired through 
the renovation of a seaside apartment constructed in the 1970s. It is positioned among 
a sequence of mansions and apartments located along the shoreline that extends until 
the 19th century coastal palace, now used as the Baltalimanı Hospital of Bone Diseases, 
to the north of the bridge and the connection highways. This part of the shore houses ITU 
Grove, one of the intense green patterns of the harsh topography of the Bosphorus, in its 
background. Extending along the Bosphorus with this dark green background expanding 
towards the slopes of Baltalimanı, the buildings in this sequence stand as independent 
figures adjacent to each other, without generating any homogeneous historical, architec-
tural or urban pattern or relationship. Located within this sequence, RG House is a building 
that has been transformed from a reinforced concrete apartment to a private residence 
to be used by a single family. Carried out within the strict framework of the Conservation 
Regulations of the Bosphorus, the major design decision of the transformation was to 
generate a building that is “harmonious with the existing silhouette, modest and simple”. 
The original reinforced concrete structure has been peeled down to its most simple form 
and then cladded with a gray / beige stone that emphasizes the horizontal effect of the 
building with a simple and solemn dignity. Among the elaborate wood ornamentations 
and white and ochre-colored formations of the Bosphorus Mansions, RG House takes the 
most fundamental existence that the reinforced concrete structure expresses as its basis 
and chooses to stand back, with its light glazed surfaces in between dark stone strips. 
This bold box effect observed in the building mass, especially in the formation of the 
balcony projections on the Bosphorus façade, is elaborated with precise details perceived 
with a closer look. The feeling of the stone texture that provides the bold effect is warmly 
smoothed at smaller scales by the wooden textures that blend into the green pattern 
and the wide transparent surfaces that open out to the glimmer of the Bosphorus.

Designed as an expansive residence that will also be used as an office and guest house 
by the family, the building has a well-planned functional scheme. Due to the steep 
slope of the site, the entrance from Baltalimanı Hisar Street provides a connection to the 
third floor of the six-floor building. As the staircase descending towards the terrace by 
the Bosphorus forms a secondary circulation outside the building, the other floors with 
diverse functions and levels of privacy are connected by an interior staircase.  The lower 
floors from the entrance to the Bosphorus level are reserved for the private living spaces 
of the family, while the upper floors are used as a semi-private guest house and office 
spaces. RG House is a successful re-programming project that clearly establishes the 
distinction between permanent and temporary use.
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Hebil 157 Evleri, Bodrum Yarımadası’nın kuzeyinde bulunan Türkbükü’ndeki Hebil 
Koyu’na hakim bir tepede yer alan beş dekarlık eğimli araziye yerleşmiş beş farklı villa-
dan oluşuyor. Proje bütünüyle “topografyanın uzantısı olarak mimari” fikriyle şekillendi 
ve ait olduğu yerin jeolojik geçmişiyle yakından ilişkili. Arazideki kuvvetler; yapıların şe-
killerini, alanlarını ve yönelimlerini, hepsi koyun huzur verici manzarasından eşit biçim-
de yaralanacak şekilde belirliyor. Asırlık zeytin ağaçlarının etrafında yerden dramatik bir 
şekilde girdaplanarak çıkan Bodrum beyazı kütleler, şekil-zemin ilişkisini sorgular biçim-
de sükunetle tekrar yerle kaynaşıyor ve püskürttüğü lavların soğuyup kristalleşmesiyle 
yarımadayı oluşturduğu düşünülen Kos Yanardağı’yla kavramsal olarak ilişki kuruyor.

1970’lerden başlayarak “yazlıkçılar” eliyle yarı kırsal yarı kentsel karakterini kazanan 
turizm beldesi Bodrum’da, 2000’lerle birlikte küreselleşme eğilimlerine cevap vermek 
üzere “elit küresel öğeler”e seslenen kentsel karakterli yapı ve yerleşkeler çoğaldı. Ya-
bancıların lüks konut talebine yönelik, uluslararası gayrimenkul şirketleri aracılığıyla 
son kullanıcısına ulaştırılan, yaz mevsimine uygun geçici ikametler için konut üretimi 
oldukça arttı. Konutlarda “lüks” tanımı büyük oranda yapı malzemelerindeki yüksek 
standartlar, uygulama kalitesi, ince işlerdeki rafinasyon, dekoratif uygulamalar, iklim-
lendirme, güvenlik gibi kurulumlar ve bunların yönetildiği akıllı konut sistemlerinde ara-
nırken, mimarlığın sunabileceği mekânsal olanaklar ve özgün deneyimler bu standart 
paketin çoğunlukla dışında kaldı. Göltürkbükü’nde inşa edilen Hebil 157 Evleri, seslendi-
ği kitlenin seçkinci beğenileriyle biçimlenen lüks, kalite, konfor arayışını dönüştürmenin 
ötesinde, yerin sunduğu olanaklarla biçimlenen çarpıcı mekânlar ve özgün deneyimler 
vaat eden ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 

Modern mimarlığın ortogonal biçimlenişinden özgürleşme olarak da görülen çağdaş mi-
marlığın dijital 0-1 alfabesi, sadece mimari formlarda ve/ya yapı teknolojisindeki dönü-
şümün değil, asal olarak bireysel ve toplumsal yaşam biçimlerindeki değişimin ifadesi 
olarak görülür. Böylelikle yaratılan mimari imgelerin gücü, medya ve iletişim olanakla-
rıyla birleşerek daha hızlı yayılır. İçi boşalan imgeler, bağlamından kopan mimarlıklar 
çağında Hebil 157 Evleri, konsept aşamasından sonuç ürüne kadar analog ve dijital araç-
ların birlikte işlevselleştirildiği mimarlık yapıtlarının nitelikli örneklerinden biridir. Hebil 
Koyu’na bakan beş dönümlük arazi içindeki beş konutun, yerleşke düzeninden kütle 
biçimlenmesine, açıklıkların tasarımından evye detaylarına kadar içselleştirilen tutarlı 
tasarım kararları, çizgileri ve uygulama detayları, dijital tasarım ve üretim olanaklarının 
seferber edildiğini hissettirir. Koya doğru keskin bir eğime yerleştirilen konutlar, esas 
olarak topografyadaki kırılmaları ve eşsiz Ege manzarasını röper alarak, çarpıcı bir spiral 
kütlede çözülür. Topografyadan çıkıp topografyaya dönen spiral formlar... Beklenme-
dik dinamik formların algıyı sürekli tetikleyerek yoracağı düşünülse de, konutları saran 
ana yoldan görünen tek şey bir zeytin bahçesiyken, koydan bakıldığında beyaz yatay 
hatlar üzerinde ahşap rampalar ve çatı bahçeleridir. Bir zeytin ağacını saran iç avlunun 
çeperinde dönen yaşam mekânları ve odalar, ortogonal olmayan hatlarıyla ferah ve ser-
best düzende tasarlanmıştır. Yaşam mekânları; bölüntüsüz cephelerinin ardından Hebil 
Koyu’nun dinginliğine açılırken, üç farklı kota oturtulan konutun parçalanmış mekânları 
tasarlanmış bakış açıları ile farklı manzaralara yönlendirilir.
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Hebil 157 Houses are located on the northern part of Bodrum Peninsula, consisting of five 
different villas on a five-decare, sloped area positioned on a hill overlooking Hebil Bay 
in Türkbükü. The project is strongly shaped by the idea of “architecture as an extension 
of the topography” and is closely connected with the geological history of its place. The 
existing forces at the site determine the forms, areas and orientations of the buildings, 
providing each equally with a peaceful view of the bay. The Bodrum-white masses that 
dramatically swirl out of the ground around the century-old olive trees merges back 
silently into the soil, questioning the figure – ground relationship and establishing a con-
ceptual relationship with the Volcano of Kos, whose lava, crystallized after the eruption, 
is thought to be the source of the formation of the peninsula.

Having acquired its semi-rural / semi-urban character with summer house vacationists 
starting from the 1970s, the tourism town of Bodrum started to host new buildings and 
settlements with an urban character starting from the 2000s in response to the trend of 
globalization and the increasing demand for elite global components. One can observe 
a remarkable increase in the production of residences developed in response to the 
international demand for luxury housing and temporary summer residences that reach 
the end-user through international real estate companies. While the definition of “lux-
ury” in houses is sought to a great extent through high standards in building materials, 
the quality of implementation, the refinement in finishing works, decorative applica-
tions, installation of air conditioning and security and smart house automation systems, 
the spatial possibilities and unique experiences that architectural design can offer are 
often excluded from this standard package of luxury. Beyond transforming the quest 
for luxury, quality and comfort shaped by the elitist taste of the addressed client group, 
Hebil 157 houses constructed at Göltürkbükü is a distinguished project that offers strik-
ing spaces and unique experiences formed by the potentialities that the site presents. 

Also considered a liberation from the orthogonal formation of modern architecture, 
the digital 0-1 alphabet of contemporary architecture is not only an expression of a 
transformation in architectural forms and/or building technology, but is primarily an 
expression of the transformation in individual and social life styles. Thus, the power 
of architectural imagery is combined with the possibilities of media and communica-
tion, spreading much faster. In the age of null imagery and architecture detached from 
its context, Hebil 157 Houses is one of the qualified architectural works in which the 
designers simultaneously functionalize analogue and digital media from the concept 
design phase to the end product. Within the five residences located on a five-decare 
plot of land overlooking Hebil Bay, the consistent design decisions embodied in all lines 
and implementation details, from the site plan organization to the mass formation, the 
design of the openings and the details such as the sink, give the impression that the 
digital means of design and production have been utilized with maximum efficiency. 
Positioned on a sharp slope towards the Bay, the houses take the topographical breaks 
and the unique view of the Aegean as a reference and are resolved in a striking spiral 
mass: spiral forms that emerge from and return back to the topography... Although 
unexpected dynamic forms would be expected to generate an exhausting experience 
by constantly triggering perception, here, the settlement is perceived as just an olive 
grove from the road level, and the view from the bay involves only wooden ramps 
and terrace gardens on white horizontal lines. Organized around an inner courtyard 
that embraces an olive tree, living spaces with non-orthogonal forms and lines have 
been designed with a spacious and free order. While the living spaces open out to the 
serenity of Hebil Bay through façades with uninterrupted transparency, the fragmented 
spaces of the house resting on three different levels are oriented toward diverse views 
with intentionally designed viewpoints.
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Doğa ile sakin bir birliktelik oluşturma isteği, mimari yaklaşımın temelini oluşturmuştur. 
Yerel mimari unsurlar güncel bir tasarım diliyle harmanlanmıştır. Temel fikir net bir kare 
alan içinde tek ev birimini tanımlamak, vaziyet planında bunu küçük çeşitlemelerle beş 
kez tekrarlamak, ardından da geri kalan alanı doğal haliyle bırakmaktı. Bu kütlelerin 
arasında kalan yarı açık alanlar, rüzgârın geçişine izin veren gölgeli avlular ve ara yaşam 
alanları olarak düşünüldü. Bu parçalı yapının üzerinde ise, tüm yapıyı kapsayan bir çelik 
konstrüksiyon ve kargı kullanılarak oluşturulan örtü bulunuyor. Yapıda, mekânları ta-
nımlayan taş duvarlar ve onları geçirgen hale getiren cam yüzeyler bir arada kullanıldı. 
Kapalı, yarı açık ve açık alanlar birbiriyle akıcı şekilde ilişkilendirildi.

Bodrum’un Gümüşlük köyü, antik Myndos kenti kalıntılarıyla uzun yıllardır iç içe yaşa-
yan, sit alanı statüsünden dolayı yeni yapılaşmanın çok sınırlı biçimde hayata geçirildiği 
bir yerleşim. Bodrum Yarımadası’nın ikinci konut yerleşimleri ile süreğen bir beyaza 
boyandığı kıyıları arasında Myndos’un kuzeyini sınırladığı Gümüşlük, köyün “köylü” ve 
“kentli” sakinlerinin bilinçli çabalarıyla dinginliğini korumaya çabalar. Yeni konut yerle-
şimleri koyun eşsiz manzarasını yakalayabilmek üzere, yine tarihi köylerin bulunduğu 
sırtlara doğru tırmanır. Peksimet Dağı’nın sırtına yaslayan ve taş evleriyle dağın içinden 
yükseliyormuş hissi uyandıran tarihi Karakaya Köyü de bunlardan biridir. Köye doğru 
tırmanırken hemen yamaçta, bir yandan köy panoramasıyla benzer hisler uyandıran, 
diğer yandan yeni ve ayrıksı duran bir konut sitesi bulunur: Gümüş Su Villaları. 

Kusursuz bir kare plan üzerine oturan beş konut birimi, üçüncü boyutta, iki doğrusal 
kütle, aralarında ve önünde yarı açık avlular ve tüm bunları yukarıdan bağlayan bir 
çatı örtüsü olarak algılanır. Oturduğu keskin eğimde tek katlıymış izlenimi veren ko-
nutların misafir evi gibi hizmet veren bodrum katı ile asal yaşam katı, çelik köprülü 
bir merdivenin içinden yükseldiği taşlıkla birbirine bağlanır. Konutun yaşam mekânları, 
odaları, banyosu, terası, bağımsız birimlermiş gibi taş duvarlarla sarılıp sergi pavyonları 
gibi dekompoze edilir. Her odanın kapısından dışarı adım atar atmaz, Bodrum sıcağı ve 
meltemi hemen hissedilir. Bağlayıcı olan, bazen bir geçit gibi, bazen sadece rüzgârın 
geçişine izin vererek, bazen tümüyle açık mekân olarak araçsallaştırılan avlulardır. Ama 
asal bağlayıcı, mekânların üzerinde ikinci bir çatı olarak genişleyip toparlayan, çelik 
konstrüksiyon üzeri bambu saz örgülü çatı örtüsüdür. Hava geçişlerine izin veren, güneş 
ışığını ve sıcağı kıran, geleneksel iklimlendirme öğesi çağdaş biçimde yorumlanır. Man-
zaraya göre önde ferah bir ahşap teras; gerisinde hem terasa hem iç avluya geçirgenle-
şen, bir ucunu şöminenin diğer ucunu açık mutfağın tuttuğu beyaz döşemeyle yaşama 
mekânı; sonra istenildiğinde hafif ahşap bölücülerle dışa kapalı hale getirilebilen iç avlu 
ve en geride müstakil oda birimleri...     

Geleneksel örgülü kalın taş duvar parçaları arasında tümüyle şeffaf cam yüzeyler; tipik 
sazdan örülü çardak kullanımını tüm yapının üzerine yayan çelik-bambu ikincil çatı 
örtüsü; konut önü avlu kullanımını çeşitlendirip konutun farklı bölgelerine yayan ara 
mekân anlayışı; büyük bir özenle yeni kurulmuş yapıların bahçelerini “eskisi” gibi, sanki 
el değmemiş gibi çeperindeki kırsal peyzajdan ayrıştırmayışı; yörede ve yerelde tanışık-
lığı ama aynı zamanda ayrıksılığı yaratan incelikli mimari kavrayışlardır.
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Generating a serene unity with nature is the basis of the architectural approach. Lo-
cal architectural components are blended with a contemporary design language. The 
basic idea is to define a single house unit within a simple square area, repeat this unit 
five times with small variations on the site plan, and leave the rest of the area as it is, 
in its natural condition. The semi-open spaces between the masses are designed as 
intermediate living spaces with shaded courtyards that allow the wind to enter. On 
this multi-partite composition there is a steel structure and sheltering canopy made of 
reeds. Stone walls that define the spaces and glass surfaces that improve the transpar-
ency of the building are used together. Closed, semi-open and open spaces are fluently 
related with each other.

Gümüşlük Village of Bodrum is a settlement within the remains of the antique city of 
Myndos, where the construction of new buildings has been limited due to its status as a 
conservation zone. Among the coasts of Bodrum, which are painted a continuous white 
color due to the settlements of secondary housing, Gümüşlük, bordered by Myndos to 
the north, attempts to preserve its serenity through the conscious efforts of the villag-
ers and urban settlers of the village. In order to capture the peerless view of the bay, 
the new residential settlements have been placed on the slopes where the historical 
villages are located. With its back nestled on Peksimet Mountain, creating the impres-
sion that it is rising from within the mountain with its stone houses, Karakaya is one of 
these villages. Climbing towards the mountain, one encounters a residential settlement 
that evokes the same familiar senses as the village panorama, but stands out as new 
and exceptional: Gümüş Su Villas.

Standing on a perfectly square plan, the three-dimensional perception of the five resi-
dential units consists of two linear masses with semi-open courtyards at their front and 
in between and a roof shelter that connects them from above. With their single floor 
impression on the harsh slope that they rest on, the basement floors that serve as a 
guest house are connected to the main living floors by a steel bridged staircase rising 
within the courtyard. The living spaces of the house including the rooms, the bath-
room and the terrace are surrounded by stone walls and decomposed like exhibition 
pavilions. Stepping out of each room, one can feel the heat and breeze of Bodrum. The 
connection between the units is provided by courtyards, at times like a passage just 
allowing the passage of the wind, or at times functionalized as a totally open space. 
However, the main connecting element is the bamboo / reed secondary roof shelter 
with a steel structure. It is a contemporary interpretation of a traditional air condition-
ing element that allows the transmission of air and breaks the sunlight and the heat. 
Various sensitive architectural conceptions generate regional and local familiarity while 
establishing the exceptional stance of the project: the spacious wooden terrace at the 
front facing toward the view; the white furnished living space right behind with the 
fireplace on one end and the open kitchen on the other; the inner courtyard that can 
be closed to the outside by light wooden partitions and the private rooms at the very 
back...

The totally transparent glass surfaces between the thick stone walls with traditional 
bonding; the steel / bamboo secondary roof shelter extending the traditional reed per-
gola to the whole building; the search for intermediate spaces experimenting with 
variations of the traditional courtyard and the gardens of the new buildings intention-
ally and meticulously not separated from the existing natural landscape and left “as is”. 

1

2



129



130



131

1

2



132

Mimar : Boğaçhan Dündaralp | ddrlp mimarlık ve tasarım hizmetleri
Architect   

Peyzaj Mimarı : Akdere Peyzaj
Landscape Design 

İşveren : Yapı Konut
Commissioned by

np12 evleri
np12 houses
İstanbul, 2005



133

✎

Tasarım içeriğini iki temel soruya indirgedik: “Eldeki veriler içinden, kullanıcısı belli ol-
mayan ticari konut ile nasıl yüzleşmeli?” ve “İçinde yer alacağı bağlamın bir parçası ola-
bilmesi için evler ‘yer’ ile nasıl bir ilişki kurmalı?”. İlk soruya cevap olarak; iç mekânlarını 
kullanıcının istediği gibi kuracağı, içeride hazırlanıp altyapı ve teknik kısma eklenerek 
oluşturulacak ve dışarıdan değiştirilmesi gerekmeyecek kabuk sitemi geliştirildi. 300 
konut alternatifi içeren bir sistem tasarımı oluşturuldu. İkinci olarak, yapının içinde bu-
lunduğu Nafiz Paşa Köşkü’nün bahçesinde ağaç kesilmeden yapı kabuğunun katmanlı 
olarak nasıl tasarlanabileceği araştırıldı. Seçilen malzemeler sayesinde, ağırdan hafife 
katmanlı bir strüktür özel bir tektonikle yapılaştırıldı.

İstanbul’un Altunizade semti 19. yüzyılın ikinci yarısında, geniş bahçeli yazlık av köşkleri 
ile gelişmeye başlamıştır. Günümüzde Boğaziçi Köprüsü’nün Anadolu yakası çıkışında 
konumlanması nedeniyle kentsel bir bağlantı noktası haline gelen semtte, bu köşkle-
rin tescillenip ayakta kalabilenleri, kentsel doku içinde hâlâ seçilebilmektedir. Çamlıca 
eteklerinde inşa edilen NP12 Evleri, ismini aldığı Nafiz Paşa Konağı’nın günümüze ulaşan 
tarihi korusuna özenle yerleştirilen altıyapı blokundan oluşur. Tarihsel referansların be-
lirgin olduğu bölgede, öykünmeci bir tavır yerine hümanist ve çevreci bir yaklaşımla ko-
runun çok yıllık ağaçlarının izlerini koruyan, ağaç gövdelerinin tanımladığı boşluklarda 
kurulu bir yerleşke dokusu benimsenir. Yapıların koru içindeki açılanmaları, birbirleriyle 
ve doğayla kurdukları pozisyonel ilişkileri, kullanıcılar tarafından hemen algılanır.

“Ev” kavramının zihinlerde canlandırdığı ilk imge olan ortogonal kütle üzerinde üçgen 
beşik çatı, NP12 Evleri’nin mimari dilinin oluşmasında etkili olmuş gibidir. “İlk konut” 
olarak tanımlanan ve doğadaki işlevselliği taklit eden “ilkel kulübe” imgesinden güç alan 
yapılar, biri zemin, diğeri beşik çatı altında, toplam dört katlı bitişik nizam iki birimden 
oluşur. Bu imge, inşai mantık çerçevesinde parçalanır ve dışa doğru yeni katmanlar ek-
lenir. Bu dış katmanlar, konutların yerle farklı ilişkiler kurmasını sağlar: Toprağa basan 
ahşap teraslar, üst katlarda süreğen balkonlar, bodrum katın gömük avlusu, camdan 
bir limonluk...

Yapım şirketinin kendi bünyesinde geliştirdiği teknoloji sayesinde, yapı kabuğu tümüyle 
taşıyıcı olduğu için konut içi mekânlar bölüntüsüz, net, temiz bırakılır. Konutun dış cep-
he yalıtımlarının yanı sıra mekanik-tesisat donatıları da aynı teknolojinin olanaklarıyla 
çözüldüğü için kolonların bölmediği iç mekânın netliğine, sıva-boya gerektirmeyen yapı 
malzemeleri de katkıda bulunur. NP12 Evleri, benimsediği yapısal ve mimari yaklaşımla, 
kullanıcısı belli olmayan konutlar için tasarımsal stratejiler geliştirmek konusunda ülke-
mizde öncül adımlardan birini atmıştır. Bir “zevk gösterisi” veya seçilen imgeler dağarı-
nın kişiye ve yere uyarlanması olan “dekorasyon etkinliği” için, mimari dili ve bütünlüğü 
bozmadan kullanıcılarına nötr bir zemin sunar. Yapı kabuğuna yüklenen işlevlerden 
sonra, çatıyla birlikte her yönden ışık alan ve her yöne farklı açılımlar yapan mekânlar, 
kullanıcıların tüm istek, beklenti, kanaat, güdü, kapris ve benzeri duygu durumlarına 
göre, müelliflerin sunduğu çok alternatifli mekân bölüntüleriyle biçimlendirilebilir. Kul-
lanıcı bu olanaklar silsilesini dilerse kremalı pasta gibi katmanlaştırabilir, dilerse brüt 
malzemenin sakin diline teslim olur.
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The content of the design was reduced to two basic questions: How to reconcile the 
design of the commercial residence with the unknown user and what relationship the 
houses should establish with their “location” to become a part of their context. As a re-
sponse to the first question, an outer shell system was developed, which allows users to 
re-construct the interior space and the technical substructure without having to change 
the exterior, achieved via a system design that allows 300 variations. Second, the design 
process focused on how the buildings can be designed and positioned as a multi-layered 
shell within the garden of Nafiz Paşa Mansion without cutting down any of the existing 
trees. Using the selected materials, the multi-layered structure, with a range of massive 
to lightweight layers, has been constructed with a special understanding of tectonics.

During the second half of 19th century, the Altunizade district of Istanbul began to be 
developed with hunting mansions with wide gardens used especially during the sum-
mer. Due to its present position as an urban connection point at the Anatolian exit of 
the Bosphorus Bridge, the few mansions that have been registered for conservation and 
thus survived can still be spotted within the urban pattern. Constructed on the slopes 
of Çamlıca, NP12 Houses consists of six building blocks meticulously positioned within 
the historical grove of Nafiz Paşa Mansion, which the project is named after. Within this 
context, with explicit historical references rather than imitation, the designer adopts 
a humanistic and environmentally-friendly approach that conserves the traces of the 
aged tree pattern of the grove and positions the settlement at the voids defined by 
the tree trunks. The relative angles of the masses and the positional relationships they 
establish with each other and nature can instantly be perceived by users.

The most common typological imagery that is associated with the concept of “house”, 
the gable roof positioned on an orthogonal mass, seems to have been influential in the 
formation of the architectural language of NP12 houses. Inspired by the definition of 
the “First House” and powered by the imagery of the “Primitive Hut”, the blocks consist 
of two adjacent residential units, each with a total of four floors, one under the ground 
and the one under the gable roof. This imagery is fragmented in accordance with the 
constructional framework and new layers are added towards the outside. These exte-
rior layers allow the houses to establish diverse relationships with the place: Wooden 
deck terraces that rest on the ground, uninterrupted balconies on the upper levels, a 
sunken courtyard for the basement floors, a glazed greenhouse...

With the potentialities of the building shell technology that the contractor company 
has developed, the building shell, which is load-bearing, provides clear and undivided 
complete spaces in the interiors. As the exterior insulation and the mechanical / electri-
cal installations are resolved with the potentialities of the same system, the spatial clar-
ity with no structural divisions is supported by the building materials, which do not re-
quire plaster and paint. With its structural and architectural approach, NP12 Houses has 
taken a pioneering step in developing design strategies for residences with unknown 
future users. Without destroying the architectural language and unity, they provide the 
user with a neutral ground for “decoration”, a “show of tastes” or the adaptation of a 
selected collection of images for a specific users and spaces. Besides the functionalized 
building shell, the interior spaces that receive daylight from the roof and open out in di-
verse directions can be formed with several alternatives of interior partitioning offered 
by the designers, based on the demands, expectations, convictions and motivations 
of the prospective inhabitants. The users are free to take advantage of this multitude 
of options: They can either use it to its full extent, in a multi-layered way like a cream 
cake, or surrender to the serene language of the exposed materials.
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Vicem Yalıları, Bodrum’un merkezinden İçmeler’e doğru uzanan sahil yolunda, kayalık 
bir burun üzerindedir. Kıyının el değmemişlik özelliği ile, inşa edilecek yapıların oluştur-
ması muhtemel yoğunluk ikileminin tansiyonu, tasarımın en önemli verisidir. Yerleşim 
şeması, bir yandan işlevsellik ve manzara ekseninde gelişen üç boyutlu bir topografya 
sorunu, diğer yandan da yerin doğal özelliklerini bağlamlaştırırken “büyük tek ev” fe-
nomenini gevşeten bir kitlesel parçalanma olarak değerlendirilir. Yapıların bulundukları 
alanın içinde doğal dokuyla hemhal olabilmeleri için, parçacıl bir yönelimle tasarlanan 
kitlelerin toprağa oturan alt bölümleri, olabildiğince doğal bir yüzey artikülasyona sa-
hiptir. Bunların üzerlerine oturan üst parçaların ise, incelikli bir biçimde tasarlanmış na-
rin yapılar olarak bir uçuculuk hissiyatı oluşturmaları öngörülür. 

Vicem Yalıları, Bodrum kent merkezi saçaklanmasının güneye doğru en uç noktasında, 
İçmeler tersanelerine uzanan kıyı yolu üzerindeki küçük bir burun üzerinde konumlanır. 
Bugün için kentin bitip kırın başladığı bir konumda olsa da, zaman içinde kent siluetinin 
bir parçası olacağı öngörülemez değildir. Bu silueti bugün yeniden tanımlama fikri, verili 
kısıtlar içerisinde beklenilen yoğunlukları, üstelik mahremiyet düzeylerinin iyi denge-
lenmesini gerektiren müstakil konutlar biçiminde hayata geçirmek, projenin en önemli 
iddiası olduğu gibi kente karşı da bir meydan okumadır.  

Kıyıdan başlayarak üzerinde yükseldiği burnu çepeçevre saran Vicem Yalıları, 7 farklı ti-
polojide, 3’er katlı, büyük metrekareli, 21 birimden oluşur. Keskin topografya, konutların 
kütlesel ağırlıklarını eritmek için bir olanak olarak kullanılır. Gömülen katlar yükseldikçe 
strüktürel eksenleri üzerinden hafifçe kaydırılıp geriye çekilerek topografyayla uyum-
lanır. Konutların burun üzerindeki yerleşimleri, kendiliğindenmiş gibi görünse de basit 
geometrik hesapların ötesinde bir matematik barındırdığını sezdirir. Zemin katların yö-
reye yabancı olmayan taş dokuları ve üzerinde zemin katlardan bağımsızlaşan, incelikle 
tasarlanmış ahşap kutular kitlesel parçalanmaya destek olur, yerle hemhal olmalarını 
sağlar. Öngörünüme giren yapıların teras çatılarınada taşınan peyzaj “inşa sonrası ye-
şillendirme” projesi değil, yapılarla birlikte tasarlanan, tasarlanmışlığını göze sokmayan, 
bulunduğu coğrafyaya hiç de yabancı olmayan bitki örtüsü ve kaya dokusuna uygun 
seçimlerle özenle yerleştirilen, doğal ve konstrüktif öğelerle biçimlenir.

Konut iç mekânlarına da taşınan parçacıl ve brütalist yaklaşım, Akdeniz ikliminde inşa 
edilen “bilindik” kıyı konutu beklenti ve kanaatleriyle güdülenmiş kullanıcı için, oldukça 
şaşırtıcı bir mekânsal deneyim sunar: “Uçuculuk hissi” yaratan dış görünümler içeride 
oldukça kalıcı izlenimlere döner. Duvardan tavana detaysızmışçasına dönen brüt beton 
yüzeyler ayrıksıdır. Giriş holleri tüm katları aynı anda deneyimlemeyi sağlayan oylum-
lu galerilerle biçimlenir. Çatıdan günışığı sızan bu galeriler, bir sergi mekânı titizliğiyle 
ayrıca özel ışıklandırmalarla aydınlatılır. İç dolaşım galeriyi saran heykelsi merdiven ve 
köprülerle sağlanır. Galeri zemininde geniş su yüzeyleri iç mekânları iklimlendirir. 

Vicem Yalıları’ndaki sekansiyel kurgu, ritim duygusu veren, algıları tetikleyen, sinematik 
bir mekân deneyimi sunar; hem içeride olana hem dışarıdan seyredene... Neredeyse 
olağan biçimde yan yana ve üst üste gelivermiş gibi duran taş ve ahşap dokulu konut-
lar, kübik beyaz kütlelerden oluşan tipik Bodrum siluetine ve bütünleştiricilik beklenti-
siyle stereotip çevrelerden oluşan konut dokusuna alternatif bir önerme sunar.
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Vicem Residences are located on a rocky cape on the coastal road that extends from 
the center of Bodrum to İçmeler. The most significant input of the design is the tension 
of the duality between the untouched nature of the coast and the likely intensity of the 
planned buildings. The site plan is evaluated both as a three-dimensional topography 
problem developed with concern for functionality and view and a mass fragmentation 
that loosens up the phenomenon of the “large single house” while contextualizing the 
natural characteristics of the place. In order to have the buildings blend into the natural 
texture that they are placed within, the masses are designed in a fragmented manner 
and have a natural surface articulation, especially in the lower sections that rest on the 
ground. Delicately designed as lightweight buildings, the upper parts resting on these 
lower sections have been envisioned to create a sense of evanescence.

Vicem Residences are located on a small cape at the southern end of the sprawl of 
Bodrum town center, on the coastal road that extends towards İçmeler shipyards. Al-
though the houses are currently located where the urban pattern dissolves into the 
rural area, it is not unlikely that they will become a part of the town silhouette in 
time. The concept of redefining this silhouette, and achieving the expected intensity, 
especially for private residences for which privacy levels should be well organized, is 
not only the most significant issue of the project, but also a challenge directed toward 
the city.

Starting from the shore, rising up and around and embracing the cape that they are 
located on, Vicem Residences consist of a total of 21 units of seven different typologies, 
all of which are three-floor houses with large areas. The steep topography is used as an 
opportunity to dissolve the massiveness of the buildings. The upper floors are slightly 
shifted from their structural axes and recessed on the sunken floor, thus harmonizing 
with the existing topography. The way that the houses settle on the cape seems spon-
taneous, but evokes the feeling that it involves mathematics beyond simple geometric 
calculations. On top of the stone masonry texture of the ground floors that is familiar 
from local architecture, the elaborately designed wooden boxes of the upper floors 
support the fragmentation of the mass, blending the buildings into the topography. 
Carried on to the roof terraces of the buildings in the silhouette, the landscape design is 
not just planting that follows the construction. It has been modestly designed together 
with the buildings, with meticulously placed natural and constructed components that 
are harmonious with the flora and the rock pattern already familiar at the existing site.

The fragmental and brutalist approach carried to the interiors offers quite a surpris-
ing spatial experience to users with an expectation for a conventional Mediterranean 
coastal home: The exterior views that create a sense of volatility transform into quite 
permanent impressions in the interiors. The exposed reinforced concrete surfaces that 
continue from the walls to the slabs, seemingly with no details, are exceptional. The 
entrance halls are shaped as spacious galleries that allow all floors to be simultane-
ously experienced. Apart from the daylight infiltrating from the roof, these galleries are 
specially illuminated with the elaboration of an exhibition hall. The interior circulation 
is provided by the sculptural staircases and bridges that embrace the gallery. The wide 
water surfaces on the gallery floor contribute to the air conditioning of the interior space.

The sequential structure at Vicem Residences offers a cinematic spatial experience that 
gives a feeling of rhythm and triggers perception, for the users inside as well as the 
observers outside. The stone and wood textured blocks that seem to come together 
almost spontaneously present an alternative statement to the typical Bodrum silhou-
ette that consists of cubical white masses and a housing pattern whose expectations of 
unity result in stereotypical environments.
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Çeşme Mamurbaba mevkiinde yer alan beş bağımsız birimden oluşan Komşuluk Ünite-
si, dönemsel kullanılacak konutlarda, minimum zahmetle maksimum konforun yaşana-
bileceği bir dinlenme kompleksi olarak kurgulandı. Mimaride ve detaylarda tercih edilen 
yalınlık, hem bakım hem işletme kolaylıkları sağlarken, yaşantıda da hayatı kolaylaştı-
ran ama dingin duran bir fon etkisi yarattı. 

Çeşme Ilıca Koyu’nda 1950’lerin ortasında inşa edilen Plaj (Şantiye) Evleri, Çeşme’nin 
gerisindeki koyların sayfiye bölgesi olarak gelişiminin en önemli nüvesini oluşturur. 
1980’lerle birlikte ikinci konut yerleşimlerinin Çeşme Yarımadası’na biteviye yayı-
lımı, 1987’de İzmir Havalimanı’nın, 1989’da İzmir-Çeşme Yolu’nun, 1994’te ise Çeşme 
Otobanı’nın açılmasıyla hız kazanmıştır. Yarımadanın hızlı biçimde ulaşılabilir kılınması, 
bölgenin yerel niteliğini hızla kozmopolit bir yapıya dönüştürmeye başlamıştır. İkinci 
konut talebinin niteliğini değiştiren bu gelişmeler sonucu ortaya çıkan, metropolden ka-
çarak gelen öznelerin lüks, konfor, dinginlik arayışlarını karşılayacak rezidanslar, kentin 
yeni figürleri olarak dikkat çekmeye başlamıştır. 

Ilıca art alanındaki Mamurbaba bölgesinde inşa edilen Kırmızı Komşuluk Ünitesi, Ege’nin 
tipik verandalı geleneksel konut tipolojisini yorumlayan beş rezidanstan oluşur. Tek 
kata yayılan biçimlenmesi, betonarme geniş saçak ve pergolaları, geniş saçak altın-
da neredeyse salon kadar geniş verandası, abartıdan uzak malzeme ve detay kullanı-
mı yerel modernist repertuardan izler taşır. Görkemli jestler yapmadan, debdebeden 
uzak yaklaşımlarla lüks konut/rezidans yapmak zor bir şey olmalıdır ki, aksine zor rast-
lanmaktadır. Kırmızı Komşuluk Ünitesi mimari dili ve arkitektonik öğeleriyle duracağı 
noktayı incelikle tespit etmiş görünmektedir. Yapıların bu “düzgün” duruşlarına karşın, 
sitenin peyzaj tasarımı kamusal ölçekli bir parkta rastlanabilecek kadar cüretkâr ve 
ölçekli konstrüktif peyzaj öğeleriyle biçimlenir. Bu tercih, görece küçük parselde, geniş 
verandaların açıldığı ortak bahçe içinde konutların birbirleriyle temasını kesmeden aza-
mi mahremiyeti elde etmek üzere peyzajın işlevselleştirilmesidir. Her konuta ait özel 
havuzlar, bu ortak bahçe içinde ve ortada doğrusal olarak birbirlerine akar biçimde 
yerleştirilir. Sanki bahçeyi baştanbaşa geçen uzun ince bir havuz, alçak duvarlar, ağaç 
dizileri, büyük saksılar, havuz içine doğru kaskatlanma yoluyla bölünerek, her konut 
için yarı mahrem bir düzene kavuşturulur.  

Konutlar net kurulmuş bir plan-işlevsel modülasyonun varyasyonları olarak, site içinde-
ki yerleşimlerine göre birbirlerinden farklılaşır. Odalar sitenin dışına bakacak biçimde, 
yaşama mekânları ise iç bahçeye dönük olarak yerleştirilir. Prizma konut birimleri net 
iki banda bölünürler: Her biri kendi içinde banyolu odalar ince bandı, mutfak ve ve-
randaları da içeren yaşama mekânı ise kalın bandı oluşturur. Evin yardımcısının kaldığı 
birim bazen birine, bazen diğerine kayar. Odalar yaşama mekânına yarı geçirgen bir 
koridor üzerinden bağlanırken, her birinin çeperleri bahçeye doğru geçirgenleştirilir.
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Consisting of five independent units located in the Mamurbaba district of Çeşme, the 
neighborhood unit is designed as a seasonal retreat complex in which maximum com-
fort can be achieved with minimal effort. The simplicity of the architecture and detailing 
provides ease of maintenance and operation while creating a calm background that 
facilitates life in the house.

Constructed during the mid-1950s along Ilıca Bay in Çeşme, Beach  Houses constitute the 
core of the development of the bays behind Çeşme as summer resorts. Initiated during 
the 1980s, the constant spread of summer house settlements at Çeşme Peninsula has 
been accelerated by the opening of Izmir Airport in 1987, Izmir – Çeşme Road in 1989 
and Çeşme Highway in 1994. As the peninsula became quickly and easily accessible, 
the local characteristic of the region started to transform into a cosmopolitan structure. 
These developments changed the essence of the demand for summer houses, leading 
to the appearance of residences as the new figures of the town, developed in response 
to the expectations of people escaping from the metropolitan city, and their search for 
luxury, comfort and serenity.

Located in the Mamurbaba region in the rear portion of Ilıca, Red Neighborhood Units 
consist of five residences that are interpretations of the typical traditional Aegean house 
typology with a veranda.  With their formation spreading out to a single floor, wide 
concrete eaves and pergolas, the veranda almost as wide as the living room underneath 
the wide eave and modest use of materials and detailing, the houses exhibit the traces 
of the local modernist repertory. It is surely a challenging task to design luxury hous-
ing with an approach that refrains from splendor and glamour, as this seldom occurs. It 
is possible to observe an elaborately determined architectural language and precisely 
designed architectonic components at Red Neighborhood Units. In spite of the clean-cut 
stance of the houses, the landscape design is shaped by bold and scaled constructive 
landscape elements that can be encountered in a public scale park design. This is a 
choice that functionalizes the landscape to obtain maximum privacy without interrupt-
ing the contact between the houses in the common garden that the verandas open 
out to within the relatively small plot. In this common garden, the private pools of each 
house are placed linearly in the middle, as lines that flow into each other, as if a single 
long and thin pool passed across the garden, divided by low walls, sequences of trees, 
large flowerpots and cascades into the pool to provide each house with a semi-private 
order.

The houses differ from each other via the variations of a clearly defined planimetric – 
functional modulation, with reference to their position within the settlement. Rooms 
face towards the outside of the site whereas the living spaces are oriented towards the 
inner garden. The prismatic residential units are divided into two clear strips: Rooms with 
private bathrooms form the narrow strip while the living space including the kitchen 
and the verandas constitute the wide strip. The location of the unit intended for the 
housekeeper varies in different units. While the rooms are connected to the living space 
through a permeable corridor, their surfaces are treated with increased transparency 
towards the garden.
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Kısa süreli tatil evleri ve kiralanabilir tatil üniteleri olarak kullanılacak olan yapılar, ola-
bildiğince parçalı bir yerleştirme anlayışıyla ele alındı. Arazinin topografik yapısı, mevcut 
ağaçlar ve bitkiler, karşı yamaçtaki köyden görülebilirlik, parçalı ve dik açılı olmayan 
yerleşmenin temel girdilerini oluşturdu. Rastlantı ile kurgulanmış olanın arasında bir 
yerde duran tasarım kararları böyle ortaya çıktı. Yerel malzeme, işçilik ve teknolojile-
ri kullanarak inşa etme kararı, geliştirilmiş geleneksel yapının yöntemlerini gündeme 
getirdi. Beton, taş, harman tuğlası ve ahşap, temel yapı malzemeleri olarak kullanıldı. 
Yerel ustaların alışkanlıkları ve becerileriyle bizim isteklerimiz ve bir anlamda ‘’zorlama-
larımız’’ doğrultusunda elde edilen yapılar, plan tipleri ve kütle etkileriyle yakın çevrede 
sıklıkla rastlayabileceğimiz örneklerin “evrimleşmiş’’ hali olarak düşünülebilir.

Muğla’nın hemen tüm kıyı yerleşimleri, günümüzde sadece yurtiçinden değil yurtdışın-
dan da insanları kendisine çeken, yazları geçici ikametlerin sürekli olanlara doğru hızla 
evrildiği geniş bir turizm art alanıdır. Fethiye’ye 27 km uzaklıktaki Kızılbel, doğanın tüm 
çekiciliğini barındıran, Toroslar’ın güney yamacına yayılan çam ağaçları arasında bir dağ 
köyüdür. Kızılbel Yaylası’nda köye karşıdan bakan bir yamaca yerleşen evler, iki dö-
nümlük bahçe içerisinde altı birim ve bir havuzdan oluşan kendi habitatı içinde küçük 
bir yerleşimdir. Yazları kısa süreli kullanımlar için inşa edilen üç konut, bakıcı konutu, 
çok işlevli mekân ve havuzla birlikte çalışan bir duş evinden oluşur. Sahipleri dışında 
başkalarına da kısa süreli konaklamalar için açılması planlandığından, yapılar mahre-
miyeti koruyabilecekleri kadar uzak, samimi kurguyu bozmayacak kadar yakın, müel-
lifinin deyimiyle “rastlantıyla kurgulanmış olanın arasında” bahçeye dağılırlar. Akdeniz 
ikliminin tüm karakteristiğini taşıyan köyde, güneş-rüzgâr yönlerinin yanı sıra mevcut 
ağaç gövdeleri ve yumuşak eğimli yamacın topografyası, yerleşimin satranç tahtasını 
kurmuş gibidir. Oyun bunun üzerinde/n oynanır.

Kızılbel Evleri’nin kalbi, içinde büyükçe bir şömine/ocak barındıran cömert tonozlu bir 
bloktur. Le Corbusier’nin soyut bir imkânlar silsilesi olarak ortaya koyduğu modern ko-
nutun bu çok işlevliliği, istendiğinde birlikte yemek yeme, pişirme, zaman geçirme yeri, 
istendiğinde ise bir evin dingin iç mekânı olarak yeniden yeniden örgütlenir. Harman 
tuğlası örgüsü brüt örülen tonoz, tüm görkemiyle yekpare bir yaşam mekânı elde et-
mek üzere içeriyi sarar. Evin sınırları tonozun çeperlerine kadar esner, altında zaman 
geçirmek büyük keyiftir. 

Yerleşimdeki tüm yapı kompozisyonları, taş, beton, harman tuğlası ve ahşabın brüt hal-
lerinden doğar. Yerel ustaların teknik bilgi ve becerileri, tasarımcının bakış açısı ve sezgi-
leriyle denetlenir. Yerel teknikler ve tasarım girdisiyle, olasılıklar olanağa dönüştürülür. 
Yerleşimdeki yapıların tonoz, kırma, düz, her türde üretilmiş çatı örtüleri, özellikle elde 
yapım harman tuğlası gibi malzemelerle, doğanın içinde herhangi bir presizyon beklen-
tisi içermeden denenir. Yapıların strüktürel dış kabukları, iç mekânları ve hatta mobilya 
gibi sonradan eklenen donanımları da kurarlar: Çoğunda var olan büyük ocaklar, duvar 
önlerini çepeçevre dönen beton sedirler gibi... Bunların yanı sıra, yalın ortogonal biçim-
ler içerisinde asgari büyüklüklerde azami işlevsellik, Kızılbel Evleri’nin yerel mimarlığın 
öğretileriyle yoğrulduğuna işaret eder.
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Intended to be used as short-term vacation homes and rentable holiday units, the hou-
ses are designed with a multi-partite mass organization. The topography of the site and 
the existing trees and plants are the basic determining factors for the multi-partite and 
non-orthogonal settlement that can be seen from the village on the slope, thus exposing 
the design decisions that stand somewhere between the incidental and the organized. 
The decision to construct using local materials, workmanship and technology led to 
methods of traditional construction. Concrete, stone, traditional brick and wood have 
been used as the basic construction materials. Formed as a result of the habits and skills 
of the local craftsmen and our demands, or in a sense, enforcements, the buildings can 
be considered an evolution of the examples commonly seen in the surrounding environ-
ment, with their plan typologies and mass effects.

At present, almost all of the coastal settlements of Muğla are part of a wide tourism 
backdrop that attracts people not only from Turkey but from all around the world, thus 
leading to an accelerated evolution of temporary summer habitations into permanent 
residences. Located 27 kilometers away from Fethiye, Kızılbel, a place of natural attrac-
tion, is a mountain village positioned among the pine trees that spread over the south-
ern slopes of the Taurus Mountains. Settled on the slope that faces the village at the 
plateau of Kızılbel, the houses make up a small settlement within its own habitat, which 
consists of six units and a pool located on a two-decare plot of land. The settlement ac-
commodates three houses, a house for the keeper, a multi-purpose space and a shower 
unit that functions via the pool. As it is planned to open the settlement to short-term 
accommodation in addition to the use of the owners, the houses are scattered within 
the garden, placed far enough apart to preserve privacy and close enough to protect 
intimacy. The designer defines this planning as “in between the coincidental and orga-
nized”. In the village, which has all the characteristics of the Mediterranean climate, the 
existing tree trunks and the topography of the soft slope as well as the directions of the 
sun and the wind seem to set the chessboard of the settlement. The game is played on 
this ground.

The heart of Kızılbel Houses is a block with a generous vault that houses a fireplace / 
hearth. Realized by Corbusier as a succession of abstract possibilities, this multi-function-
ality of the modern house can be reorganized over and over, as a dining, cooking, leisure 
space or simply the serene interior of a home. Constructed with exposed blend brick, 
the vault embraces the interior with all its glamour to achieve a monolithic total space. 
The borders of the house extend to the periphery of the vault, and it is a great pleasure 
to spend time beneath it.

All the constructional components in the settlement are generated by the exposed 
forms of stone, concrete, blend brick and wood. The technical knowledge and skills 
of local workers have been supervised by the viewpoint and intuition of the designer. 
Through local techniques and design input, possibilities are transformed into opportuni-
ties. All kinds of roofs used in the settlement, constructed as vaulted, gable or terrace 
roof, are experimented with in nature without any expectations for precision, especially 
using materials such as hand-made blend brick. The structural outer shells of the build-
ings also construct interior spaces and installations such as furniture that are added later: 
for instance the big hearths that exist in most of the units and the concrete benches that 
surround the interior spaces all around, in front of the walls... In addition to these, the 
maximized functionality achieved in minimal spaces within pure and simple orthogonal 
masses indicates that Kızılbel Houses are formed by the principles of local architecture.
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Arkvista Villaları, Kemerburgaz’da orman içinde muhteşem konuma sahip bir arsada yer 
alıyor. Su kemerine komşu, etrafı yemyeşil, içilebilir bir su kaynağı da bulunan arsanın 
içinden dere geçiyor. Derenin üst tarafı ise, orman niteliğinde yeşil bir yamaç. İki orman 
arasında uzanan dar ve uzun yerleşim alanında bulunan arsa, hem yerleşim alanlarına 
ve merkeze yakınlığıyla hem de sakinliğiyle  özelleşmiş bir kullanım olanağı sunuyor. 
Projenin tasarımında, arsanın sunduğu tüm olanakları değerlendirmek temel veri olarak 
ele alındı. Sade, minimalist bir yaklaşımla tasarlamak, ikinci temel tasarım kararıydı. 
Bütün bu yerleşim ve tasarım kriterleri ile ortaya çıkan kurgu; sadelik içinde zenginlik, 
çeşitlilik ve fonksiyonellikle arsanın sunduğu nitelikleri artırmayı sağladı.

Göktürk ile Kemerburgaz arasından Belgrad Ormanları’na bir kama gibi uzanan küçük 
bir yerleşimde konumlanır Arkvista Villaları. Bölgeye adını veren tarihi su kemerlerinden 
olan Uzun Kemer’den kuzeye ayrılıp Ayvat ve Kurtkemeri’ni barındıran tabiat parklarına 
doğru keyifle uzanan orman yolu üzerinde, on üç konutluk bir sitedir. Orman içinden 
akan Ayvat Deresi’nin kıyısında konumlanan konutlar, yüzlerini bu el değmemiş doğaya 
dönerler. Metropolün kıyısında, otoban üzerinden hızla ulaşılabilen bu konum, kentin 
günlük rutininden, boğuculuğundan, endişesinden olduğu kadar dış dünyanın vaatlerin-
den de kaçıp sığınma arayanlara her tür konforu, lüksü, temiz çevreyi ve ideal yaşamı 
sunmayı hedefler. Fakat bunu yaparken, bölgedeki kapalı yerleşimlerin öncülü Kemer 
Country veya Göktürk konutlarındaki yaygın eğilim olan öykünmeci tavra bürünmez. 
Özlenen bir geçmiş, başka coğrafyalardan ithal mimari tarzlar, üretilen yaşantı ve yapılı 
çevreyle uzlaşmayan fütürist konseptler ve imajlar, Arkvista Villaları’nın mimarisine ya-
pıştırılmamıştır. Hedeflenen; minimalist bir dil, sade biçimlenme, asgari malzeme seçimi, 
detaylara boğmayan artikülasyonlardır. 

Konutların, içinde konumlandıkları doğaya karşı tavırları nettir: Ortogonal kütleler için-
de çözülen konut birimleri, kütlesel olarak doğaya açılmaya, hemhal olmaya çabala-
maz. Konutların pencere ve kapı açılımları yine kutular içinde çözülür ve balkon, te-
ras, rüzgârlık gibi ara geçişler olarak mekânsallaştırılır. Kutuları ayrıştıran griden beyaza 
yakın tonlu taş kaplamalar, ritmi ve ahengi kurar; yalın dilin önemli öğelerinden biri 
olur. Aynı sakinlik iç mekânlara da hâkimdir. Seçilecek imgeler dağarının evsahiplerine 
ve yere uyarlanmasıyla elde edilecek döşeme için nötr bir zemin sunar. Konutların iç 
çeperleri mümkün olduğunca delinerek mekânlar geçirgenleştirilir: Uyuma mekânları 
dışında kapılar olabildiğince kullanılmaz; merdiven kovası cam kutu içine alınır; galeri 
ve parapetler şeffaflaşır; ormana bakan yaşama mekânları konut hacminin tümünü 
kullanacak biçimde galeriyle çözülür. Yüksek tavanlı yaşama mekânı, iki kat boyunca 
uzanan cam cephesiyle manzaraya açılır. Kıyısında konumlandığı dere ve orman asıl 
ve asal peyzaj öğesi iken, konut birimlerinin arasında, suyu işlevsel ve görsel olarak 
kullanan güçlü bir peyzaj ortak yaşam alanı olarak kurulur. Konutlar birbirlerinden ve 
ortak yaşam alanından bitkilendirme ya da bahçe duvarlarıyla koparılmaz; sadece ye-
şil / sert yüzey kaplamalarıyla yönlendirilirler. Yüzme havuzunun ve serinleme / kuş 
havuzlarının yanı sıra bahçenin ucunu tutan bar, bu dışarıdan yalıtılmış butik konut 
adası kullanıcılarının bir tür komün gibi doğanın ortasında sosyalleşmesi için mimarinin 
sağlayabileceği bir zemin kurar.
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Arkvista Houses are located on a magnificent plot of land within the forest in Kemer-
burgaz, surrounded by an intense green landscape neighboring the historical aqueduct, 
with a drinkable water resource and a creek running through the site. A forested green 
slope makes up the upper ridge of the creek. Located on a long and narrow settlement 
zone that extends between the two forests, the site offers an exclusive, calm environ-
ment close to the center and the neighboring settlement area. The potential that the 
site offers was the main consideration of the design process. The second fundamental 
decision was to design with a simple and minimalistic approach. Generated by these 
planning and design criteria, the project aims to enhance the qualities offered by the 
site, through richness, variety and diversity achieved within an overall simplicity.

Arkvista Villas are located on a small site that extends like a wedge from between 
Göktürk and Kemerburgaz to the Belgrad Forests. It is a settlement consisting of thir-
teen residences on a pleasant forest road that diverges towards the North from Uzun 
Kemer, one of the historical aqueducts after which the region is named, and extends 
towards the natural parks that house Ayvat and Kurtkemeri aqueducts. Positioned on 
the banks of Ayvat stream, which flows through the forest, the villas face this intact 
piece of nature. Rapidly accessible via the highway, this location positioned at the edge 
of the metropolis aims to provide all types of comfort, luxury, a clean environment and 
an ideal life for people trying to get away from the daily routine, stress and concerns 
of urban life and the promises of the outer world. However, the project does not fol-
low the pastiche approach that is common in Kemer Country and Göktürk residences, 
the pioneers of gated communities in the region. A longed-for fragment of history, 
architectural styles imported from other places, futuristic concepts and imagery that 
do not reconcile with the mode of living and the built environment are not pasted 
onto the architecture of Arkvista Villas. Its objectives include a minimalistic language, 
simple formation, minimum choice of materials and articulations that do not enforce 
the detailing.

The residences have a clear approach in response to the nature that they have been 
placed in. Resolved within an orthogonal plan scheme, the residential units do not 
strive to open out their mass to nature or merge into nature. The fenestration units are 
also resolved in boxes and are spatialized as balconies, terraces and intermediate tran-
sitions such as wind shields. The gray-white stone cladding that separates the boxes 
generates rhythm and harmony, becoming one of the most significant components of 
the simple language. The same tranquility dominates the interiors as well, offering a 
neutral ground for the furnishing approach that will be determined by an adaptation of 
a repertory of selected images to the owners of the house and the place. The interior 
walls of the houses are penetrated as much as possible to make the spaces perme-
able. The use of doors is minimized as much as possible except the sleeping spaces, the 
stairwell is framed by a glass box, the gallery and the parapets are made transparent 
and the living spaces facing the forest are designed as a gallery space that occupies 
the whole volume of the residence. The living space with high ceilings opens out to the 
view through a two-story high glass façade. While the stream and the forest where the 
settlement is located are the primary elements of the landscape, a strong landscape 
that functionally and visually makes use of water is established as a common living 
space. The houses are not detached from the common living space or each other by 
fence plantings or garden walls, but are simply directed by green / paved floors. The 
swimming pool, cooling / bird pools and the bar that holds up the edge of the garden 
create the ground that architecture has been able to provide for the socialization of the 
inhabitants of this isolated boutique residential island, like a commune within nature.  
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ODTÜ Kıbrıs Kampusü’nde davetli yarışma ile yapılan lojman projesinin, yerel özelikler 
kullanılarak çağdaş bir yaşam alanı oluşturma çabası olduğu söylenebilir. Yapıların özel, 
yarı özel ve kamusal alan oluşturacak şekilde konumlandırılması öngörüldü. Kıbrıs’ın 
yerel bir özelliği olan yarı açık mekânlar, (tüm mevsimlerde kullanılabilen) yapıların 
tasarımında önemli kriterlerden biri oldu. Yapıların rüzgârdan etkin olarak faydalanması 
için açıklıklar ve pencereler şekillendirildi. Yapının güneş ışığını alması ve/veya güneş 
ışığından korunması için ışık kırıcılar düzenlendi. Proje, 2007 yılında Ağa Han Mimarlık 
Ödülleri’ne aday gösterilmiştir. 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusü, Kalkanlı’da Akdeniz’e ve Güzelyurt Ovası’na hâkim bir tepe 
üzerinde kurulmuştur. Kuzey vadisinin pitoresk manzarasını çerçeveleyen ODTÜ KKK 
Lojmanları, arada yeşil bir tampon bölge bırakarak rektörlük binasının doğusuna yerleş-
tirilir. Ulusal yarışmayla elde edilen rektörlük, kütüphane, BİM yapı grubunu kurucu öğe 
olarak kabul eden lojmanlar, doğrusal blokların üzerinde hafif strüktürüyle uçan cömert 
ve davetkâr saçak ile altındaki yarı gölgelendirilmiş meydanı, Akdeniz iklimiyle uyumlu 
mimari yaklaşım olarak referans alırlar. Güçlü kuzeybatı rüzgârını regüle edecek kori-
dorlar elde etmek üzere yönlenirken, master planın ızgara plan örüntüsünü topografya 
ve güneş-rüzgâr yönlerine uyarlı biçimde kırarak yeniden kuran bir doku önerirler.

Müstakil, sıraevler ve daireler olmak üzere üç tipte çeşitlenen ODTÜ KKK Lojmanları’nda, 
az sayıda müstakil konut bulunur, yerleşimin dokusunu sıraevler ve sıraev düzeninde 
daireler oluşturur. Konutların kurucu öğesi, güneş kırıcı üst örtülerdir: Yer yer bağım-
sız strüktüre sahip saçaklar sıcak yaz aylarında güneşi azami ölçüde kırarak yapılarla 
arasındaki boşlukla soğutma sağlarken, kış aylarında güneşten faydalanmak üzere açı-
lanır... Kalın hatlı beton strüktürle konutları ikinci bir kabuk gibi saran saçaklar, yerleş-
kenin sıcak iklimde kurulduğunun bilinciyle tüm ekonomik ağırlığından feragat edile-
rek hayata geçirilir. Müstakil ve sıraevlerde açık teraslar ve kapalı yaşam mekânlarının 
üzerinden bağımsız strüktürler olarak geçerken, dairelerde ortak açık sirkülasyonu yu-
karıdan saran basit üst örtülere dönüşürler. Saçaklar, doğrusal blokların sonlarında ve 
çakışma noktalarında yeşil avlulara uzanarak hem çevreye ölçek kazandırır hem de 
yapılı peyzajın öğesi haline gelirler. Lojmanların Akdeniz iklimiyle uyumlu gölgeli, mikro-
iklimsel ortamın yanı sıra ön/arka/ara mekânlar arasında kurduğu geçişlilik ve bloklar 
arasındaki açık köprülerle gökyüzüne doğru kazandığı hacimsel genleşme, zengin bir iç 
sokak ortamı oluşturur.

Müstakil konutlar, üzerinde asal bir kareye oturan saçağın altında hem planda hem 
üçüncü boyutta ileri-geri hareket ettirilerek, ısıtma ve soğutma istenilen bölgelere göre 
ayarlanır. Bağımsız konutların genel plan kurgusu, yüksek hacimli tek katlı yaşama 
mekânına eklemlenen iki katlı diğer mekânlar biçimindedir. Odalara göre daha hacim-
li tasarlanan yaşama mekânları, kepenkli tepe pencereleriyle iyi havalandırılır. Büyük 
oranda adım balkonlarına açılan cam kapılarla tüm odalar, dışarıyla ve manzarayla ilişki 
kurarlar. Kompakt bir tasarımla inceltilmiş, rafine bir mimari dile sahip doğrusal bloklar, 
hızla gelişen insan eli değmiş doğa içinde minimalist brütal hatlarıyla uyum kazanır.
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Carried out at the METU Northern Cyprus Campus through an invited competition, the 
staff housing project represents an effort to create a modern living space by making use 
of local characteristics. The buildings are positioned to define private, semi-private and 
public spaces. As a local characteristic of Cyprus, semi-open spaces usable in all seasons 
constituted one of the most significant criteria in the design of the buildings. The open-
ings and windows are shaped to provide the buildings with an efficient use of the wind. 
Sun-breaks are organized to provide the building with and also protect it from the natu-
ral daylight. The project was nominated for the Aga Khan Architectural Awards in 2007.

The Northern Cyprus Campus of METU was founded in Kalkanlı, on a hill that dominates 
the plain of Güzelyurt and the Mediterranean Sea. Framing the picturesque view of the 
northern valley, METU NCC Housing project has been placed to the east of the Rectorate 
building, leaving a green buffer zone in between. Obtained through a national competi-
tion, the project adopts the Rectorate, Library and IT Center buildings as the founding 
elements, and takes the generous and inviting canopy that floats over the linear blocks 
with its lightweight structure and the half-shaded plaza under it as a reference for an 
architectural approach that is in harmony with the Mediterranean climate. The project 
breaks down the gridded pattern of the master plan in accordance with the topography 
and sun/wind directions and proposes a pattern that reconstructs it. The buildings are 
oriented to regulate the strong wind from the northwest and create wind corridors.

Diversified in three types as private houses, row houses and apartments, METU NCC 
Housing accommodates a small number of private houses. The pattern of the settle-
ment is defined by the row houses and the apartments in the order of row houses. 
The establishing element of the residences are the sun-break canopies. These canopies 
that sometimes have their own independent structure block the sun during the sum-
mer and provide passive cooling by the void between the sun-breaks and the building. 
In contrast, they are angled during the winter to take advantage of the sunlight. The 
canopies that embrace the houses as a second shell with a bold concrete structure 
are realized by disclaiming from their economical cost, with the consciousness that 
the settlement is constructed in a hot climate. While they pass over the open terraces 
and the indoor living spaces as independent structures in the private houses and row 
houses, they transform into simple canopies that cover the common open circulation 
core in the apartments. These canopies extend towards the green courtyards at the 
ends of the linear blocks and at the intersection points, giving scale to the environ-
ment while becoming components of the constructive landscape. Besides the shaded 
microclimatic medium in harmony with the Mediterranean climate, the transitivity es-
tablished between the front / back and intermediate spaces and the voluminous ex-
pansion towards the sky achieved by the open bridges between the blocks create an 
enriched inner street.

Located under a square-shaped canopy, the private houses are moved back and forth 
to adjust the spaces where heating and cooling are required. The general plan scheme 
of the private houses consists of two-story spaces attached to a high living space. 
Planned as more voluminous space compared to the rooms, the living spaces are ven-
tilated through the clerestory windows with shutters. With the majority opening out to 
the view through glass doors and French balconies, all the rooms are connected with 
the outside and the view. With their elaborated compact design and refined architec-
tural language, the linear blocks harmonize with rapidly changing man-made nature 
with their minimal, brutalist lines.
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Manzaraya paralel uzanan uzun ve ince arazi, evlere birbirlerinin arasından veya üstün-
den Bodrum’un perspektifine açılma fırsatı veriyor. Yan yana dizilen bloklar, hemen yan-
larında yer alan bahçe-avlu mekânlarına açılarak diğer tarafa sağırlaşıyor. İç mekânlarda 
hiçbir strüktürel yapının olmayışı ise, istenen yaşama göre istenen kurgunun oluşturul-
masına olanak sağlıyor. 

Deniz tarafında Bodrum’un ünlü eğlence mekânı Halikarnas Kulübü ile sonlanan, üze-
rinde adını aldığı Zeki Müren Ev Müzesi’ni barındıran ünlü caddenin en üst noktasına 
Reef Loft Konutları yerleşmiştir. Bodrum Koyu’nun maviliği arasından yükselen Bodrum 
Kalesi imgesinin kartpostallara yansıyan görüntüsünün bu noktadan yakalandığına hiç 
şüphe yoktur. Koya paralel doğrusal uzanan bu arsa üzerinde inşa edilen konutların her 
birine bu popüler ve eşsiz görüntüyü aracısız biçimde açmak, konutların biçimlendiril-
mesindeki en önemli karar gibi görünmektedir. 

Kuzey-güney yönünde uzanan Reef Loft Konutları, manzara ve arsa biçimlenmesi ne-
deniyle yüzlerini batıya dönmek zorunda kalmıştır. Yükselen topografya içinde toplam 
dört kota yan yana ve üst üste yerleştirilmiş 28 konuttan oluşur. Kaleden bakıldığında 
çıplak beton baza üzerinde yükselen doğal taş ve ahşapla biçimlendirilmiş kübik küt-
leler, beyaz Bodrum kübikleri ile sadece ölçeksel olarak ilişkilenirler. Özgüllük arayışı, 
konutların getirdiği yeni kentsel ölçekten çok, Akdeniz ikliminde konut iç mekânlarının 
açık hava mekânlarıyla kurduğu ilişkide belirir. İki konut birimi arasına neredeyse konut 
birimi hacminde yerleşen açık hava mekânları silsilesi, yani birimler arasındaki bu ritmik 
boşluk, galerili bir iç avlu olarak çalışır. Konutların iç mekânları avluya giderek geçirgen 
hale gelir; çeperleri delinirken, yanındaki konut birimi buraya tümüyle sağırlaşarak av-
luyu özelleşmiş bir mekân haline getirir. Avlu evin hacmini genleştirir, neredeyse üçte 
iki oranında artırır. Plan çözümü nettir: Tüm ıslak mekânlar sağır duvara yüklenirken, 
tümü avluya cam sürgü kapılarla geçirgenleştirilen yaşama mekânı ve odalar diğer ta-
rafta yer alır. Böylelikle konutun avlusu mekânları dışarıdan sararak, konutun iç kori-
doru gibi bağlayıcı olur. Bu kurgu, alışageldiğimiz önce yaşama mekânı sonra görece 
mahrem odalar kurgusunu da tersine çevirir. 

Konutlar girişlerini, arkadaki Atatürk Caddesi’ne bakan iç sokaktan alır. Bu yarı özel so-
kaktan ahşap bölücülerle ayrılan avlular, hem giriş rüzgârlığı, hem konutların açık hava 
mekânı, hem de bunların dış sirkülasyonu olarak işlev görür. Avlu, Bodrum melteminde 
temel yaşam mekânıdır. Avluda galeriyi kuran hafif strüktürden çatıdaki pergolaya, giriş 
kapısını barındıran bölücü öğelerden zemin ve duvar kaplamalarına kadar kullanılan 
ahşap, sıcak Bodrum ikliminde kokusu, rengi, temas edildiğindeki sıcaklığı ve hafifliği ile 
avluyu zenginleştirir.
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The long and narrow site positioned parallel to the view provides the houses with the 
chance of opening out to the perspective of Bodrum, with views from between or above 
the masses. Placed adjacent to each other, the blocks open out to their garden/court-
yard spaces on one side while remaining totally blind on the other side. The houses do 
not have any structural elements within the interior spaces, making it possible to freely 
reorganize the space according to changing spatial demands.

Reef Loft is positioned at the highest point of the famous Zeki Müren Street in Bodrum, 
which houses the Zeki Müren House/Museum, which it is named after, and terminates 
with the well-known Halikarnas Night Club at the seaside. Without a doubt, this is the 
point where the postcard image of Bodrum Castle that rises from the blueness of Bo-
drum Cove is captured. Opening out each house to this popular and unique view seems 
to be the most important decision in the formation of the houses located on the site, 
which extends linearly parallel to the cove.

Extending in the north-south direction, Reef Loft Houses have to face west due to the 
view and the formation of the site. The project consists of 28 houses positioned adjacent 
to and on top of each other on a total of four levels within the rising topography. When 
viewed from the Castle, the natural stone and wood cubic masses rising on an exposed 
concrete base are distantly related to the white cubes of Bodrum, only in terms of scale. 
The search for specificity emerges in the relationship of the residence with the open 
spaces in the Mediterranean climate, rather than the new urban scale that the houses 
introduce. Occupying the volumetric space of almost a whole unit, the series of open 
spaces positioned in between the two houses is a rhythmic void between the units, 
functioning as an inner courtyard with a gallery. While the interiors of the houses be-
come increasingly permeable towards the courtyard with the façades becoming perfo-
rated, the adjacent unit faces the courtyard with totally blind walls, making it a special-
ized space. The courtyard expands the volume of the house, increasing it by at least two 
thirds of its mass. The plan scheme is clear, while all the service spaces lean towards the 
blind wall, the living space and the rooms are located on the other side, opening out to 
the courtyard through glass sliding doors. Thus the courtyard of the house embraces the 
spaces from outside, becoming a connector like an inner corridor. This organization also 
reverses the scheme that we are accustomed to, in which the living space is entered first 
and the relatively more private rooms are accessed later.

The residences are entered from the inner street that faces Atatürk Street at the back. 
Separated from this semi-private street by wooden partitions, the courtyards function 
as entrance windshields and open spaces of the houses as well as their outer circulation. 
Exposed to the breeze of Bodrum, the courtyard becomes the primary living space. Uti-
lized throughout, from the lightweight structure of the courtyard gallery to the pergola 
on the roof, the partition elements include the main entrance and the ground and wall 
finishes.  Wood enriches the courtyard with its smell, color, warmth and lightness, in the 
warm climate of Bodrum.
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Modern çizgilerin hâkim olduğu, Ankara’ya yenilik katacak ve kentsel yaşamı hareket-
lendirecek Next Level’da, ofis kulesinin ikonik yapısı ve ekonomik potansiyelin gücü-
nü ayna gibi yansıtan cephe tasarımının aksine, rezidans kulesi, balkon gibi öğeleriy-
le insan ölçeğinde nakşedilmiş bir cepheye sahiptir. 20 kattan oluşan rezidans kulesi,  
4 m kat yüksekliği, özel tasarlanmış terasları, yerden tavana cam uygulaması ile ku-
zey-güney, doğu-batı yönlerini göz önünde bulundurarak en optimal şekilde ev sahip-
lerine gün ışığından yararlanma olanağı sağlar. Cephenin formu ve balkonların dizilimi, 
çok sayıda farklı daire planına ve her dairenin kendine özgü mekânlardan oluşmasına 
imkân vermiştir. Bu da kullanıcıların kişiliklerini ve ihtiyaçlarını ön planda tutarak seçim 
yapmalarına imkân tanımıştır.

1970’lere kadar Ankara kentsel yerleşiminin sınırlarını belirleyen Konya Yolu’nun (Mev-
lana Bulvarı) Eskişehir Yolu (İnönü Bulvarı) ile kesiştiği nokta, bugün Dışişleri Bakanlığı 
Binası, AŞTİ Otobüs Terminali, birkaç AVM, ofis, hastane, otel kompleksini çeperine alan, 
kentin en yoğun bağlantı noktalarından biridir. Kentsel işlevlerin iyi bir kesitini sunan 
bu konumda, bulvar üzerindeki  tek konut yapısı Next Level konut bloğudur. Ofis ve 
AVM içeren karma yapılara konutun eklemlenmesi, Ankara’da 2010’lara doğru gerçek-
leşir. Next Level, bu kullanımlara ek olarak spor/spa, kütüphane gibi sadece konut için 
özelleştirilen işlevlerle yüksek katlı bir karma kullanım projesi olarak 2013’te inşa edilir. 
Kentsel örüntü içinde konumlanan konut bloku, hızlı otoyol ve metro bağlantılarının 
ötesinde, havaalanı ulaşımının konutlara bir hizmet olarak sunulduğu, kent içi ve dışı 
ulaşımda vakit kaybettirmeyecek olanaklarla kurgulanır.

Bulvar üzerinde ofise göre geride konumlanan konut bloku, 3x7 karolajlı aks sistemi 
içinde, zemin ve üzeri katlarda, 1 kare aks içinde yerleşen tek odalı konutlardan, üst 
katlara çıkıldıkça 4 kare aksa yerleşen 5 odalı konutlara kadar çeşitlilik gösterir. Kent 
içi yüksek konut bloklarında kullanıcıların cam giydirme cepheler ardına hapsedildiği 
yaygın biçimlenmenin aksine Next Level, yüksek konut blokuna ölçek kazandıran, her 
konuta açık hava mekânı sağlayan, ortogonal olmayan geometrisi dinamizm yaratan, 
cephe biçimlenmesi ile hareket edildikçe görsel algıyı tetikleyen bir mekân deneyimi 
sunar. Konutların standart üstü yüksek tavanları ve yerden tavana şeffaf cepheleri fe-
rahlık sağlar. Cephelerin önünde açılanarak uzanan teraslar yine şeffaf parapetleriyle 
mekânın fiziksel sınırlarını eritir ve genişletir. Konutlar sanki kent manzarasına hakim 
birer locadır. Bu konut tipolojisi, var olma biçimiyle artık dış dünyadan koşarak sığınıla-
cak “sıcak bir ev” değildir. Kentin en can alıcı noktalarında konumlanması, hızlı ulaşım 
bağlantıları, panaromik kent manzarasına hakimiyeti, evi kontrol edilebilen bir maki-
neye dönüştüren akıllı konut sistemleri, konut içi servis ve bakımın bir otel yönetimi 
mantığıyla çözülmesiyle Next Level, dışarıdaki yaşamın tüm hızıyla içeride de akmayı 
sürdürdüğü bir kent konutudur. Kompleksin isminin de vaat ettiği gibi, yaşama-çalış-
ma arasındaki mekân-zaman sınırlarının eridiği bir çağda, mekânı çok işlevli kullanan 
kullanıcıların yanı sıra, kenti iş seyahati için belirli sürelerle kullanan yerli ve yabancı 
konuklara da seslenen çağdaş bir barınma türüne “evsahipliği” yapar. Next Level, met-
ropol insanının seçkinci beğenileriyle biçimlenen lüks, kalite, konfor arayışına beklentiyi 
aşan bir yanıt vermenin ötesinde, ürettiği nitelikli mimarlık ile hem kullanıcılarına hem 
kentliye çarpıcı mekânlar ve özgün deneyimler vaat eder.
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Characterized by its modern design approach and intended to introduce novelty and 
enliven urban life in Ankara, the Next Level project has an office tower with an iconic 
structure and a façade design that reflects the power of economical potentiality and 
a residential tower whose façade is engraved with human-scale components such as 
balconies. With its four-meter floor height, specially designed terraces and full-height 
fenestration units, the 20-story residential tower provides the inhabitants with an opti-
mum usage of daylight in terms of the north-south / east-west orientations. The form of 
the façade and the sequence of the balconies allows the formation of diverse plan types 
and unique and distinctive spatial qualities for each plan type, providing the inhabitants 
with a chance to make selections based on their personalities and needs.

The point where Konya Highway (Mevlana Boulevard), which defined the borders of the 
urban settlement of Ankara until the 1970s, intersects Eskişehir Highway (Inönü Bou-
levard) is one of the most intense points of urban connection of the city, surrounded 
by the Ministry of Foreign Affairs building, AŞTİ Coach Terminal, several shopping malls, 
offices, hospitals and hotel complexes. In this location that presents a variety of urban 
functions, Next Level is the only residential block that has brought itself into existence. 
In Ankara, residences began to be included in mixed-use developments involving offices 
and shopping malls shortly before the 2010s. Next Level was constructed in 2013 as a 
high-rise mixed-use development that has additional functions specialized for residen-
tial use, such as sports and spa facilities and a library. Besides instant connection to 
highways and subway lines, the residential settlement is organized with facilities that 
provide transportation to the airport as a service for the inhabitants and other services 
that prevent loss of time for transportation within and outside the city.

With its position recessed from the office block on the boulevard, the residential block 
is organized within a 3 x 7 grid axis scheme in which the ground floor and the first floor 
consist of single room residences resolved within a single square grid and the upper 
floors are organized as larger flats that range up to five-room apartments resolved within 
four square axes. Different from the conventional urban high-rise residences in which 
inhabitants are imprisoned behind glass curtain façades, Next Level offers a spatial ex-
perience that triggers visual perception with movement, with its façade formation that 
gives scale to the high-rise residential block, providing each residence with open space 
and generating dynamism with its non-orthogonal geometry. The interior height above 
standards and the transparent surfaces from the floor to the ceiling provide spacious-
ness to the interiors. The terraces that extend at an angle in front of the façades dissolve 
the physical borders and expand the space with their transparent parapets. The apart-
ments are like lodges that dominate the view of the city. With its mode of existence, 
this residential typology is no longer a “cozy warm home” that provides a shelter from 
the outer world. With its location at the most vital point of the city, fast transportation 
connections, a panoramic city view, smart home systems that transform the house into 
a machine that can be controlled and the way that interior service and maintenance 
are resolved with the logic of hotel operation, Next Level is an urban residence where 
life outside continues to flow at the same pace within the house. As the name of the 
complex also promises, in an era in which the temporal and spatial borders between 
working and living are dissolving, Next Level “houses” a contemporary mode of inhabi- 
tance addressing users that make multi-functional use of the residence as well as tem-
porary local and international visitors on business trips. Besides providing a response to 
demands for luxury, quality and comfort shaped by the elitist taste of the metropoli-
tan person that transcends expectations, Next Level promises remarkable spaces and 
unique experiences to users as well as inhabitants of the city with the qualified archi-
tecture that it creates.
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Konsept, İstanbul’un katmanlı geçmişinin ve farklı ölçekteki yapılarının oluşturduğu 
çokkültürlü ve çoksesli armonidir. İstanbloom ismi bu topraklardan filizlenerek göğe 
yükselen, kentin üst üste yığılmış kütlesel ifadesidir. Bu biçimleniş, onun, mevcut yapı 
ve dokularla ölçekli bir ilişki kurabilmesini sağlar. Zincirlikuyu peyzajından sıyrılarak 
yükselen kulenin İstanbul panoramasına açılımı kadar, siluetteki görünümü de tasarı-
mın belirleyicisidir. Yapı çevresindeki mevcut peyzaj, yapının ofis ve konut girişlerinin 
yer aldığı meydanlarda, avlularda, kat teraslarında ve konutların kendi özel bahçele-
rinde devam ettirilerek, dikey park fikrine vurgu yapılmıştır. Böylece bir yandan doğal 
iklimlendirmeyi sağlamak, diğer yandan yapının iç ve dış mekân algısına yeşilin efekt-
lerini, rengini ve yaşantısını taşımak amaçlanmıştır.

Levent Büyükdere Caddesi boyunca uzanan 1950’lerin sanayi bölgesi, 1990’lardan iti-
baren ülkenin iş ve finans merkezine dönüşerek büyük çoğunluğu karma kullanımlı, 
prestijli ofis, konut, alışveriş/yaşam merkezleriyle dolmuştur. Büyükdere Caddesi’nin 
batısında kalan Levent Mahallesi 1950’lerden itibaren planlı ve örnek bir konut bölgesi 
olarak gelişse de, caddenin doğusundaki Gültepe bölgesi, 1954’te yürürlüğe giren Be-
yoğlu Nazım Planı’nın etkisiyle sanayide çalışan işçilere seslenen, plansız ve niteliksiz 
bir konut bölgesi olarak ortaya çıkar. Bölgenin tek yeşil dokusu olarak kalan Zincirliku-
yu Mezarlığı, 1950’lerde Cansever ve Sayar eliyle biçimlendirilen Merbank Mahallesi ve 
1940’lardan beri inşaat sektörüne teknik eleman yetiştiren İSOV Lisesi’nin tarihi bahçesi 
ve yapılarıyla çevrili arsa, çeperindeki tüm bu yapısal hareketliliğe rağmen 2010 yılında 
vc projesiyle yapılaşmaya açılmıştır. 

İstanbloom, zemininde alışveriş mekânları ve ofisler, üst katlarında konutlar bulunan 
karma kullanımlı, 42 katlı bir gökdelendir. Güçlü tekil blokun yüksekliğini eritmek ister 
gibi, sıfır kotuna doğru güçlenen bir yatay kesme hareketiyle kütleler birbiri üzerinden 
kaydırılır. Büyükdere silsilesinin ikonik figürlerinden biri haline gelen yapı, ana arterlere 
geri plandan ve bugün için ulaşımı sorunlu sıkışık bir doku içerisinden eklemlenir. Zin-
cirlikuyu Mezarlığı’nın yakın bir gelecekte değişmeyecek sıfır düzleminden faydalanan 
çok katlı konut bloku, bu yeşil doku üzerinde sert biçimde yükselerek bunu her kotta 
ve düzlemde avantaja dönüştürür. Her üç-dört katta bir tekrarlayan kayma hareketi, 
farklı İstanbul manzaralarını çerçeveleyen iç avlular ve kat bahçeleri yaratmak üzere iş-
levselleştirilir. Yaşama mekânlarından ve odalardan, onları bağlayarak çepeçevre saran 
iç avlulara adım atıldığında, kent ile arada artık sadece cam cephenin güvenli, konforlu 
ama ferahlık, sonsuzluk hissi veren ince katmanı vardır. Konutların tümüne sağlanan bu 
“kent locaları”, İstanbloom’u yüksek katlı konut yapıları arasında ayrıcalıklı kılar. 

Dış dünyanın karmaşasından, endişesinden olduğu kadar vaat ettiklerinden, macera 
ve bilinmezliklerinden kaçarak sığınılan “ev” tahayyülleri, bu konut tipolojisi için artık 
geçerli değildir. Geçicilik ve hareketliliğin hâkim olduğu bu modern dünyada, kentin can 
alıcı noktalarına hızlı ulaşım olanaklarıyla yerleşen bir kent konutu olarak İstanbloom, 
akıllı konut sistemleri, otel yönetimi mantığıyla kullanıcı adına çözülen konut içi servis 
ve bakım olanaklarıyla, günboyu zaman geçirilen habitat/barınaklar olmaktan çok, kısa 
süreli uğraklar olarak kurgulanır. Tek odadan beş odalı konutlara kadar çeşitlenen yel-
pazede, odaların en az yaşam mekânları kadar metrekare ve donanıma sahip olması, 
mutfakların çoğunlukla yaşama mekânına dahil edilen bir tezgâhtan ibaret kurgulan-
ması gibi yaklaşımlar, seslendiği kentli, özgür, çağdaş, aktif kullanıcının beklenti ve ka-
naatleriyle biçimlendiğine işaret eder.
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The concept is based on the multicultural and stratified history of Istanbul and the plu-
rivocal harmony created by buildings of various scales. As indicated by its name, Istan-
bloom is a massive expression of the stratified city blossoming from the land and rising 
up into the sky. This formation allows it to establish a scaled relationship with the exist-
ing buildings and the urban pattern. Standing out from the landscape of Zincirlikuyu, the 
tower’s appearance within the silhouette and the way it opens out to the panorama of 
Istanbul are the determinants of the design. The existing landscape around the building 
has been extended to the entrance plazas of the offices and residences, the courtyards, 
terraces at the upper floors and the private gardens of the residences, emphasizing the 
vertical park concept. In this way, the project aims to bring the effects, colors and living 
experience of green to the interior and exterior spatial perception of the building.

Extending along Levent Büyükdere Street, the former industrial zone of the 1950s trans-
formed into the central business district of Istanbul and the financial center of the 
country during the 1990s, mainly through prestigious mixed-use office, housing and 
shopping / living centers. In contrast with Levent District, which developed as an ex-
emplary planned residential zone on the western side of Büyükdere Street starting 
from the 1950s, the Gültepe region on the eastern side developed as industrial build-
ings constructed along the Büyükdere Street and an unplanned, unqualified residential 
area addressing the workers of this industrial zone. The project site is surrounded by 
Zincirlikuyu Cemetery, which is the only green pattern of the region, Merbank district 
designed by Cansever and Sayar during the 1950s and the historical garden and build-
ings of ISOV Technical High School, which has been educating technicians for the cons-
truction sector since the 1940s. In spite of the constructional mobility in the region, this 
site was first opened to construction with the Istanbloom project. 

Istanbloom is a 42-story mixed-use skyscraper with retail and office areas at the ground 
level and housing units on the upper floors. As an attempt to dissolve the height of 
the strong monolithic block, the masses slide onto each other with a shear effect that 
gets stronger towards the ground level. As one of the iconic figures of the Büyükdere 
sequence, the building is connected to the major arteries from the back, through an 
intense pattern with problematic traffic. Taking advantage of the ground plane of Zinc-
irlikuyu Cemetery, which is not expected to change in the near future, the multi-story 
housing block rises sternly on this green pattern, turning it into an advantage at every 
level and plane. The mass-sliding that repeats every three or four stories is functional-
ized to create inner courtyards and upper floor gardens that frame diverse views of 
Istanbul. As the inhabitants step out of the living spaces and rooms into the inner court-
yards that connect and embrace them, the only remaining border with the city is the 
safe and comfortable thin layer of the glass façade that gives a feeling of spaciousness 
and infinity. Provided for all the flats, these “urban loges” make Istanbloom a distin-
guished project among the high-rise residential buildings of Istanbul.

The imagery of the “home” that provides an escape from the chaos and concerns as 
well as the promises, adventures and obscurities of the outside world, is no longer valid 
for this housing typology. In the modern world, dominated by transience and mobility, 
Istanbloom is an urban residence with possibilities of rapid transportation to the vital 
points of the city. Equipped with smart home systems and offering service and mainte-
nance options for the inhabitants like those in a hotel, the residential units are designed 
as short-term stops rather than a habitat or shelter to spend the whole day in. Ranging 
from single-room to five-room units, the houses are planned with rooms as big and as 
equipped as the living space, and the kitchens included as a simple counter in the living 
space show that the project is shaped by the expectations and demands of the urban, 
free, contemporary and active user group that it addresses.
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2000’lere yaklaşırken, İstanbul’un en önemli iş alanına dönüşen Büyükdere aksında hâlâ 
endüstriyel yapılar yer alıyordu. Bu yakın tarihine referansla, mevcut betonarme iskeleti 
koruyarak dönüştürülen Levent Loft projesi, bölgenin yaşanan ve sahip çıkılan bir semt 
oluşturmakta öncü konutlarından biri olması açısından da önemli. Tasarım aşamasında, 
öncelikle, böyle çoklu bir konut yapısında kimlerin yaşayacağı hayal edildi. Öngörülen 
konut kullanıcısı tarifiyle, ihtiyaçlar ve binanın nasıl bir yaşam biçimine öncülük edece-
ği değerlendirildi. Sadece bireysel mekânların değil, ortak yaşam alanlarının da önem 
kazandığı bir planlama mimariye dahil edildi. Ana giriş, geniş bir lobiden sağlanarak ilk 
buluşma noktası oluşturuldu; ortak mekânlar tasarımın parçaları haline getirildi. Levent 
Loft’a bağlanan Loft Bahçe, benzer bir yaklaşımla, “soft loft” konseptiyle tasarlandı.

Levent’te Büyükdere Caddesi’nin yoğun arteri üzerinde, caddeye dik, oldukça ince ve 
dar bir parsel üzerinde iki yıl arayla inşa edilen Levent Loft ve Loft Bahçe, ülkemizde 
“loft” konut tipolojisi denilince akla ilk gelen öncül yapılardır. 1950’lerin küçük sanayi 
bölgesi üzerinde inşa edilmeleri ve Levent Loft’un mevcut bir sanayi yapısının strüktü-
rünü kullanması nedeniyle, loft tipolojisi zeminini yakalamış görünür. Fakat günümüzde 
sanayinin bölgedeki izleri çoktan silindiği için Loft’lar herhangi bir endüstriyel iz taşıma-
yan, “soft loft” adı verilen tipolojinin nitelikli mimari örneklerini temsil ederler. Yüksek 
tavanlar, geniş cam açıklıklar, brüt malzemeler ve özellikle brüt beton, total mekân 
etkisini sağlayan esnek ve akışkan plan ve kesitler, Loft’larda soft loftun nasıl hayata 
geçtiğini özetler. Levent Loft’ta mevcut strüktürün kurallarıyla oynanan mimari oyunun 
etkisi ve başarısı, Loft Bahçe’ye daha esnek bir sahada oynandığı ve ilkinden deneyimler 
taşındığı için güçlenerek aktarılır. 

Büyükdere Caddesi üzerinde ve çeperlerinde sürmekte olan yüksek katlı yoğun inşa 
faaliyetinin kuşatılmışlığı içinde, içeriden birbirine geçiş verecek biçimde alçalıp yükse-
len 9, 12 ve 24 katlı Loft’ların yalın ortogonal kütleleri, böylesine ince ve dar bir parseli 
dengeli ve oranlı parçalara ayırıp ölçeklendirirler. Blokların incelikli, dinamik ama yalın 
ve ağırbaşlı dilini, cephelerde konut birimlerini dışavuran modüller kurar. Tasarlanan 
ilk örnek plan yatayda ve düşeyde çeşitlendirilirken, modüllerin cephede tesadüfi gibi 
görünen ama ardında ciddi bir matematik barındıran tekrar, kayma ve ileri geri olası 
hareketleri, konutlardaki bu farklılaşmaya karşılık gelir. Bu kendiliğindenmiş gibi görü-
nen coşkulu hareket, öyle kolayca yakalanacak bir geometri oyunu değil; beklenmedik, 
etkileyici ama tasarlanmış bir hareketliliktir.

Yeni nesil kentlilere seslenen bu tür konutlar artık kişisel habitat/barınaklar değil, 
mekân-zaman sınırlarının eridiği bu modern dünyada, mekânı çok işlevli değerlendi-
ren kullanıcılara seslenen çağdaş bir barınma türünü örnekler. Levent Loft’un zemin 
katı özellikle toplantı salonları, restoran, kafe, spor ve rekreasyon olanaklarıyla tasar-
lanır, böylece üst katlardaki ofis/atölyelerin, kiralanabilen esnek çalışma ve toplantı 
mekânlarıyla genişletilebildiği bir model ortaya çıkar. Loft’lar bu nedenle sadece iyi 
tasarlanmış kent konutları değil, bugün yapıda yaşanan dönüşümün gösterdiği gibi, 
ofis ve/ya ev-ofis ve/ya ev-atölye olarak kullanılan esnek çalışma mekânlarıdır aynı 
zamanda. 

loft bahçe
loft bahçe
İstanbul, 2010
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Approaching the 2000s, the Büyükdere axis, which had transformed into the central 
business district of the city, still housed some industrial buildings. With reference to 
this recent history, the Levent Loft project achieved through the preservation of the 
existing reinforced concrete skeleton is significant as a pioneer housing project in the 
process of creating a living district adopted by its inhabitants. During the design process, 
the prospective users of this residence with multiple units were envisioned, evaluating 
the needs of the defined user and the kind of lifestyle that the building would house. 
This evaluation resulted in a planning in which not only the individual spaces but also 
the common living areas were considered important. Accessed through a wide lobby, 
the main entrance constitutes the initial meeting point, followed by the other common 
spaces that are integral parts of the design. Connected to Levent Loft, Loft Bahçe is de-
signed with a similar approach, with the soft loft concept.

Constructed on a relatively narrow site perpendicular to the street on the busy artery 
of Levent Büyükdere Boulevard, Levent Loft and Levent Bahçe, constructed two years 
apart, constitute the pioneering buildings of the loft typology in Turkey. Considering 
that they are located in a small industrial zone dated from the 1950s and that the Lev-
ent Loft project uses the existing structure of a former industrial building, they seem to 
share a common ground with the origins of the loft typology. However, as the traces 
of industry have been completely removed from the region at present, the projects 
constitute qualified examples of a sub-typology called “soft loft”, which does not exhibit 
any references to industrial archaeology.  High ceilings, wide glazed surfaces, exposed 
materials and especially exposed reinforced concrete, as well as the flexible and flow-
ing sections embody the way the soft loft concept has been realized in the Loft proj-
ects. Bounded by the existing structure at Levent Loft, the impact and success of this 
building is transformed to Loft Bahçe in a stronger way, as it has a more flexible ground 
in addition to the experience acquired from the first project.

Surrounded by the intense construction activity along and at the periphery of Büyük-
dere Boulevard, the 9, 12 and 24-floor orthogonal masses of the lofts rise and fall to pro-
vide access to each other, dividing and scaling this narrow site in a balanced way. The 
elaborate, dynamic but simple and dignified language of the blocks is constructed by 
the modules that express the residential units on the façades. The variations of the first 
sample plan have been developed via horizontal and vertical diversification. The repeti-
tion, sliding and movement of the façade modules seems to be spontaneous, but they 
actually involve a mathematical order that responds to this variation and diversification. 
This enthusiasm is not just a simply-captured play of geometry, but is an unexpected, 
impressive, designed dynamism.

Addressing the new generation of urban citizens that use their space in a multi-func-
tional way, these houses are not just personal habitations or shelters anymore. They 
rather exemplify a contemporary mode of habitation in the modern world, where spa-
tial and temporal borders are dissolving. The ground floor of Levent Loft is especially de-
signed to accommodate meeting rooms, a restaurant, a cafe and sports and recreation 
facilities, in order to allow an operational model where the office / workshop spaces 
on the upper floors can be expanded by leasable and flexible working and meeting 
spaces when necessary. For this reason, the Lofts are not only well designed urban 
residences, but also flexible working spaces that can be used as offices, home-offices 
or home-workshops, as observed in the transformation that the building is undergoing 
at present.
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Antrium’da üç ayrı parselin açıortaylarının kesiştiği noktayı merkez kabul edip bir ya-
pılanma ortaya çıkarıldı. Amaç, aynı elemanları monotonluk hissi oluşturmadan tekrar 
ederek bir bütüne vardırmak, yerleşimin kendi kimliğini kendi mimari karakteri ve ele-
manlarıyla sunmaktı. Binalardaki ritim, her yapının biçimsel olarak üç boyutta ortaya 
çıkış elemanları, renklendirmeleri ve vaziyet planında yer alışlarında okunuyor; yer-
leşim, parçalarıyla değil bir bütün olarak algılanıyor. Projeye bakarken tek bir binaya 
bakmıyorsunuz; buradaki 12 konut bloğunun bir araya gelişi toplu bir etki oluşturuyor.

Antrium Rezidansları, Ümraniye’de TEM ile Şile otoyolunun kesiştiği kavşağın kuzey-
batısında endüstri ve ticaret alanlarının arasında, yeni ofis yapıları ve konut siteleriyle 
gelişmeye başlayan bir bölgede konumlanır. İstanbul gibi bir metropolde sürekli esne-
tilmeye zorlanabilecek imar planları ve kurallarına rağmen, doğusunda kalan, yeni ya-
pılaşmaya en azından yakın gelecekte açılmayacak nispeten korunaklı devlet ormanını 
gözardı etmeden yerleşir.

Antrium Rezidansları, farklı parsellerin birleşimi nedeniyle görece amorf bir arsa üzerin-
de alçak ve yüksek katlı 12 konut bloğundan oluşur. Yüksek bloklar gölgelerini yerleşim 
dışına düşürecek biçimde kuzey çepere,  alçak bloklar ise rekreasyon ve spor alanlarını 
merkeze alarak radyal biçimde yükseklerin hemen önünde kademelenerek sıralanırlar. 
İki yüksek blok ise, gölgelerini diğerlerine düşürmemek amacıyla mesafelenerek  güney 
ucuna yerleşir. Merkezdeki sosyal-sportif canlılığa ve yapılı peyzajın görsel zenginliğine 
odaklanan konut birimlerinin tümünde, yaşam mekânları güneş yönleri farketmeksizin 
yerleşim merkezine, odalar ise çeperlere bakar. Seçilen yapı teknolojisi mekân kur-
gularında tek tipleşme riski yaratsa da, temel bir kurgudan farklı konut tipleri başarılı 
biçimde üretilebilmiştir. Bu kurgu, bol ışıklı geniş giriş holünün özel ve yarı-özel odalar 
ve yaşam mekânları olarak net bir biçimde ayırdığı bir plana oturur. Odalar giriş holü-
ne masif bir kapının soyutladığı ince bir iç koridorla bağlanırlar. Yaşam mekânları tüm 
konutlarda aynı boyut ve yerleşime sahipken, farklı tipolojiler koridor üzerine dizilen 
odaların sayısının artmasıyla elde edilir.

Antrium Rezidansları’nda bu radyal biçimlenme, yerleşim kararları noktasında bırakı-
lır ve yapılar bu peyzajın içinde masif, asal, ortogonal kütleler olarak belirirler. Kübik 
yapılanmanın sınırlarını çizen tünel kalıp teknolojisinin olanakları mekânsal zenginliği 
artırmak için zorlanır ve sınırları esnetilir. Taşıyıcı-duvar ilişkisini iç mekânlarda temiz 
biçimde çözmeye yarasa da, tünel kalıp sisteminin mekânları kutular içinde çözme ge-
rekliliği zorlanır ve tüm birimlerde yaşam mekânları L-planla çözülür. L-planın bıraktığı 
boşluk açık terasa dönüşür, özellikle dubleks konutlardan oluşan alçak bloklarda zen-
gin bir dış oylum yaratır. Her konut bu “locadan” yerleşim merkezindeki canlılığa açılır. 
Beyaz prizmalar ilk bakışta masif bir algı yaratsa da, bloklar yer yer boşaltılarak, bu 
boşluklara hafif renk tonları verilerek, teras çatılarında tesisatı vb. gizleyen geniş açıklıklı 
cesur kirişlemeler yapılarak teraslar hafifletilir veböylece incelikli ve dinamik bir etkiye 
kavuşturulurlar. Pantone kataloğunun en uçucu renkleri, yarıklarla boşaltılan hacimlerin 
artikülasyonunu ve ışığın tonunu değiştirir.
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At Antrium, the intersection point of the bisecting angles of three independent plots has 
been chosen as a center for the building formation. The design objective was to make 
use of the repetition of identical elements without generating a feeling of monotony and 
to define the identity of the settlement based on its own architectural character and 
elements. The rhythm in the buildings becomes legible in the three-dimensional formal 
components of each building, their coloring and their positioning on the site plan, with 
the settlement being perceived not with its parts, but as a whole. As you view the pro-
ject, you do not look at a single building, but rather experience the totality effect created 
by the way the 12 buildings come together.

Antrium Residences are located between the industrial and commercial zones to the 
northwest of the junction where TEM and Şile Highway intersect in Ümraniye, in an area 
being developed with new office buildings and residential settlements. The buildings 
are placed without disregarding the relatively well-preserved state forest to the east, 
which will probably not be opened to new construction in the near future, in spite of 
the fact that the construction laws of metropolitan Istanbul are constantly under the 
threat of being overruled.

A result of the unification of different parcels, Antrium Residences consist of 12 low-rise 
and high-rise residential blocks on a relatively amorphous site. The higher blocks are 
placed at the northern periphery to cast their shadows outside the settlement, whereas 
the lower blocks radially line up in a cascaded sequence, with recreation and sports 
areas at their center. The two high-rise blocks are placed towards the southern edge at 
a distance, in order to avoid casting their shadows on the others. Focusing on social and 
athletic liveliness and the visual richness of the constructive landscape, all the residen-
tial units have their living spaces facing the center of the settlement and rooms facing 
the periphery, regardless of the orientation of the sun. Although the chosen building 
technology creates a risk of monotony in the spatial organization, diverse residential 
types have been successfully generated from a single basic organization. This scheme 
rests on a plan in which the entrance hall clearly divides the spaces as private and 
semi-private rooms / living spaces. The rooms are connected to the entrance hall by a 
narrow inner corridor. While the living spaces have the same dimension and orienta-
tion throughout the project, different house typologies are achieved by increasing the 
number of rooms lined up along the corridor.

In Antrium Residences, this radial formation is abandoned at the point of site plan 
decisions, and the buildings appear as solid, orthogonal, primary masses within the 
landscape. The tunnel form technology that defines the edges of the cubic formation 
has been forcibly applied, in order to improve the spatial richness. Although the tunnel 
form technology clearly resolves the relationship between the structure and the walls, 
the necessity of resolving all spaces in boxes has also been forced, with all the living 
spaces planned as L-shaped. The void defined by the L plan scheme is turned into an 
open terrace, creating a rich exterior space especially in the low blocks made up of 
duplex apartments. Every residential unit opens out to the liveliness at the center of 
the settlement from this “lodge”. At first sight, the white prisms create a massive effect. 
By creating occasional voids in the block and coloring them in light tones, making bold 
beams with large spans that conceal the installations on the roof terrace and  planting, 
the terraces are made more lightweight, acquiring a more elaborated and dynamic ef-
fect. The lightest colors of the Pantone color chart change both the articulation of the 
masses, which are permeated with slits, and the tone of the light.
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Kayabaşı 17. Bölge ve Ataşehir Şerifali Konutları, TOKİ tarafından uzun zamandır prototip 
nokta bloklar ile üretilen sosyal konut tipolojisi için alternatif oluşturulması amacıyla, 
2009 yılında açılan ulusal yarışmayla elde edilmiş iki yerleşmedir. Söz konusu sürecin 
hedefi; sosyal konut üretiminde aynı aktörlerin süreçte yer aldığı ve aynı kısıtlı zaman-
sal ve ekonomik ölçütlerle, ancak tasarımcının sürecin bir parçası olduğu daha nitelikli 
yerleşmeler üretilebilir mi sorusuna yanıt aranması olarak özetlenebilir. Söz konusu 
sınırlı imkânlar dahilinde gerçekleştirilen projelendirme süreçlerinde yerleşme formu, 
konut bloklarının ve konut birimlerinin bir araya getirilme yöntemi, birim konutun iç 
mekân çözümleri, açık alan düzenlemeleri, mimari dil, malzeme ve detaylandırma ko-
nularında yarışma sürecinde sunulan öneriler, kademeli olarak hayata geçirilebilmiştir. 
Her iki proje de, sosyal konut planlamasında tâbi olunan koşullar bağlamında kontrollü 
bir farklılaşma ve çeşitlenme anlayışı üzerine kuruludur.

Sosyal konut üretimi için 1984 yılında kurulan TOKİ, 1990’larda toplu konuta ayrılan önemli 
kaynaklara rağmen nitelikli tasarım ve uygulama standardını kuran bir sistemin eksikliğini 
giderememiştir. 2000’li yıllardan itibaren ise, kentleşme politikalarını yönlendiren, sadece 
dar/orta gelirliler için değil, büyük oranda üst gelir grubuna seslenen konut yatırımları 
dahil ülkede inşai tüm alanlarda faaliyet gösterme hakkına sahip tek kurum haline gelir.
Kendisine yöneltilen, tek elden çıkma “stereotip konutlar ve çevreler” eleştirisini bertaraf 
etmenin yollarından biri olarak TOKİ, 2009’da İstanbul Kayabaşı bölgesi için ulusal bir ya-
rışma düzenlemiş ve kazanan projelerden birini hayata geçirmiştir. Kazanan projenin mü-
ellifleri, Kayabaşı’nda elde ettikleri deneyim ve mimari değerleri bir adım öteye taşıyarak 
Ataşehir Şerifali bölgesinde de bir uygulama gerçekleştirirler. Kayabaşı ve Şerifali bölgele-
rindeki konut yerleşimleri, kalın gövdeli, noktasal TOKİ blokunun altındaki topografyadan 
bağımsız gridal düzenin satranç tahtasını altından çekmek yerine, aynı ekonomik kısıtlar 
içinde, üzerine yerleştiği zeminin olanaklarını değerlendiren, kentin heterojen ve renkli 
dokusunu yeni bir anlayışla yaratmak konusunda ortaklaşırlar.

Kayabaşı Konutları’nda 7 doğrusal ve 2 nokta blok, tek odalıdan 4 odalı konuta değişen 
metrekarelerde, aynı kütle içinde 6, 8, 13 kat yüksekliğindeki bitişik nizam konut tipo-
lojisiyle biçimlenir. Yerleşim planında doğrusal kütleler, birbirleriyle kuracakları ilişkiler, 
birbirlerinin görüş açılarını kesmeme, topografya verileri, manzara/güneş yönleri gibi 
temel veriler çerçevesinde, farklı kat yükseklikleriyle alçalıp yükselir ve konum alırlar. 
Eğimli arazinin de katkıda bulunduğu bu kütle hareketine, kentin renkli dokusunun ta-
sarlanmış biçimi katkıda bulunur. Pantone yelpazesinin pastel tonları açılıp kapanarak, 
fugalarla ölçeklendirilen cepheye, sıradan bir dokuda olanın aksine, uyumsuzluğa ola-
nak tanımayan bir renklilik ve hareket getirir. Blokların doğrusallığı ve yer yer açılanan 
yerleşimi, hem aralarında daha geniş yeşil alanları olanaklı kılar hem de yüksek istinat 
duvarlarını bertaraf ederek peyzaj içinde insancıl ölçeği sağlar.

Şerifali Konutları’nda ise tek odalıdan 3 odalı konutlara kadar çeşitlenen 5, 7 ve 13 katlı 
bloklar, Kayabaşı’ndaki bitişik nizam konutların doğrusallığı yerine U-planlı bir kurguy-
la biçimlenir. Alçalıp yükselen kütlelerin yarattığı dinamizme, Kayabaşı’nda olduğu gibi 
renklerin cepheler için değil, bu kez kütleleri kendi başlarına okutmak üzere araçsallaştı-
rılması katkıda bulunur. U-bloklar; farklı kat yüksekliklerinin yanı sıra ileri-geri kaymalar, 
ayrı kütlelermiş izlenimi veren yarıklar gibi asgari kütle hareketleri ile azami plastik etki 
yaratır. Algıları tetikleyen sekansiyel bir mekân deneyimi sunar. Kent dokusundaki ano-
nim karaktere referansla, müelliflerinin deyimiyle “değerini ve gücünü bir araya gelme 
yönteminden alan ... sekansiyel kurgu, kontrollü bir farklılaşma ve çeşitlenme” elde edi-
lir. Zemin ve altında yarattığı yaya geçitleri, yeşil çatılı yarıaçık otopark alanları ile yerle-
şimdeki akışları toparlayan, geçirgenleşen ve yeniden örgütleyen bir hareketlilik sunar.

Kayabaşı ve Şerifali konut yerleşimleri, TOKİ konut üretiminin ekonomik ve zihinsel 
kısıtlarını akıllıca alt eder.
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Initiated with the objective of developing an alternative for the social housing typology 
that has been carried out by TOKI as standardized point block projects for several years, 
Kayabaşı 17th District and Ataşehir Şerifali Residences are two settlements whose de-
signs were acquired through the national project competition in 2009. The aim of this 
process can be summarized as the search for an answer to the question of whether 
more qualified settlements can be produced with the same actors, time limits and finan-
cial constraints, but via a process that also involves the designer. Carried out with these 
limited resources, the proposals made during the design process, including the general 
form of the settlement, the way residential blocks and units are brought together, the 
interior planning of each individual unit, the design of the open spaces, the architectural 
language, use of materials and detailing could be completed in stages. Both projects are 
based on a search for diversity and variation within the context of the general conditions 
of social residential planning.

Founded in 1984 with the objective of producing social housing, TOKI has not been able 
to overcome the lack of standards for qualified design and implementation in spite of 
the significant funds allocated to social housing, especially during 1990s. Largely since 
the year 2000, it has become a powerful institution authorized to be directly involved in 
all fields of construction in the country, directing urbanization policies and investing in 
residential projects that address upper income groups rather than low – middle income 
families. As a means of overcoming criticism on its production of stereotypical houses 
and environments, TOKI organized a national project competition for the Kayabaşı re-
gion in Istanbul in 2009, and implemented one of the winning projects. The designers 
of the winning project carried their Kayabaşı experience one step further to implement 
another project in the Şerifali region of Ataşehir. The common achievement of the TOKI 
settlements at Kayabaşı and Şerifali regions is that they do not repeat the conventional 
bulky point blocks of TOKI placed on a grid that is independent from the topography. 
Instead, within the same economic constraints, they attempt to recreate the heteroge-
neous and colorful pattern of the city with a new approach that also takes advantage of 
the topography that the buildings are placed on.

In Kayabaşı Housing, seven linear and two point blocks are designed as six, eight or 
13-story blocks in adjacent order, offering housing units ranging from single bedroom to 
four-bedroom apartments. In the site plan, the linear blocks are raised and positioned 
based on basic criteria like the relationships that the blocks establish with each other, 
the concerns about not blocking the view of others, topographical data and the direc-
tions of the view and the sun. Supported by the sloped topography, this mass move-
ment is also improved by the designed form of the colorful pattern of the city. In contrast 
with a conventional pattern, the pastel tones of the Pantone chart open and close to 
generate a colorful and dynamic mass organization that does not lead to a lack of har-
mony on the façades, which are scaled with joints. The linearity of the blocks and their 
settlement that is occasionally angled makes it possible to define wider green areas in 
between while overcoming the need for high retaining walls, thus achieving the human 
scale within the landscape.

In Şerifali Housing, the five, seven and 13-story blocks are positioned with a U-plan 
scheme rather than the linearity of the adjacent order in the Kayabaşı experience. The 
proposed units range from single bedroom to three-bedroom apartments.  The dyna-
mism created by the high and low masses is improved by the use of color. Different 
from Kayabaşı, where color was used for the façades, color is functionalized in Şerifali 
to make each mass individually legible. In addition to varying block heights, the slides 
that run back and forth and the slits that create the impression of separate masses are 
minimal mass movements that generate maximized plastic effects. The project offers a 
sequential spatial experience that triggers the senses. With reference to the anonymous 
character in the urban pattern, the sequential organization that “takes its merit and 
power from the method of coming together”, in the designers’ own words, leads to a 
controlled diversity and variation. With the pedestrian passages created on and below 
the ground and the semi-open parking spaces with green roofs, the project generates a 
dynamism that gathers the flows in the settlement and reorganizes them.

Kayabaşı and Şerifali housing settlements intelligently and skillfully overcome the eco-
nomical and mental constraints of the residential production of TOKI. 1

2



193



194

1 3

2 4 5



195



196

Mimar : Selçuk Avcı | Avci Architects
Architect  

İç Mimari : Avci Architects
Interior Design  

Peyzaj Mimarı : Avci Architects
Landscape Design 

İşveren : RDM Group
Commissioned by

palazzo dorottya rezidans
palazzo dorottya residence
Macaristan, 2010



197

✎

Palazzo Dorottya yakın zamana kadar, üst katlarında konutlar, alt katlarda ofisleri olan 
bir banka binası olarak kullanılıyordu. Avlusunda tasarlanan yeni modern bir bina ile 
korumayı teşvik eden 18. yüzyıldan kalma dış cephe gözden geçirilerek, yapı eski ünü-
ne yakışır görüntüye kavuşturuldu. Bu sayede, binanın dışı orijinal şekliyle geçmişin 
kalitesini yansıtırken, avluya çağdaş bir yorum getirildi. 85 adet konut için geniş bir 
yelpazede seçenekler sunan farklı daire kategorileri ile, müşterilere hem stil hem biçim 
bakımından alternatifler arasından seçim yapma şansı tanındı. Daireler, yalnız yaşayan 
profesyonellere ya da öğrencilere uygun stüdyolardan kalabalık ailelere yönelik çok 
katlı büyük dairelere kadar, çeşitli alıcı kategorilerine cevap verecek şekilde tasarlandı. 

Budapeşte kent merkezinin can noktası, Buda’yı Tuna üzerinden Peşte’ye bağlayan 
kentin simgesi Chain Köprüsü’dür. Köprünün Peşte’ye açıldığı Széchenyi Meydanı ile 
hemen 300 m ötesindeki kentin ünlü noktalarından Vörösmarty Meydanı arasında ka-
lan en önemli yapı ise, uzun yıllar banka ve konut olarak kullanılan Palazzo Dorottya… 
Yapımı 1824’e uzanan ve çok katmanlı yapım süreçleri ile günümüze ulaşan yapının 
son katmanı, zeminde alışveriş, zemin üstünde ofis, ama yoğunlukla konut olarak dış 
kabuğu korunarak 2010 yılında geçirdiği dönüşümdür. Avrupa kent merkezlerinde mi-
mari değeri kadar ekonomik değerlerini de hâlâ koruyan, özellikle 18. ve 19. yüzyıl yapı 
stokunun karma kullanımlarla dönüşümü, kentsel canlanma için önemli araçlardan biri 
olmuştur. Kentlerin geceleri de yaşayan merkezler haline gelmesi için banliyölere kaçan 
kentlileri, güvenlikli, görece küçük ama konforlu, sağlıklı konutlara özendirmek amacıy-
la, kent merkezlerindeki bu “karma kullanım” kompozisyonları içinde konutlar ağırlıklı 
yer tutmaya başlamıştır.

Palazzo Dorottya, zemin ve üzerindeki iki katı Macar mimar Mihály Pollack’ın neoklasik 
stilde biçimlendirdiği, zaman içinde farklı mimarlar tarafından genişletilen ama asıl ünü-
nü, avlusundaki ünlü Macar mimar Alajos Hauszmann’ın neobarok banka holü ile kaza-
nan bir 19. yüzyıl yapısıdır. Yapılan son dokunuş, avluda Hauszmann holünün yeniden 
inşasını, Pollack’ın neoklasik kabuğunun restorasyonunu ve bu kabuğun içine avluya 
doğru çağdaş bir yorumla günümüz mimarlığının nitelikli konut önermelerinden birini 
içerir. Cepheler özgün detay, renk ve dokularıyla “inşa edildikleri” gibi restore edilirken, 
konut iç mekânlarında klasik ve yeni mimarlığın, geleneksel ve modern atmosferin 
buluşmasında çağdaş bir anlayış hâkimdir: 19. yüzyıl yapısının fiziksel izleri ve mimari 
artikülasyonu konutlarda aynen korunurken, tümünün üzerine beyaz rengin yalınlaş-
tıran, ortaklaştıran, dinginleştiren filtresi uygulanır. Tarihselliğin yarattığı aura sezdirilir, 
ama göze sokulmaz. 

Yapı adasının ucunu tutan Palazzo Dorottya’nın üç yönden aldığı giriş sayısı dörde çı-
karılır. Avluyu saran U biçimli yeni konut bloğu dört bölgeye ayrılır ve ihtişamlı eski 
merdivenlerin karşısına yerleştirilen yeni dolaşım çekirdekleriyle erişim kolaylığı artırılır. 
Sokağa ya da avluya bakan, iç avluya ya da çatı terasıyla gökyüzüne açılan, tek katta 
ya da dubleks, stüdyo ya da geniş metrekareli tüm ölçeklerde çalışılmış 85 konuta ev-
sahipliği yapar. Konutların ortak noktası, farklı kotlar da barındıran eski yapıyla yeni ya-
pının konut içi kullanımları zedelemeyecek hatta yeni olanaklar yaratacak uzlaşmaları 
araması; mekânların eski yapı kabuğunun elverdiği bütün kıvrımları, hem ışığı artırmak 
hem de işlevsel kılmak üzere kullanmasıdır.
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Until recently, Palazzo Dorottya was used as a bank building with offices on the lower 
floors and residences on the upper floors. With the new modern building designed for 
its courtyard and the conservation and restoration of its original façade dated from the 
18th century, the building re-acquired its prestigious look worthy of its former reputa-
tion. In this respect, while the exterior of the building reflects the quality of its history 
with its authentic appearance, the courtyard is re-interpreted with a modern and con-
temporary approach. With the 85 residences that provide a wide diversity of categories, 
clients are given a wide range of alternatives to choose from in terms of form and style. 
The apartments are designed to respond to the demands of a wide user group, ranging 
from single professionals and students to crowded families in need of multi-story, large 
apartments. 

Connecting Buda to Pest over the river Danube, Chain Bridge is the symbol of the city 
and the most vital point of the city center of Budapest. Formerly used as a bank and 
its residences for many years, Palazzo Dorottya is the most significant building locat-
ed between Széchenyi Square, where the bridge opens out to Pest, and the famous 
Vörösmarty Square located 300 meters further on. With its initial construction dated 
back to 1824 and the multi-layered processes of construction and refurbishment that 
it has undergone, the building reached its final phase with a restoration in 2010, with 
its exterior shell conserved and the interiors re-organized to include shopping on the 
ground floor, offices above the ground floor and mostly residences in the rest of the 
building. Preserving their architectural as well as economic value, the 18th and 19th-
century building stock and their mixed use transformation is an important medium 
of urban regeneration in European city centers. In order to provide safe, small but 
comfortable and healthy residential alternatives for inhabitants fleeing to the suburbs 
and in order to transform the city centers into 24-hour living spaces, these mixed use 
developments in city centers are largely dominated by residential use.

With its neo-classical formation at the ground floor, the first and the second floors, all 
originally designed by the Hungarian architect Mihaly Pollack, Palazzo Dorottya is a 
19th-century building that has been expanded by other architects over time, gaining 
much of its reputation through the neo-baroque bank hall in its courtyard, designed by 
the famous Hungarian architect Alajos Hauszmann. The final touch involved the recon-
struction of the Hauszmann Hall in the courtyard, the restoration of the neo-classical 
outer shell of Pollack and a qualified contemporary housing proposal within this shell. 
As the façades are restored in accordance with their authentic detailing, color and tex-
ture, and the interiors of the residential units are shaped by a contemporary approach 
that blends classical architecture with contemporary architecture and a traditional at-
mosphere with a modern one. While the physical traces and architectural articulation 
of the 19th-century building are precisely preserved in the residences, everything is 
treated with a simplifying, unifying and calming filter of white. The aura of historicism 
is felt, but not overstated.

Positioned at the edge of the building island, Palazzo Dorottya has been provided with 
an additional fourth entrance. The new, U-formed housing block that embraces the 
courtyard is separated into four regions, and accessibility is improved with additional 
circulation cores placed across the original, stately staircase. The building accommo-
dates 85 residential units with diverse options: facing the street or the courtyard, open-
ing out to the inner courtyard or to the sky through a roof terrace and single floor or 
duplex houses with scales ranging from studios to larger apartments. Common points 
of the residential units are their search for a reconciliation between the old and new 
buildings, an effort to resolve the existence of different levels without harming interior 
use and a focus on generating new potentialities. Another common point that should 
be mentioned is the effort to take advantage of all the cavities that the original building 
shell provides, using them to improve lighting conditions and functionalizing them to 
achieve an optimized use of space.
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92 hanelik bir toplu konut projesi olan Asma Bahçeler tasarlanırken, hedef kullanıcıla-
rın bir arada yaşarken de müstakil konut konforuna ulaşmaları oldu. Konutlar yüksek 
eğimli arazinin eğim çizgileri referans alınarak araziye yerleştirildi. Böylece doğal topog-
rafyaya en az müdahaleyle, yeşille bütünleşen, geniş bahçeli konutlar elde edildi. Arazi 
topografyasının kıvrımları boyunca uzanan, körfez manzaralı sokak üzerine sıralanan 
konutlarla komşuluk ilişkileri kurulması amaçlandı. Ayrıca konutlar içindeki her yaşam 
alanının bahçe ve manzara ile ilişkisi kuruldu. Evin içinin her mekânda dış ortam ile 
biraradalığı sağlandı.

2000’lerle birlikte deprem tehdidinin ülkede en belirleyici kentsel dönüşüm nedeni ha-
line gelmesi, benzeri yerleşimlerde olduğu gibi, İzmir Narlıdere’de de kentsel morfolojiyi 
çeşitlendirmiş; adeta Narlıdere ile Urla’yı aynı kentsel saçaklanma havzasına atmıştır.

Narlıdere’nin Çeşme Otoyolu’ndan denize kadar olan bölümü müstakil konutlar ve ko-
nut siteleriyle yeşil ve alçak katlı gevşek bir kentsel dokuya sahipken, otobandan güney 
yamaçlara doğru tırmanan kısmı yüksek katlı apartmanlar, rezidanslar, toplu konut si-
teleriyle yoğun bir yapılaşmayla biçimlenmeye devam etmektedir. Narlıdere yamaçla-
rının keskin topografyasında inşa edilen Narbel ve Narkent toplu konut sitelerine nefes 
aldırmak üzere, Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi adıyla geniş bir parkın yapımı sür-
mektedir. Asma Bahçeler Sitesi, parkın hemen yanında Altınvadi’ye bakan yamacı sara-
rak yerleşir ve çevresindeki stereotip apartman çevrelerinden ilk bakışta topografyanın 
parçası gibi davranan alçak katlı süreğen yerleşim formasyonuyla ayrışır. Konumlandığı 
yüksek kot nedeniyle, kent ve körfez manzarasına yükselmeden de açılabilen konu-
munu akıllıca kullanır. Müstakbel evsahiplerinin çevredeki yoğun yeşil dokuya ve nefis 
körfez manzarasını eşit ve demokratik biçimde, birbirlerinin görüş alanına girmeden 
paylaşmaları, yerleşim kurgusunun en temel belirleyicisidir.

Giriş alınan en alt kottaki birimler sayılmazsa, iki-üç katlı süreğen konut birimleri yama-
cın özgün kotlarına oturarak topografyayla uyumlanırlar. Keskin topografya ve olanak-
larını çeşitli nedenlerle hiçe sayan çevredeki yüksek yapılaşmalar arasından, böylelikle 
paradoksal olarak “sıyrılırlar”. Terasevler yaklaşımı yeni bir tavır olmasa da, yapı ve ya-
lıtım teknolojilerindeki gelişmeler tipolojinin yaygınlığını artırmış durumda. Asma Bah-
çeler, vadi yamacına geriye doğru iyi ve yeterli mesafelerle yaslandıkları için, konutlar 
her ne kadar ortak bahçeler ve balkonların gerisine dizilseler de, mahremiyet düzeyleri 
parabolik eğimleri nedeniyle de büyük ölçüde korunur. Betonarme teraslar topografik 
çizgilerin altını çizerken, üst üste bindirme payları geniş tanımlandığı için yapay yeşil 
teraslar değil, ağaç dikilebilen gerçek peyzajlarla biçimlenir. Bahçeyi biçimlendirme öz-
gürlüğü, “konutu” “eve” dönüştüren, sahiplenmeyi, benimsemeyi artıran önemli girdi-
lerdendir. Cephelerde tuğla, ahşap gibi sıcak malzemelerin kullanımı, yeşil çatı örtüsüyle 
görsel bütünleşmenin etkisini artırır. Her iki konut biriminin girişini aldığı hacimli ortak 
nişler, gerek endüstriyel tasarım ölçeğindeki artikülasyonları, gerekse kullanıcılarına ta-
nıdığı kişiselleştirme olanakları nedeniyle başarılı mekânlardır.
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Asma Bahçeler is a mass housing project consisting of 92 residential units in which the 
major design objective is to provide users with the comfort of a private residence within 
a collective living environment. The buildings are positioned on a steep site with refe-
rence to the topography lines of the slope, thus minimizing interventions into the natural 
topography while creating residences with wide gardens that merge with the exist-
ing greenery. Aiming to establish an intimate neighborhood relationship, the residential 
units are lined up along a wide pedestrian walkway with a view of the bay, which 
extends along the curves of the topography. Each living space within the house is con-
nected with the garden and the view. All interiors are integrated with the exterior space.

As the general seismic threat became the most significant reason for urban regeneration 
in the country after the 2000’s, the urban morphology in Izmir Narlıdere became diversi-
fied, like in similar settlements, placing Narlıdere within the same urban expansion zone 
as Urla.

While the part of Narlıdere extending from Çeşme Higway to the sea has a green, loose 
and low density urban pattern with private residences and residential settlements, the 
section from the Highway towards the southern slopes is shaped by intense construc-
tion activity involving high rise apartments, residences and mass housing settlements. 
An extensive park called “Yaşar Kemal Valley of Culture and Arts” is under construc-
tion, intended to provide breathing space for the Narbel and Narkent mass housing 
settlements constructed on the harsh topography of Narlıdere slopes. Asma Bahçeler 
settlement is located adjacent to the park, embracing the slope that faces Altınvadi and 
distinguishing itself from the surrounding stereotypical apartment environment with its 
low-rise, continual settlement formation that seems like a part of the topography at first 
sight. Located at a high level, it wisely uses its position, which opens out to the view of 
the city and the bay without rising. The most essential determinant of the settlement 
scheme is providing prospective users with an equivalent share of the surrounding in-
tense green pattern and the magnificent view of the bay without interrupting each 
other’s fields of view. 

With the exception of the units at the lowest level that house the entrance, the two- 
and three-floor continual residential units are settled on the natural levels of the slope 
and harmonized with the topography. Thus, they paradoxically stand out within the 
surrounding high-rise settlements that neglect the harsh topography and its potentiali-
ties for various reasons. Although terrace housing is not a new architectural approach, 
developments in construction and insulation technology have contributed to the spread 
of the typology. Since Asma Bahçeler units rest back on the slope of the valley at suf-
ficient distances, although the houses are lined up behind common gardens and balco-
nies, their level of privacy is preserved to a great extent, due to their parabolic slope. 
While the reinforced concrete terraces emphasize the topographic lines, the gardens 
are formed by actual landscapes in which trees can be planted rather than just artificial 
green roofs, thanks to the wide overlapping distances between successive blocks. The 
freedom to shape and modify the garden is an important factor that transforms the 
house into a “home” and improves adoption and the feeling of belonging.

The use of warm materials such as brick and wood contributes to the visual unification 
with the green roof covering. The voluminous common niches that provide entrances 
to the two units at each side are skillfully designed spaces with their articulation on the 
industrial design scale and the possibilities of personalization that they offer to the users.
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35. Sokak, İzmir Ulukent’te bir araziye kuruldu. Kent ile kırın buluştuğu bir alanda apart-
man bloğu ile kır evini buluşturan bir tipoloji geliştirdik. 2 km’lik bir sokak boyunca 
müstakil ve sosyal yaşamı birlikte kurguladığımız sokak çizgisi üzerine özel alanları, sos-
yal donatıları, servis alanlarını ve altyapı hatlarını yerleştirdik. Böylece yapının kıvrımları 
arasında kesintisiz yeşil alanlara yer açtık. 2.000 kişilik nüfusa ev sahipliği yapacak olan 
35. Sokak, tıpkı geleneksel bir Ege kasabası gibi batıya bakan yamaçlara seriliyor. Coğra-
fi yapının da yardımıyla, 6 ev tipi çeşitli farklılıklarla tekrar ederken, aralardaki boşluklar 
da kahveler, kütüphaneler ve başka sosyal mekânların bulunduğu dinamik bir silsile 
yaratır. Sokak ve aradaki avlular, hiçbir noktada birbirinin tekrarı değildir. Her seferinde 
toprak ve manzara ile özgün ilişkiler kurarak ilerler.

İzmir’in Foça ve Menemen’e doğru uzanan kuzey ulaşım ekseni üzerindeki Ulukent, 
kent merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta yeni gelişim bölgelerinden biridir. 35. Sokak, 
Ulukent’in tarım arazilerinin bitip keskin eğime sahip tepelerinin başladığı noktada, gü-
neye bakan bir yamaçta 60 m’lik kot farkını optimize ederek şekillenen 550 konutluk 
bir yerleşim... Yerleşime ismini veren süreğen bir sokağın çeperlerini oluşturan ve her-
biri bu sokağa açılan altı konut tipinin çeşitlemelerinden oluşan sıraevlerden oluşur. 
Topografyanın eğimini takip ederken düzayak, keskin biçimde kırılarak eğimi yarmaya 
başladığında kademelenen sokak, kırılma noktalarında kreş, kitabevi, kafe, spor salonu 
gibi sosyal olanaklarla beslenir. Geleneksel bir sokak tarifleme naifliğine düşülmez. Ak-
sine zigzag çizerek yerleşimi kateden bu 2 km’lik sokak, araç dolaşımı ve tüm altyapıyı 
zemin altına alarak zeminin üzerini kullanıcılara bırakır. Böylece konutlarda özel alan-
ların kamusal alanlarla temasının tasarım zeminini hazırlar; ikametin ticaret ve sosyal 
etkinliklerle besleneceği noktaları kurgulayarak hareketli ve dingin bölgeleri belirler. 
Sonuçta az katlı yapılarla biçimlenen, güneşli, yeteri derecede samimi, iyi ölçeklendiril-
miş, çağdaş bir kurucu öğe haline gelir. 

Kentsel ile kırsal alan arasındaki bölgede konumlanmasından dolayı, çevresini gözardı 
etmeden ölçeğini uyarlayarak kuran, müelliflerinin tabiriyle “kırsaldan kentsele yapılan 
geçişi” yakalayan bir yaklaşımı benimser. Tek ve iki katlı tasarlanan altı konut tipi, bazen 
keskin topografyayla, baktığı manzarayla, güneş-rüzgâr yönleriyle uyumlanarak, bazen 
de kullanıcı lehine çokça iddialaşarak farklı kombinasyonlarla biraraya gelir. Neredeyse 
her konut biriminin topografyayla kurduğu ilişki lokasyona özel olarak değiştirildiği için, 
tipoloji içinde çeşitlenmeleri getirir. Yer yer kazır, düzeltir, kendi mantığını kurarak ye-
niden yaratır. Otopark da dahil tüm altyapı konutlarla birlikte yol aldığı için, yerleşimin 
üçte ikilik bölümü “‘temiz yeşile” bırakılır. Her seferinde çevresiyle, manzarayla, yeşille 
özgün ilişkiler kurarak türlü kombinasyonlar üretir ve sokak kurgusunun barındırması 
gereken çeşitliliği sağlaması açısından en temel kurguyu başarıyla desteklemiş olur. 

Yeni orta sınıfa hitap eden 35. Sokak, lüks kategoride sunulanlardan çevresel ve mimari 
kalite anlamında taviz vermeden, bütünleşik sosyal donatılarla yapıya nasıl artı değer 
katılabildiğini göstermek açısından başarılı bir konut yerleşimidir.
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35. Sokak was established on a site in Ulukent, Izmir. In an area where the city meets 
the countryside, we developed a typology that brings together the apartment block 
with the country house. The two-kilometer stretch of street along which we organized 
independence and social life together also serves as a base for social facilities, service 
spaces and the substructure network, thus creating room for uninterrupted green areas 
in between the curves of the building. With an expected population of 2,000 people,  
35. Sokak spreads out on Western slopes like a typical Aegean town. As the six different 
types of houses repeat with variations, a dynamic series of spaces are created with the 
voids, coffee shops, bookstores and other social spaces defined in between, aided by 
the topography. The street and the courtyards in between do not repeat at any point, all 
offering unique relationships established with the ground and the view.

Located on the northern transportation axis of Izmir that extends towards Foça and 
Menemen, Ulukent is one of the new zones of urban development located 20 kilome-
ters from the city center.  Positioned where the agricultural zone of Ulukent ends and 
the steep slopes begin, 35. Sokak is a residential settlement that consists of 550 units 
formed by optimizing a 60-meter level difference on a slope facing south. The settle-
ment consists of row houses that constitute the peripheries of the continual pedestrian 
street that the project is named after. The row houses accommodate variations of the six 
housing typologies that all open out to this street. The street is flat as it proceeds parallel 
to the topography and is inclined when it sharply turns and starts to split the slope. The 
breaking points of the street are served by social facilities such as a nursery, bookstore, 
cafe and sports hall. The project does not fall into the naïve role of defining a traditional 
street. On the contrary, the two-kilometer street that traverses the settlement in zig-zag 
manner gathers the vehicular circulation and the substructure underneath it, leaving 
the above-ground level to the users. Thus, it prepares the ground for the design of how 
private spaces come in contact with the public areas, organizing the points where the 
habitation is nourished by commercial and social activities and determining the active 
and serene zones. Consequently, it becomes a sunny, sufficiently intimate, and well-
scaled contemporary founding element formed by the low-story buildings.

Due to its location in between the urban and rural zones, the project adopts an approach 
that constructs its scale without overlooking its environment and seizes “the transition 
from the rural to the urban”, in the designers’ words. The six residential types designed 
as single and two-story units come together in diverse combinations, sometimes harmo-
nizing with the sharp topography, the view and the sun-wind directions but also often 
challenging them for the benefit of the user. Since every single house relates with the 
topography in a different way based on its specific location, variations within a typo-
logy are essential. The site is excavated, modified and recreated, within its own logical 
framework. As the whole substructure proceeds parallel to the houses and the parking, 
two thirds of the settlement is left a “clean green”. With each housing unit establishing 
unique relationships with the environment, the view and the greenery, the project also 
achieves the variety required by the street concept.

Addressing the new middle class, 35. Sokak is a successful residential settlement that 
does not compromise on the environmental and architectural qualities offered by luxury 
housing projects and succeeds in adding value through the integrated social facilities 
that it offers.
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Arazinin bulunduğu bölgede az katlı yapılar olması, ormana yakınlığı, çatı arası kulla-
nımını koşullaması ve öngörülen daire büyüklükleri gibi veriler, projenin yerleşim ve 
kitlesel oluşum kararlarında etkili oldu. Düzenli bir taşıyıcı sisteme oturan, doğrusal 
planimetrinin, farklı büyüklükteki konut biriminde kesintisiz bir biçimde sürdürülme-
siyle, dairelerin gün ışığından en iyi şekilde yararlanmaları sağlandı. Doğu-batı yönünde 
yerleştirilen doğrusal blokların orta bölümlerde kopartılmasıyla, kuzey-güney yönünde 
ortak alana dönüşen derin boşluk, ana peyzaj kotunun bir altında düzenlenen sosyal 
tesisle de sağlam bir ilişki kurarken, bloklar arasındaki boşluklar, özel bahçeler olarak 
düzenlendi. Ana yüzey tanımlayıcıları, doğal taş, ahşap ve çıplak beton gibi, zaman için-
de “iyi eskiyen” malzemelerden oluşturuldu.

İstanbul’un kentsel yaşamından yalıtılmış, neredeyse sadece kapalı konut sitelerin-
den oluşan bir ada izlenimi yaratan Göktürk, birbirlerinden kopuk, yüksek duvarlar ar-
dında farklı kurgular barındıran konut yerleşimlerinden oluşur. Yapının müelliflerinin 
Göktürk’te tasarladığı konut yerleşimleri, bu stereotip çevreleri dönüştürme, ezberleri 
bozma yönündeki arayışlarıyla ayrışır. Bunlar arasında, mimari kalitesiyle bölgenin ni-
teliğini değiştiren, hatta bölgede “Göktürk mimarisi” diyebileceğimiz bir stereotipin çe-
şitli taklitlerle üretilmesine öncülük eden “arketip”leri barındıran bir yerleşimdir Arketip 
Konutları...

Çeper blok kurgusunu işlevselleştirerek ortak yeşil ve sosyal alanlara daha fazla olanak 
tanıyan bir kurguya sahiptir. Göktürk’te sokak yaşamından soyutlanan kullanıcıların 
sosyalleşme arayışlarını yerleşke merkezinde ama “sokaktaki gözler”den uzakta zengin 
rekreasyon olanaklarıyla yanıtlayan Arketip, çeper blokun bölgede yaygınlaşmasında 
rol oynayan konutlardan biri haline gelmiştir. Çeper blokun monotonlaşma ve aynılaş-
tırma riski, blokların yer yer nişlerle kırılarak kullanıcılar için yarı kamusal karşılaşma 
mekânlarının çoğaltılmasıyla giderilir. Konutların mahremiyetinin ortak yaşam alanla-
rından ustalıkla ayrıştırıldığı kurgu, çeperden merkeze yatay ve düşeydeki katmanlaş-
mayla elde edilir: Zemin konutlarından kademeli biçimde göçürülerek oylum ve derinlik 
kazandırılan avlu, içerisinde sosyal alanlar, yüzme havuzu, yürüyüş yolları ve rampalar 
içeren iyi tasarlanmış bir peyzajla biçimlenir. 

Zeminden çatı arasına kadar dolu dört katlı çeper bloğun süreğenliğiyle elde edilen 
yatay etki, alttaki iki katın taş baza, üstteki iki katın ahşap kütle etkisiyle birleşerek 
artırılır. Alttaki iki katın teraslarla geriye çekilerek yarattığı kolonadlı baza üzerinde yük-
selen açık, yarı açık, kapalı kepenklerle biçimlenen üst katlar, sanki daha hacimli, daha 
havadar, daha özenli ele alınan yaşam mekânlarıyla Rönesans mimarlığının pianonobile 
etkisini yaratır. Evrensel arketiplerdendir. Merkezdeki ortak kat holünden iki yana dağı-
lan, stüdyo konutlardan dört odalı konutlara, zemin bahçeli konutlardan çatı teraslı ko-
nutlara, işlevsel sıralama tümünde şöyledir: Mutfak/banyo gibi servis veren mekânlar, 
yaşama mekânı/odalar gibi servis edilen mekânlar ve en uçta teraslar... Tüm konutların 
önünde yeşil zemin terasları ve/ya avluya/çepere bakan ahşap teraslar boylu boyunca 
uzanır. Teraslardaki ahşap kepenkler özel yaşamın dışa açılma makas aralığını kullanıcı-
nın tayin edebilmesine olanak tanır. Yerel mimarlığa referansla “ayazlık” olarak tanım-
lanan teraslar, yerel mimarlıktaki arketiplerden biridir. Ev kavramının ilk imgelerinden 
Laugier’nin “ilkel kulübe”si, yani kübik kütle ve üzerinde üçgen alınlıkla biçimlenen be-
şik çatı, Arketip’in mimari dilinin oluşumunda etkili görünür. Ortak bilinçaltında var olan 
arketipler, yapıyı var eder.
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The site planning and mass formation of the building were determined by the relatively 
low buildings in the surrounding region, the proximity of the site to the forest, the condi-
tion to use the roof space and the envisioned apartment dimensions. Based on an or-
dered structural system, the linear planimetry is continued in residential units of diverse 
dimensions without interruption, providing the apartments with an ideal use of daylight. 
Generated by the break at the central section of the linear blocks positioned along the 
east-west axis, the deep void along the north-south axis becomes a central space that 
establishes a substantial relationship with the social facilities located under the main 
landscape level. The voids between the blocks are organized as private gardens. The 
major surfaces are defined by “well-aging” materials such as natural stone, wood and 
exposed reinforced concrete.

Consisting of diverse residential settlements with high peripheral walls, Göktürk dis-
trict gives the impression of being an island made up of gated communities, isolated 
from the urban life of Istanbul. The designers’ residential projects in Göktürk are dis-
tinguished from others through their search for ways to transform these stereotypical 
environments and transcend the ordinary. Among these projects, “Arketip Houses” is a 
settlement that has changed the overall character of the region with its architectural 
quality and pioneered the imitative reproduction of a stereotype that can be defined as 
“Göktürk Architecture”, with the archetypes that it hosts.

The general structure of the project functionalizes the perimeter block organization 
and provides a wider area for common green zones and social spaces. In response to 
users isolated from street life in Göktürk and their demands for socialization, Arketip 
offers various recreation possibilities at the heart of the settlement, away from curious 
eyes on the streets.  It is one of the settlements that has been influential in the spread 
of the perimeter block model. The risk of monotony and uniformity is resolved by the 
occasional niches that break up the blocks and provide semi-public points of encounter 
for users. The organization, in which the privacy of the residences is skillfully separated 
from the common living spaces, is achieved through a horizontal and vertical stratifica-
tion from the periphery to the center. Progressively curved in from the ground floor flats 
to provide spaciousness and depth, the courtyard is shaped by a well-designed land-
scape that accommodates social spaces, a swimming pool, walking routes and ramps.

Achieved through the continuity of the four-story periphery block from the ground to 
the roof, the effect of horizontality is strengthened by the stone base of the two lower 
floors and the wooden mass effect of the two upper blocks. Rising on the colonnaded 
base created by a recess in the two lower floors, the upper floors are shaped by the 
open, semi-open and closed shutters, generating an expression like the piano nobile 
of Renaissance Architecture, with their voluminous, spacious and elaborately-designed 
living spaces. This is a universal archetype. The central circulation hall serves the vari-
ous flats on both sides, from the studio flats to the four-room apartments and from 
the ground floor residences with gardens to the roof apartments with terraces. The 
residential units all have a common functional sequence: service spaces such as the 
kitchen and bathroom, served spaces such as the living space and the rooms, and the 
terraces at the very end. Defined as “porches” with reference to local architecture, these 
terraces are one of the archetypes of that architecture. Early imagery of the concept of 
the house, Laugier’s primitive hut, a cubical mass with a gable roof, seems to have been 
influential in the formation of the architectural language of Arketip. Archetypes that 
exist a priori in the collective subconscious have brought the building into existence.
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Yalın Evler Projesi, Göktürk’te insan ve insanın doğa ile ilişkisini alışılagelen kodların 
dışına çıkarak sorgularken, bölgedeki konut projelerinin ihtiyaçlarına ve bildik problem-
lerine farklı yanıtlar üretmeyi başarmıştır. Yapının içerisinde yer alan tüm birimler en iyi 
şekilde ışık ve hava alacak şekilde, her biri doğu ya da batı istikametinde tasarlanmıştır. 
Taşıyıcı strüktür olarak betonarme ve çeliğin avantajlarını karma bir şekilde öne çıka-
racak kompozit bir sistem kullanılarak cephelerdeki geçirgenliğin mümkün olduğunca 
artırılması ve alanlardan tasarruf edilmesi hedeflenmiştir. Güneş enerjisini dört mev-
sim kontrollü olarak kullanmaya olanak veren ve bir iklim kalkanı vazifesi gören yarı 
geçirgen dış ahşap kabuk, aynı zamanda tamamıyla cam olarak tasarlanmış blokların 
mahremiyetini sağlamaktadır.

İstanbul Göktürk’te, yerleşimin kuzeyde Göktürk Göleti’ne doğru çözüldüğü ve ormana 
karıştığı bir noktada konumlanır. Bugün için orman kıyısında konumlansa da, zaman 
içinde biteviye konut sitelerinden oluşan bu kapalı yerleşimler denizinin bir parçası 
olacağı öngörülemez değildir. Yalın Evler’i çevresinden ayrıştıran ilk tavır, konut sakinle-
rinin sosyal yaşam kurgusunu diğer siteler gibi kendi içine dönük kurmuş olmasına rağ-
men, bunu siteyi çevreleyecek yüksek duvarlar ardında çözme kolaycılığına düşmemiş 
olmasıdır. Bunun yerine, genelde kent merkezlerinde tercih edilen bir yaklaşım olarak 
yerleşimi çevresinden ince bir bazayla koparır. Böylelikle konutlar ve sosyal alanların 
mahremiyeti üst kota taşınarak sağlanırken, alt katlarda Göktürk yerleşimine hizmet 
verecek sosyal ve ticari mekânlara kontrollü biçimde bağlanır. Ana caddeye doğru sem-
te hizmet veren birimlerin yer aldığı baza, konut bloklarının altına doğru sadece konut 
sakinlerinin kullanımına sunulur: Yer yer delinip gömük avluyu, ışık ve hava bacalarını, 
yer yer yükseltilip çocuk oyun alanları, yüzme havuzunu mekânsal olarak kurar.   

Yalın Evler, üçgen bir arsa üzerinde V-biçimli, birbirine temas etmeyen doğrusal iki ko-
nut bloğundan oluşur: Yoğun ve gömük baza üzerinde yükselen hafif ve olabildiğince 
şeffaf... Betonarme ve çeliğin kompozit kullanımıyla iç mekânlarda akışkanlığı ve strük-
türel kesitlerin kalınlığını azaltan bu tercih, yapılardaki geçirgenliğin elde edilmesindeki 
en büyük etkendir. Bu “yalın” kütleleri, incelikli ahşap bir ızgara doku kabuk gibi cep-
heden çatıya dönerek sarar. Yerden tavana cam duvarlarla biçimlenen konutlarda bu 
ahşap kabuk tek hamlede birkaç oyun kurar: İncelikli bir perdeleme sağlayarak yaşam 
mekânlarında mahremiyeti, doğu-batı güneşi alan cephelerde güneş kırıcı olarak iklim-
lendirmeyi, çepeçevre saran ince balkonlarda ve çatı teraslarında yarı açık dış mekânı 
sağlar. Doğrusal blokların uçlarında heykelsi biçimde yükselen merdivenlerin saçağı ha-
line gelen ahşap ızgaralar, cepheden geriye çekildiği için yapı kütlesiyle bir türlü bütün-
leşemeyen çatı katını da yapı bünyesine alır. Cam cepheler ve ahşap ızgaralar arasında 
kurulan bu bütünleştirici zarf-mazruf ilişkisi, çatıya dönüldüğünde çeşitlenmeye başlar: 
Ahşap ızgaralar kırma çatının çelik taşıyıcıları üzerinde yer yer delinerek yerini iç gale-
rilere ışık alınmasını sağlayan cam ışıklıklara bırakır. Çünkü blokların merkezinde yapı 
derinliği boyunca yatayda ve düşeyde uzanan iç galeri ve merkezden iki yana dağılan 
konutları bağlayan köprüler, çatıdan süzülen ışıkla beslenir. Bu galerili sistem ince uzun 
koridorların tekdüzeliğinden kurtarır; konut sakinleri arasında göz aşinalığı kurulmasını 
ve görsel iletişimi sağlar; dubleks konutlarda giriş alınmayan katta koridoru ortadan 
kaldırarak galeri derinliğini artırır; ışıkla beslenebildiği için iç mekânda yeşilin altyapısını 
kurar...
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Exploring man and his relationship with nature outside of conventional codes, the Yalın 
Evler project in Göktürk succeeds in generating alternative responses to the common 
problems and necessities of the housing projects in the region. Designed to receive the 
best possible daylight and ventilation, all the units in the building are located in the east-
ern or western direction. Making use of a composite structural system that benefits from 
the advantages of steel and concrete simultaneously, the major objective is to maximize 
the transparency of the façades and optimize the use of spaces. The semi-permeable 
wooden shell acts as a climatic shield and allows a controlled use of solar energy in all 
seasons, improving the privacy of the blocks designed completely with glass.

“Yalın Evler” is located in Göktürk, Istanbul, at a point where the settlement dissolves 
towards Göktürk Lake to the north and blends into the forest. Although the project 
is currently located at the edge of the forest, it can be anticipated that in time, it will 
become a part of the landscape of gated communities that consists of continuously 
constructed residential settlements. The initial approach that distinguishes “Yalın Ev-
ler” from its environment is that although it establishes an introverted social life, as in 
the other settlements, it achieves this without using high peripheral walls around the 
settlement. Instead, the settlement is detached from its environment by a thin base: 
an approach chosen more often within urban areas. Thus, while the privacy of the resi-
dential and social areas is achieved by positioning them on the upper level, the social 
and commercial spaces on the lower floors that serve Göktürk are connected to the 
residential units in a controlled way. Occupied by the units serving the whole district 
at the main street façade, the base serves only the inhabitants under the residential 
blocks: In places it is perforated to create a sunken courtyard and light and ventilation 
wells, and in places it is elevated to spatially define the children’s playground and the 
swimming pool.

Located on a triangular site, “Yalın Evler” consists of two linear residential blocks po-
sitioned in a V-form without touching each other, rising lightly and with maximized 
transparency on an intense and embedded base... The composite use of reinforced 
concrete and steel is a choice that minimizes the structural sections and improves the 
fluidity in the interiors, as it also constitutes the most influential factor in achieving the 
transparency and permeability of the building. These “simple” masses are embraced 
by a delicate wooden grid like a shell, continued from the façade on to the roof. In the 
houses formed by glass walls from the floor to the ceiling, this wooden shell takes on 
several tasks at once: It provides privacy for the living spaces through a delicate screen-
ing, achieves air conditioning by functioning as a sun-break on the east-west facing 
façades, and creates a semi-open exterior space on the narrow balconies surrounding 
the periphery and the roof terraces.  Defining  the eave of the staircases, which rise in 
a sculptural manner at the ends of the linear blocks, the gridded wooden shell also in-
corporates the roof floor, which cannot unify with the building mass due to its recessed 
façade. This unifying relationship of the envelope between the glass façade and the 
gridded wooden shell involves further variation on the roof: The wooden gridded shell 
mounted on the steel structure of the hip roof is occasionally perforated, replaced by 
glazed skylights that provide light to interior galleries. The interior galleries that extend 
horizontally and vertically along the building depth at the center of the blocks and the 
bridges that connect the apartments distributed on two sides are nourished by the light 
that infiltrates from the roof. This system of galleries breaks the monotony of narrow 
and long corridors, provides familiarity and visual communication between neighbors, 
increases the gallery depth by removing the corridor at the levels without entrances 
at duplex apartments and constructs the a green basis in the interiors, since it can be 
nourished by daylight...
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İstanbul Çekmeköy’deki Evidea Konutları, konvansiyonel yerleşmelerden farklı bir dü-
zende ele alındı. İnşaat alanı, yükseklik sınırı, kotların belirlenme yöntemleri, çıkmaların 
oranları gibi koşulların belediye tarafından; konutların büyüklüklerine göre dağılımla-
rı, oda sayıları, servis alanlarının büyüklüğü, kullanılacak malzemeler, maliyet sınırları 
gibi piyasa ve satış koşullarına ilişkin kararların yatırımcı kuruluş tarafından belirlendiği 
projede, verilerin yorumunun yapılması amaçlandı. Çevredeki gelişmenin başa çıkılmaz-
lığını kabul ederek içe kapanan bütünsel bir kitle yapısı üzerinden biçimlenen Evidea 
Konutları’nda, blokların ortasında kalan geniş alan, çeperlerde özel alanlar, alçaltılmış 
orta bölümde ise ortak alanlar olarak bir iç mekâna dönüştürülürken, araç sirkülasyonu 
konut bloklarının dışındaki yol ve kapalı garajla sınırlandırılarak bu alandan uzak tutuldu.

İstanbul Anadolu yakasında 2009 yılında kurulan Çekmeköy Belediyesi’nin sınırları Alem-
dağ Ormanları’na kadar uzanır. Demografik yapısı sürekli değişen Çekmeköy’ün 2000’ler-
le birlikte ülke genelinde yaşanan kentsel dönüşümlerin gözlenebildiği iyi bir laboratuvar 
olarak kentsel yapısı da dinamiktir. Şile Otoyolu üzerinde Kemerdere Kavşağı çeperinde 
inşa edilen Evidea Konutları, kentsel yaşam kalitesinin görece düşük olduğu bölgenin 
değişken çevresel ve kentsel koşullarına sırtını dönüp kendi hikâyesini kendi içine kapa-
narak kuran bir yerleşimdir. İsminin ima ettiği “ideal ev” arayışlarının “ideal çevre” içinden 
doğacağı, onunla bütünleşik olması gerektiğini söyler. Çevresinden alamadığı referansla-
rı, kuramadığı bağlamsal ilişkileri, kendine ve “ideal”ize ettiğine dönerek arar. Orta, orta-
üst gelir seviyesine seslenen konutlarda, sosyo-kültürel hedef “eğitimli ve çağdaş aileler 
için ideal yaşam fırsatı” sunmaktır. 

Çerçevelerin katı biçimde belediye ve yatırımcı kuruluş tarafından çizildiği Evidea Konut-
ları, tek odalıdan 4 odalı konuta çeşitlenen 15 farklı tipolojiyle üretilmiş 473 konuttan 
oluşan, 4 ila 9 kat arasında alçalıp yükselen bir çeper bloktur. Yerleşke dışına bakan 
cephelerinde düz duvar etkisi yaratacak denli kütlesel dinamizm ve inceliklerden yok-
sun bloklar, orta avluya bakan cephelerinde kütlesel hareketlilik sergilemese de, geniş 
balkonlar, hareketli ahşap kepenkler, matematiği çalışılmış parlak renkli yüzeylerle di-
namik bir dokuya kavuşurlar. Yerleşimin kalbi avludur. Yaşam mekânlarının tümüy-
le avluya yönlendirildiği konutların mahremiyeti, ortak yaşam alanlarından düşeydeki 
katmanlaşmayla ayrıştırılır: Zeminden kademelenerek derinlik kazandırılan avlu, doğal 
ve konstrüktif peyzajla biçimlenen rekreasyon alanları, spor tesisleri, kreş, çarşı, yüzme 
havuzu, yürüyüş ve bisiklet yolları, meyve bahçeleri, su öğeleri, çim amfileri içeren dev 
bir bahçe; bütün akışları sünger gibi toplayan sosyalleşme mekânıdır.

Evidea Konutları, esnek olmayan çerçeveler içinde üretilmiş olsalar da, mimarlığın mü-
teahhitlik pratikleri karşısında elinde tuttuğu kozların iyi değerlendirildiği, iyi yaşam 
çevreleri yaratmanın maliyet ve yapı ekonomisinden bağımsızlaşabileceğini gösteren, 
kendi kendine yeterli bir yaşam çevresi oluşturmaktadır.
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Located in Çekmeköy, Istanbul, Evidea Residences are designed with an order that differs 
from conventional settlements. With the buildable area, height limitations, ground floor 
levels and projections determined by the municipality and marketing and sales-oriented 
decisions  such as the distribution of flats of various dimensions, number of rooms, the 
dimensions of service areas, construction materials and cost constraints made by the 
investor organization, the main objective was an evaluation of the data. Formed as a 
holistic and introverted mass due to the accepted insurmountable development of the 
environment, Evidea Residences have wide areas defined between the blocks, trans-
formed into interior spaces as private areas at the periphery and as common spaces 
at the lower central section. Limited by the road outside the residential blocks and the 
indoor garages, vehicular circulation is kept outside this space.

Founded in 2009 on the Anatolian side of Istanbul, the Municipality of Çekmeköy has 
borders that extend to Alemdağ Forest. As a good experimental space for observing 
the urban transformations taking place all around the country during the 2000s, Çek-
meköy has a dynamic urban pattern and a constantly changing demographic structure. 
Constructed at the periphery of Kemerdere Junction on Şile Highway, Evidea Houses is 
an introverted settlement that turns its back on the inconsistent environmental and 
urban conditions of its surroundings, where the quality of urban living is relatively low. 
It states that the search for the “ideal house”, also implied by the name of the project, 
is generated from within the “ideal environment” and has to be integrated with it. 
The missing references to its environment and the lacking conceptual relationships are 
sought within the project itself and the inner environment that it idealizes. Address-
ing middle / upper-middle income groups, the residences aim to offer “an ideal life for 
educated and modern families”.

Designed within a strict framework defined by the municipality and the investing com-
pany, Evidea Houses is a peripheral block ranging from 4 to 9 floors high, accommodat-
ing 473 houses of 15 diverse typologies ranging from single-bedroom to four-bedroom 
units. While the façades facing outside the settlement lack mass dynamism and articu-
lation and create a flat wall effect, the façades facing the central courtyard acquire a 
dynamic pattern with the wide balconies, movable wooden shutters and bright colorful 
surfaces with a mathematical order, though without any attempt to make the mass 
dynamic. The courtyard is the heart of the settlement. With all living spaces oriented 
towards the courtyard, the houses have their privacy, separated from the common 
spaces by a vertical stratification. The courtyard that acquires depth through the level-
ing  from the ground, recreation spaces formed by natural and constructive landscape, 
a vast garden that houses sports facilities, a nursery, a mall, a swimming pool, pedes-
trian and bicycle routes, fruit gardens, water components and grass amphitheaters are 
the socialization space that collects the whole flow, like a sponge.

Although Evidea Houses are produced within a framework with no flexibility, they cons-
titute a self-sufficient living environment in which architecture succeeds in taking con-
trol over the contractor’s practice, standing as proof that the creation of qualified living 
spaces can be independent of cost constraints and construction economy.
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Apartman 18, Erenköy’de Bağdat Caddesi’ne açılan Ömer Paşa Caddesi’nde yer alan on 
katlı bir konut yapısı. Binanın kabuğu, asma bitkisinin direğine dolanmasını andıran 
formuyla bina çekirdeğini sarmallayarak yükseliyor. Bunu bölgede 1970’lerde birbiri ar-
dına türeyen tekdüze beton bloklarla kaybolmuş üzüm bağlarına bir gönderme olarak 
da düşünebiliriz. Bu sarmal doku, zeminde arazi sınırlarına kadar uzanarak bir peyzaj 
elemanı gibi davranıyor ve binanın toprakla ve şehirle ilişkisini kuruyor. Çekirdek etra-
fında yükselerek üç boyutlu sarmal bir cephe ve bir dizi balkon yaratıp, bina sakinlerinin 
şehrin gürültüsünden uzak olmanın tadını çıkarabileceği, yüzme havuzlu bir terasta son 
buluyor. 

Anadolu yakasının yaşam kalitesi yüksek semtlerinden Erenköy, gridal düzenli sokak-
larına eşlik eden yeşil dokusu, kültürel yaşam, alışveriş, rekreasyon ve spor için deniz 
kıyısına ve Bağdat Caddesi’ne yürüme mesafesindeki ulaşımı, Kadıköy gibi merkezlere 
hızlı ve çok sayıda ulaşım olanağını içermesi nedeniyle, sosyo-kültürel ve ekonomik 
düzeyi yüksek kesime hitap eder. 1950’lerin sayfiye yerleşimi olan semtin 1970’lerde-
ki planlama kararlarıyla kentsel yoğunluğu artmaya başlamış; geniş bahçeler eşitsiz 
parselasyonlarla apartman dokusuna bürünmüştür. Bölgenin deprem tehdidi altında 
olması nedeniyle, 2010’lu yıllarla birlikte yeni kentsel dönüşüm modelleri işlevselleştiri-
lerek apartman dokusu yenilenmeye başlamıştır. Ömer Paşa Sokak üzerinde inşa edilen 
Apartman 18, semtte süregelen bilindik yenileme yöntemlerine ve konvansiyonlarına 
karşı yürütülen bilinçli bir zihinsel ihlal, kentin süreğen apartman dokusuyla bir iddialaş-
madır. Çevredeki yerleşmenin tanıdık dokusuyla iddialaşarak yeknesaklığı kırma çabası 
olarak da okunabilecek tavrına, kütle biçimlenmesi ve plan kararlarına bakıldığında, 
yapının salt ayrıksı bir duruş aramadığı görülür. 

Her katta tek daire bulunan on katlı Apartman 18’in dar kütlesinin merkezinde, şişkin 
bir dolaşım çekirdeği yer alır. Dar kütleyi ön ve arka, yaşama mekânları ve odalar ola-
rak ikiye bölen çekirdeğin çeperine ıslak mekânlar yerleştirilir. Bu kompozisyon içinde 
yaşama mekânları ile odaları bağlayan koridor kendiliğinden açığa çıkar, böylelikle ev 
içi sirkülasyon dış cepheden okunaklı hale gelir. Kimlik tasarımının tüm belirleyici girdi-
lerini cephesine taşıyıp, içeride inatla koridor etrafına dizili 3 oda 1 salon stereotipinden 
kurtulamayan apartman tipolojisi ile iddialaşarak kendi özgün kurgusunu yaratır. Apart-
man tipolojisinin kırılmaya çalışılan ama onu asıl var eden özelliği, birbirinin aynı konut-
ların üst üste konulmasıyla elde ediliyor olmasıdır. Apartman 18’in yüzleştiği olgulardan 
biri de budur. Her cephede dairelerin dışa açılımı birbirinden farklılaştırılır. Sanki yapının 
çekirdeği sabit kalır ve çeperdeki odalar nefes alıp verir gibi her katta genişleyip daralır. 
Böylelikle dış çeperlere alınmış olan mekânlar koridor ile birlikte, balkonlu / balkonsuz, 
dar / geniş, saydam / opak, bol ışıklı / sağır yüzeyli ve ortogonal olmayan geometrik 
varyasyonlarla biçimlenirler. Yapının elde edilme biçimi de bir şantiye ortamından çok, 
bir montaj ortamı olarak örgütlenir: Düzeni şaşmış cephe kaplamaları ve pencere mo-
dülasyonları; doğrudan üretimden çok montaj yoğun işlemlerle esnek menüler sunan 
mutfak / banyo döşemeleri; yapının mimari çizgisi ile tutarlı konstrüktif peyzajı gibi... 
Sanayileşmiş alt sektörleri bir girdi olarak kullanan Apartman 18, apartman tipolojisini 
kavramsal, mekânsal, yapı teknolojisi bağlamında öteye taşıması açısından ayrıcalıklı 
bir yere sahiptir.
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Apartment 18 is a ten-story residential building located on Ömer Paşa Street, opening out 
to Bağdat Street in Erenköy. The building shell rises by winding around its core, with a 
form that recalls the way that a vine spirals around its pole. This can be considered a re-
ference to the vineyards that used to be in the area before they were replaced by mono-
tonous reinforced concrete blocks, which sprang up one after the other during the 1970s. 
This helical texture extends to the borders of the site at the ground level as a landscape 
element that connects the building to earth and the city. Creating a three-dimensional 
helical façade and a series of balconies that rise around the core, it ends with a terrace 
and a swimming pool where inhabitants can enjoy being away from the noise of the city.

With the green texture accompanying its grid-ordered streets, easy access in walk-
ing distance to the seaside and Bağdat Street for cultural life, shopping and recreation 
and diverse means of rapid transportation to centers such as Kadıköy, Erenköy is an 
Anatolian-side district with a high quality of life that addresses the upper socio-cultural 
and economical class of the society. A summer town of the 1950s, Erenköy started to 
experience an increasing urban intensity with the planning regulations of the 1970s, 
when its wide gardens were replaced by an apartment texture with uneven parcela-
tions. Due to the seismic threat in the region, new models of urban regeneration have 
been put into effect during the 2010s; leading to a gradual renewal of the apartment 
texture. Constructed on Ömer Paşa Street, Apartment 18 is a conscious cognitive resis-
tance against the known methods and conventions of regeneration and a challenge 
against the perpetual apartment texture of the city. Considering its mass formation, 
plan decisions and this challenge to break the monotony of the familiar texture of the 
surrounding settlement, it is evident that it seeks more than just an eccentric stance. 

The ten-story Apartment 18, which contains a single flat on every floor, has a swollen 
circulation core at the center of its narrow mass. Dividing the narrow mass into front 
and back / living spaces and rooms, the core has wet spaces at its periphery. Within this 
composition, the corridor connecting the living spaces with the rooms is spontaneously 
exposed, thus making the inner circulation perceivable from the outside. Challenging 
the apartment typology that cannot break from the insistent stereotype plan scheme 
with three rooms and a living room organized around a corridor and that carries all the 
determinants of identity design onto its façade, Apartment 18 creates its own unique 
construction. In apartment typology, the most challenged phenomenon is actually what 
brings the apartment typology into existence: a building created by identical residences 
positioned on top of each other. This is one of the phenomena that Apartment 18 con-
fronts. Every flat opens out differently at every façade, while the core remains fixed and 
the rooms at the periphery expand and shrink at every floor, as if they are breathing. 
Thus, together with the corridor, the spaces at the external periphery are formed with 
a diversity of factors such as with / without balconies, narrow / wide, transparent / 
opaque, well-lighted / solid surfaced as well as non-orthogonal geometric variations. The 
construction process of the building is organized as a medium of montage rather than a 
conventional construction site: the disordered façade cladding and fenestration modula-
tions, the kitchen / bathroom installations that offer flexible options through montage-
dominant processes and the constructive landscape. Utilizing industrialized sub-sectors 
as an input, Apartment 18 is distinguished by the way it advances the apartment typo-
logy conceptually, spatially and within the context of building technology.
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Arkadia Apartmanı, Göztepe’de konumlanır. 1850’lerde kurulan bu banliyö kasabası, 
günümüzde yüksek yoğunluklu ve münferit apartman blokları bölgesine dönüşmüş du-
rumdadır. IND’ye düşen tasarım işi, katı imar kurallarının imkânları ölçüsünde ve apart-
man sakinlerinin de katılımıyla, eski binanın yıkılıp yerine yeni Arkadia Apartmanı’nın 
hayata geçirilmesi oldu. Cephe sistemi modüler bölüntüler, ahşap-metal / dolu-boş 
dengesi, farklı pencere dizilerinin getireceği görsel zenginlik ile kurgulandı. Prefabrike 
ahşap paneller düşey ve yatay metal bölüntüler ile karşıtlık oluşturmaktadır. Benzer 
bölüntü sistematiği içerisinde yaşam mekânları dışa açılan daha şeffaf bir cephe olarak 
tasarlandı. Peyzaj da aynı modüler felsefeyi benimsedi ve yeşil alanlar, taş ve su öğeleri 
parçalarına ayrılarak yapısal özelliklerine göre şekillendirildi.

Arkadia Apartmanı, semtin röper noktalarından Göztepe Tren İstasyonu’na birkaç da-
kikalık yürüme mesafesinde, semtin ana ekseni Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi’nden 
girilen küçük bir sokak üzerinde konumlanır. Kentsel yaşam kalitesinin yüksek olduğu, 
semt sakinlerinin kentsel belleğin izlerini korumak için bilinçli ve örgütlü çaba gösterdiği 
Göztepe’nin kentsel ve mimari dokusunda, son on yılda giderek ivmelenen bir dönüşüm 
yaşanmaktadır. “Daha yüksek, daha yoğun” ilkesiyle biçimlenen yeni apartmanlar, yeri-
ne yapıldığı, görece az katlı, geniş balkonlu, geniş pencereli eski formasyonlardan uzak-
laşmakta ve pek azı başarıyla sonuçlanan mimari denemeler ortaya çıkmaktadır. Kafası 
karışık bu doku içerisinde Arkadia Apartmanı, kente karşı tavrını netleştirmiş, semtin 
yeni kentsel katmanına değer katan bir kent konutudur. 

Apartmanların çeperlere yerleşerek arkada geniş bahçeler bıraktıkları bir adanın ortasın-
da inşa edilen Arkadia Apartmanı, konumunun ve bahçelerin sağladığı mesafelenmeyi 
ve ferahlığı formal biçimlenişinde ustalıkla kullanır. İç dokuda olmasına rağmen uzaktan 
farkedilen ağırbaşlı fakat merak uyandıran bir yapıdır. Her katta dört dairenin bulunduğu 
on katlı ortogonal kütlenin sakin biçimlenişi, üzerine giydiği heterojen kabukların kat-
manlaşmasıyla tezat yaratır ki, merakı cezbeden de öncelikle budur. Yapı kabuğunun 
ilk katmanı, betonarme strüktür gridinin üzerine giydirilen ve ardına dizilen mekânları 
işlevlerinden bağımsız biçimde homojenleştiren bir alüminyum gridal dokudur. Doğu ve 
batı cepheleri şaşırtmalı alüminyum gride ritmik yerleşen pencerelerden, kuzey ve gü-
ney ise hem alüminyum gridin hem arasına yerleşen cam ve ahşap yüzeylerin asimetrik 
düzeniyle biçimlenir. 

Günümüzde apartmanların problematiklerinden biri, yapının zeminle, sokakla, bahçeyle, 
çevresiyle nasıl ilişki kuracağı, girişin nasıl örgütleneceğidir. Aynı geometrik düzenin pey-
zaja da taşındığı apartmanın giriş katında, yapının izdüşümü gridin zemine basan ayakla-
rıyla çizilir ve arası boşaltılır. Mobilya kıvamında artiküle edilen giriş, cam bir kutu olarak 
bu serbest zemine yerleştirilir. Bahçenin dokuları, bu gridin ayakları arasından apartman 
kullanıcılarının sosyalleşmesi için işlevselleştirilen bu serbest ve çokamaçlı zemine sızar.  

Apartmanın cepheleri aracılığıyla belirginleşen formu, Semper’in yapı iskeleti üzerine ası-
lan ilkel dokuma arketipiyle analojik olarak ilişkilendirilen yapı kabuğunun tektonik kur-
gusunu akla getirir. Uluslararası üslup, yapı cepheleri üzerinden yaşanan üslup karmaşa-
sına son vermek üzere mimarlığı, tarihsel bağlamından kurtarılmış rasyonel akla teslim 
etmişti. Bu güvenli toprakların da tatmin etmediği arayışlar, çağımızın çoğul mimarlıkla-
rını oluşturdu. Arkadia Apartmanı, zeminini uluslararası üslupta arayabileceğimiz fakat 
kullandığı kentsel repertuvar ile günümüz mimarlıklarını zenginleştiren yeni bir mimari 
dil kurar. Yaşanan kentsel dönüşümle çehresi değişmekte olan Göztepe’de kendi kendi-
ne referans veren bir dil kurması, etkisinin sürekliliği bakımından da anlamlı bir karardır.
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Arkadia Residence is located in Göztepe, a suburban district established in the 1850s that 
has transformed into an infinite collection of high-density individual apartment blocks. 
The design task of IND was to carry out the demolition of the existing old apartment 
block and the construction of the new Arkadia Residence, with contribution from the 
inhabitants and within the constraints of construction regulations. The façade system is 
designed with modular partitions, playing with the balance of wood / metal and solid / 
void and creating a visual richness with diverse window sequences. The prefabricated 
wooden panels stand in contrast with the horizontal and vertical metal partitions. Within 
a common system of façade partitions, living spaces are designed with a more transpa-
rent façade. Making use of the same modular philosophy, the open spaces are designed 
utilizing a fragmentation of stone and water elements that are given structure by their 
own natural formation.

Located within walking distance of Göztepe Train Station, one of the landmarks of the 
district, Arkadia Apartment is positioned on a small road entered from Tütüncü Mehmet 
Efendi Street, the main axis of Göztepe. Within the urban and architectural pattern of 
Göztepe, where the urban standards of living are high and the inhabitants make a cons-
cious and organized effort to preserve the traces of collective urban memory, a cons-
tantly accelerating transformation has been taking place during the last decade. Shaped 
by the motto of “higher and more intense”, the new apartments are very different from 
the relatively low former apartments with wide balconies and openings. Within this con-
fused urban pattern where only a few new buildings represent successful architectural 
experimentation, Arkadia Apartment is an urban residence that adds value to the new 
urban layer of the city with its clear approach towards the urban environment.

Constructed in the middle of an urban island where the neighboring apartments posi-
tioned at the peripheries have wide gardens at their back, Arkadia Apartment skillfully 
takes advantage of this position, distance and spaciousness in its architectural forma-
tion. Although it is located within the inner urban pattern, it is a building with a digni-
fied appearance that still draws attention and raises curiosity from a distance. The calm 
formation of the ten-story orthogonal mass that accommodates four apartments on 
each floor creates a contrast with the layering of the heterogeneous shells that cover 
the building, and this is the major factor that triggers curiosity. The first layer of the 
building shell consists of a gridded aluminum pattern that is cladded onto the structural 
reinforced concrete frame and homogenized independently from the functions of the 
spaces located behind it. While the eastern and western façades consist of rhythmically 
positioned windows on the irregular aluminum grid, the southern and northern façades 
are formed by the aluminum grid as well as the asymmetric order of the glass and wood 
surfaces placed within the grid.

At present, one of the problematic issues of apartments is the relationship of the build-
ing with the ground, the street, the garden and its environment, as well as the organiza-
tion of the entrance. At the entrance level, where the same geometric order is continued 
in the landscape design, the projection of the building is drawn by the posts of the grid 
connected to the ground, and the space in between is voided. Articulated in detail like 
a piece of furniture, the entrance has been placed on this free ground as a glass box. 
The patterns of the garden pass through the posts of this grid and infiltrate this free and 
multi-purpose space functionalized for the socialization of the inhabitants.

The form that becomes evident through the façades of the apartment recalls the tec-
tonic structure of the building shell, which is analogously associated with Semper’s ar-
chetype of the primitive weaving hung on to the building skeleton. In order to end the 
confusion of styles experienced on the building façades, International Style had in the 
past handed architecture over to the rational mind freed from the historical context. Not 
satisfied by these safe grounds, the architects’ search generated the plural architectural 
approaches of present day. Arkadia Apartment establishes a new architectural language 
whose basis can be found in the International Style, which still enriches contemporary 
architectural practice with its urban repertory. In Göztepe, an area being transformed 
through urban regeneration, the self-referential language of Arkadia Apartment is a 
meaningful decision to achieve a continuity effect independent from its environment.
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Cihangir’in dar ve çıkmaz sokaklarından birinde yer alan NoXX Apartmanı, bulunduğu 
konumda konvansiyonel yöntemlerle betonarme inşaat yapmanın güçlüğü ve inşaa-
tın kısa sürede tamamlanma zorunluluğu gibi nedenlerle, bölgenin nadir kalan yüzyıl 
başı yapı karakterine de bir atıf niteliğinde çelik strüktürle inşa edildi. Çelik strüktürle 
kompozit formatta tasarlanan konstrüksiyon, sıva, boya veya kaplama malzemesi kul-
lanılmayarak hem içeriden hem de dışarıdan okunur kılındı. Cephede yer yer taşma 
yapacak şekilde tasarlanan, özel imalatla üretilen ve doğal bir doku yaratılarak döşenen 
tuğlalar, günün değişik saatlerinde yarattıkları farklı uzunluklardaki çizgisel gölgelerle 
yüzeyde yeknesaklığı önleyen unsurlar oldular. Bu çıkmalar aynı zamanda kuşlar tara-
fından tünek alanı olarak da kullanılmaya başlandı.

Cihangir’in kentsel morfolojisi kaotik ve girift dokusu içerisinde bir çıkmaz sokak üze-
rinde inşa edilen NoXX Apartmanı, tarihsel ve fiziksel aynı karmaşa ve katmanlaşmaya 
sahip bitişik nizam bir yapılaşma içerisinde kendisine yer bulur. 2000’lerle birlikte canlı 
bir sosyo-kültürel yaşamın ortaya çıktığı semtte, ev-ofis, ev-otel gibi karma kullanımlı 
ve küçük metrekareli konutlar, gerek tescilli yapılara hayat kazandırılarak, gerekse yeni 
yapılarla çoğalmıştır. Çocuksuz ailelerin, “yaşamdan kopmak istemeyen” her yaştan in-
sanın, İstanbul’u tanımaya gelip otellerin standardize ortamında değil, kentin gerçek 
dokusunda kalmak isteyen turistlerin tercihi olmaya başlayan yaşam mekânlarından 
söz edilebilir. Böyle bir kullanıcı kitlesine seslenen NoXX, 3 stüdyo ve 4 dubleks konut 
içeren bir apartman olarak tasarlanır. Konutların işlevsel olarak farklı kullanımları bün-
yesine alabilecek, atölye ve/ya ofis için kolaylıkla uyarlanabilecek biçimde sözü geriye 
çekilir; mimari dili sözsüz, nötr bir zemin sunar. Çarpıcı biçimde yapının arkitektonik 
ifadesi, tezat biçimde, konstrüksiyonun ve malzemenin inşai mantığını ve dilini en yalın 
ifadeleriyle açıkta bırakan, çelik, tuğla ve ahşabın sert ve kaba estetiğini sunan yapının 
biricikliğini ortaya koyar. Mimar, zihinsel yatırımını arkitektonik dilin üretilmesine yapar.

Sıkışık dokuda konvansiyonel betonarme inşaatın zorlukları ve hızlı inşa beklentisi çelik 
strüktürü zorunlu kılarken, elde edilen çağdaş yapı, bölgenin 19. yüzyıl mimari mira-
sıyla arasında yapı teknolojisi ve malzeme üzerinden çağrışımsal ilişkiler kurar. Bunu 
yaparken hazır çözümlerin çekim alanına kapılmayıp hareket özgürlüğünü sonuna ka-
dar kullanır. Apartman çelik konstrüksiyonundan başlayarak kapı koluna uzanan ölçek-
te gereksiz katkı ve ayrıntılardan arındırılır. İç mekânda asıl dili kuran, tuğlanın, camın, 
ahşabın, demirin inşai mantığıdır. Günümüz konutlarında “iç dekorasyon”un ötesinde, 
mutfak, banyo gibi başka bir tasarım alanına terkedilen hazır ve rafine çözümlere olanak 
tanımaz, sanayileşmiş alt-sektörleri birer girdi olarak kullanmaz. Zemin kaplaması olarak 
geniş kontrplaklar, aynı zamanda çelik kirişlerin üzerine/döşemenin altına yerleştirilerek 
tavana da döner. Dairenin iç cephesinden birini kaplayan mutfak mobilyaları da aynı 
malzemenin türevidir. Dış cepheyi büyük bir incelikle oluşturan özel üretim tuğla, iç 
mekâna da özel süpürgelik detaylarından derzlerine kadar aynı özen gösterilerek döner. 
Anlamlar yüklenmeden, güzelleştirme çabasına girilmeden, rafine...

Çıkmaz sokağın iç duvarlarını oluşturan yapıların sonunu NoXX Apartmanı tutar. İmar 
kuralları gereği yeni yapı gelmeyecek olan yanındaki boş parsele sağır kalmak, bir zorun-
luluk olarak belirir. Çelik kirişler arasında incelikli tuğla örgü ve ara ara düzen dışı atılan 
tuğlaların yaptığı “kuş tünekleri”, yapıdaki özenin dışa dönük yüzü olarak dönüşmekte 
olan bu kaotik dokuda yapıyı biricik kılar ve gizli bir nirengi noktasına dönüştürür.



242

✎

Located on one of the narrow dead-end streets of Cihangir, NoXX Apartment has been 
constructed with a steel structural system, partly due to the difficulties of conventional 
reinforced concrete construction in its specific location and the obligation to complete 
the construction process in a short period, and partly as a reference to the early-century 
building character of the region, with rare surviving examples. Applied in composite for-
mat with the steel structure, the construction system is designed without any plaster, 
paint or cladding, making the structure visible from the inside and the outside. Designed 
to make incidental projections on the façade, the custom-produced bricks generate a 
natural texture and serve as elements that prevent monotony, producing linear shad-
ows of varying length at different times throughout the day. These projections are also 
used by birds as roosts.

Constructed on a dead-end street within the urban morphology, in the chaotic and ela-
borate pattern of Cihangir, NoXX Apartment finds its place along a sequence of adjacent 
buildings that are part of a common historical and physical chaos and stratification. In 
this district, which has hosted an ongoing lively socio-cultural lifestyle since the 2000s, 
there has been an increase in the number of small residences with mixed uses, such as 
home-office or home-hotels, obtained through the restoration of historically conserved 
buildings as well as the construction of new buildings. These are living spaces preferred 
by families without children, people of all ages who do not want to be detached from ur-
ban life and tourists visiting Istanbul who demand accommodation within the authentic 
pattern of the city rather than the standardized setting of the hotels. Designed to add-
ress this user group, NoXX is an apartment that contains three studios and four duplex 
residences. The building provides a neutral ground with a silent architectural statement, 
allowing the units the flexibility to accommodate diverse functions such as workshops 
and / or offices. Exposing the constructive logic of the structure and the materials in the 
purest way and exhibiting the rough aesthetics of steel, brick and wood, the striking 
architectonic expression of the building displays its uniqueness. The designer has intel-
lectually invested in the construction of this architectonic language.

While the construction difficulties of conventional reinforced concrete implementation 
in a dense pattern and the expectations for a rapid construction necessitated the use 
of steel structure, the contemporary building obtained establishes connotative relation-
ships with its 19th century architectural heritage through the structural technology and 
the use of materials. In doing this, the designer is not constrained by existing solutions 
and makes maximum use of his freedom of action. The major language in the interi-
ors is established by the constructional logic of brick, glass, wood and steel. Different 
from most residences of the present day, the building does not utilize pre-designed and 
refined solutions, especially in the kitchens and the bathrooms, which are often aban-
doned to the standardized solutions of industrialized sub-sectors. The wide pieces of ply-
wood used as a floor finish are also placed on the steel beams and under the floor, thus 
continuing on to the ceiling. The kitchen cabinets that cover one of the interior façades 
use a variation of the same material. The custom produced bricks that delicately cover 
the exterior façade continue into the interiors with the same precision, from the special 
skirting details to the joints, without attempting to create any meanings or attempting 
to enhance, in a refined way...

NoXX Apartment includes the end of the buildings that constitute the inner walls of 
the dead end street. The blind side wall facing the adjacent plot is an inevitable conse-
quence of building regulations that do not allow any openings to the adjacent plot even 
though no new buildings will ever be constructed there. The elaborate brick bonding in 
between the steel frame and the occasional irregularly placed bricks that provide roosts 
for birds is an exterior manifestation of the overall sensitivity of the building. Within the 
chaotic urban pattern, this sensitivity makes the building unique, turning it into a hidden 
point of reference.
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Mi’Costa projesi, İzmir Çesme Yarımadası’nın en güzel plajlarından biri olan Boyalık Plajı 
üzerindedir. Çesme Yarımadası denizi, iklimi ve termal su kaynaklarıyla öne çıkmaktadır. 
Bölgede genel olarak otel ve konut yapılaşması vardır. Proje, ekolojik ve sürdürülebilir 
olma kriterleriyle tasarlanmıştır. Pasif iklimsel verilerin kullanımına önem verilmiştir. 
Projenin yönlenişi, güneşin geliş açılarını kullanarak gölgeler yaratırken, kuzey ışığının 
olumlu etkilerini projenin parçası haline getirir. Aynı zamanda rüzgâr etkisi ünitelerin iki 
cepheli kurgulanması sebebiyle iç mekânda gerekli havalandırmaya katkıda bulunur. 
Kış döneminde ısı enerjisi, jeotermal su ile temin edilir. Projede yangın suyu depoları 
ve havuz suyu, ters osmoz yöntemi ile denizden, yapıda kullanılan elektrik enerjisi ise 
rüzgâr türbinlerinden elde edilir. 

Çeşme’de Ilıca ve Boyalık koylarının turizm yoluyla kitle kullanımına açılması, dönemin 
büyük turizm yatırımlarından Altınyunus Tatil Köyü ve Marinası’nın 1974’te hizmete 
girmesiyle gerçekleşti. Altınyunus’un sadece plaj tesislerinin bulunduğu Boyalık koyu, 
2000’lere kadar Çeşme’nin görece turistik tesislerinin az olduğu, orta halli ikincil konut 
siteleriyle çevrili sakin bir koydur. Son yıllarda büyük tesislerin verimlilik sorunlarının 
yanı sıra dönüşen turizm anlayışı ve yatırımları, giderek artan bir eğilimle, otel ve rezi-
dans gibi geçici ve kalıcı konaklamaların birarada olduğu iki farklı kurguyu birleştiren 
karma yapıları ortaya çıkardı. Bu modelde geçici konaklamalarda “ev konforu” sunmak, 
butik işletmelerin mekânsal anlamda sektöre getirdiği yeni bir anlayıştır. “Otel” hizmeti 
alan lüks “konutlar” olarak tanımlanabilecek rezidanslar, tasarım yoluyla ayrıcalık vaadi 
sunan yeni arayışlarla biçimlenir.

Mi’costa, bu türde bir arayışın sonucu olarak, son yıllarda Boyalık koyunda hayata geçi-
rilen mimari yeniliklerin çıtasını yükselten bir rezidans projesidir. Yaz aylarında bile güç-
lü esintilerin olduğu koyda, hava akımını kolaylaştırmak üzere rüzgârın biçimlendirdiği, 
gemi estetiği çağrışımlı yalın hatları ve modern diliyle göze çarpar. Çatı, teras, parapet 
gibi yapının dış hatlarını incelten mimari öğelerde cömert konsollar, kırılarak uzanan 
güçlü yatay çizgiler, denizden geriye doğru kademelenerek çekilme, aerodinamizm çağ-
rışımlarını güçlendirir. 

Mi’costa’da bu inceliklerin yer ve iklimle bağlamsal kurguları da bir o kadar önemlidir. 
Deniz tarafındaki tek katlı konut bloku ile ardındaki altı katlı konut bloku, aralarında 
yüzme havuzu ve sosyal alanları barındıran, denizden esen güçlü rüzgârlardan koru-
naklı bir iç avlu oluştururlar. Güneye doğru kademelenen yüksek blokun dinamik bi-
çimlenmesi iç avlunun daha çok güneş almasını sağlarken, aynı zamanda her konutun 
denize açılan geniş teraslarının yarı gölgeli yarı güneşli olmasını ve güneye bakan arka 
cephesinin gölgelenmesini sağlar. Güneşli teraslar böylelikle az yayılımlı bitkilerden olu-
şan ciddi özel bahçelerle bezenirler. Denizin kıyısında uzanan doğrusal konut bloku 
ise, kendisini bağımsız birimler gibi okutan bir çatı biçimlenmesine sahiptir. Yayılmacı 
bitkilerle bezeli bu yeşil çatılar, altındaki ortogonal kütleden bağımsız hareket edermiş 
gibi referanssız bir etki bırakırlar. Alçak ve yüksek bloktaki hemen tüm konut birimleri, 
geçici ya da sürekli ikametler, birbirlerinden ayrıştırılmaksızın aynı kurguda ve yaklaşık 
eş büyüklüklerle biçimlenirler: Açık mutfaklı yaşama mekânı ile ebeveyn odalarının 
denize, odaların dağ manzarasına yönlendiği, her iki yöne açılan doğrusal birimlerdir.
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Mi’Costa project is located on Boyalık Beach, one of the most beautiful beaches of the 
Çeşme Peninsula in Izmir. With hotels and residences as the major building types, Çeşme 
Peninsula is notable for its climate, beaches and thermal resources. The project was de-
signed with criteria for ecological and sustainable architecture, with a focus on the use 
of passive climatic control. The orientation of the building creates shadows depending 
on the sun’s angle, allowing the building to benefit from the positive effects of the north-
ern light. Because the units were constructed with two open façades, wind contributes 
to the natural ventilation necessary for the interior spaces. During the winter, heating 
is provided by geothermal energy. The water for fire safety and the swimming pool is 
obtained from the sea by reverse osmosis, whereas the electricity used in the building 
is acquired from wind turbines.

In Çeşme, the opening of Ilıca and Boyalık Bays to public use through tourism occurred 
after the opening of Altınyunus Holiday Village and Marina, one of the greatest tour-
ism investments of the period, in 1974. Until the 2000s, Boyalık Bay housed only the 
beach facilities of Altınyunus and was a calm cove surrounded by middle-class summer 
house settlements and relatively few tourism facilities. During the last few decade, the 
problems of efficiency of large tourism complexes and the transforming approach and 
investment structure in the tourism sector increasingly led to the generation of mixed 
use buildings, uniting temporary and permanent accommodations of hotels and resi-
dences. Offering the comfort of a house to temporary users is a new spatial understand-
ing that boutique tourism operators have introduced to the sector. Residences, which 
can be defined as luxury “houses” offering “hotel” services, are being shaped by new 
searches that aim to generate a privilege through architectural design.

As a consequence of this kind of a search, Mi’Costa is a residential project recently car-
ried out in Boyalık Bay that has raised the standards of architectural innovation. In the 
bay, which receives strong winds even during the summer, the project stands out with 
its simple lines and modern language recalling the abstract aesthetics of a ship formed 
by the wind to ease the flow of air. The generous cantilevers in the architectural ele-
ments such as roofs, terraces and parapets that elaborate the outer lines of the build-
ing, the strong horizontal lines that break and expand and the leveled recess from the 
sea to the back all support this association with aerodynamics.

At Mi’Costa the reference of these elaborations to the conceptual constructions of place 
and climate is just as important. The single-story residential block at the seaside and 
the six-story residential block right behind define an inner courtyard in between, pro-
tected from the strong winds blowing from the sea. This courtyard accommodates the 
swimming pool and the social areas. While the high block leveled towards the south 
allows more sunlight into the courtyard, it also provides that the wide terraces of each 
unit are half shaded and half sunny, and the back façade facing the south is shaded. 
Thus, the sunny terraces are adorned by private gardens created with low-dissemina-
tion plants. The linear housing block that extends along the shoreline has a roof forma-
tion that causes the mass to be perceived as individual units. Covered by disseminating 
plants, these green roofs give the impression of unreferenced components that move 
independently from the orthogonal mass under them. Almost all the residential units 
in the low and high blocks are planned with the same scheme at almost equal dimen-
sions, regardless of their use as temporary accommodations or permanent residences. 
All residences are linear units opening out to both façades, with the living space includ-
ing an open kitchen and the master bedroom oriented towards the sea and the rooms 
oriented towards the view of the mountain. 
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Avlu 138, bitişik nizam bir yapılaşma içerisinde, ticaret ve konut fonksiyonlarını barın-
dıracak şekilde planlandı. Yaklaşık 7.000 m² inşaat alanına sahip projede, zemin üzerin-
deki beş katta toplam 46 adet konut ünitesi yer alırken, zemin altındaki üç kat ticaret 
fonksiyonlarına ayrıldı. Konut tipolojisi, farklı yaşam tarzlarına uygun olarak çeşitlendiril-
di. Yapının avlusu ve cephe organizasyonu ile kullanıcılarına ve çevresine yaşam kalitesi 
bakımından olumlu katkı sağlaması hedeflendi. Yoğun yapılaşma içinde kalan yapının 
avlusu sürprizli bir mekân olarak ortaya kondu. Avluya açılan kat holleriyle güneş ışı-
ğının sıcaklığı koridorlara yansıtılarak yaşayan mekânlar oluşturuldu ve avlu, her daim 
yeşil kalacak bir soluklanma mekânı olarak ele alındı. 

Gültepe, ülkedeki 1950’ler sanayi hamlesinin İstanbul’da yoğunlaşan en çarpıcı kent-
sel yansımalarından biridir. Prost’un 1937 tarihli İstanbul Nazım Planı’nda Kağıthane ve 
Alibeyköy’ün ardından Levent’in de sanayiye açılması, bu üçgenin merkezinde kalan 
Gültepe gibi endüstri art alanlarında gecekondu bölgelerini yaratmıştır. Burası ülkenin 
bilindik gecekondu tarihinin en ağır sosyo-ekonomik ve kentsel arkaplanıyla yaşandığı 
bölgelerden biri oldu. 2000’lere gelindiğinde, zaten tıkız bir yapılar silsilesinden oluşan 
semtte yeni bir döneme girildi ve yaşanan büyük yoğunluk artışıyla birlikte farklı ak-
törler kentsel oyuna dahil oldu. Levent, Beşiktaş, Maslak, Mecidiyeköy gibi semtlere çok 
yakın olması nedeniyle Gültepe, parsel bazında kârlı hale getirilen dönüşüm modelle-
riyle yeniden şekillendirilmeye başladı.

Avlu 138, bu dönüşümün öncül örneklerinden biri olarak, semtin önemli ekseni Talat-
paşa Bulvarı üzerinde, bitişik nizam yapılaşma içerisinde biri bulvara, diğeri arkadaki Ulu 
Sokak’a cephe veren iki konut bloğu ve aradaki avludan oluşur. Her katta 10 stüdyo da-
irenin bulunduğu yoğunlaştırılmış konut bloğu, iddiasını, kullanıcılarını çeperindeki ge-
rilla düzenli dokudan koparacak, hava/ışık sağlamanın yanı sıra sosyalleşme olanakları 
yaratacak bir düzen/kurgu etrafında nasıl biraraya getireceği üzerine inşa eder. Simetrik 
yerleştirilen iki bloğun avluya bakan daireleri ile blokları asansör/merdiven holleriyle 
bağlayan saydam köprülerin çeperlerini oluşturduğu bu yeşil avlu, dış dünyanın karma-
şasından yalıtılmış dingin bir iç atmosfer yaratır.

Tek parsel üzerinde çekme mesafeleriyle kurulan apartman düzeninde, komşu apart-
manla, sokakla, kentle ilişki, dolaylı yoldan da olsa aradaki çekme mesafelerinin belirle-
diği, genellikle giriş, bahçe, otopark gibi ara mekânlar aracılığıyla kurulur. Buna karşılık 
bitişik nizam düzende ilişkiler daha doğrudan ve dolaysızdır, sokakla ilişki en üst düzey-
dedir. Avlu 138, ticari etkinliğin yoğun olduğu sokak üzerinde, güvenlik ihtiyacı yüksek 
bölgede, sokakla ve aynı duvarı paylaştığı komşularıyla herhangi bir ilişki biçimi geliş-
tirmez. Kentsel dönüşüm yaşanan bir bölgede inşa edilmesi nedeniyle, sadece kendine 
referans veren bir dil kurar. Dolu-boş düzenli pencere yırtıkları ve güney cephesinde 
güneş kontrolü için ama çoğunlukla mahremiyet düzeylerini ayarlamak için işlevselleş-
tirilen hareketli jaluziler, cepheye dinamik bir karakter kazandırır.

Avlu 138, mimarlığın müteahhitlik pratikleri karşısında bazı kozları bulunduğunu ve yeni 
ilişki biçimleri geliştirme gücüne sahip olduğunu göstermesi açısından önemli bir konut 
yapısıdır.
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Located within an area with a system of adjacent buildings, the building was designed 
to accommodate both commercial and residential areas. With its construction area of 
approximately 7,000 m2, the five above-ground levels are designed to contain 46 resi-
dential units, whereas the three underground levels are reserved for commercial use. 
The project offers diverse residential typologies to respond to various life styles. With 
its courtyard and façade organization, the project aims to improve the quality of living 
for its users and the environment. Within its intensely-built environment, the courtyard 
of the building creates a surprising spatial experience. With circulation halls opening out 
to the courtyard, the warmth of the sunlight is carried into the corridors, creating living 
spaces and a courtyard that offer a refreshing space that remains green year-round.

Gültepe can be considered one of the most impressive urban reflections of the in-
dustrial boom in Turkey during the 1950s, which was especially intense in Istanbul. In 
accordance with Prost’s master plan of 1937, the planning of Levent as an industrial 
zone following Kağıthane and Alibeyköy led to the evolution of squatter areas in the 
background of industrial zones such as Gültepe, located at the center of this triangle.  
Gültepe is one of the areas that has experienced the country’s common history of 
squatters, with severe socio-economic and urban consequences. With the 2000s, the 
district, which already consisted of a series of dense buildings, entered a new period in 
which different actors began to become involved in the urban game with a significant 
increase in intensity. Due to its proximity to districts such as Levent, Beşiktaş, Maslak 
and Mecidiyeköy, Gültepe began to transform through urban regeneration models that 
are profitable as the transformation of individual parcels.

One of the pioneering examples of this transformation, Avlu 138 is located on Talatpaşa 
Boulevard, the most significant axis of the district. Within an adjacent urban order, the 
project consists of two residential blocks, one facing the boulevard and the other facing 
Ulu Sokak in the rear, defining a courtyard in between. Consisting of 10 studio flats on 
each floor, the intensified residential block constructs an architectural statement, iso-
lating its inhabitants from the existing urban order at its periphery and gathering them 
around an order / structure that provides air and light while generating possibilities 
for socialization. The courtyard-facing flats of the symmetrically placed blocks and the 
transparent bridges that connect the blocks with elevator / staircases constitute the 
borders of this green courtyard, creating a serene interior atmosphere isolated from the 
chaos of the world outside.

In the individual apartment block order generated by the minimum garden distances 
defined by the construction regulations, the relationship with the neighboring block, 
the street and the city is often established through the intermediate spaces such as the 
entrance, the garden and parking, which are determined by the obligatory distances 
in between the blocks. In contrast, the relationships in adjacent block order are more 
direct and firsthand, with a maximized connection with the street. Located on a street 
with intense commercial activity and an increased need for security, Avlu 138 Apart-
ment does not develop any form of relationship with the street or the neighboring 
blocks sharing a common wall. Due to its location within an urban regeneration area, 
it constructs a self-referential language.  The solid-void ordered window slits and the 
moveable jalousies functionalized in part for sun control, but mostly for the adjustment 
of the levels of privacy contribute to the dynamic character of the façade.
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ODTÜ Yerleşkesi içindeki batı bölgesi lojman alanına ek olarak yapılan bu yapıda, 2+1 
ve 1+1 küçük konutların yer alması öngörüldü. Mevcut arsanın eğiminden yararlanılarak 
konutların birden fazla seviyede dış mekâna açılması sağlandı. ODTÜ yerleşkesinde kul-
lanılan mimarlık dili ve malzeme tercihleri ile süreklilik kurulmaya çalışıldı.

1996 yılı Ağa Han Mimarlık Ödülü’ne değer görülen 4.500 hektar dikilmiş çam ormanıyla 
ODTÜ Yerleşkesi, 1980’li yıllarla birlikte kentin çeperinde bir ada olmaktan çok, Ankara 
kent merkezinin yeşil yoğun kalbi haline geldi. Gündüz nüfusu 30 bin kişiye yaklaşan 
orta ölçekli bir kasaba büyüklüğündeki yerleşkenin yapıları; yer yer kademelenerek, 
meydanlaşarak, teraslanarak yaklaşık 1,5 km boyunca doğrusal bir eksen oluşturan 
ale etrafında bir araya gelirler. Neredeyse öncelikle dış mekânları tanımlamak üzere 
kurgulanmış hissi doğuran yapılar, güçlü biçimde ale ve dış mekânlarla ilişkilenirler. 
Zaman içinde ortaya çıkan gereksinimlerle Çinici tasarımı eski yerleşke batıya doğru, 
Teknokent ve ODTÜ-Kent yerleşimleri ile büyümüştür. 

Yerleşkenin doğusuna 1960’larda yerleştirilen lojman ve öğrenci yurtlarından sonra, 
1990’larda yeni ikamet bölgesi olarak batıda ODTÜ-Kent gelişmeye başladı. Yerleşke-
nin farklı karakterli iki gelişim bölgesinde sunulan çok çeşitli lojman alternatiflerine 
rağmen, genç ve yetkin akademisyenlerin gereksinimlerinin yanı sıra yabancı araştır-
macı ve akademisyen sirkülasyonunun yoğun olduğu üniversitede küçük metrekareli 
konut ihtiyacı giderek artmaktadır. 2014 yılında inşa edilen ODTÜ Öğretim Elemanları 
Lojmanı, ODTÜ-Kent’te lojman ve öğrenci yurtları bölgelerinin kesiştiği keskin eğimli bir 
topografyada doğrusal bir konut bloğu olarak uzanır. Kuzey-güney yönünde topograf-
yayı keserek atılan derin bir çizik gibidir. Dört kat yüksekliğindeki konut bloku kütlesel 
olarak net bir duruş sergiler. Yerleşkedeki yapıların ale ve dış mekânlarla kurdukları 
ilişkilerin izleri bu yapıda da sürülebilir. Yerleşkedeki yapıların dış mekânlarla kendi küt-
leleri aracılığıyla kurdukları ilişkiler, ODTÜ Öğretim Elemanları Lojmanı’nda yapının dışsal 
öğeleriyle kurulur. Batı cephesini tümüyle sararak konut girişlerini üzerinde toplayan 
açık balkonlar, köprülerle, badem ağaçlarıyla bezeli yamaca oturan sirkülasyon kovala-
rına bağlanırlar. Üst katlardaki balkonlar, zemin ve alt kotlara doğru yarı yeşil, yarı sert 
zeminli teraslara dönüşür. Ankara’nın sert ikliminde açık balkonlardan girişlerini alan 
konutlarda rüzgârlık gibi çalışan giriş holü tampon görevi görür. Yaşama mekânının ve 
odaların doğuya, ana yerleşkeye bakacak biçimde yerleştirildiği konutlar, bir ve iki odalı 
olmak üzere benzer kurgulu iki plan tipinde tasarlanır. Lojman yapılarının bakım-onarım 
işleri, bütçeleri kısıtlı devlet üniversitelerinde sorunlar yaratmakta, yoğun kullanımlar 
yapıların çabuk yıpranmasına neden olmaktadır. Lojman için ODTÜ’nün brütalist mimari 
diline referansla seçilen uzun ömürlü, aşınmaz, dayanıklı yapı malzemeleri; kaplamasız, 
sıva-boya gerektirmeyen rafine edilmemiş yüzeyler yapıyı sürdürülebilir kılar ve be-
nimsenen arkitektonik ifade ve biçimlenmeler kadar doğru bir seçimi gösterir.
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Constructed as an addition to the western residential area within the METU campus, the 
project was designed to include smaller 2+1 and 1+1 flats. Making use of the existing 
slope of the site, the residences open out to the exteriors at more than one level. With 
its architectural language and material preferences, the project aims to establish conti-
nuity with the general design approach within the METU Campus.

With its 4,500-hectare planted pine forest that was awarded the Aga Khan Architectural 
Award in 1996, the role of METU Campus has shifted since the 1980s from an island at 
the periphery of the city to the intensely green heart of Ankara’s city center. Within the 
campus, akin to a mid-sized town with its daytime population of 30 thousand, the build-
ings are gathered around an alley that is sometimes cascaded, terraced or expanded into 
a plaza, but still defines a 1.5-kilometer-long linear axis. Making the impression that they 
are designed to primarily define their exterior spaces, buildings are strongly associated 
with the alley and the open areas. Due to changing needs, the main campus design by 
Çinici has been expanded towards the west, with the Teknokent and ODTU-Kent settle-
ments.

Following the instructors’ housing and student dormitories built at the east of the cam-
pus during the 1960s, ODTU-Kent started to develop at the west as a new habitation 
zone during the 1990s. In spite of the various residential alternatives offered in the two 
compounds of the campus, with diverse characters, there is an increasing need for small-
er residences to address the needs of young and senior academicians as well as the 
intense circulation of foreign researchers and visiting instructors. Constructed in 2014, 
METU Instructors’ Housing extends as a linear residential block on the steep topogra-
phy at the intersection of the housing and dormitory zones in ODTU-Kent. The building 
is like a deep slit that cuts through the topography in the north-south direction. The 
four-story residential block has a lucid mass expression. The traces of the relationship 
that the campus buildings establish with their exterior spaces and the alley can also be 
observed in this building.  Established through the mass of the buildings on the campus, 
this relationship is established here through the external components of METU Instruc-
tors’ Housing building. The open balconies that embrace the whole western façade and 
accommodate the entrances are connected by bridges to the circulation shafts resting 
on a slope with almond trees. The balconies at the upper floors transform into semi-
green / semi-paved terraces towards the ground and lower floors. In the houses, entered 
from open balconies in the harsh climate of Ankara, the entrance hall functions as a 
windshield and acts as a buffer. Positioned to have their living spaces and rooms facing 
east, towards the main campus, the houses are designed in two similar plan schemes 
with one and two rooms. In general, the maintenance costs of housing buildings con-
stitute a problem for state universities with limited budgets, since the buildings wear 
out relatively quickly due to the intensity of use. Selected as a reference to the brutalist 
architectural language of METU campus, the long-lived, wear-resistant and durable build-
ing materials and the non-refined surfaces and textures that do not require plaster and 
paint make the building sustainable, indicating a correct choice for the overall formal 
and architectonic expression.
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Dairelerin büyük ölçüde eşit potansiyellere sahip olması, küçük hacimlerine rağmen, 
şeffaf yüzeylerin maksimize edilerek algının ferahlatılması, tüm ortak dolaşım alanla-
rının doğal aydınlatmadan ve manzaradan faydalandırılması, başlıca kurgusal ilkeler 
olarak sıralanabilir. Plan kurgusu, kütlesel kararları doğrudan etkilemiştir. Formdaki ya-
lınlık, cephedeki doluluk-boşluk oranlarındaki modern arayış, malzeme ve renk seçim-
lerindeki mütevazılık, aynı ilkelerin yapı plastiğine yansımalarıdır. Güneydoğu yönün-
deki cephe tamamen şeffaflaştırılarak, dairelerin çoğunun gün ışığından ideal şekilde 
yararlanması sağlanmıştır. Eğimden kaynaklı üst kotla alt kot arasında açığa çıkan üç 
kat, aynı kütlesel tavırla parçalanarak aşağı doğru devam ettirilmiştir. Komşu parseldeki 
yapıyla çok yaklaştığı yerde, tüm cephe sağırlaşıp, anıtsal sayılabilecek bir tavır takınır.

Yıldız semtinin Oran’a doğru bakan Dikmen Vadisi sırtları, 1970’lerin sonlarından itibaren 
gecekondulaşan, 1990’ların sonunda dönüşmeye başlayan ve süreğen bir dönüşüme 
sahne olan Türkiye kentlerinden olağan bir kesit sunar. 1+1 Apartmanı, kentsel gelişi-
minin henüz başındaki bölgede apartman, ofis gibi kentsel örüntünün başat aktörlerinin 
rol aldığı türdeş doku içinde inşa edilmiştir. Fiziki çevrenin organik dokusu çözülmüş, 
organik olanın yerini daha mekanik olan almaya başlamıştır. Bireysel mimari arayışlara 
parsel bazında rastlansa da, yap-sat müteahhitliği eliyle üretilen vadi üstü çevreyi ka-
rakterize eden neredeyse tek şey, keskin topografyasıdır.

1+1 Apartmanı, iş ve sosyal yaşamları yoğun genç insanların, öğrencilerin ya da banli-
yödeki asıl evlerine gitmek için trafikte vakit kaybetmeyip zaman zaman şehir içinde 
kalabilecekleri küçük bir ikinci konut arayanların ihtiyaçlarına yanıt verebilecek ev-ofis 
ve/ya ofis olarak kullanılabilecek stüdyo dairelerden oluşur. Açık mutfaklı bir yaşama 
mekânı ile bir odayı içeren 32 stüdyo daireli blokun en üst ve giriş katları, çatı ve bahçe 
teraslarıyla bütünleşen dubleks daireler olarak tasarlanır. Doğu-batı yönünde uzanan 
blok, keskin topografyayı kaskatlanan bahçelerle yumuşatarak yerleştirilir.

Köşe parselde konumlanması nedeniyle 1+1 Apartmanı, bu sıkışık ve tekdüze örüntünün 
fiziksel figürleriyle azami mesafelenme arayışıyla karakterize olur. Çepere yerleştirilen 
blok, kuzeyde bir dış avlu tanımlayarak hem yanındaki apartmanlardan uzaklaşmış hem 
de konutların giriş koridorlarına manzara ve ferahlık sağlamış olur. Komşu apartmanlara 
çarptığı yüzeyler sağırlaştırılır, mesafelenme sağladığı cepheler tümüyle açılır. Avluya ba-
kan koridor güzergâhları ferah cam cepheleriyle, konuttan dışarı adımını atan evsahipleri 
için apartmandan dışarı çıkmayı beklemeden hava durumunu, farklı ışıklılık durumlarını, 
mevsimlerin değişken hallerini hemen algılayabilecekleri bir yarı dış mekân ortamı ya-
ratır.

Modernist dilin yalın ifade arayışı, net kütlesel parçalanma, belirsizliğe yer bırakmayan 
şeffaf/sağır yüzey tanımları içinde kurulan bir mimari dile sahiptir. Betonarme döşeme 
cephelere brüt beton yüzeyler olarak döner, zemin üzerindeki konut birimlerini bir kutu 
gibi sarar, cepheyi gridal bir düzen kurmak üzere okunaklı kılar ve tekdüzeliği kırmak 
için yer yer kırıklı tasarlanır. Apartmana karakterini veren ana cephede, betonarme 
gridler arasındaki saydam cam yüzeylerin bazı parçaları ve cam balkon korkulukları 
çeşitli renklerle filtrelenir. Böylelikle evsahiplerinin farklı renk ve dokudaki perde, jaluzi 
ve benzeri mahremiyet ve iklimlendirme tercihleriyle zaman içinde biçimlenecek ana 
cephedeki bu renkli ara filtreleme, iyi bir bütünleştirici/uyumlaştırıcı haline gelir.
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The major design principles of the project include planning the apartments with approxi-
mately equal potential, maximizing the transparent surfaces to create a spacious per-
ception in spite of the small volume and providing natural light and perspectives for the 
common circulation spaces. The plan scheme directly influenced the decisions regarding 
the formation of the mass. Formal simplicity, the modern search for the solid-void pro-
portion of the façade and the modesty in the selection of materials and colors are re-
flections of the same principles on the building aesthetics. The Southeastern façade has 
been made totally transparent to provide most of the apartments with an ideal amount 
of daylight. The three basement floors that open out due to the slope between the up-
per and lower levels of the site have been fragmented with the same mass attitude and 
extended towards the lower level. Where the building gets too close to the building on 
the adjacent site, the whole façade is treated as a solid surface with an approach that 
can be considered monumental.

Facing towards Oran, the Dikmen Valley slopes of Yıldız district present a typical section 
of Turkish cities that have been occupied by squatter zones starting from the 1970s 
and entered a continual process of transformation starting from the late 1990s. Located 
in an area that is in the initial phases of urban development, 1+1 Apartment is con-
structed within a homogeneous pattern that houses the major actors of urban patterns, 
including apartments and offices. The organic pattern of the physical environment has 
dissolved and is being replaced by a more mechanical one. Although it is possible to en-
counter individualistic architectural approaches at parcel scale, the only characteristic 
factor of the built environment at the upper valley, shaped by developer - contractors, 
is its harsh topography.

1+1 Apartment consists of 32 studio flats that can be used as home-offices or offices 
in response to the demands of young people with an intense business and social life, 
students or people with suburban residences in need of a second small accommoda-
tion within the city. The entrance and top floors of the block are designed as duplex 
apartments that are integrated with roof and garden terraces. The block that extends 
along the east-west axis is placed within the harsh topography, smoothed by cascaded 
gardens.

Due to its position at the corner, 1+1 Apartment is characterized by its effort to keep a 
distance from the physical figures of this cramped and monotonous pattern. Positioned 
along the periphery, the block is drawn away from the adjacent apartments by the 
courtyard defined at the north, while providing the entrance corridors of the flats with 
a view and spaciousness. The surfaces that intersect with the neighboring apartments 
are treated as opaque surfaces whereas the façades at a distance are totally opened. 
With their spacious glazed surfaces, the corridors facing the courtyard generate the 
perception of a semi-outdoor space where the inhabitants can perceive the weather, 
various daylight conditions and seasonal changes before leaving the apartment. 

The search for a modernist language for pure expression leads to an architectural lan-
guage grounded by a clear mass fragmentation and a definite organization of trans-
parent / opaque surfaces. The concrete slab continues on to the façades as exposed 
concrete surfaces, embracing the residential units above the ground level like a box 
and making the façade legible to establish a grid order. These concrete surfaces on the 
façades are designed with occasional fractures intended to break the monotony. On the 
main façade that characterizes the building, some components of the transparent glass 
surfaces between the reinforced concrete grids and the glass balcony balustrades are 
filtered with various colors. As this main façade is expected to be shaped, in time, by 
the inhabitants’ preferences for privacy and shading such as curtains and jalousies of 
diverse colors and textures, this intermediate color filtering becomes a well-designed 
integrative / harmonizing agent.
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Projenin yer aldığı Kâğıthane, Eski İstanbul’un önemli merkezlerinden biriyken, günü-
müzde niteliksiz ve depreme dayanıksız yapılaşmanın görüldüğü bir bölgedir. Yeni ve 
tarihi kent merkezlerine yakınlığıyla dikkat çeker. Doğru bir kent planlaması ve nitelikli 
yapılaşmanın sağlanmasıyla, bölgenin eski önemine kavuşabileceği düşünülmektedir. 
Bu yaklaşımla tasarlanarak üretilecek yapının çevresinde kendinden sonrakiler için de 
itici güç olması, böylelikle bölgedeki niteliksiz ve tehlike arz eden yapı stoğunun ye-
nilenmesi öngörülmüştür. Projenin tasarım aşamasında, yer aldığı bölgenin yapılanma 
şartları her yönüyle sorgulanmış; yapının tamamlanıp içinde yaşamın başlamasıyla, çev-
redeki unsurlarla (daire sahipleri, etrafındaki yapılar ve bu yapılarda yaşayan komşu-
lar...) kendi sokağı seviyesinde iletişim kurabilmesi amaçlanmıştır.

Kağıthane Deresi’nin İmrahor Caddesi boyunca Cendere Vadisi’ne kadar uzanan doğu 
kıyısı, halihazırda komşu olduğu, kuzeyde Maslak, doğuda Levent-Şişli, güneyde Beyoğ-
lu ile daha da değerlenen bir dönüşüm bölgesidir. 2000’lere kadar bölgedeki yapı stoğu 
sınırlarına dayandığı için, bir adım ötesi, kentsel dönüşüm furyasının getirdiği yeni yasal 
ve yapısal zemin oldu. Kağıthane Belediye Binası ve dere boyu uzanan tarihi Sadabad 
bahçelerine bakan vadinin yasal ve/ya kaçak, küçük ölçekli niteliksiz konutlarla ve atöl-
ye / fabrikalarla şekillenen doğu yamacı, Osmanlı Devlet Arşivleri gibi yeni kamu yapı-
ları, ama ön planda özellikle büyük ofisler, geride ise konut yapılarıyla biçimlenir. Böyle 
bir kentsel dokunun içinde, hemen dikkati çeken bir yapı Aca Su Apartmanı. Onu bu 
stereotip dokudan ihtiyatsız biçimde ayrıştırmamızı sağlayan, kente yaptığı jestlerdir. 
Keskin eğime art arda oturan iki eş blokun, çeperindeki eski dokudan doluluk ve yo-
ğunluk olarak farklı, hatta daha dolu, daha yoğun ve daha yüksek katlı olduğu söylene-
bilir. Ciddi metrekare fazlası ve yüksek konut sayılarıyla yüklenen bloklar, hikâyelerini 
içeride değil dışarıda kurarlar; rölyefvari cephe biçimlenmesi ve sokağa açılırken yapılan 
jestle ayrıcalık kazanırlar.

Apartmanın Akmer Sokak’a açılan giriş cephesi, derince kesilerek yaratılan bir geomet-
rik nişle yaya ve araç girişine doğru yönlendirilir. Sokakla doğrudan temas eden tipik 
apartmanların ticari işlev yüklenen zemin katları ve bir delikten ibaret giriş kapıları for-
matının yaygınlığı düşünüldüğünde, burada gösterilen özen yerini bulur. Sokak cephesi-
nin arkitektonik biçimlenmesindeki incelikli ve narin yaklaşım; mahalle dokusu, komşu 
evler, yan sokak merdivenleri, yol kaplaması, yani çevresinin kaba ve kalın hatlı, incel-
memiş dokusuyla arasında anakronik bir durum yaratır. Giriş cephesi ve giriş holü ürün 
tasarım inceliği ve ayrıntısıyla ele alınır. Üzerinde yapının ismini, onu sokağın parçası 
haline getiren numarasını, çiçeklik nişlerini taşır; adeta bir kent mobilyası gibi... Ardında 
birbirini tekrar eden planimetriyle simetrik yerleşen konutlar olmasına rağmen, tekrar-
ları azaltılmış modüler cephe, ardındaki mekânlardan bağımsızlaştırılarak farklı açıklık / 
kapalılıklarla biçimlendirilir. Derin balkonlar yok denecek kadar azdır, fakat iç mekânlar 
adım balkonları ile manzaraya tümüyle açılır. Cephe modülasyonunda önde kullanılan 
koyu ve derinlikleri yaratan açık renk kaplamalar cepheye derinlik kazandırırken, aynı 
zamanda çift cidar etkisi yaratır. Aca Su Apartmanı dışarıda kente ve kullanıcılarına 
jestler sunarken, içeride dar kat holüne açılan iki odalı kompakt daireler sterotipinden 
kurtulamaz. 
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The project is located in Kâğıthane, which was formerly one of the significant centers 
of historical Istanbul. Over time, Kâğıthane was transformed into a region character-
ized by low-quality building stock that is not earthquake resistant. Today, Kâğıthane 
has become significant with its proximity to the old and new centers of Istanbul. It has 
been predicted that the region could gain back its prestigious character through proper 
planning and qualified building construction. Buildings designed and built with this ap-
proach are expected to trigger regeneration in the surrounding areas, thus leading to 
an eventual renewal of the existing unqualified and unsafe building stock. During the 
design process, the construction regulations of the region have been challenged and 
questioned in all aspects, with the intention to allow all stakeholders (owners of the 
flats, surrounding buildings and their inhabitants...) to establish interaction and commu-
nication at the street level.

Extending towards Cendere Valley along İmrahor Street, the eastern shore of Kağıthane 
River is a region of urban regeneration that has become more valuable along with its 
neighboring districts including Maslak to the north, Levent-Şişli to the east and Beyoğlu 
to the south. Since the building stock of the region had reached its limits by the 2000s, 
the legal and physical ground generated by the boom in urban regeneration has de-
fined a new phase for the development in the region. Overlooking the building of the 
Municipality of Kağıthane and the historical Sadabad gardens that extend along the riv-
er, the eastern slope of the valley is formed by small-scale and unqualified residences 
and workshops, some of which have been illegally constructed, and some new public 
buildings such as the Ottoman State Archives building, but mostly by large-scale offices 
at the front and new residential buildings at the back. Within the urban texture, Aca Su 
Apartment is a building that instantly draws attention. It is the nice gestures that the 
building makes to the city that distinguish the building clearly from this stereotyped 
texture. The two identical blocks successively positioned on the steep slope are differ-
ent from the former urban texture with their fullness and density, and are even more 
filled and intense, with more levels. Loaded with excess square meters and a high 
number of residential units, the blocks establish their story not on the inside, but on 
the outside, standing out with relief-like façade formation and a nice gesture made as 
they open out to the street.

The entrance façade that opens out to Akmer Street is directed towards the pedestrian 
and vehicular entrances through a geometrical niche created by a deep cut through the 
façade. Considering the standardized apartment typology in which the ground floors 
connected with the street are commercially used and the building entrance remains as 
a hole within the façade, the elaboration here finds its place. The refined and delicate 
approach in the architectonic formation of the street façade generates an anachronis-
tic condition with the neighborhood texture, adjacent houses, steps of the adjacent 
street, street pavement and overall rough and unrefined texture of the environment. 
The design approach at the entrance façade and the entrance hall involves the refine-
ment and detailing of product design, like a piece of urban furniture carrying the name 
of the building, the building number that makes it a part of the street and the planta-
tion niches. Although the plan scheme consists of a symmetrically-organized repetition 
of the residential units, the modular façade with diminished repetitions is formed by 
variations of the solid-voids organized independently of the spaces behind them. There 
are almost no deep balconies, but the interiors totally open out to the exterior and the 
view with French balconies.  In the façade modulation, the dark colors at the front and 
the light colors defining the depth of the openings create a three-dimensional feeling 
and a double-skin effect. While Aca Su Apartment offers the city and its users several 
nice gestures outside, its interiors cannot avoid the stereotype of two-room compact 
flats entered from a narrow hallway.
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İpera 25 İstanbul’un koruma altındaki tarihi Galata bölgesinde, yapılı çevrenin alışılagel-
dik kodlarının dışına çıkan ancak mevcut mimari dokuya saygılı, altyapıyı, çevre şartları-
nı, iklimi ve güneş hareketlerini, bölgenin gelişen yeni sosyo ekonomik yapısını dikkate 
alarak mimarinin bildik problemlerine günümüzün teknolojik imkânlarını kullanarak 
yeni yanıtlar arama çabasını sürdüren bir konut projesi. Koruma altındaki tarihi bölgede 
bugüne kadarki koruma anlayışının dışına çıkan ilk proje olma özelliğini taşıyan yapı, 
eskinin yanında 21. yüzyılın çağdaş bir örneği olarak çevresi ile ilişkilerinden en ufak 
detaylarının çözümüne kadar kendini gösteren serbestlik, sınırsızlık ve esneklik arayış-
larını bir araya getiren hümanist vizyon ile günümüzün yaşam kültürünü temsil ediyor.

İpera 25, çalışma, dinlenme, eğlenme arasındaki mekân-zaman sınırlarının eridiği bir 
çağda yeni yaşam biçimlerine, mekânı çok işlevli değerlendiren kullanıcılara seslenen 
çağdaş bir barınma türünün nitelikli örneklerindendir. Bu kent konutlarının en belirleyici 
öğesi lokasyondur. İstanbul’un kalbindeki kentsel koruma bölgelerinden Galata’da, bir 
sokak ötesindeki Serdar-ı Ekrem’de olduğu gibi sosyo-ekonomik ve kentsel dönüşümün 
henüz başlamadığı görece bakir sokaklardan Tatarbeyi Sokak üzerinde konumlanır. 
Galata’nın duvar etkisi yaratan bitişik nizamlı dar apartman gövdelerinin sıkışık dokuda 
ritmik biçimde kıvrılarak ilerlediği sokakta, dokunun bir parçası haline gelirken bölgenin 
mimari mirasıyla çağrışımsal ilişkiler kurmaya çalışmaz. 

Yedi katlı yapının cephesi düşeyde eşitsiz dört banda bölünür. Bantlar yapı boyunca 
cömert biçimde öne arkaya kırılırken, bir yandan incelikle tasarlanmış süreğen ahşap 
dokusuyla nötr bir izlenim yaratır, diğer yandan ölçeği itibariyle sokağa heykelsi bir jest 
yapar. Bitişik nizam dokuda sağır betonarme duvarlar arasında uzanan dinamik cam 
cepheleri ikincil bir katman olarak hareketli ahşap kabukla sarılır. En üstteki dubleks 
teras katı dışında her katta tek odalı iki stüdyo daire olarak yükselen İpera 25’in ya-
şam mekânları, bu dinamik güney cephenin ardına yerleştirilir. Büyük ahşap yüzeyler 
olmasına rağmen, kullanıcılar kepenkleri daha küçük ölçekte diledikleri gibi hareket 
ettirebilirler. Kepenkler Galata’nın sıkışık dokusunda güneş kontrolünden çok, özel ya-
şamın dışa açılma makas aralığını kullanıcının tayin edebilmesine olanak tanımak ve 
mahremiyet düzeylerini kurmak üzere işlevselleştirilen keyifli bir kurucu öğedir: Belli 
açıdan sağır, açı değişince tül kadar geçirgen... 

Betonarme ve çeliğin bölüntüsüz mekânları olanaklı kılan iyi tasarlanmış kombinas-
yonu içeride de okunaklıdır. Kullanılan yapı teknolojisi gibi yapı malzemeleri de kat-
manlaşmaz, yan yana durur, çıplaktır. Cephenin bu yoğun hareketliliğini kurmak üzere 
ardına yerleştirilmiş güçlü ve bazen kalabalıklaşan strüktür dışında, konutların geneline 
saydamlık, hafiflik, yalınlık hâkimdir.
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In contrast to the conventional codes of the built environment at the historical Galata 
district under conservation in Istanbul, Ipera 25 is a residential project that respects the 
existing architectural texture, considering the substructure, environmental and climatic 
factors, the movement cycle of the sun and the new developing socio-economical struc-
ture of the region, all in an effort to find new answers to the common problems of ar-
chitecture through the potential of contemporary technologies. As the first project that 
breaks the ongoing conservation approach in the historical district, Ipera 25 stands out 
as a contemporary example of the 21st century within the historical settlement. With its 
humanistic vision that brings together the search for freedom, infiniteness and flexibility 
at every scale, from the environmental relations to the smallest details, the building 
represents the living culture of the present day.

In an era when the temporal and spatial borders between work, recreation and leisure 
are dissolving, Ipera 25 constitutes a qualified example of a contemporary culture of 
habitation that addresses new life styles and inhabitants who make multi-functional 
use of their spaces. The most significant determining factor of these urban residences 
is their location. Ipera 25 is located in Galata, one of the urban conservation zones at 
the heart of Istanbul. The building is located on Tatarbeyi Street, one of the more intact 
streets, where socio-economical and urban transformation have not yet started, unlike 
Serdar-ı Ekrem one street further on. Within the adjacent building order of the intensely 
lined up, narrow Galata Apartments, which creates a wall effect that is rhythmically 
curved along the street, Ipera 25 becomes a part of this existing urban pattern without 
attempting to establish associative relationships with the architectural heritage of the 
region.

The façade of the seven-story building is vertically divided into four strips. As these 
strips generously break backwards and forwards, they create a neutral impression with 
their elaborately designed, continuous wood texture, making a sculptural contribution 
to the street with their scale. In the adjacent building order, the dynamic glass façades 
extending between the blind shear walls at the sides are enclosed by a movable wood-
en shell as a second layer. With the exception of the duplex terrace apartment on the 
top floor, the living spaces of Ipera 25, rising as two studio apartments on every floor, 
are placed behind this dynamic southern façade. Although the wooden surfaces are 
large, users can freely move the shutters on a smaller scale. Within the intense pattern 
of Galata, the wooden shutters are pleasant establishing elements functionalized to 
provide the user with the chance to control the levels of privacy and openness, rather 
than serving merely as sun control. At some angles, they are completely opaque, and 
as the angle changes, they become as permeable as lace fabric.

The successfully designed combination of reinforced concrete and steel that is also 
legible inside makes it possible to produce uninterrupted interiors. In parallel with the 
building technology, the materials are not multi-layered, but rather, individually ex-
posed. Aside from the strong and occasionally intensified façade structure, transpar-
ency, lightness and simplicity dominate the residential units.
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Herhangi bir asli kentsel öngörüye dayanmayan imar planlarıyla geliştirilegelen yüksek 
yoğunluklu bir apartmanlar bölgesinde, yakın çevresindeki orantısızlıklardan ve işlev 
belirsizliklerinden uzak kalmaya çalışmak, tasarımı yönlendiren en önemli hedef olmuş-
tur. Bina kütlesi bir dikdörtgenler prizması ile sınırlı tutulmuş ve çıkma yapılmamıştır. 
Köşe parsel olma özelliği kütle üzerinde okunaklı kılınarak, en yakın komşu binalara 
bakan yan ve arka cephelerde beyaz sıvalı geniş masif duvarlar, yollara bakan diğer iki 
cephede de geniş açıklıklar oluşturulmuştur. Zemin kotu boşaltılarak açık ve sert ze-
minli bir giriş bahçesi niteliğine kavuşturulmuştur; yandan bir saçak ile yönlendirilen so-
kaktan yaya girişi deneyimi olabildiğince uzatılmıştır. Bahçe duvarları kompozisyonun 
bir parçası haline getirilmiş, sokak ile kurduğu ilişkinin geçirgen olması hedeflenmiştir. 

İstanbul Anadolu yakasının eski sayfiye bölgelerinden Göztepe, 1999 depreminin kent-
sel yapı stokundaki iyileşmeyi zorunlu kıldığı yerlerden biri. Bölge, 2000’lerle birlikte sıkı 
yasal düzenlemeler çerçevesinde, bu kez büyük müteahhitler için parsel bazında kârlı 
hale getirilen yeni kentsel dönüşüm modelleriyle daha yüksek ve yoğun apartmanlarla 
yeniden şekillenmeye başladı. Ada Apartmanı, bu sıkı ama yer yer mantığı sorgula-
nır tanımlar ve sınırlamalar içerisinde, kendisine tanınan metrekare haklarından taviz 
vermeden, kütlesel çıkmalar veya kırılmalar yapmadan, köşe parsel üzerine yükselen 
bir kutu prizma olarak biçimlenir. 11 katlı blok, her katta yaşam mekânı ve üç oda 
içeren tek daire olarak yükselir ve en üstte çatı dubleksiyle sonlanır. Mutfak, banyo, 
merdivenler gibi servis veren mekânlar tümüyle arka cepheye yerleştirilir; böylelikle 
köşe parselin olanakları kullanılarak üç cephe, yaşam mekânlarının denize/manzara-
ya kesintisiz bakışına ayrılır. Ana cephe elaborasyonu, ardındaki odaların sayısı artırılıp 
azaltıldığında netliğini kaybetmeyecek biçimde inceltilir. Kentsel dönüşüm uygulanan 
bir bölgede inşa edilmesi nedeniyle, kendi kendine referans veren bir dil kurulması ye-
rinde bir mimari karardır. Çevresindeki yapılar dönüştüğünde, bağlamını kendisi kuran 
bir yapı olarak etkisi sürekli kılınacaktır.  

Dolu kütle olarak yükselen Ada Apartmanı, karşıtlık yaratacak biçimde giriş katında 
boşaltılır, geriye çekilir, hafifletilir. Yapının zeminden pilotiler üzerinde koparıldığı mo-
dernist yaklaşım, 1950 ve 60’larda özellikle İstanbul ve Ankara’daki apartman şemala-
rında kendine yer bulmuştur. Burada modernist şemaya yeni olarak eklenen, içeride 
bir katman olarak, yapının çeperlerinden içeri çekilen girişin saydam cam kutusu ile 
asansörlerin parlak beyaz kutusunun birbirinin içine geçerek içi ve dışı yeniden belirsiz-
leştirmesidir: Apartmandan içeri giren biri, sokağı, bahçeyi, bahçe kapısıyla giriş kapısı 
arasındaki ara mekân(lar)ı, fuayeyi, merdivenleri aynı anda algılar. Birkaç basamakla 
yükseltilerek bahçeden koparılan ve sokaktan hoş bir saçakla ulaşılan giriş podyumu, 
çeperde öne doğru genişleyerek kaskatlı havuzu, yapı izinden taşarak bodrum kat ışık-
lıklarını, birbirine geçen cam ve beyaz kutunun çeperinden dolaşarak sokağa farklı vista 
noktalarını barındırır. Girişin mimari nitelikleri, artikülasyonu, sokakla kurduğu görsel ve 
işlevsel ilişkiler, her katta tek daire olarak tasarlanan bir apartmanda, evsahiplerinin ne-
redeyse tek karşılaşma alanının apartmanın girişi olduğu düşünüldüğünde daha anlamlı 
bir zemin kazanır. Günümüzde apartmanların kentsel açıdan problematiklerinden biri, 
yapının sokakla nasıl ilişki kuracağı, girişin nasıl örgütleneceğine ilişkindir. Ada Apartma-
nı buna özgün yanıtlardan birini sunar.
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Within a high-intensity residential zone generated by urban development plans that 
are not based on any other major urban projection, the most essential design objec-
tive was to stand apart from the disproportional and functionally indefinite formation 
of the surrounding built environment. The building mass is kept limited as a rectangular 
prism, without any projections. With its character as the corner plot made legible on the 
mass, the building has white plastered solid surfaces on the façades facing the closest 
neighboring buildings, while the façades overlooking the roads are designed with wide 
openings. The ground floor is left empty to provide an open, paved entrance garden. 
Oriented by a canopy from the side, the experience of the pedestrian entrance from the 
street is extended as much as possible. With the garden walls that become a part of the 
overall composition, the objective is to establish a transparent relationship between the 
building and the street.

One of the old countryside regions of the Anatolian side of Istanbul, Göztepe is a district 
for which an overall improvement in the urban building stock became essential after 
the earthquake in 1999.  With the strict legal regulations of the 2000s, the area began 
to transform, with higher and more intense apartments created as a consequence of 
the new urban regeneration models that became profitable for large contractors on a 
parcel basis. Within these strict, but in places questionable, definitions and limitations, 
Ada Apartment is formed as a rectangular prism on a corner site, making maximum 
use of its allowed construction area without making any mass projections or breaks. 
The eleven-floor block rises as a single apartment with a living space and three rooms 
on every floor and ends with a roof duplex at the top. Service spaces such as the 
kitchen, bathrooms and staircases are located at the back façade, thus making use of 
the potentialities of the corner site and providing the living spaces on the three other 
façades with an uninterrupted view of the sea. The elaboration of the main façade is 
refined so that it does not lose its clarity as the number of rooms behind it increases 
or decreases. Constructed within an urban regeneration area, the building establishes 
a self-referential language, which is an appropriate architectural decision. Its effect will 
be sustained even when the buildings around it are transformed.

Rising as a full mass, Ada Apartment is voided at the entrance, recessed and lightened 
to generate contrast. The modernist approach in which buildings are detached from the 
ground on pilotis can be observed in the apartment schemes of the 1950s and 1960s, 
especially in Istanbul and Ankara. In this building, one new addition to this modernist 
scheme is the way that the glass entrance box and the shiny white elevator box in-
tersect, obscuring the interior and exterior. Entering the apartment, one perceives the 
street, the garden, the intermediate spaces between the garden door and the entrance 
door, the foyer and the stairs at the same time.  Elevated with a few steps, detached 
from the garden and accessed from the street with a nice canopy, the entrance podium 
houses a cascaded pool at its periphery, extending to the front, the basement skylights 
outside the projection of the building and diverse vista points at the periphery of the 
intersected glass and white boxes. Considering that the entrance hall is the only likely 
meeting point for the inhabitants of the building with a single flat on every floor, the ar-
chitectural qualities and articulation of the entrance space and its visual and functional 
relationship with the street acquire a sound basis. At present, one of the significant ur-
ban problems of apartments is how to relate the building with the street and organize 
the entrance. Ada Apartment provides a unique answer to these questions.
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Adana’nın merkezinin kenarında kalan bu projenin, kent dokusuna referans vermesi ve 
yakın çevresine değer kazandırması hedeflendi. Yapının TEM Otoyolu üzerinden Seyhan 
Nehri’ne bakması ve geniş bahçe içinde yer alması yerleşim planını belirledi. Plan geo-
metrisinin kırılması, güney cephesini şekillendirip kuzeyde girişi tanımlarken, tüm daire-
lerin manzaraya bakması sağladı. Kullanım ve uygulamadan başlayan tasarımla taşıyıcı 
elemanların gri olarak zemine inmesi, açık balkon ve konsolların beyaz bırakılması, “gri / 
beyaz” ve “ağır / hafif” kontrastlar yaratarak yapının geometrisini netleştirdi. İç mimarisi 
dış mimarisinin ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanan bu projenin, kullanıcıları tarafın-
dan sahiplenilmesi ve bakımlı tutulması, sürdürülebilirliğinin belirtisi olacaktır.

Adana’nın kuzeyinden geçen TEM Otoyolu ile Seyhan Nehri’nin kıyısından baraj gölüne 
doğru uzanan Özdemir Sabancı Bulvarı’nın kesişiminde bir tepe üzerinde kurulan Beya-
zevler semti, sosyo-ekonomik olarak orta ve üst gelir grubuna seslenen konutlarla bi-
çimlenmiştir. Otoyoldan büyük bir şevle ayrılan yüksek kottaki dokunun güney ucunda 
konumlanan Arıkoğlu Plaza, nehrin kırılarak dirsek yaptığı noktada, nehir eksenindeki 
köprüler silsilesine ve ufkundaki kent manzarasına hâkim bir noktaya yerleştirilir. Ken-
tin en iyi panoramik manzaralarından birine sahip konut bloğunun kütlesel biçimlen-
mesi, gerek kente gerekse kullanıcılarına, bulunduğu konumun hakkını vermek üzere 
kurgulanmıştır. 

1966 tarihli Kat Mülkiyeti Yasası’yla kent merkezleri ve daha sonra kırsal alanlar, ada-
parsel bazında ve apartman bloku şeması çerçevesinde anonim rollere teslim edilmiştir. 
Bugün yapılı çevrenin en yaygın tipolojisi olan apartmanlar, tasarım, mimarlık ve nite-
likli çevre adına özgün bir iddia taşımak bir yana, kentlerde ve kırsal alanlardaki krizin 
en önemli nedenlerinden biri haline gelmiştir. Apartman dairesinin anonim stereotipi  
“3 oda 1 salon” gibi bir pratik karşılık olmuştur. “Yerin/yerelin” ihtiyacına göre özgün şe-
malar yaratmak, “yer” kavramını sözlüğünden çıkaran “apartman” için nadir bir durum-
dur. Özellikle konut alanında yapılaşma karnesi zayıf bir kentte, Adana’da inşa edilen 
Arıkoğlu Plaza, bu nadir durumlardan birini kurmaktadır. 

Her katta dört odalı geniş iki daireden oluşan on üç katlı apartman bloku, merkezine 
aldığı dolaşım ekseninden kırılarak farklı manzaralara yönlendirilir. Konutları neredeyse 
çepeçevre saran balkonlar, yapının yükseklik algısını indirger. Koyu renk yapı gövdesini 
saran açık renk parapetlerin süreğenliği, ışık ve gölgeler kütle ağırlığını yeniden par-
çalasın diye yer yer kırılır. Parapetler köşelerde çok yaklaştırılıp birleştirilmez ve alçak 
tutulur, böylece incelikli bir kırılmanın ve yataylığın dozu incelikle ayarlanır. Girişten 
itibaren mekânlar üç katmanlı olarak ayrışır ve giderek özelleşir: Yaşama mekânları 
ve arada tampon bölge olarak ıslak mekânlar ve odalar. Akdeniz iklim koşullarını göz 
önünde bulunduran konutların tasarımında, balkon ve terasların çok yönlü işlevselliği 
artar: Gerideki geniş cam yüzeylerde güneşin yakıcılığını hafifletir; evin her mekânına 
bir açıkhava mekânı eklemler; özellikle klima gibi yapıların “gövde asalakları” için nişler 
yaratır; yeryüzünden kopan yüksek yapıların yegane bitki alanlarıdır... Mekânların he-
men tümünün açıldığı balkon ve teraslar, yaşamın dışarıda sürdüğü bir iklim için kapalı 
birimlere bir de açıkhava birimi eklemesi açısından özellikle önemlidir. Kilerler ise, mut-
fak kültürü gelişmiş bir kentte, mutfaklar için ihtiyaçtan öte bir gerekliliktir. 
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Positioned at the periphery of Adana city center, this project aims to make reference to 
the existing urban texture and bring an added value to its surrounding environment. The 
location of the building overlooking Seyhan River over the TEM Highway and its position 
within a wide garden are the factors that determined the site plan. While the break in 
the plan geometry forms the southern façade and defines the entrance at the north, it 
also provides all apartments with the view. With the design approach developed with 
reference to use and implementation, the gray structural elements continuing down to 
the ground and the balconies and cantilevers are left white to generate contrasts such 
as “gray / white” and “heavy / lightweight”, thus clarifying the geometry of the build-
ing. With interiors designed as an integrated whole with the architectural approach, the 
way that users appropriate and maintain their apartments will be an indication of the 
sustainability of the project.

Located on a hill at the intersection of TEM Highway, which passes north of Adana, and 
Özdemir Sabancı Boulevard, which extends from the shore of the river towards the dam, 
the district of Beyazevler is formed by the residential buildings of socio-economically 
middle and upper income groups. Positioned at the southern edge of the upper level, 
separated from the highway by a high slope, Arıkoğlu Plaza is located at the point where 
the river changes direction, overlooking the sequence of bridges along the river and the 
view of the city at its horizon. With one of the best panoramic views of the city, the mass 
formation of the residential block has been designed to do justice to its position, for its 
users as well as the city.

With the Law of Property Ownership of 1966, initially the city centers and later the rural 
areas were abandoned to anonymous actors, with plot-based urban layouts and the 
apartment block scheme. Far from being assertive about making an innovative state-
ment in terms of design, architecture and a qualified living environment, apartments, the 
most abundant typology of the built environment today, have become one of the most 
important causes of the crisis in urban and rural areas. The anonymous stereotype of 
the apartment block has a practical consequence as a standard flat with “three rooms 
and a living room”. The creation of new unique schemes in response to the requirements 
of the place and the local variations is a rare occurance for the “apartment”, which has 
broken its bonds with the concept of “place”. In Adana, whose record of construction is 
quite poor especially in the field of residential buildings, Arıkoğlu Plaza is an example of 
this rare occurrence.

Consisting of two wide flats with four rooms on each floor, the 13-story apartment 
block is broken around the circulation axis at the center and oriented towards diverse 
views. The balconies that almost wrap all the way around the residences diminish the 
perceived height of the building. The continuity of light colored parapets surrounding the 
dark colored mass is occasionally interrupted to enable light and shadows to once again 
break apart the mass effect. Aiming to achieve a refined dose of horizontality with an 
occasional break, the parapets are brought very close to each other but not connected, 
and intentionally kept low at the corners. Starting from the entrance, spaces diverge 
into three layers, gradually becoming more private: the living spaces, the wet spaces 
that function as a buffer zone and the rooms. Designed with a consideration of the cli-
matic conditions of the Mediterranean region, the balconies and terraces of the house 
have a high level of multi-functionality: They diminish the excessive glare of the sun on 
the recessed wide glass surfaces, add an open space to all the interior spaces, create 
niches for the “parasites” of the building such as the air-conditioner units and provide 
the sole planting spaces of the high buildings detached from the earth. The balconies 
and terraces to which almost all interiors open out are especially significant in terms of 
adding an outdoor section to all indoor units in a climate in which daily life is largely 
experienced outdoors. In a city with a sophisticated culinary culture, the cellars are not 
just a need, but a necessity.
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Arklife Apartmanı’nın plan şeması iki ayrı yola cephesi olan parselin şartlarına uygun 
olarak, ön ve arka cephede eşit planimetriye ve vistaya sahip konutlar olarak çözüm-
lendi. Son zamanlarda yüklenici firmaların ekonomik kaygılarla balkon kullanımını sıfıra 
indirmesi kullanıcıların memnuniyetsizliğine neden oluyordu. Ev sahiplerinin de deste-
ğiyle her iki cephede çözdüğümüz geniş balkonlarda iç malzeme ve devamında cepheyi 
oluşturan ahşapla yaptığımız hareket, her katın kütlesel olarak kendisini hissettirdiği, 
hareketli bir ön/arka cephe oluşmasını sağladı. Apartmanın ince uzun parseli sonucu 
oluşan uzun yan cephede uygulanan pencere konumlarındaki kaymalar, sıvadaki renk 
farklılıkları, metal meshler ve söveler, her evin kendine özgülüğünü vurgulayan ekono-
mik ama tekdüzelikten uzak bir cephe yarattı.

Göztepe, İstanbul’un sayfiyelerinden biri olarak 1950’lere kadar geniş araziler içerisin-
deki görkemli köşklerle biçimlenmiş, kırsal karakterin izleri bugün hâlâ sürülebildiği için 
yaşanabilir çevrelere sahip bir semttir. 1972’de Erenköy-Bostancı İmar Planı’nın hazırlan-
ması, 1973’te Boğaziçi Köprüsü ve çevreyollarının hizmete girmesiyle, bölgenin kentsel 
yoğunluğu ve niteliği değişmeye başlamış ve geniş bahçeler eşitsiz parselasyonlarla 
yap-sat müteahhitliği eliyle apartmanlaşmıştır. 1999 Marmara depremi nedeniyle (ve 
bahanesiyle) imar yönetmelikleri ülke genelinde yeniden düzenlenmiş ve bölge riskli 
deprem bölgesi ilan edilmiştir. 2000’ler sonrasında düzenlenen sıkı yönetmelikler çer-
çevesinde yeni kentsel dönüşüm modelleri uygulanmış ve semtin konut dokusu, daha 
yüksek ve yoğun apartmanlarla şekillenmeye başlamıştır. 

Arklife Apartmanı, bu yer yer aksayan dönüşüm sürecini hem sorgulayan hem de yerine 
yapıldığı konutun eski ama Arklife’ın yeni evsahipleriyle birlikte ve onların beklentileriy-
le yeniden örgütleyen tasarım kararlarıyla farklılaşır. Müelliflerin evsahipleriyle birlikte 
aldığı ortak kararlar sonucu hacimli balkonlar elde edilir. Konut içi yaşamın dış dünyayla 
buluştuğu asıl yerler sokak cepheleridir. Bu cephelerdeki terasların bir loca, seyir terası 
gibi kendilerini kütle olarak vareden biçimlenişleri, apartmana ayırt edici karakterini 
kazandırır. Her konutun döşemesi incelikli olarak biçimlendirilerek dışarıdan okunaklı 
kılınır ve terası bir ahşap kutu içine alınır. Ahşabın kokusunu, dokusunu duyumsatan bu 
açıkhava mekânları, mimari artikülasyonuyla loca hissi yaratarak özel kılınır.

Her katta iki eş daire bulunan 12 katlı ince bir kütle olarak yükselen Arklife Apartma-
nı, kentsel çevresine değer katan bir yapıdır. İnce uzun kütle biçimlenmesi sayesinde 
komşu apartmanlardan bir adım içeri çekilerek, hem kendisi hem çeperindekiler için 
ferah mesafeler bırakır. Girişini aldığı Hamit Oskay Sokak’a göre daha ferah bir açılım 
sağladığı arkasındaki Mustafa Bey Sokak’a doğru uzar. Böylelikle sokağın dirsek yaptığı 
noktada gevşeyen yapı dokusunun ferahlığını kullanır ve uzayan güney cephesindeki 
açıklıklarla geçirgenleşen daha ışıklı konutlar elde eder. Güney cephedeki tüm açıklık-
lar adım balkonlarına açılır ve küçük nişlerle cepheden bir adım öteye taşınıp belirgin 
kılınır. Metal ızgaralar işlevsiz olmalarına rağmen cephedeki fugalarla birlikte cepheyi 
ölçeklendirirler. Zemin katı boşaltılan apartmanın girişi içe çekilir ve rüzgârlığı cam bir 
kutu içinde çözülür. Yapıya yaklaşırken volümetrik ve dinamik etkiye sahip ağır kütle, 
zeminde hafifletilip yalınlaştırılarak kullanıcılarına dingin bir karşılama atmosferi sunar.
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The plan scheme of Arklife Apartment was developed in accordance with the conditions 
of the site, which faces two separate streets. It includes two residences with equivalent 
planimetry and vista at the front and back façades. Due to financial constraints, contrac-
tors often forbid the use of balconies in projects, generating disappointment among  
users. With the support of the owners of the flats, the wide balconies that we included 
at both façades created dynamic front / back façades, expressing each floor as a mass 
with the use of the interior material and wood. Generated by the narrow and long geo-
metry of the site, the façade of the long side has window positions shifted at every 
floor, differences in the color of the plaster and components like metal meshes and 
window jambs, creating an economical but non-monotonous façade that emphasizes 
the uniqueness of each house.

As one of the summer towns of Istanbul distinguished by splendid mansions in wide gar-
dens, Göztepe used to be a district that offered livable environments, maintaining traces 
of its rural character until the 1950s. Following the preparation of the Erenköy-Bostancı 
construction plan in 1972 and the opening of Bosphorus Bridge and the peripheral high-
ways in 1973, the urban intensity and character of the region began to transform, with 
the land divided into uneven parcels and occupied by contractor-built apartments. Due 
to (and using the excuse of) the Marmara earthquake in 1999, construction regulations 
were modified throughout the country and the region was proclaimed a high-risk earth-
quake zone. During the post-2000s, new models of urban regeneration were applied in 
accordance with the modified regulations, transforming the residential pattern of the 
district to include taller and more intense apartments.

Arklife Apartment is distinguished by its design decisions that consistently question the 
urban regeneration, which proceeds with occasional disruptions, reconstructing it ac-
cording to the demands and expectations of the inhabitants of the former building, who 
are also the prospective users of Arklife. As a consequence of the designers’ reconcili-
ation with the inhabitants, large balconies are included. The street façades constitute 
the major location where the life within the house meets the outside world. The main 
distinguishing characteristic of the apartment emerges from the way that the terraces 
on these façades are expressively formed as a mass, like a lodge or a viewing terrace. 
With their delicately formed slabs perceptible from the outside, the terraces of each 
apartment are framed by a wooden box. Allowing the users to feel the smell and texture 
of wood, these exterior spaces are made special by their architectural articulation, which 
creates the feeling of a lodge.

Rising as a 12-story, slender mass with two equal apartments on each floor, Arklife 
Apartment is a building that contributes to its urban environment. With its long and nar-
row mass formation, it is recessed from the neighboring blocks, leaving more spacious 
distances for itself and those at its periphery. It extends towards Mustafa Bey Street at 
the back, which provides a more spacious expansion compared to Hamit Oskay Street, 
from which the building is entered. In this way, the building takes advantage of the 
spaciousness of the loosened urban texture at the street bend and obtains more well-
lit houses made permeable with openings on the southern façade. All openings on the 
southern façade open out to French balconies that are made more perceptible by small 
niches that project one step beyond the façade. Although they do not have a function, 
the metal grids give scale to the façade, together with the linear joint gaps on the sur-
face. On the voided ground floor, the entrance is recessed and the wind shield is resolved 
within a glass box.  With its volumetric and dynamic effect experienced as approached, 
the heavy mass of the building is lightened and simplified at the ground level, providing 
a serene, welcoming atmosphere for its users.

1
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Göktürk 118’in, mevcut şehir dokusu içinde öne çıkmaya çalışmadan oluşturduğu so-
yutlama bizim için çok değerli... Göktürk 118’i imar durum farkları içeren ve köşe oluş-
turan komşu iki parselde iki ayrı blok olarak tasarladık ve yükseklik farkı bulunan ya-
pıları gabari önceliğinde bir arada tutmaya çalıştık. Yapının, cadde cephesi aldığı Çamlık 
Caddesi’ndeki yapı stoku ve cephe çeşitlemesi ile oluşan kentsel arayüz dahilinde bir 
“örüntü” oluşturmasına ama dalga geçer bir ayrıksılıkta da olmamasına gayret ettik. 
Kütle oluşumu, üçüncü boyutta dörtgen prizması olarak algılanan iki formun birbiriyle 
buluşturulması üzerine kurulu. Konut / apartman tipolojisi içerisinde plan, cephe, kütle, 
malzeme paralelliğinde diğer çalışmalarımızdan farklı bir tasarım sürecine dayanması 
Göktürk 118’i bizim için farklı kılıyor.

Göktürk, İstanbul’un kuzey ormanları içinde tarihî su kemerlerinin yanında, adeta ken-
tin ana gövdesinden yalıtılmış bir adadır. Neredeyse sadece kapalı konut sitelerinden 
oluşan bu adada gerçek kentsel yaşamdan, süreklilikten ve yerden, bellekten sözetmek 
olanaklı değildir. 1990’lı yılların ekstravagan konut yerleşimi Kemer Country’nin öncülü 
olduğu, üst gelir grubuna evsahipliği yapan yerleşimler, birbirlerinden kopuk, yüksek 
duvarlar ardında ve özellikle bu nedenle içe dönük yaşam kurgularıyla zenginleşen 
sosyal yaşam mekânları olarak kurgulanmıştır. Göktürk’te görece az olmakla birlikte, 
kentin stereotip apartman çevrelerine de rastlanır. Günlük yaşam rutini içinde ulaşımı 
epey vakit alan, üstelik yüksek metrekare bedelleri ödenen bölgenin sakinleri, ikamet 
etmek için seçtikleri bu bölgede farklı yaşam biçimleri talep ederler. Kent içi apartman 
düzeninin hemen hiç farklılaşmadan neden tekrar ettiği sorusu, imar düzenini kuranla-
rın yanıtlaması gereken ilk sorulardandır. Göktürk’te tipik bir apartman dokusu içinde 
hayata geçirilen Göktürk 118’in yanıtlamaya çalıştığı soru ise, konut piyasasının beklen-
tileri ve verili fiziki durum içerisinde konutların kentsel karakterine ilişkindir. 

Göktürk 118, parselasyon düzeninin referansları net okunamayan, farklı gabarilere sa-
hip, bitişik ve yamuk iki arsa üzerinde konumlanır. Gerek blokların kente karşı alacağı 
tavrı netleştirmek, gerekse iki bloku aynı dilde buluşturmak üzere gridal bir cephe dü-
zeni işlevselleştirilir. Farklı kotlara oturan, farklı gabarilere sahip iki bloku aynı çizgide 
buluşturabilmek üzere, zemin ve çatı katları orta katların düzeninden bağımsızlaştırılır. 
Zemine yakın katlar eğime yerleştirilip cephe ve yer yer ortogonal düzen şaşırtılırken, 
gabarisi yüksek blokun en üst katı cepheden çatıya metal bir örtüyle kaplanır ve küt-
lesi geriye çekilir. Köşe arsaya yerleşen bloklar, tuhaf parselasyon nedeniyle kentsel 
doku içinde uzunca ve sürekli perspektife girerler. Epeydir unutulan cephe malzemesi 
cam mozaik kaplamayı yeniden dirilten konutlarda, mozaiğin iki uyumlu rengiyle gri-
dal düzen kurulur ve sürekli perspektifte kalan iki bloğu bağlayan önemli bir tasarım 
öğesi elde edilir. İki bloğu biraraya getiren kütle ve cephe kararları, işverenin tanınan 
haklardan taviz vermeden çok sayıda konut üretme isteği ve parselin biçimsel zorlukları 
içerisinde konutun tüm mekânlarının yer, yön, işlev tanımaksızın aynı cepheye dizilmek 
durumunda kalmasına da yanıt verir netliktedir.

Göktürk 118’in cepheleri aracılığıyla belirginleşen formu, Semper’in yapı iskeleti üzerine 
asılan ilkel dokuma arketipiyle analojik olarak ilişkilendirilebilecek sokak görünüşleri, 
mimarın bu yükün altından kullanıcıdan çok kent adına söylediği sözlerle kalktığını 
hissettirir.
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The modest abstraction that Göktürk 118 creates without attempting to stand out from 
the existing urban pattern is very valuable for us. We designed the project as two in-
dependent blocks with varying construction permits, on two adjacent sites, forming a 
corner. The blocks rise to different heights, and we have attempted to bind them to-
gether through a focus on the clearance height. Within the urban interface created by 
the building stock and façade variation along Çamlık Street, we endeavored to generate 
a pattern without making the buildings stand out in mockery of the existing patterns. 
The mass formation is based on bringing together two forms that are perceived as 
rectangular prisms in three-dimensional space. Among our other works in multi-story 
residence / apartment block typology and the process involving plan, façade, mass and 
material decisions, the different design process involved in Göktürk 118 makes this pro-
ject special for us.

Located adjacent to the historical aqueducts within the northern forests of Istanbul, 
Göktürk is like an island isolated from the main body of the city. On this island, which 
consists almost exclusively of gated residential settlements, there is little in the way of 
urban life, continuity, place and memory. Pioneered by Kemer Country, the extravagant 
residential settlement of the 1990s, these settlements accommodating the high-income 
group are detached from each other, arranged behind high walls as social living spaces 
that are enriched especially by their introverted schemes. Though relatively few in num-
ber, it is also possible to encounter the stereotypical apartment settlements of the city. 
With the relatively long time they spend for daily transportation and the high costs they 
pay per square meter, the inhabitants of the area demand diverse modes of living. The 
question of why the inner-city apartment order repeats here without any variation is 
one of the major questions demanding a response from the authorities who establish 
construction regulations. Constructed within a typical apartment pattern in Göktürk, the 
question that Göktürk 118 attempts to answer is related to the expectations of the resi-
dence market and the urban character of the houses within the given physical condition.

Göktürk 118 is located on two adjacent trapezoidal sites with different allowed heights, 
in which the references of the parcellation order are not clearly legible. Aiming to clarify 
the urban attitude of the blocks and unite them with a common language, a grid-shaped 
façade order has been functionalized. In order to unite the two blocks with different 
heights positioned at different levels, the orders of the ground and roof floors are treat-
ed independently. While the floors close to the ground level are positioned along the 
slope, generating irregularities in the façade and the orthogonal order, the top floor of 
the higher block is covered by a metal sheet from the façade to the roof, with its mass 
recessed. Due to the odd geometry of the parcellation, the blocks positioned at the cor-
ner site become involved in a long and continual perspective within the urban pattern. 
Revitalizing glass mosaics, a long-forgotten façade material, a grid order is set by the 
use of two harmonious colors of mosaics, creating a significant design element that con-
nects the two blocks that constantly remain in the perspective. In line with the client’s 
demand to produce the maximum number of units without conceding the gained rights 
and the formal difficulties of the site, the mass and façade decisions that bring together 
the two blocks are clear enough to respond to the necessity of lining up all spaces along 
the same façade, regardless of place, direction and function.  

The form of Göktürk 118 is clarified by means of the façades and the street views that 
can be analogically associated with Semper’s primitive weaving archetype, hung onto 
the building skeleton, evoking the feeling that the architect has managed this task 
through his statements for the city rather than for the user.

1 3
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Mevcut gayrimenkul normları ve klişelerini sorgulayarak güncel gereksinimlere cevap 
veren, iki küçük apartman denemesidir. Amaç, parsellerin bütün kısıtlarına rağmen be-
lirli bir yaşam ve mekân kalitesini, ait olduğu şehir dokusuna yabancılaşmadan orta-
ya çıkarmaktır. Her iki yapıda da oldukça küçük mekânlar söz konusu olduğundan, iç 
mekânlardaki dolap ve mobilyaların da tasarım stratejisi, bu çalışmanın önemli bir par-
çasını oluşturmuş; ocak, evye, buzdolabı, mikrodalga, bulaşık + çamaşır makineleri, ütü 
sehpası ve yatak gibi ekipmanlar, üzeri katlanır kapaklarla örtülebilen 65 cm’lik dolap 
bantları içinde çözülmüştür. Her iki yapının iç mekânlarında betonarme duvarlar çıplak 
olarak bırakılmış, zeminlere ince bir mikro beton katmanı uygulanmıştır.

1970’lerin başında New York SoHo’da atıl endüstri yapıları, özellikle depo gibi yüksek 
tavanlı, geniş pencereli, çıplak beton, tuğla gibi yapı malzemelerinin tesisatla birlikte 
açıkta bırakıldığı yapılar, konut olarak dönüştürüldüler. Kent merkezlerinde çalışma ve 
yaşam alanlarını ortaklaştırmaya izin veren bu esnek mekânlar, aynı zamanda pahalı 
olmayan bir seçenek olarak benimsendi. Dönemin yeni konut tipolojisi loft olarak tescil 
ve kabul edilmiş olsa da, hard loft, softloft, mikro loft gibi çeşitlenen yeni nesil loftların 
tanım ve içeriği konusunda net bir uzlaşma henüz sağlanabilmiş değil. Konut olarak dö-
nüştürülebilecek endüstriyel yapı stokunun hemen hiç mevcut olmadığı kent merkez-
lerimizde loft olarak yeni inşa edilen konutlar, son dönemde konut yatırımcıları kadar 
kentsel yaşamın sosyal, kültürel, rekreatif olanak ve zenginliğinden kopmak istemeyen 
kullanıcılara da sesleniyor. 

Cihangir’in bitişik nizamlı sıkışık konut dokusu yenilenirken, semtin zengin fiziki ve 
beşeri dokusunun çekiciliği, merkezin tüm olanaklarına hızlı ve kolay ulaşım, koruma 
bölgesi olması dolayısıyla küçük metrekareli yapılaşması, bölgeyi loft türü konut yer-
leşimleri için olanaklı kıldı. Aynı yatırımcı firma ve mimar eliyle üretilen Mikroloft Bulut 
ve Yarasa konutları, Cihangir’de birbirine oldukça yakın konumda inşa edilen iki loft. 
“Mikro loft” tanımı, loftun ima ettiklerinden daha da asgari koşullara göndermede bulu-
nur; beklenti, kompakt çözümlerdir. Mimarının tanımıyla “her şeyden evvel bir ‘düzen-
leme ve sınıflandırma düzeneği’ olarak iş görmeli, ... eşyaları iyi ‘hazmetmelidir.’” Bulut 
ve Yarasa’yı bir mikro loft olarak ayırt eden, hemen ve herşeyden önce bu saklama/
biriktirme/hazmetme mantığını, mimari ve endüstriyel tasarımın inceltilmiş araçlarıyla 
çözmesidir. Uzun duvarları sağır yapılarda çoğu tek katta tek mekân olarak çözülen 
loftların bir duvarı tüm işlevleri üzerinde toplayarak, artan mekânı tümüyle serbest ve 
esnek kılar. Bu kurguyu olanaklı kılan, tümüyle kapandığında brüt beton duvar, tavan 
ve mikrobeton zeminlerin griliğiyle tezat oluşturan kulpsuz, oymasız, nötr beyaz bir 
“dolap”tır aslında. 65 cm içine konutun birkaç mekânını ve yaşayanların tüm eşyala-
rını sığdırabileceği dünya gibibir “dolap”. Tüm donanımıyla bir mutfak, yatak, gardırop, 
çekmeceler, beyaz eşyalar, kitaplıklar, gerektiği zaman gereken kısımları açılıp yeniden 
kapatılarak kullanılır. Neredeyse detaysız gibi algılanan netliği, tavandan ve zeminden 
incelikli bir detay ve ışıklandırmayla koparılması, kendi yükünü hafifletir. 

Bulut ve Yarasa mikro loftlarında gece ve gündüz modlarını birbirinden tümüyle ayrıştı-
ran bu tasarım anlayışı, loftların yüksek tavan, brüt malzeme vb. gibi fiziksel tanımları-
nın ötesinde, yaşamayı ve çalışmayı aynı mekânda olanaklı kılmaları açısından özellikle 
anlamlıdır.
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This project involves an attempt to design two small apartments that respond to con-
temporary demands and challenge conventional norms and clichés of the real-estate 
sector. The objective was to generate a spatial and living quality without becoming es-
tranged from the urban pattern that they belong to, in spite of all the limitations of the 
sites. As the interior spaces of both buildings are quite small, the design strategy of the 
cabinets and furniture in the flats is a significant component of the project, with equip-
ment such as the cooker, refrigerator, microwave oven, washing machine,  dishwasher, 
ironing board and bed resolved within 65 cm-wide cabinet strips that can be closed by 
folding doors. In both buildings, the walls are left as exposed reinforced concrete, with 
the floors finished with a thin layer of micro concrete.

During the early 1970s, the redundant industrial buildings in SoHo, New York—especially 
the warehouse buildings with high ceilings, wide openings, exposed concrete and brick 
surfaces and exposed installations—were transformed into residential units. Providing 
a common space for working and living in the center of the city, these flexible spaces 
were adopted as an inexpensive alternative.

Although the “loft” is now registered and accepted as a housing typology, there is still 
no consensus on the definition and content of the diverse types of new generation lofts 
such as hard loft, soft loft and micro loft. In our city centers, where industrial building 
stock that can be transformed into housing hardly exists, new housing projects recently 
constructed as lofts address residence investors as well as users who do not want to 
become detached from the social, cultural and recreational potentialities and richness 
of urban life.

During the renewal process of the intense urban pattern with adjacent block order in 
Cihangir, the attraction of the rich physical and social pattern, the fast and easy ac-
cess to all the resources of the city center and the relatively small units required by 
the conservation zone have made the region a convenient area for loft-type housing 
developments. Carried out by the same investor / designer groups, the Microloft Bulut 
and Microloft Yarasa projects are two closely-placed loft buildings constructed in Cihan-
gir. The definition microloft goes beyond the content of “loft”, with an expectation for 
compact solutions that refer to minimal conditions. As the architect has noted, it should 
“primarily function as a tool of organization and classification...” and “...digest the furni-
ture well”. What distinguishes Bulut and Yarasa as microlofts is primarily the way they 
resolve the logic of this storage / collection / digestion through the elaborated tools of 
architectural and industrial design.

In buildings with blind longitudinal walls, most lofts are planned as a single space on a 
single floor with all the services resolved on one wall, leaving the rest of the space free 
and flexible. What makes this plan scheme possible is a neutral white cabinet, without 
any handles or carvings, which contrasts the grayness of the exposed reinforced con-
crete walls, ceilings and microconcrete floors when closed. This is a 65 cm wide area 
into which some spaces of the house, some built-in furniture and a vast storage area 
can fit. A fully equipped kitchen, a bed, a wardrobe, drawers, household appliances and 
bookshelves are located within this “cabinet”, which can be opened and closed when 
necessary. It is perceived as lighter than it actually is, due to its undetailed-appearing 
clarity and the way it is detached from the floor and ceiling by elaborate detail and 
lighting.

Totally separating the nighttime and daytime modes of living at Bulut and Yarasa Mic-
rolofts, this design approach is significant in that it shows that the loft typology goes 
beyond mere physical definitions such as high ceilings and exposed materials, drawing 
attention to the possibility of working and living in the same space.
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Beyoğlu hakkında çok şey söylemek mümkün. Burada her bir yapının kendi hikâyesi 
var. Bir araya geldiklerinde ise bir hikâyeler cümbüşü, hiç durmayan, sürekli değişen bir 
hayat oluşturuyorlar. Ve bu hayat güzel, güçlü, sakin ve neşeli; her parçasının kendine 
has bir kimliği var. O kadar güzel ve özgürce bir araya geliyorlar ki, her parça diğeriyle 
barışık, birlikte olmaktan çok mutlu. Bizim yapımız da sadece kendisi gibi… Sistemiyle, 
dokusuyla, malzemesiyle, rengiyle ve bütünüyle özgür ve özgün. Tüm komşuları ve 
sokağıyla barışık. Beyoğlu’nun zenginliğine katkıda bulunmuş, kendisi gibi olarak. 

Belkıs Apartmanı, Beyoğlu’nda Galata, Tünel ve Tepebaşı’na neredeyse eşit mesafede, 
Haliç manzaralı bir sokak üzerinde inşa edilir. Beyoğlu’nun canlı ticari, kültürel ve sosyal 
yaşamının hemen kıyısında konumlanması nedeniyle, ev-ofis ve/ya ofis olarak ev ve 
iş yaşamını birleştirmeye uygun stüdyo dairelerden oluşan bir apartman olarak tasar-
lanır. Bölgenin kozmopolit karakterinin bohem yaşam tarzına ortam sağlayan yapısı, 
konutların, iş ve sosyal yaşamı yoğun genç insanların ya da şehir içinde ikinci ev olarak 
kullanmak isteyenlerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmesini sağlar.

Bölgede son yıllarda mimarlık ofisleri, sanat atölyeleri gibi tasarım ağırlıklı işyerleri 
ve atölyelerin çoğalması nedeniyle, müstakbel evsahiplerine yönelik bazı mekânsal 
ve figüratif tasarım kararları hayata geçirilir. Tarihi Şimal Merdivenleri’ne bakan sağır 
cephesinde bitkisel figürlü kaplamayla biçimlendirilen rölyef, tasarım ortamına hoş bir 
gönderme olarak okunabilir. Şimale, yani kuzeye bakan sağır cephenin krem rengi kap-
lamaları ile giriş katındaki koyu kaplamaların dokusu ve rengi, ofis ve kafenin konutlar-
dan ayrımını ima eder. Bölgenin kültürel yaşamına dahil olmak üzere hayata geçirilen 
başka bir karar, yanı başındaki Şimal Merdivenleri’ni apartmanın girişleriyle bütünleştir-
me çabasıdır. Pervititch haritalarından bugüne kadar izi sürülebilen merdivenli sokaklar, 
yer yer keskin topografik biçimlenme nedeniyle, kentsel belleğin önemli öğelerinden 
biridir. Girişini ana cepheden değil, bu merdivenli sokaklardan olan Şimal’den almayı 
tercih eden Belkıs Apartmanı sakinlerinin, burayı kamusal bir etkinlik alanı gibi kullan-
ması öngörülür. Taşınabilir ahşap oturma birimlerinin ve küçük bir sahnenin gece / gün-
düz etkinliklerinde kullanılması, merdiven duvarlarında sergiler açılması bugün öngörü 
düzeyinde olsa da, bu konstrüktif peyzajın mekânsal zemini hazırdır.

Belkıs’ta, Beyoğlu’nun dar parseller üzerinde asgaride çözülen tipik apartman mimarisi-
nin izlerini sürmek mümkündür. Giriş fuayesi, merdivenler, kat holleri asgari gereklilikler 
içinde malzeme yalınlığıyla ele alınır. Katta iki stüdyo daire olarak yükselen apartmanın 
son katı, tek bir daire olarak yaşama mekânlarının birleştirilmesiyle elde edilir. Odalar 
yaşama mekânından evsahiplerinin talebine göre bazen hareketli, hafif ve geçirgen bir 
mobilya, bazen geçirimsiz bir duvarla ayrılır. Mutfak, duvarda bir tezgâh nişinden iba-
rettir. Mutfağı, mobilyasının rengi ve malzemesiyle konutun diğer yüzeylerinden ay-
rıştırmak güçtür. Zemindeki süreğen ahşap döşeme, ahşap jaluzilerle Haliç’e kesintisiz 
manzara veren saydam cephelere dönerek bütünlük ve uyumu sağlar. Yerden tavana 
uzanan bölüntüsüz pencerelerin dışına yerleştirilen jaluziler, kapalı, yarı-kapalı, tümüy-
le kaldırılabilir tasarımları ile konuta hem iklimlendirme hem de mahremiyet düzeyini 
ayarlama şansı sağlar.
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A lot of things can be said about Beyoğlu. It seems like every building has its own story. 
Coming together, they generate a harmony of stories, and a life that never stops and 
constantly changes, a life that is beautiful, powerful, calm and joyful, every component 
has its own unique and genuine character. They come together so beautifully and freely, 
that every part reconciles with the other, and all seem happy to be together. Our build-
ing also stands just as itself, free and unique with its system, texture, materials, colors 
and pieces, at peace with all its neighbors and the street. A contribution to the richness 
of Beyoğlu, just by being itself.

Belkıs Apartment is built on a street overlooking the Golden Horn in Beyoğlu, located at 
an equal distance to Galata, Tünel and Tepebaşı. Positioned right at the edge of the lively 
commercial, cultural and social life of Beyoğlu, it is designed as an apartment building 
consisting of studio flats convenient for combining home-office and/or purely office use. 
Due to the cosmopolitan character of the region that provides an environment suitable 
for the bohemian life style, the houses respond to the demands of young people with 
an intense business and social life or the expectations of users in need of a second home 
within the city.

Considering the increase in the number of design-oriented businesses like architectural 
offices and art workshops in the region in the last few years, some spatial and figurative 
design decisions were made to address prospective residents. On the blind wall facing 
the historical Şimal Stairs, the relief formed by a floral-figured cladding can be considered 
a pleasant reference to the design medium. The way the cream-colored cladding of the 
blind northern wall (Şimal) differs in color and texture from the dark-colored cladding of 
the entrance floors symbolizes the distinction of the office and the cafe from the resi-
dences. Another decision made in order to integrate the building into the cultural life of 
the region is the association of the adjacent historical Şimal Stairs with the entrances of 
the apartment. With history that can be traced back to Pervititch maps, stepped streets 
are significant components of the urban collective memory, due to the recurrent steep 
topographic nature of the city. The choice to access the entrance from one of these 
stepped streets, Şimal, rather than the main façade is a consequence of the anticipation 
that inhabitants will use this street as a public activity space. Although the ideas that 
portable wooden seating units and a small stage can temporarily be used for daytime/
nighttime activities and the walls of the stairs can be used for exhibitions are still only 
theoretical, the spatial basis for this constructive landscape is ready.

At Belkıs, it is possible to recognize the minimal apartment typology of Beyoğlu, designed 
for narrow plots. The entrance foyer, staircases and the circulation halls are handled with 
a simplicity of materials within the minimal requirements. Rising as two studio flats on 
each floor, the top floor of the apartment block houses two studios united to create a  
single flat. Based on the demands of the inhabitants, the rooms are separated from the 
living spaces in various ways, sometimes by lightweight and mobile permeable furniture 
and sometimes by a solid wall. The kitchen consists of only a counter niche within the 
wall. With the color and material of the furniture, it is difficult to distinguish the kitchen 
from the other surfaces of the house. The perpetual wooden floor continues to the trans-
parent façades that provide an uninterrupted view of the Golden Horn with wooden 
jalousies, thus generating unity and harmony. With their design that allows closed, semi-
closed and totally open modes of use, the jalousies placed at the outer side of the full 
height fenestrations provide air conditioning as well as a chance to adjust the level of 
privacy.
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Derya Akdurak 

Adnan Aksu

Murat Aksu

Zehra Aksu 

Mehmet Serhat Akbay

2000 yılında yüksek lisans öğrenimi için Hollanda’ya yerleşti. Berlage Enstitüsü’nde 2003’te eğitimini tamamladı. Me-
zuniyetinin hemen ardından Rotterdam’da bulunan West 8’te, ardından OMA’da (Office for Metropolitan Architecture) 
tasarımcı ve proje yöneticisi olarak çalıştı. 2007’de Felix Madrazo ile birlikte Rotterdam ve İstanbul’da IND’yi [Inter.National.
Design] kurdu.
Akdoğan moved to Holland in 2000 for his graduate education and completed the program at Berlage Institute in 2003. Following his 
graduation, he worked at the Rotterdam-based design office West 8 and later at OMA (Office for Metropolitan Architecture) as a designer 
and project director. In 2007, he founded IND [Inter.National.Design] in Rotterdam and Istanbul together with Felix Madrazo.

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1978’de mezun oldu. 2002’de 8. Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde 
“Bağ Evi” ile Yapı Dalı Ödülü’ne, 2004’te ise yine aynı projesiyle Ağa Han 9. Dönem Mimarlık Ödülleri’ne aday gösterildi. Ay-
rıca 2006’da köydeki ofisi, 10. Ulusal Mimarlık Yapı Dalı Ödülü’ne layık görüldü.
Akbay graduated from the Department of Architecture in the Faculty of Fine Arts at Ege University in 1978. He was nominated for the 
Building Category of the 8th National Architecture Awards in 2002 with the Vineyard House project. The same project was also nomi-
nated for the 9th Aga Khan Architectural Awards. In 2006, he received the Building Category Award at the 10th National Architecture 
Awards with his own office building.
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1996’da Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.  Aynı yıl Viyana’da Prof. Helmut Richter ile birlikte 
çalışmaya başladı. 1999’da Viyana’da kurduğu alataş architecture&consulting’i 2001’de İstanbul’a taşıdı. Avusturya ve 
Türkiye’de çeşitli yarışmalarda üçü birincilik olmak üzere birçok ödül aldı. Çeşitli üniversitelerde proje dersi veriyor ve jüri 
üyeliği yapıyor. 
Alataş graduated from the Department of Architecture at Vienna Technical University in 1996. The same year, he started to work with 
Professor Helmut Richter in Vienna. He founded alataş architecture&consulting in Vienna in 1999 and moved his office to Istanbul in 
2001. He has received several awards in competitions in Austria and Turkey, three of which were first prize. He works as an instructor at 
design studios in various universities and participates in jury evaluations. 

Ahmet Alataş

1973’te Maryland Üniversitesi’nde lisans, 1976’da Cornell Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mesleki ça-
lışmalarına İstanbul’da babasıyla başladıktan sonra 1979-1992 yılları arasında Washington D.C.’de çalıştı ve Maryland 
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak eğitim verdi. 1992 yılında Türkiye’de Arıkoğlu Arkitekt bürosunu açtı. Halen oğlu 
Şahin Arıkoğlu ile ortak çalışmalarını Adana’da devam ettiriyor. 
Arikoğlu completed his undergraduate education at the University of Maryland in 1973 and received his graduate degree at Cornell Uni-
versity in 1976. After starting his professional career in Istanbul together with his father, he worked in Washington DC from 1979 – 1992 
and was an instructor at the University of Maryland. He founded Arıkoğlu Arkitekt office in Turkey in 1992. He currently carries out his 
professional practice in Adana, together with his son Şahin Arıkoğlu.

Kaya Arıkoğlu

Emre Arolat 1963 yılında Ankara’da doğdu. 1986’da MSGSÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1986-1987 
yıllarında ABD Washington D.C.’deki Metcalf Mimarlık Bürosu’nda çalıştı. 1992’de MSGSÜ Mimarlık Fakültesi’nde yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. 1987-2004 yılları arasında Arolat Mimarlık’ta tasarımcı ortak olarak görev yaptı. Çalışmalarına 
2004 yılında Gonca Paşolar ile birlikte kurduğu EAA-Emre Arolat Architects ile devam etmektedir.
Born in 1963 in Ankara, Arolat graduated from the Department of Architecture at MSGSU in 1986. Following his graduation, he worked at 
Metcalf Architectural Office in Washington DC from 1986 - 1987. He completed his graduate studies at the Department of Architecture at 
MSGSU in 1992. He worked as a designer at Arolat Mimarlık from 1987 - 2004. He is still practicing at EAA Emre Arolat Architects which 
he founded together with Gonca Paşolar in 2004.

Emre Arolat

2008 yılında İTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında aynı bölümde başladığı Mimari Tasarım yüksek lisan-
sına halen devam etmektedir. Ulusal ve davetli mimarlık yarışmalarında ödül ve mansiyonlar aldı. 2014 Ulusal Mimarlık 
Ödülleri’nde proje dalında başarı ödülü kazandı. Halen Çırakoğlu Mimarlık’ta ortak sıfatıyla çalışmaktadır.
Avcı graduated from the Department of Architecture at ITU. He has been carrying out his graduate studies on Architectural Design in the 
same department since 2010. He has received awards and mentions in national and invited architectural competitions. He received a 
National Architectural Award in the project category in 2014. He currently works as a partner at Çırakoğlu Mimarlık.

Ilgın Avcı

1999 yılında KTÜ Peyzaj Mimarlığı bölümünden lisans, 2003’te Peyzaj Mimarlığı ve Tasarımı Anabilim dalından yüksek 
lisans derecesi aldı. 2005-2008 yılları arasında KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Bu 
süre zarfında araştırmacı olarak Japonya Okayama Üniversitesi’nde peyzaj ve kentsel açık alanlar üzerine araştırmalarda 
bulundu. Çalışmalarına 2008’den itibaren kurucu ortağı olduğu PTM Proje Tasarım Merkezi’nde devam etti. Uygulanmış 
birçok projesinin yanı sıra, ulusal çapta birçok yarışmada dereceleri mevcuttur.
He received his undergraduate degree from the Department of Landscape Architecture at KTU in 1999 and gradute degree from the 
Department of Landscape Architecture and Design in 2003. He worked as a research assistant at the Department of Landscape Architec-
ture  at KTU between 2005 and 2008. During this period, he carried out researches on landscape and urban outdoor spaces at University 
of Okoyama in Japan. Since 2008, he continues his professional practice at PTM Proje Tasarım Merkezi where he is a founding partner. 
Besides several realized projects, he received several awards in national competitions.

Engin Aktaş

Bath Üniversitesi’nden 1984’te mezun oldu. Ekolojik tasarım konusunda önde gelen mimari şirketlerden Failden Clegg 
Bradley Design, daha sonra Energy Conscious Design ve ARUP Associates’de edindiği tecrübenin ardından, Londra’da 
Avci Architects’i kuran Avcı, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli projelere imza attı. 2006 yılında ortağı Markus Lehto ile birlikte, 
Londra ve İstanbul merkezli URBANISTA’yı kurdu. Halen Avci Architects olarak İstanbul ve Londra’da çalışmalarına devam 
etmektedir.
Avcı graduated from the University of Bath in 1984. Following his professional experience at Failden Clegg Bradley Design, one of the lead-
ing architectural companies in the field of ecological design, Energy Conscious Design and ARUP Associates, he founded Avci Architects 
in London and carried out a variety of national and international projects. In 2006, he founded London and Istanbul-based URBANISTA 
together with his partner Markus Lehto. He currently carries out his professional practice at Avci Architects in Istanbul and London.Selçuk Avcı
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Gökhan Avcıoğlu 1983 yılında KSÜ’de eğitimini tamamladı. 1994’te İstanbul’da GAD firmasını kurdu ve yurtiçi ve yurtdı-
şında farklı işlevlerde birçok proje tamamladı. Projeleri yurtiçi ve yurtdışında sergilendi, ulusal ve uluslararası ödüller aldı. 
Üniversitelerde stüdyo dersleri veren Avcıoğlu, 2014’te kurduğu GAD Vakfı ile beraber sosyal sorumluluk projelerinde yer 
almaya devam etmektedir.
Gökhan Avcıoğlu completed his undergraduate education in 1983 at KSU. He founded GAD in 1994, and has completed diverse projects 
in Turkey and abroad. His projects have been exhibited in Turkey and abroad and have received national and international awards. 
He has also run studio classes at various universities. He continues to take part in social responsibility projects together with the GAD 
Foundation, which he founded in 2014.

Gökhan Avcıoğlu

2004 yılında İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı üniversitenin Peyzaj 
Mimarlığı Bölümü’nden 2007’de yüksek lisans, 2010’da doktora dereceleri aldı. İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde doçent 
olarak görev yapan Aytaç, 2013 yılında Hebil 157 Evleri peyzaj projesiyle Amerikan Peyzaj Mimarlığı Derneği’nin ASLA 
Ödülü’ne layık görüldü.
After completing her undergraduate studies at the Department of City and Regional Planning at ITU in 2004, she completed her graduate 
studies at the Department of Landscape Architecture at  the same university in 2007 and PhD studies in 2010. Working as an associate 
professor at the Department of Landscape Architecture at ITU, she received the ASLA (American Society of Landscape Architects) award 
in 2013 with her landscape design project for Hebil 157 Houses.

Gülşen Aytaç

Alper Aytaç

1999’da Ohio State Üniversitesi’nde mimarlık lisans, 2003’te Southern California Institute of Architecture’da yüksek lisans 
eğitimini tamamladı. Amerika’da NBBJ’de ve Peter Eisenman’ın ofisinde çalıştıktan sonra, 2005 yılında Türkiye’de kendi 
ofisini açtı. Aldığı birçok uluslararası mimarlık ödülünün yanı sıra, 2014 yılında Chicago Athenaeum tarafından “Avrupa’nın 
en yetenekli ve umut verici 40 yaş altı 40 mimarı”ndan biri seçildi.
Aytaç completed his undergraduate education at Ohio State University in 1999 and graduate education at the Southern California Insti-
tute of Architecture in 2003. After working with NBBJ and Peter Eisenman in the USA, he founded his own architectural office in Turkey in 
2005. In addition to receiving several international architectural awards, he was selected by Chicago Athenaeum as one of the “40 most 
talented and promising architects of Europe under the age of 40” in 2014.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 2003’te mezun oldu. Ankara, Rusya ve KKTC’de 
çeşitli mimari projelerde görev aldı. Amerikan Üniversitesi’nde ders yürütücülüğü yaptı. 2010’da “İkikerebir”in kurucula-
rından biri oldu. Ulusal mimari proje yarışmalarından birçok ödül alan Bal, 2012’den bu yana TSMD üyesidir. Çeşitli üniver-
sitelerde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapmaktadır.  
Bal graduated from the Department of Architecture at GUMMF in 2003. He has worked on various architectural projects in Ankara, Rus-
sia and North Cyprus, in addition to working as an instructor at the American University. He became one of the founding partners of 
“ikikerebir” in 2010. Having received several awards at national architectural competitions, Bal has been a member of TSMD since 2012. 
He currently works as a part-time instructor at various universities. 

Kutlu İnanç Bal 

Lisans eğitimini 1994 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. 1999’da İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne verdiği “Mo-
dernist Mekânın Evrimi” adlı teziyle yüksek mimar unvanı aldı. 2012 yılında Arkitera Genç Mimar Ödülü’ne layık görüldü. 
Mesleki çalışmalarına 2003’te Elvan Çalışkan ile kurduğu arkiZON Mimarlık’ta devam etmektedir.
Balkış completed his undergraduate education at the Department of Architecture at ITU in 1994. He received his Master of Architecture 
with the thesis “The Evolution of Modernist Space” at ITU in 1999. He received the Arkitera “Young Architect” Award in 2012. He currently 
carries out his professional practice at arkiZON Mimarlık, which he founded together with Elvan Çalışkan in 2003.

Emin Balkış

MSÜ Mimarlık Bölümü’nden 2002’de mezun oldu. YTÜ’de 2006’da yüksek lisans programı tamamladı. 2000 yılından bu 
yana birlikte çalıştığı Özgür Bingöl ile Bingöl Barka Mimarlık & Danışmanlık çatısı altında mimari çalışmalarını sürdürmek-
tedir.
Barka graduated from the Department of Architecture at MSU in 2002. He completed the graduate program at YTU in 2006. He currently 
carries out his professional practice at Bingöl Barka Mimarlık & Danışmanlık, together with Özgür Bingöl, with whom he has worked 
together since 2000.

İlke Barka
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İTÜ Mimarlık Fakültesi’ni bitirmenin ertesinde 1982-2004 yılları arasında YTÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak 
çalıştı. 2004’te İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne geçerek Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın kurucu direktörü ve 
daha sonra 2009’da açılan Mimarlık Fakültesi’nin kurucu dekanı oldu.Modern imar,iskan ve barınma tarihleri ile modern 
mimarlık ve tasarım kültürleri üzerine çalışıyor,ürünler, dersler veriyor 1984’te kurduğu bürosunda çok sayıda mimari 
proje üretti. 
Following his graduation from the Faculty of Architecture at ITU, İhsan Bilgin worked as an instructor at Yıldız Technical University be-
tween 1982 – 2004. He passed to Bilgi University in 2004 as the founding director of the Graduate Program on Architectural Design; and 
later the founding dean of the Faculty of Architecture founded in 2009. He works and lectures on the histories of modern development 
planning and habitation, as well as modern cultures of architecture and design. He has produced several projects in his architectural 
office founded in 1984.

İhsan Bilgin

MSÜ Mimarlık Bölümü’nden 1998’de mezun oldu. Aynı üniversitede, 2001’de yüksek lisans, 2007’de doktora programını 
tamamladı. 1999’da göreve başladığı MSÜ Mimarlık Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. 2000 yılından 
bu yana birlikte çalıştığı İlke Barka ile Bingöl Barka Mimarlık & Danışmanlık çatısı altında mimari çalışmalarını sürdürmek-
tedir.
Bingöl graduated from the Department of Architecture at MSU in 1998. He completed the graduate program in 2001 and PhD program in 
2007 at the same university. Since 1999, he has worked as an Assistant Professor at the Department of Architecture at MSGSÜ. He cur-
rently carries out his architectural practice at Bingöl Barka Mimarlık & Danışmanlık, together with İlke Barka, with whom he has worked 
together since 2000.

Özgür Bingöl

Mimar, Editör, Küratör. Mimarlar Odası Genel Merkezi, (yarı zamanlı) Yayın, Sergi, Mimarlık Programları Yürütücüsü. Mİ-
MARLIK Dergisi Editörü (2002-14). Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri program koordinatörü; 2008, ‘10, ‘12, ‘14, ‘16 Ulusal 
Mimarlık Ödülleri: Yapılar, Projeler, Fikirler kitaplarının editörü. Herbiri araştırma, sempozyum, sergi ve kitap projesi içeren 
Anma Programı ve Sinan Ödüllü Mimarlar programlarının yürütücüsü. Seyfi Arkan, Zeki Sayar, Danyal Çiper, Erkut Şahinbaş 
gibi çok sayıda mimar monografisinin editörü.
Architect, Editor, Curator. The Chamber of Architects Director of Publications, Exhibitions and Architectural Programs (part-time). Editor of 
the periodical MİMARLIK (2012-2014). National Architectural Exhibition and Awards program coordinator; Editor of the books 2008, ‘10, ‘12, 
‘14, ‘16 National Architectural Awards: Buildings, Projects, Ideas. Director of the Memorial and Sinan Awarded Architects programs, both of 
which involve research, symposium, exhibition and book publication. Editor of several architectural monographies including  Seyfi Arkan, 
Zeki Sayar, Danyal Çiper and Erkut Şahinbaş.

N. Müge Cengizkan

1998’de Bilkent Üniversitesi’nden kent tasarımcısı ve peyzaj mimarı olarak mezun oldu. 1998-1999 yılları arasında Kan 
Mimarlık ve Şehircilik Bürosu’nda, 2004-2009 yılları arasında Ziya Necati Özkan Mimarlık & Mühendislik’te, 2009-2012 
yılları arasında ise Oxy Green Landscape and Environment şirketinde çalıştı. 2013’te Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü’nde doktorasını tamamladı. 2013’ten bu yana aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 
Cömert graduated as an urban designer and landscape architect from Bilkent University in 1998. She worked at Kan Mimarlık ve Şehircilik 
office from 1998 - 1999, at Ziya Necati Özkan Mimarlık & Mühendislik from 2004 - 2009 and at Oxy Green Landscape and Environment 
company from 2009 - 2012. She completed PhD studies at Eastern Mediterranean University in 2013. She has worked as an instructor at 
the same university since 2013. 

Nevter Zafer Cömert

2003’te Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Ercüment Eren ile birlikte kurduğu I035R Mi-
marlık Atölyesi’nde 2005 yılına kadar çalışmalarına devam etti. 2006–2011 yılları arasında Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde 
yayın sekreteri ve editör olarak görev aldı. Çalışmalarına 2011 yılında dahil olduğu Kıyıda Mimarlık bünyesinde devam 
etmektedir.
Özerim graduated from the Department of Architecture at DEU in 2003. She founded the I035R Architecture Workshop the same year, 
together with Ercüment Eren, where she continued her practice until 2005. Between 2006 and 2011, she worked as editor and publication 
secretary at the Izmir Branch of the Chamber of Architects. She has practiced professionally at Kıyıda Mimarlık since 2011.

Tuba Çakıroğlu Özerim 

İTÜ Mimarlık Fakültesi’ndeki lisans eğitimini 1994 yılında tamamladı. Birçok proje yürüttü, yurtiçi ve yurtdışı şantiyelerde 
görev aldı. 2012 yılında Arkitera Genç Mimar Ödülü’nü aldı. Mesleki çalışmalarına 2003’te Emin Balkış ile kurduğu arkiZON 
Mimarlık’ta devam etmektedir.
Çalışkan completed his undergraduate education at the Department of Architecture at ITU in 1994. He has directed several projects, 
working at construction sites in Turkey and abroad.  He received the Arkitera “Young Architect” Award in 2012. He currently carries out 
his professional practice at arkiZON Mimarlık, which he founded together with Emin Balkış in 2003.

Elvan Çalışkan
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Durmuş Dilekci

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni 1992’de bitirdi. İTÜ’de yüksek lisans eğitimini 1996’da tamamladı. 1994’te Gökhan 
Avcıoğlu ile birlikte çalışmaya başladı ve 1999’da “GAD” mimarlık oluşumunu kurdular. 2003’te Emir Uras ile ortak olarak 
Uras X Dilekci Mimarlık firmasını kurdu. Bu ortaklığı 2014 yılına kadar devam etti. Halen Dilekci Mimarlık (DDA) olarak 
faaliyetlerine devam etmektedir. 
Dilekci graduated from the Department of Architecture at Gazi University in 1992. He completed graduate studies at ITU in 1996. He 
started to work with Gökhan Avcıoğlu in 1994 and established the architectural formation “GAD” together with him in 1999. In 2003, he 
founded Uras x Dilekci Mimarlık together with Emir Uras, a partnership that continued until 2014. He currently carries out his architectural 
practice as Dilekci Mimarlık (DDA).

MSÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1992’de mezun oldu. 1993 yılından bu yana mesleki çalışmalarını Erginoğlu & Çalışlar Mi-
marlık adı altında İ. Kerem Erginoğlu ile beraber sürdürüyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli üniversitelerde davetli öğretim 
görevlisi olarak bulunmuştur.
Çalışlar graduated from the Faculty of Architecture at Mimar Sinan University in 1992. Since 1993, he has practiced at Erginoğlu&Çalışlar 
Mimarlık, together with İ. Kerem Erginoğlu. He has worked as a visiting instructor at various universities in Turkey and abroad.

Hasan C. Çalışlar

ODTÜ’de 1996’da mimarlık lisansını, 1999’da yüksek lisansını tamamladı. Ankara ve İstanbul’da çeşitli mimarlık ofislerinde 
çalıştı. 2002 yılında Çırakoğlu Mimarlık’ı kurdu. Ulusal mimarlık yarışmalarında çeşitli ödüller aldı. Çeşitli proje yarışmaların-
da ve bitirme projelerinde jüri üyesi olarak görev aldı. Çırakoğlu Mimarlık’ta yönetici olarak çalışmakta ve Bilgi Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim üyeliği yapmaktadır.
Çırakoğlu completed his undergraduate education in 1996 and graduate studies in 1999 at METU. He has worked in various architectural 
offices in Ankara and Istanbul. He founded Çırakoğlu Mimarlık in 2002. He has received various awards in national architectural competi-
tions. He has served as a member of the jury in various architectural competitions and graduation project evaluations. He currently works 
as a director at Çırakoğlu Mimarlık and a part-time instructor at the Bilgi University Department of Architecture.

Alişan Çırakoğlu

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu’ndan 1974’te  mezun oldu. 1974-1981 arasında Günay 
Çilingiroğlu Mimarlık Bürosu’nda, 1981-1988 arasında İsviçre’deki Hans Schaffner Mimarlık Bürosu’nda tasarımcı mimar ola-
rak çalıştı. 1987-1999 arasında, Adnan Kazmaoğlu ile birlikte kurduğu Miar Mimarlık’ta yaptığı mimarlık ve kentsel tasarım 
çalışmalarını 1999 yılından bu yana Mutlu Çilingiroğlu MİAR Mimarlık olarak sürdürmektedir.
Çilingiroğlu graduated from the School of Architecture at the Academy of Fine Arts in Istanbul in 1974. He worked as a designer at Günay 
Çilingiroğlu Architectural Office from1974 -1981 and at Hans Schaffner Architectural Office in Switzerland from1981 -1988. From1987 
-1999, he founded Miar Mimarlık together with Adnan Kazmaoğlu, where he continued his architectural and urban design practice. Since 
1999, he has worked from his practice, Mutlu Çilingiroğlu MİAR Mimarlık.

Mutlu Çilingiroğlu

1989’da ODTÜ’de lisans ve 1991’de Londra Architectural Association’da yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aralarında Ağa 
Han Mimarlık Ödülü ve Ulusal Mimarlık Ödülleri de olan ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok ödül kazandı. 2007’den 
beri atölye yürütücüsü ve jüri üyesi olarak Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı’nda görev almaktadır. Halen 
Çinici Mimarlık bünyesinde faaliyet göstermektedir.
Çinici completed his undergraduate education at METU in 1989 and graduate education at the Architectural Association in London in 1991. 
He has received several national and international awards, including the Aga Khan Award for Architecture and National Architectural 
Awards. Since 2007, he has taken part as a studio instructor and a jury member at the graduate program of the Department of Architec-
ture at Bilgi University. He currently carries out his architectural practice at Çinici Mimarlık.

Can Çinici

1990’da Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. 1988-1996 yılları arasında 
aynı üniversitede, 1999-2004 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde dersler verdi. Ulusal ve uluslararası yarışma-
lardan çok sayıda ödül ve mansiyon kazandı, jüri üyeliği yaptı. 1995 yılında Dilek Topuz Derman ile DB Mimarlık’ı kurdu. 
Halen mesleki çalışmalarına kendi bürosunda devam etmektedir. 
Derman graduated from the Department of Architecture at YTU in 1990. He worked as an instructor at the same university from1988-
1996 and at Istanbul Kültür University from 1999-2004. He has received several awards and honorable mentions at national and inter-
national architectural competitions, and has taken part in juries. In 1995, he established DB Mimarlık, together with Dilek Topuz Derman. 
He currently carries out his professional practice from his own office. 

Bünyamin Derman
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Ulusal ve uluslararası platformda, yazıları, ödülleri, jüri üyelikleri ve mimarlık eğitimi üzerine çalışmaları bulunuyor. Mimar, 
tasarımcı, yazar ve eğitimci kimliği ile 2005’ten bu yana mimarlık ofisi ddrlp’nin yöneticiliğini yapıyor ve kent, metropol 
gibi katmanlı mimarlık problemleri ile farklı mimarlık ölçeklerine ilişkin çözüm stratejilerini araştırıp geliştiriyor; mimarlık, 
tasarım ve danışmanlık hizmetleri veriyor.
Dündaralp has published articles, received awards, participated in juries and conducted studies on architectural education on a national 
and international level. With his identity as an architect, designer, writer and educator, he has directed the ddrlp architectural office 
since 2005, working on the research and development of solution strategies for stratified architectural problems involving the city, the 
metropolis and diverse architectural scales, providing architecture, design and consultancy services.

Boğaçhan Dündaralp

1963’te Diyarbakır’da doğdu. 1987’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun 
oldu. 1989’da Hakan Dalokay ile birlikte İstanbul’da Dalokay-Ekinci Mimarlık Ltd. Şti’yi kurdu. 1991’de İstanbul’dan ayrılıp 
Ankara’da Boran Ekinci Mimarlık bürosunu açtı. 1994’te büroyu Boran Ekinci Mimarlık Ltd. Şti.’ye dönüştürdü ve 1996’da 
şirketi İstanbul’a taşıdı. Halen çalışmalarına bu çatı altında devam etmektedir.
Born in 1963 in Diyarbakır, Ekinci graduated from the Department of Architecture at METU in 1987. In 1989, he founded Dalokay - Ekinci 
Mimarlık Ltd. in Istanbul together with Hakan Dalokay. In 1991, he left Istanbul to establish Boran Ekinci Mimarlık in Ankara. He trans-
formed his office into Boran Ekinci Ltd. Co. in 1994 and moved the company to Istanbul in 1996, where he currently practices.

Boran Ekinci

1982 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde yüksek lisans 
eğitimi aldıktan sonra, 1977’de EPA Mimarlık ve Şehircilik Ofisi’ne katıldı. 2005’te Aydın Doğan Vakfı Kent Mimarisi Ödülü’nü 
Ersen Gürsel ile paylaştı. Haluk Erar 2011 yılında vefat etti.
Erar graduated from the Department of Architecture at ITU in 1982. Following graduate studies on City and Regional Planning in the same 
department, he joined the EPA Architecture and Planning Office in 1987. In 2005, he shared the Doğan Foundation Urban Architecture 
Award with Ersen Gürsel. Haluk Erar died in 2011.

Haluk Erar

MSÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1990’da mezun oldu. 1996’da aynı okulda yüksek lisansını tamamladı. 1991 yılında mesleki 
araştırmalar yapmak üzere ABD’ye gitti. 1993 yılından bu yana mesleki çalışmalarını Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık adı al-
tında Hasan C. Çalışlar ile beraber sürdürüyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli üniversitelerde davetli öğretim görevlisi olarak 
bulunmuştur.
Erginoğlu graduated from the Department of Architecture at Mimar Sinan University in 1990. He completed his graduate education 
at the same university in 1996. In 1991, he visited the USA in order to carry out professional research. Since 1993, he has practiced at 
Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık, together with Hasan C. Çalışlar. He has worked as a visiting instructor at various universities in Turkey and 
abroad.

İ. Kerem Erginoğlu

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 2002’de mezun oldu. 2002-2009 arasında mimarlık 
ve iç mimarlık firmalarında tasarım şefi olarak çalıştı. 2010’da Kutlu Bal ile “İkikerebir”i kurdu. Ulusal mimari proje yarış-
malarından birçok ödül alan Hakan Evkaya, 2012’den bu yana TSMD üyesidir. Çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı öğretim 
görevlisi olarak da görev yapmaktadır. 
Evkaya graduated from the Department of Architecture at GUMMF in 2002. Between 2002 and 2009, he worked as a chief designer at 
various architectural and interior design offices. In 2010, he established “ikikerebir” together with Kutlu Bal. Having received several 
awards at architectural competitions, Hakan Evkaya has been a member of TSMD since 2012. He currently works as a part-time instruc-
tor at various universities.

Hakan Evkaya 

Mimarlık eğitimini GSA’da tamamladı. Aynı kurumun eğitim kadrosunda çalıştı, 1974’te görevinden ayrıldı. 1969’dan beri 
mesleğini EPA ofisinde sürdürüyor. Side ve Çevresi Düzenlemesi, İzmir-Konak Meydan ve Çevresi Kentsel Tasarımı, Aktur 
Datça-Bodrum Yerleşkeleri, Akdeniz-Ege bölgelerinde turistik tesis ve kentsel tasarım, tarihi çevre, ayrıca kıyı kullanımla-
rına model oluşturan projeler yaptı. 2014 yılı Mimar Sinan Büyük Ödülü sahibidir.
Gürsel completed his architectural education at DGSA. He worked as an instructor at the same institution until his resignation in 1974. 
Since 1969, he has carried out his architectural practice at the EPA office. He has designed several projects that constitute samples for 
historical environments and coastal use, including the Urban Design Projects of Side and Izmir Konak Square, Aktur Datça-Bodrum Settle-
ments and various urban design and touristic facility projects in the Mediterranean and Aegean regions. He received the Mimar Sinan 
Grand Award in 2014.

Ersen Gürsel
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İTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1993’te mezun oldu. Metropolitan Catalunya Politeknik Üniversitesi’ndeki yüksek lisansının 
ardından, 1995’te Tabanlıoğlu Mimarlık’a ortak olarak katıldı. Yurtiçi ve yurtdışında yarışma jürilerinde yer aldı, konferans-
lar verdi. AIA (Int’l. Assoc.) üyesi olan Tabanlıoğlu 2008 yılında  “Avrupa’nın 40 yaş altı en iyi 40 mimarı”ndan biri seçildi.
Gürsel graduated from the Department of Architecture at ITU in 1993. Following her graduate studies at the Metropolitan Polytechnic 
University of Catalonia, she joined Tabanlıoğlu Mimarlık as a partner in 1995. Having served on national and international juries and given 
conferences, AIA (Int’l. Assoc) member Melkan Gürsel Tabanlıoğlu was selected as one of the “40 under 40” accomplished architects of 
Europe in 2008 by the European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies.

Melkan Gürsel 

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ’den aldı, Newcastle upon Tyne Üniversitesi’nde mimarlık eleştirisi 
üzerine doktora çalışması yaptı ve ders verdi. Halen ODTÜ’de mimarlık eleştirisi üzerine ders veriyor ve proje stüdyosu 
yürütücülüğü yapıyor. Çağdaş mimarlık üzerine pek çok ulusal ve uluslararası yayını, çok sayıda kentsel ve mimari projesi 
ve ödülleri vardır.
Receiving his undergraduate, graduate and PhD degrees from Middle East Technical University, Güzer  has given lectures on architectural 
criticism at the University of Newcastle upon Tyne. He currently works as an instructor at METU, lecturing on architectural criticism and 
working as a design studio director. He has authored several national and international publications on contemporary architecture in 
addition to carrying out numerous urban and architectural design projects and receiving several awards in project competitions.

Celal Abdi Güzer

Peyzaj mimarı Rengin Haksal, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Aynı okulda Şehir ve Bölge Planlama üzerine yandal 
programına devam ederken, Tasarım ve Frame Dergileri’nde editör olarak görev aldı. Yayıncılık deneyiminin ardından, 
2013 yılında Dalokay Design Studio ekibine dahil oldu. Halen DDS’de peyzaj mimarı olarak görev alıyor ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam ediyor.
Landscape Architect Rengin Haksal was graduated from ITU. While having a minor program in Urban and Regional Planning, she worked 
as a design editor of Tasarim Magazine and Frame Magazine. In 2013 she started to work in Dalokay Design Studio as a landscape archi-
tect, she is still a member of DDS team and also she is studying master degree at Istanbul Technical University.

Rengin Haksal

İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Yurtiçi ve yurtdışında proje ve uygulamalar gerçekleştirdi, ödüller kazandı. 
1993’te Cumhurbaşkanlığı Mimari Başdanışmanlığı’na atandı. Bu görevi 2000 yılına kadar sürdü. Çeşitli mimari dergi ve ga-
zetelerde projeleri ve makaleleri; 2007’de Cumhurbaşkanlığı İstanbul Köşk Alanı’nın proje ve uygulamalarını içeren kitabı 
yayınlandı. Kızı iç mimar Elvan Karadeniz ile birlikte mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.
Coşkun Karadeniz studied in the Faculty of Architecture at ITU. He has carried out projects and implementations in Turkey and abroad, 
receiving several awards. He was appointed Chief Architectural Advisor of the Presidency in 1993, and continued in this position until the 
year 2000. His projects and articles have been published in various architectural journals and newspapers. His book on the projects and 
implementation of the Istanbul Presidential Mansion was published in 2007. He currently carries out his professional practice together 
with his daughter Elvan Karadeniz, who is an interior architect.

Coşkun Karadeniz 

1983’te Mimar Sinan Üniversitesi’nden mezun oldu. 1983’te Viyana’ya yerleşerek çeşitli proje ve uygulamalarda çalıştı. 
1984’te Viyana Teknik Üniversitesi’nde doktora çalışmasına başladı. 1984-1988 tarihlerinde Avusturya Hükümeti’nden 
inceleme bursu aldı. 1989’da Bodrum’a yerleşerek Şans Mimarlık’ı kurdu. Mimari tasarım ve uygulamalarının yanı sıra 
akademik çalışmalarına çeşitli yurtiçi ve yurtdışı konferanslar, seminer ve yayınlarla devam etmektedir.
After graduating from Mimar Sinan University in 1983, İğdirligil settled in Vienna in 1983 and worked on various projects and implemen-
tations. He started PhD studies at Vienna Technical University in 1984. He received a research grant from the Government of Austria 
between 1984 and 1988. He settled in Bodrum in 1989 and established Şans Mimarlık. Besides architectural design and implementation 
practice, he continues his academic studies with several national and international conferences, seminars and publications.

Ahmet İğdirligil

İTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1995’te mezun oldu. Selim Bilgin ve Reşit Soley’in yanında çeşitli projelerde çalıştı, serbest 
tasarım çalışmaları yaptı ve yarışma projelerine katıldı. 1998’de Murat Aksu ile birlikte MuuM’u kurdu. 2001’de İTÜ’de 
lisansüstü çalışmasını tamamladı. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında çeşitli kategorilerde ödüller aldı. Mesleki 
çalışmalarına MuuM’da devam ediyor.
İyigün graduated from the Department of Architecture at ITU in 1995. He has worked with Selim Bilgin and Reşit Soley on various proj-
ects, carried out free design practice and participated in architectural project competitions. In 1998, he established MuuM together with 
Murat Aksu. He completed his graduate studies at ITU in 2001. He has received several awards in national and international architectural 
competitions. He currently carries out his professional practice at MuuM.

Umut İyigün
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Yeditepe Üniversitesi’nden mezun oldu. Yurtdışında Londra, Edinburgh, Moskova, Soçi, Mostar ve çeşitli Arap ülkelerinde; 
yurtiçinde İstanbul, Assos ve Bodrum’da çeşitli proje ve uygulamalar gerçekleştirdi. Halen İstanbul’daki ofisinde, babası 
mimar Coşkun Karadeniz ile birlikte mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. 
Elvan Karadeniz studied at Yeditepe University. She has carried out several projects and implementations in Turkey and abroad: in Is-
tanbul, Assos, Bodrum, London, Edinburgh, Moscow, Sochi, Mostar and various Arab countries. She currently practices from her Istanbul 
office, together with her father Coşkun Karadeniz.

Elvan Karadeniz 

1967 yılında Aydın’da doğdu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. 1989-1990 yılında Ege Koop’un 
İzmir Çiğli’deki Site Konutlarında peyzaj uygulamalarında çalıştı. 1990 yılından itibaren kurucusu olduğu Yaprak Fid.Peyzaj 
Ltd.Şti.’de otel, işyeri, site ve konutlardaki  peyzaj çalışmalarına devam etmektedir.
She was born in Aydın in 1967. She graduated from the Faculty of Agriculture at Aegean University in 1988. She worked at the landscape 
implementations at Ege Koop Çiğli residential settlement in Izmir. Since 1990, she continues her professional practice at Yaprak Fid. Peyzaj 
Ltd where she is  the founder.

Fatma Karaosmanoğlu

2001’de YTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü mimarlık yüksek lisans programını 
2005’te tamamladı; halen aynı üniversitede doktora eğitimini sürdürmektedir. 2008 yılından bu yana çalışmalarına kuru-
cusu olduğu Kıyıda Mimarlık bünyesinde devam etmektedir.
Kaya graduated from the Department of Architecture at YTU in 2001. He completed the graduate program at the Izmir Institute of 
Technology in 2005, and continues his PhD education at the same university. Since 2008, he has practiced at Kıyıda Mimarlık which he 
founded.

Can Kaya 

1986’da Ankara’da doğdu. Lisansını Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde tamamladı. 2010’dan bu yana Teğet 
Mimarlık’ta peyzaj mimarı olarak görev yapmaktadır. 2014 yılında Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar öncülüğünde 
TEGETLAND’i kurmuştur.
Born in Ankara in 1986, Kocaman completed her undergraduate education at the Department of Landscape Architecture at Ankara 
University. Since 2010, she has worked as a landscape architect at Teğet Mimarlık. In 2014, she founded TEGETLAND with the assistance 
of Mehmet Kütükçüoğlu and Ertuğ Uçar.

Öykü Kocaman

1985’te DEÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1987’den beri kurucusu olduğu M artı D Mimarlık’ta çalışmalarını sürdü-
rüyor. Üyesi olduğu İzmir SMD’de yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra, 5. dönem yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı. 
Yarışmalarda kazandığı derecelerin yanı sıra eğitimci olarak da çalışmalar yürütüyor. 
Kılıç graduated from the Faculty of Architecture at DEU in 1985. He currently practices at M artı D Mimarlık, which he founded in 1987. He 
was a member of the executive board at the Izmir Branch of the Society of Freelance Architects and served as the board’s president dur-
ing the fifth period. In addition to several awards he has received in various competitions, he also continues to be active as an educator.

Metin Kılıç

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü’nden 1975’te mezun oldu. 1975-1980 yılları arasında YTÜ Mi-
marlık Fakültesi Şehircilik Kürsüsü’nde asistan olarak görev yaptı. 1988’den 2000’e kadar Mutlu Çilingiroğlu ile birlikte 
kurdukları MİAR Mimarlık’ta çalıştı; 2000’den bu yana Adnan Kazmaoğlu Mimarlık Araştırma Merkezi’nde mimarlık ve 
kentsel tasarım çalışmalarını sürdürmektedir.
Kazmaoğlu graduated from the Department of Architecture at DGSA in 1975. He worked as a research assistant at the Planning Depart-
ment of the Faculty of Architecture at YTU from 1975 - 1980. He continued his architectural and urban design practice at MİAR Mimarlık, 
which he founded together with Mutlu Çilingiroğlu, from 1988 - 2000. Since 2000, he has practiced from his office, “Adnan Kazmaoğlu 
Mimarlık Araştırma Merkezi”.

Adnan Kazmaoğlu
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Şevki Pekin

1967’de Zürih’te doğdu. ODTÜ’de lisansını, Los Angeles SCI-ARC Mimarlık Okulu’nda yüksek lisansını bitirdi. SCI-ARC, ODTÜ, 
YTÜ ve İTÜ’de ders verdi. Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans programında yönetim kurulu üyesi ve 2006-2013 yılları 
arasında atölye lideri oldu. Kent, mimarlık konuları üzerinde birçok makalesi bulunmaktadır. Teğet Mimarlık’ın ortakların-
dan biri olarak profesyonel yaşamını sürdürmektedir.
Kütükçüoğlu was born in Zurich in 1967. He completed his undergraduate education at METU and graduate education at the SCI-ARC 
School of Architecture. He has worked as an instructor at SCI-ARC, METU, YTU and ITU. He was a member of the executive board and stu-
dio director at the graduate program on architecture at Bilgi University from 2006 -2013. He has published several articles on architecture 
and urbanism. He currently practices as a partner of Teğet Mimarlık. 

Mehmet Kütükçüoğlu

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Demir Obuz ile 1994’te Demirden Design tasarım 
firmasını kurdu. Birçok uluslararası firma için tasarım projeleri yönetti ve “red dot design award”, “Exhibit Design Award” 
gibi ödüllere layık görüldü. Markaları iliove Demirden Design ile, iki kere başarılı tasarım yönetimi ödülü olan Management 
Europe Ödülü’nü aldı.
She graduated from the Department of Industrial Design at METU. She founded Demirden Design company together with Demir Obuz 
in 1994. She directed design projects for several international companies and received awards such as the “red dot design award” and 
“Exhibit Design Award”. With their brand iliove Demirden Design, they received Management Europe Award twice, which is an award for 
successful design management.

Mehtap Obuz

1981 yılında Trabzon’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nü birincilikle bitirdikten sonra aynı 
bölümde çalışmaya başladı. Doktora tezini “eğitimde yaratıcılığın geliştirilmesi” üzerine yapan Onur, on yılı aşkın süredir 
KTÜ İç Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi kadrosunda yer alıyor. Seyahat etmeyi ve doğayı çok seven, gittiği şehirlere ait 
özel eşyaların koleksiyonunu yapmaktan hoşlanan Onur, evli ve iki çocuk annesidir.
She was born in Trabzon in 1981. After graduating from the Department of Interior Architecture at Karadeniz Technical University with 
the first degree, she started working at the same department. Besides her research on the “development of creativity in education” for 
her PhD studies, she is a member of the academic staff at the Department of Interior Architecture at KTU for more than years. Onur likes 
travelling and nature; and collects special souvenirs collected from the cities she visits. She is married and the mother of two children.

Dilara Onur

1973 yılında Viyana Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. 1974’te Şevki Pekin Mimarlık ve İnşaat şirketini 
kurdu.  Çeşitli üniversitelerde ders verdi ve konferanslara katıldı. Yarışmalarda jüri üyesi olarak yer aldı, yurt içi ve yurt 
dışında kişisel sergiler açtı. Viyana Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Prof Baravalle Ödülü, Avusturya Mimarlar Cemiyeti 
Josef Frank Ödülü, ikisi proje ve ikisi yapı dalında olmak üzere Ulusal Mimarlık ödülleri vardır.
Pekin graduated from the Academy of Fine Arts Vienna in 1973. He established Şevki Pekin Architecture and Construction Company in 
1974. He has received the Prof Baravelle Award, Austrian Architects Association Joseph Frank Award and National Architectural Awards-
-two in the project category and two in the building category. He has taught at various universities and participated in conferences. He 
has served on various juries and held national and international solo exhibitions.

1977, İstanbul doğumlu. Özel İtalyan Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nü bitirdikten 
sonra sektördeki birçok saygın inşaat firması ve peyzaj ofisinde tasarımcı olarak çalıştı. 2007 yılında kendi şirketini kurarak 
gerek özel sektör, gerek kamu sektöründe ulusal ve uluslararası çapta birçok saygın projenin projelendirilmesinde yer 
aldı.
She was born in İstanbul in 1977. After graduating from Italian High School and the Department of Landscape Architecture at Istanbul 
University; she worked as a designer at notable construction companies and landscape design offices. She founded her own office in 2007 
and took part in the design of several significant national and international projects in public and private sectors.

Başak Taş Özdemir

ODTÜ’den 1968’de lisans, 1970’te yüksek lisans diplomalarını aldıktan sonra, Kuzey Kıbrıs Mimarlar Odası’na 12. mimar 
olarak kayıt oldu ve 1970’ten itibaren Kıbrıs’ta Ziya Necati Özkan Mimarlık & Mühendislik Bürosu’nu açarak serbest mi-
marlık hizmeti verdi. Elli yıla yaklaşan yıllık mimarlık hayatında, Kuzey Kıbrıs’ta ve Türkiye’de çeşitli boyut ve konularda 
projelendirme ve inşaat kontrollükleri yapmış, projelerini uygulatmıştır.
Following the completion of his undergraduate studies in 1968 and graduate studies in 1970 at METU, Ziya Necati Özkan registered at 
the Chamber of Architects in Northern Cyprus as the 12th architect, founding his own office “Ziya Necati Özkan Mimarlık & Mühendislik 
Bürosu” in 1970. During his professional life spanning almost fifty years, he has designed numerous projects of diverse scales in Northern 
Cyprus and Turkey and contributed to their realization through implementation control. 

Ziya Necati Özkan
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2002’de tamamladığı lisans sonrasında işletme yüksek lisans ve mimari yüksek lisans programlarından mezun oldu. 
2012’de önceki firmasından ayrılarak 34 Architects’i kurdu. 34 Preset ve Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin düzenlediği 
Kent Düşleri Atölyesi’nde yürütücülük yapmaktadır. Mimarlar Odası İstanbul Şube Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği 
yönetim kurul üyesidir.
Following the completion of his undergraduate education in 2002, Saraçoğlu completed graduate programs in management and architec-
ture. Resigning from his previous company in 2012, he founded 34 Architects. He is a workshop advisor and moderator at “Kent Düşleri 
Atölyesi” organized by 34 Preset and the Istanbul Branch of the Chamber of Architects. He is a member of the executive board at the 
Trakya Büyükkent Regional Branch of the Chamber of Architects.

Cenk Saraçoğlu

1978’de Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. 1980-1984 yılları arasında Cengiz Bektaş ile 
çalıştı. 1990’a kadar farklı büro yapılanmaları ile mimarlık çalışmalarını sürdürdü. NSMH adı altında sürdürdüğü çalışmala-
rının yanı sıra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı kurucu üyesi ve stüdyo yöneticisi olarak, farklı 
mimarlık okullarında ders vermektedir. 
Sayın graduated from the Department of Architecture at the Faculty of Fine Arts at Ege University in 1978. From 1980 -1984, he worked 
together with Cengiz Bektaş. He carried out his professional practice from multiple office formations until 1990. Besides his practice that 
continues today as NSMH, he is also a founding member of the Master of Architecture program and a studio director at Istanbul Bilgi 
University and takes part as a visiting instructor at various schools of architecture.

Nevzat Sayın

1988’de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı okulda başladığı yüksek lisans çalış-
masını yarım bırakarak Viyana Teknik Üniversitesi’ne kayıt oldu. 1988-1995 yılları arasında Viyana’da aralarında Prof. Wil-
helm Holzbauer’in de bulunduğu mimarların bürolarında çalıştı. 1995’te İstanbul’da Suyabatmaz Mimarlık’ı kurdu. 2008’de 
Hakan Demirel’in şirkete ortak olması ile, çalışmalarını Suyabatmaz Demirel Mimarlık adı altında sürdürmektedir.
Following his graduation from the Faculty of Architecture at Mimar Sinan University in 1988, Suyabatmaz started graduate studies at the 
same university, but quit the program to register at the Technical University of Vienna. Between 1988 and 1995, he worked at various 
architectural offices in Vienna, including the office of Prof. Wilhelm Holzbauer. He established Suyabatmaz Mimarlık in Istanbul in 1995. 
With Hakan Demirel becoming a partner in 2008, he continues to work at the practice today, which carries the new name: Suyabatmaz 
Demirel Mimarlık. 

Murat Arif Suyabatmaz

1965’te Ankara’da doğdu. 1987’de DEÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve doktora çalışmalarını aynı 
okulda tamamladı. 1987-2006 yılları arasında DEÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2007’den beri M artı 
D Mimarlık ofisinde çalışmalarını sürdürüyor. Projelerinin yanı sıra makale ve araştırmalar yayınlıyor, jürilerde görev alıyor. 
Born in Ankara in 1965, Süer graduated from the Department of Architecture at DEU in 1987. She completed her graduate and PhD stud-
ies at the same school. She worked as an instructor at the Faculty of Architecture at DEU from 1987 - 2006. Since 2007, she has carried 
out her professional practice at the M artı D Architectural Office. In addition to architectural projects, she has had articles and research 
published and takes part in juries.

Dürrin Süer

1968 yılında Eskişehir’de doğdu. 1991’de DEÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre İzmir’de çalıştıktan sonra 
2003’ten itibaren Kuşadası’nda serbest çalışmaya başladı. Han Mimarlık olarak proje, uygulama ve tasarım, imalat faali-
yetleri sürdürmektedir ve kontrollük yapmaktadır.
She was born in Eskişehir in 1968. She graduated from the Faculty of Architecture at DEU in 1991. After working in İzmir for a period, she 
started her free practice in Kuşadası in 2003. She continues her design and implementation practice and architectural control works as 
Han Mimarlık.

Handan Sucular

1968 yılında doğdu. 1993’te MSÜ’de mimarlık eğitimini tamamladı. 1987-1992 arasında yarı zamanlı, 1992-2000 arası ise 
tam zamanlı olarak proje ve şantiye mimarlığı yaptı. 2000’den beri kurucusu olduğu CM Mimarlık bünyesinde çalışıyor. 
MSÜ mimari proje atölyelerinde davetli öğretim görevlisi olan Cem Sorguç, Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 2014 Yapı 
Dalı Başarı Ödülü’nün sahibidir.
Born in 1968, Sorguç completed his undergraduate education in architecture at MSGSU in 1993. He worked part time as a design and con-
struction site architect from 1987 - 1992 and full time from 1992 - 2000. Since 2000, he has practiced architecture at CM Mimarlık, which 
he founded. In addition to working as a visiting instructor at the architectural studios at MSGSU, Sorguç received the Building Category 
Award at the National Architecture Exhibition and Awards in 2014.

Cem Sorguç
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1961’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirip 1964’te Danimarka Kraliyet Akademisi’nde yüksek lisan-
sını tamamladı. 1996-1998 döneminde Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin başkanlığını yaptı. 1992’de proje, 1996’da yapı 
dalında Mimarlar Odası’nın Ulusal Mimarlık Ödülü’nü, 2001’de Avrupa Çelik Birliği Ödülü’nü, 2012’de ise XIII. Ulusal Mimarlık 
Sergisi ve Ödülleri çerçevesinde, TMMOB tarafından verilen Mimar Sinan Büyük Ödülü’ne layık görüldü.
Şahinbaş graduated from the Department of Architecture at METU in 1961 and received his graduate degree from the Royal Academy of 
Denmark in 1964. From1996-1998, he was the chairman of the Turkish Association of Architects in Private Practice. He received National 
Architectural Awards in the project category in 1992 and the building category in 1996, in addition to the ECCS European Steel Design 
Award in 2001 and the Sinan Grand Award at the XIII. National Architectural Awards program in 2012.

Erkut Şahinbaş

1976’da Lefkoşa’da doğdu. 1999 yılında GÜMMF Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Ziya Necati Özkan Mimarlık & Mühen-
dislik’te başladığı mesleğe, 2008’den itibaren ADES Mimarlık Mühendislik Bürosu’nun direktörü olarak devam etti. Mesleki 
yaşamında ODTÜ KKK Lojmanlar Projesi, Kanerler Ofis Binası, Beyarmudu Güney Mesarya Sosyal Tesisleri gibi projelerde 
proje yürütücüsü ve mimar olarak görev yaptı.
Born in Lefkoşa in 1976, Şahoğlu graduated from the Department of Architecture at GÜMMF in 1999. He began his professional life at Ziya 
Necati Özkan Mimarlık & Mühendislik, and has continued his professional practice as director of ADES Mimarlık Mühendislik office since 
2008. Throughout his professional life, he has served as project director and architect for a variety of projects, including METU NCC Staff 
Housing, Kanerler Office Building and Beyarmudu Güney Mesarya Social Facilities.

Erkal Şahoğlu

1965’te doğan S. Ata Turak 1986’da İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü’nü, 1988’de Yıldız Teknik Üniversitesi 
Peyzaj Planlama Programı’nı tamamladı. 1986–1991 yılları arasında çeşitli ekip ve kurumların bünyesinde çalıştı. 1991 
yılından itibaren serbest olarak, 2000 yılından itibaren ise Bodrum merkezli çalışmalarını sürdürmektedir. Büyük ölçekli 
inşaatların yarattığı doğa tahribatlarını iyileştirmeyi gözeten çağdaş işler üretmektedir.
Born in 1965, S.Ata Turak graduated from the Department of Forest Engineering at İstanbul University in 1986 and the Department of 
Landscape Planning at Yıldız Technical University in 1988. He worked with various teams an institutions between 1986 and 1991. He 
continues his profession in free practice since 1991, centered in Bodrum since 2000. He produces contemporary works that aim to heal 
the natural destruction generated by large scale constructions.

S. Ata Turak

İstanbul’da kurduğu Mimarlar ve Han Tümertekin Proje Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin yanı sıra Strasbourg’da Atelier 
Han Tümertekin’de mimari etkinliğini sürdürüyor. Tümertekin, mimarlık eğitimine de katkı sağlıyor. “B2 Evi” ile 2004 Ağa 
Han Mimarlık Ödülü’nü kazanan Tümertekin’in seçilmiş projeleri, Harvard University Press tarafından bir monografi olarak 
yayımlandı. Tümertekin, Ağa Han Mimarlık Ödülleri yönetim kurulu üyesidir.
In addition to the company Mimarlar ve Han Tümertekin Proje Danışmanlık Hizmetleri, which he founded in İstanbul, Tümertekin carries 
out his architectural practice at Atelier Han Tümertekin in Strasbourg. Tümertekin also contributes to architectural education. Having 
received the Aga Khan Award for Architecture in 2004 with “B2 House”, Tümertekin’s selected projects have been published as a monog-
raphy by Harvard University Press. Tümertekin is a member of the executive board of the Aga Khan Awards for Architecture.

Han Tümertekin

KTÜ Mimarlık Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden bu yana çeşitli mimarlık sergilerine, ulusal ve ulus-
lararası mimari proje yarışmalarına katıldı ve çeşitli ödüller kazandı. Bunlardan bazılarının uygulama projelerini hazırladı. 
Çalışmalarını kurucu ortağı olduğu Modern Mimarlar Tasarım şirketinde sürdürmektedir.
Şeremet graduated from the Department of Architecture at KTU in 2004. Since his graduation, he has participated in several architectural 
exhibitions and national and international architectural project competitions, receiving various awards. He also carried out the implemen-
tation projects of some of these works. He currently practices at Modern Mimarlar Tasarım, where he is a founding partner.

Ali Kemal Şeremet

Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu. 1990’da Dr. Hayati Tabanlıoğlu ile birlikte 
Tabanlıoğlu Mimarlık’ı kurdu. Çeşitli üniversitelerde stüdyo dersleri, yurt içi ve yurt dışında konferanslar veriyor. Ağa Han, 
AIA, WAF gibi uluslararası yarışmalarda ve ulusal değerlendirmelerde jüri üyesi olarak görev yapıyor. 2014 Venedik Bie-
nali Türkiye Pavyonu’nun ve Europalia 2015 bünyesindeki “Port City Talks. Istanbul. Antwerp.” sergilerinin küratörlüğünü 
üstlendi.
Tabanlıoğlu graduated from the Department of Architecture at Vienna Technical University in 1992. He founded Tabanlıoğlu Mimarlık 
together with Dr. Hayati Tabanlıoğlu in 1990. He works as an instructor in design studios at various universities and gives conferences 
in Turkey and abroad. He has served as a member of the jury in national and international competitions and evaluations of institutions 
such as Aga Khan, AIA and WAF. He carried out the curatorship of the Turkish Pavillion at the Venice Biennial 2014 and the exhibitions of 
“Port City Talks. Istanbul. Antwerp” within Europalia 2015.

Murat Tabanlıoğlu



313

1998 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2005’te Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde “Toplu ko-
nutlarda çevresel sürdürebilirlilik” konusunda yüksek lisans tezini tamamladı. Bu dönemde Ziya Necati Özkan Mimarlık 
& Mühendislik’te çalıştı, değişik ölçeklerde projelendirme ve kontrollük işlerinde görev aldı. 2005 yılında Glenn Murcutt 
master class çalıştayına katıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, proje atölyelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisidir.
Burak Türsoy graduated from the Department of Architecture at Trakya University in 1998. He completed his graduate thesis on “Environ-
mental Sustainability in Mass Housing” at Eastern Mediterranean University in 2005. During this period, he worked at Ziya Necati Özkan 
Mimarlık & Mühendislik, taking part in several design and control works. He participated in the Glenn Murcutt Master Class Workshop in 
2005. He is a part-time instructor at the design studios at Eastern Mediterranean University.

Burak Türsoy

1998’de Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun olup, lisans üstü eğitimini 1999’da İngiltere’de 
mimarlık ve iç mimarlık üzerine tamamladı. 2000 yılında Ziya Necati Özkan Mimarlık & Mühendislik’te çalışmaya başladı. 
Halen aynı ofiste iç mimarlık alanında tasarım, projelendirme ve kontrol işlerini yürütüyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mi-
marlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak da çalışmıştır.
Destine Türsoy Graduated from the Department of Interior Architecture and Environmental Design at Bilkent University in 1998 and com-
pleted her graduate studies on architecture and interior architecture in England in 1999. She began to work at Ziya Necati Özkan Mimarlık 
& Mühendislik in 2000. She continues to work from the same office, with design and control works in the field of interior design. She has 
also worked as a part time instructor at the Department of Interior Architecture at Eastern Mediterranean University.

Destine Türsoy

KTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. 1988’de yüksek lisans , 1994’te doktora tezini tamamladı. 2012 yılına 
kadar KTÜ’de öğretim üyesi olarak görev yapan Usta, çeşitli mimarlık sergilerine, mimari proje yarışmalarına, kongrelere 
katıldı, çeşitli ödüller kazandı ve çeşitli dergilerde makaleler yayımladı. Halen İKÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır.
After graduating from the Department of Architecture at KTU in 1985, Ayhan Usta completed his graduate studies in 1988 and PhD studies 
in 1994. He worked as an instructor at KTU until 2012, and participated in various architectural exhibitions, architectural project competi-
tions and congresses, receiving several awards and having articles published in various periodicals. Usta still works as an instructor at 
the Faculty of Architecture at IKU.

Ayhan Usta

1991’de Architectural Association’da lisans eğitimini, 1996’da Southern California Institute of Architecture’da yüksek lisans 
eğitimini tamamladı. 1998’de Los Angeles’ta kurduğu mimarlık ofisini İstanbul’a taşıdı. 2003’te Durmuş Dilekci ile ortak 
olarak Uras X Dilekci Mimarlık firmasını kurdu. Bu ortaklığı 2014 yılına kadar devam etti. Halen Urastudio olarak faaliyet-
lerine devam etmektedir. 
Uras completed his undergraduate education at the Architectural Association in 1991 and graduate studies at the Southern California 
Institute of Architecture in 1996. He founded his architectural office in Los Angeles and moved his business to Istanbul in 1998. In 2003, 
he established UrasxDilekçi Mimarlık together with Durmuş Dilekci, a partnership that continued until 2014. He currently carries out his 
architectural practice as Urastudio.

Emir Uras

Ertuğ Uçar lisans ve yüksek lisans eğitimlerini ODTÜ’de tamamladı. 2005-2007 arası YTÜ’de ders verdi. 2007’den bu yana 
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde proje dersi veriyor ve mezuniyet jürilerinde görev alıyor. Kent, mimarlık konularında dergi, 
kitap ve gazete gibi çeşitli ortamlarda yayınlanmış birçok yazısı bulunmaktadır. Teğet Mimarlık’ın ortaklarından biri olarak 
profesyonel yaşamını sürdürmektedir.
Uçar completed undergraduate and graduate studies at METU. From 2005-2007, he worked as an instructor at YTU. Since 2007, he has 
been a studio instructor at the Faculty of Architecture at ITU, in addition to taking part in graduation juries. He has had several articles on 
architecture and urbanism published in diverse media including periodicals, books and newspapers. He currently practices as a partner 
of Teğet Mimarlık.

Ertuğ Uçar

KTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. 1993’te doktorasını tamamladı, 1996’da doçentlik , 2004’te profesör-
lük unvanı kazandı. Akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra çeşitli ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarına, 
mimarlık sergilerine katıldı ve ödüller aldı. Halen İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm 
Başkanı olarak görev yapmaktadır.
After graduating from the Department of Architecture at KTU in 1985, Gülay K. Usta completed her PhD studies in 1993, receiving the 
titles of Associate Professor in 1996 and Professor in 2004. Besides her academic and scientific work, she has participated in and received 
awards at various national and international project competitions and exhibitions. She currently continues her academic life at the Fac-
ulty of Art and Design at IKU, as the Head of the Department of Interior Architecture and Environmental Design.

Gülay K. Usta
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Avusturya’da doğdu. 1994’te Viyana Teknik Üniversitesi’ni yüksek mimar olarak tamamladı. 1995 yılında Suyabatmaz Mi-
marlık kurucu ortaklığında çeşitli projeler yaptı. Türkiye’de imza hakkına sahip ilk yabancı mimar olarak 2005’te Brigitte 
Weber Mimarlık adı altında kendi ofisini kurdu. 2014 yılında Avusturya Cumhuriyeti tarafından Altın Liyakat Nişanı’na layık 
görüldü. 
Born in Austria, Weber graduated from the Technical University of Vienna in 1994, with a Master of Architecture. After carrying out vari-
ous projects under the founding partnership of Suyabatmaz Mimarlık in 1995, she founded her own office, Brigitte Weber Mimarlık, in 
2005, as the first foreign architect to receive an official permit for architectural practice in Turkey. In 2014, she was awarded the Golden 
Order of Merit by the Republic of Austria.

Brigitte Weber

Mesleki yaşamına 1969 yılında başladı. İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi ve 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde kurucu bölüm başkanı olarak görev yaptı. Paris ve Kanada’da mesleki çalışmalarda bulundu, 
yurtiçi ve yurtdışında önemli projelere imza attı. 2013’te Hebil 157 Evleri peyzaj projesiyle, Amerikan Peyzaj Mimarlığı 
Derneği’nin ASLA Ödülü’ne layık görüldü.
He started his professional life in 1969. He worked as an instructor at the Department of City and Regional Planning and the founding 
Head of the Department of Landscape Architecture at ITU. He carried out professional studies at Paris and Canada, and realized several 
significant projects in Turkey and abroad. In 2013, he received the ASLA (American Society of Landscape Architects) Award with his 
landscape design project for Hebil 157 Houses.

Ahmet Cengiz Yıldızcı
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Mimari tasarım, kentsel tasarım, çevre düzenleme dallarında çalışmakta; konut yerleşmeleri, ofis binaları, alışveriş mer-
kezleri, turizm ve rekreasyon tesisleri, dini yapılar, kültür-sanat ve eğlence merkezleri ve spor kompleksleri projeleri 
yapmaktadır.
Mimarlık Araştırma Merkezi works in the fields of architectural design, urban design and environmental design, with a focus on resi-
dential projects, office buildings, shopping malls, tourism and recreation facilities, religious buildings, culture, art and leisure centers and 
sports facilities.

Adnan Kazmaoğlu 
Mimarlık Araştırma  

Merkezi

Derya ve Emel Akdere, 1993 yılından kurdukları Akdere Peyzaj adı altında tasarım, uygulama, bakım, bitki ithalatı ve 
üretimi konularında faaliyet göstermektedir. Çalışmalarında; alanları çok iyi etüt eder, ne istendiğini çok iyi anlar, tecrübe 
ve bilgilerini devreye alır, ekonomik, teknik ve estetik anlamda ortak doğruyu bulur, uygularlar. Yapılan uygulamalarda 
bu süreç fark edilir.
In Akdere Peyzaj founded in 1993, Derya and Emel Akdere offer landscape design & implementation, maintenance, plant production 
and import services. The examine the sites very well, analyze and understand the design problem, make use of their experience and 
knowledge to develop the common truth through economical, technical and aesthetical analysis. This process is reflected in the success 
of the implementations.

Akdere Peyzaj

1995 yılında peyzaj mimarı Zeynep Berna Akgöze tarafından kurulan ALD çekici ve fonksiyonel peyzaj tasarımlarında 
uzmanlaşmış bir peyzaj tasarım-uygulama ve danışmanlık firmasıdır. Hayal gücü ve tasarım yeteneğini yapısal ve bitkisel 
peyzajdaki deneyim ve tecrübe ile birleştirerek özgün, zarif, gösterişli ve fonksiyonel dış mekânlar yaratma amacıyla yurt 
içinde ve yurt dışında projeler yapmaktadır.

Founded by the landscape architect Zeynep Berna Akgöze in 1995; ALD is a landscape design and implementation firm 
specialized in attractive and functional landscape designs. Combining their imagination and creative talent with their 
experience in constructive landscape and plantation; they work on national and international projects with the objective 
of creating authentic, elegant, impressive and functional exterior spaces.

ALD  
Akgöze 

Landscape  
Design

1999’da Ahmet Alataş tarafından Viyana’da kurulan ofis, mimarinin bilinen problem ve ihtiyaçlarına insanların yaşam 
kalitesini artırmak adına yeni yanıtlar bulma arayışını sürdürüyor. İnsanları yeniden doğa ile buluşturmak için modern 
teknolojiyi kullanan ofisin çalışmalarının çıkış noktasını, insan ve insanın doğa ile ilişkisi oluşturuyor.
Founded in Vienna in 1999 by Ahmet Alataş, alatas architecture&consulting continue their quest for finding new answers to the common 
problems and necessities of architecture, in order to improve the quality of life. Making use of modern technology to reunite people with 
nature, the main point of departure in their work is man and his relationship with nature.

alataş
architecture&consulting

1992’den günümüze “mimarlık sanatı”nın her koşulda var olması gerektiği inancıyla çalışan Arıkoğlu Arkitekt, standart 
mimari proje hizmetleri sunmanın yanında kentsel tasarım, peyzaj ve proje uygulama hizmetleri veriyor. Şirket nihai 
kullanıcının memnuniyetini ön planda tutarak, yüksek eğitimli ve deneyimli kadrosu ile nitelikli, kaliteli ve sürdürülebilir 
projeler üretmeye devam ediyor.
In practice since 1992, with the conviction that “the Art of Architecture” should exist in all conditions, Arıkoğlu Arkitekt offers urban 
design, landscape design and project implementation services in addition to standard architectural design. Prioritizing the satisfaction 
of the end user, they carry out the production of qualified and sustainable projects with their highly educated and experienced team.

Arıkoğlu Arkitekt

“Arayış” kavramı etrafında şekillenmiş birçok tasarım disiplinini ve anlayışını bünyesinde barındırır. Kendi bünyesinde yer 
alanların yanı sıra, birlikte çalışacakları kişilerin de benzer bir arayış içerisinde olmasını bekler. Arayışını, mekânı var eden 
her türlü tasarım pratiği üzerinde sürdürür. Mimari, iç mimari ve ürün tasarımı konularında hizmet vermektedir.
The “quest” of 34 Architects involves many diverse design disciplines and approaches generated around it. In parallel with their inner 
world, 34 Architects expect their prospective team members to be undertaking a similar “quest”. They sustain their search with all kinds 
of design practices that define space. They provide services in the fields of architecture, interior design and product design.

34 Architects
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2003’te Emin Balkış ve Elvan Çalışkan tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Teknolojinin olanaklarını kullanarak, modernist 
mimarinin tanımlanmasında rol oynayan kavramların sınırlarını zorlamak, modernite geleneğini daha da ileriye götürüp 
mekâna ve mimariye yeni anlamlar yüklemeye çalışmak, arkiZON’un başlıca amaçları arasındadır.
Founded by Emin Balkış and Elvan Çalışkan in Istanbul in 2003, arkiZON aims to challenge the limits of the concepts used to define mod-
ernist architecture, carry the tradition of modernity forward and assign new meanings to space and architecture.

arkiZON Mimarlık 

1989 yılında Londra’da kuruldu. Sürdürülebilirlik esasları, tasarım yaklaşımında en belirleyici etken oldu. Çok sayıda yerel 
ve uluslararası yarışmada başarılar kazanan firma; ofis binaları, büyük ölçekli karma kullanım yapıları, konut ve master 
plan ölçeği de dahil olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteriyor. Londra ve Ljubljana’da da stüdyoları bulunan Avci Arc-
hitects, 2006 yılında İstanbul ofisini açtı. Çalışmalarına dünyanın farklı noktalarında devam etmektedir.
Avci Architects was founded in London in 1989. The principle of sustainability has been the most decisive factor in their design approach. 
They have received several awards in local and international competitions, and their professional activity covers a wide range of projects 
including office buildings, large scale mixed use developments, residential design and masterplans. With their studios in London and 
Ljubjana, Avci Architects opened their Istanbul office in 2006. They currently carry out their professional practice in diverse locations all 
around the world.

AVCI ARCHITECTS

AytacArchitects, mimarinin kalıplaşmış sınırlarının ötesine geçerek kullanıcılar, objeler ve mekânlar arasında beklenme-
dik, farklı ilişkiler ve yoğunluklar yaratmayı hedefler. Kalıplaşmış statik mekân olgusunu aktif ve dinamik hale getirebil-
mek amacıyla, laboratuvar misali süreç ağırlıklı, dijital ve analog araçlarla çalışarak her projeye yerle ilişkili, yaratıcı ve 
güçlü çözümler üretmeyi amaçlar.
With the objective of transcending the conventional borders of architecture, Aytac Architects aim to produce unexpected and novel 
relationships and intensities between the users, objects and spaces. In order to activate and dynamize the stereotyped phenomena of 
static space, they work with digital and analogue instruments in a process-oriented, laboratory-like, experimental design medium and 
aim to develop creative and powerful solutions specifically for each project, in connection with the concept of place.

AytacArchitects

Mimari tasarım işliği, kimliğini tüm paydaşlarının tasarım, uygulama ve araştırmalardan edindikleri deneyimleri çalışma 
alanına aktararak geliştirdikleri özgün tasarım yaklaşımlarından alır. Kuram ve uygulamanın bütünleştiği deneysel alanda 
tasarlamayı ve mimari/kentsel tasarım stratejileri geliştirmeyi, yarışmalara katılmayı ve paylaşma zemini oluşturmayı 
önemser.
The architectural design workshop character of “azaksu mimarlık” comes from the authentic design approach developed via the trans-
mission of the design, implementation and research experiences of team members into the medium of collective work. In this experi-
mental medium, in which theory and praxis are unified, an emphasis is placed on producing to practice design, the development of 
architectural/urban strategies, participating in competitions and creating a ground for sharing.

azaksu mimarlık

Mimarlık ve kentsel tasarım çalışmaları kapsamında farklı ölçeklerde projeler gerçekleştiren Bingöl Barka Mimarlık & 
Danışmanlık, özellikle toplu konut, kentsel yenileme ve endüstri yapıları alanlarında ürün vermektedir. Kentsel konular 
üzerine araştırma projeleri de bulunan ekibin, aynı zamanda birçok mimari tasarım yarışmasından ödülü bulunuyor.
Carrying out projects of diverse scales in architectural and urban design, Bingöl Barka Mimarlık&Danışmanlık especially focus on mass 
housing, urban renewal and industrial buildings. The team has carried out various research projects on urban issues and has received 
several awards at architectural design competitions.

BBMD  
(Bingöl Barka Mimarlık & 

Danışmanlık)

1991’de Ankara’da kuruldu. 1996 yılında İstanbul’a taşındı. Marinalar, olimpiyat köyleri, ofis binaları ve AR-GE binaları 
gibi çok farklı fonksiyonlarda binalar tasarlamış olmakla birlikte, ağırlıklı olarak konut projeleri yaptı. Ulusal yarışmalarda 
kazandığı birçok ödülün yanı sıra, Mies van der Rohe Ödülü 2005-2015 ve Aga Khan Mimarlık Ödülü 2007 gibi uluslararası 
adaylıkları oldu.
Boran Ekinci Mimarlık was founded in Ankara in 1991, and moved to Istanbul in 1996. Although they have designed projects of diverse 
functions including marinas, Olympic villages, office buildings and R&D centers, the majority of their work consists of residential projects. 
In addition to several awards they have received in national competitions, they have been nominated for international awards, including 
the Mies van der Rohe Award in 2005 - 2015 and the Aga Khan Architecture Award in 2007.

Boran Ekinci 
Mimarlık
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2005’te Brigitte Weber tarafından kurulan ofis, bugüne kadar 150’nin üzerinde mimari ve iç mimari proje gerçekleştirdi. 
Çeşitli mimari ödüllerin yanı sıra 2013 yılında İstanbul Trump Towers projesiyle, Mies van der Rohe ve Council on Tall 
Buildings and Urban Habitat 2011 (CTBUH) ödüllerine aday gösterildi.
Founded by Brigitte Weber in 2005, Brigitte Weber Mimarlık has carried out more than 150 architectural and interior design projects. 
Besides several architectural awards that they have received, they have been nominated for the Mies van der Rohe awards in 2013 and 
Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) awards in 2011 with their Trump Towers project in Istanbul.

Brigitte Weber 
Mimarlık

CAG Mimarlık Atölyesi geleneksel anlamda bir ofisten ziyade mimarlık, tasarım ve yayın alanında farklı projelerin yer aldığı 
bir üretim ortamıdır. Celal Abdi Güzer’in, Lale Özgenel’in ve proje konuları özelinde farklılaşan tasarımcı ve uzmanların 
bir araya geldiği bu atölye, akademik birikim ile uygulama alanını eleştirel bir kültür ve üretim ortamında buluşturmayı 
amaçlar. 
CAG Mimarlık Atölyesi is not an office in the traditional sense, but a medium of production for diverse projects in the fields of architecture, 
design and publication. In this workshop environment in which Celal Abdi Güzer, Lale Özgenel and various designers and specialists for 
various projects come together, the objective is to bring together academic knowledge with praxis within a critical cultural production 
medium.

CAG Mimarlık  
Atölyesi

2001’de “CM Tasarım Mimarlık” ismiyle İstanbul’da kuruldu ve 2004’te yeniden yapılanarak “CM Mimarlık” ismiyle faaliyet 
göstermeye başladı. Çeşitli kriterlerin doğru, estetik ve bilimsel şartlar doğrultusunda bir arada ele alınması ile üslup ve 
genelgeçer eğilimlerin baskısı altında kalmadan, çağdaş, teknolojik, kente ve çevreye duyarlı bir tasarım anlayışı güdüyor.
The company was founded as “CM Tasarım Mimarlık” in 2001 in Istanbul and was restructured in 2004 to continue its professional activity 
as “CM Mimarlık”. Avoiding the pressure of mainstream styles and tendencies, they adopt a modern, technological and environmentally 
sensitive design approach based on a parallel evaluation of various design criteria in terms of aesthetical and scientific factors.

CM Mimarlık

2002 yılında Alişan Çırakoğlu tarafından İstanbul’da kurulan Çırakoğlu Mimarlık, yenilikçilik ve işlevsellik ekseninde tasa-
rımlar yaparken, daha iyi bir fiziksel çevreyi hedefler. Her projede o projeyi etkileyen tüm unsurları anlamaya odaklanır. 
Değiştirmek üzere olduğu çevreye karşı sorumluluk hisseder. Her projede ilerici bir duruşu zamansız bir ifadeye dönüş-
türmeye çabalar.
As Çırakoğlu Mimarlık, founded in Istanbul by Alişan Çırakoğlu in 2002, we aim to create a better physical environment through an in-
novative and functional design approach. In each project, we focus on understanding all the factors that influence that specific project. 
We feel responsibility for the environment that we are about to transform. In every project, we try to transform a progressive stance 
into a timeless expression.

Çırakoğlu Mimarlık

1963’te Altuğ ve Behruz Çinici tarafından Ankara’da kuruldu. Çok çeşitli yapı tiplerini kapsayan geniş bir alanda faaliyet 
göstermiş, proje ve uygulama çalışmalarının yanı sıra yarışma projeleri ve araştırma çalışmaları gerçekleştirmiştir. 1992’de 
Can Çinici’nin katılmasıyla birlikte İstanbul’da faaliyetlerine devam eden firma, son 45 yıldır Türkiye mimarlığında önemli 
bir yer edinmiş, ulusal ve uluslararası alanlarda önemli ödüllerin sahibi olmuştur.
Çinici Mimarlık was founded in Ankara by Altuğ and Behruz Çinici. Their works cover a wide range of building typologies, including com-
petition projects and research studies in addition to numerous other architectural projects and implementations. Since the joining of Can 
Çinici in 1992, the company have carried out their professional activity in Istanbul. Playing a significant role in the last 45 years of Turkish 
Architecture, they have received several national and international awards.

Çinici Mimarlık

1995’te Dilek Topuz Derman ve Bünyamin Derman tarafından kurulan DB Mimarlık ve Danışmanlık Limited Şirketi, konu 
ve ölçeği ne olursa olsun, her türlü tasarım sorunsalına aynı hassasiyetle yaklaşmayı ilke edinmiş bir kurumdur. Çünkü 
mimarlık, yaratma ediminin ortaya koyduğu, yaşama dair bir olanaklar alanıdır ve mimarın sorumluluğu salt bugüne değil, 
aynı zamanda geleceğedir.
Founded by Dilek Topuz Derman and Bünyamin Derman in 1995, DB Mimarlık ve Danışmanlık is a corporation whose main principle is to 
approach design problems with a consistent level of sensitivity.  Produced through an act of creation, architecture is a field of possibilities 
concerning life, and the architect’s responsibility not only involves the present but also the future. 

DB Architects
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1994’ten beri ürün tasarımı, sergileme, mekân ve grafik tasarım konularında multidisipliner ekibi ve yaklaşımıyla her 
projeye özel ve bütüncül çözümler sunuyor. Bugüne kadar aralarında 4 red dot, 2 iF Gold ve DM Europe ödülü de bulunan 
yirmi uluslararası ödüle layık görüldü. Yaratıcısı olduğu masaüstü ürünleri markası ilio, tasarım ve iş dünyası tarafından 
öncü ürünlerin markası olarak tanımlanıyor.
With their multi-disciplinary team and approach; Demirden Design works in the fields of product design; exhibition design, spatial and 
graphic design since 1994. They have received more than 20 international awards including 4 red dot, 2iF Gold and DM Europe Awards. 
Ilio, their brand for desktop equipment, is known by the design and business world as the brand of pioneering products.

Demirden Design

2005’ten bu yana, mimarlık bilgi alanı içinde kent ve yapı ölçeğinde mimarlık problemleri ve farklı mimarlık ölçeklerine 
ilişkin çözüm stratejilerini araştırıp geliştiren, mimarlık ve tasarım hizmetleri veren, strateji ve proje üreten bir tasarım 
ofisidir.
Providing architecture and design services, generating strategies and producing projects of diverse architectural scales since 2005, ddrlp 
is a design office that works on the research and development of solution strategies in response to architectural problems at urban and 
building scales.

ddrlp mimarlık ve  
tasarım hizmetleri

DS, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı arakesitinde çalışmalar yapan bir tasarım ofisi olarak 25 senedir faaliyet göstermektedir. 
Hedefi uygulanabilir, sürdürülebilir, sözü olan çevreler oluşturmaktır. Tasarım grubumuz çok katmanlı, çok kültürlü, çok 
disiplinli günümüz ortamının karmaşık yapısını da bir kaynak olarak görmekte, bu karmaşıklıktan anlamlı, net, duruşu 
olan, yeni, yaratıcı ortamlar kurgulamaktadır.
With their practice at the intersection of Architecture and Landscape Architecture, ; DS is a design office that has been active in profes-
sional practice for 25 years. Their major objective is to design applicable and sustainable environments with a statement. The design 
team consider today’s multi -layered, multi- cultured and multi- disciplinary structures as a resource, and work on generating meaning-
ful, clear, definite, innovative and creative media from this complexity.

DS Mimarlık

2004’te Emre Arolat ve Gonca Paşolar tarafından kuruldu. İlerleyen yıllarda Şaziment ve Neşet Arolat’ın da ortak olarak 
katılımları ile genişledi. Halen 50 kişiyi aşkın kadrosuyla İstanbul ve Londra’daki ofislerinde çalışmalarına devam ediyor.
EAA was founded by Emre Arolat and Gonca Paşolar. With the involvement of Neşet Arolat and Şaziment Arolat as partners in the follow-
ing years, EAA currently practice from their Istanbul and London offices with a total staff of over 50 people.

EAA-Emre Arolat 
Architecture

1969’da Ersen Gürsel’in “Side ve Çevresi Turizm Planlaması” yarışmasında birincilik ödülünü paylaştığı Nihat Güner ve 
Mehmet Çubuk’un katılımıyla kuruldu. 1977’den 1987’ye kadar Ersen Gürsel’in tek başına yürüttüğü atölyeye, 1987 yılında 
Haluk Erar katıldı. Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli projeler üreten ofis, çalışmalarına Kadıköy Moda’daki yerinde devam 
ediyor.
EPA was founded in 1969 by Ersen Gürsel, with the participation of Nihat Güner and Mehmet Çubuk, with whom Gürsel shared the first 
award in the “Tourism Planning in Side and Its Environment” competition. Operated solely by Ersen Gürsel between 1977 and 1987, the 
workshop was joined by Haluk Erar in 1987. Producing diverse projects in Turkey and abroad, EPA currently operates from its office in 
Kadıköy Moda.

EPA Mimarlık ve  
Şehircilik

1993’te Kerem Erginoğlu ve Hasan Çalışlar tarafından kurulan ofis mimarlık, kurumsal kimlik ve kentsel tasarım alanlarında 
projeler geliştirmekte, uygulama ve kontrol yapmaktadır. Her projeyi kendi bağlamı içinde ele alan ve o bağlama değer 
katacak yenilikçi mimari çözümler getiren firma, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli tür ve ölçeklerde projeler gerçekleştirmek-
tedir.
Founded in 1993 by Kerem Erginoğlu and Hasan Çalışlar, Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık develops projects and carries out implementations 
and control in the fields of architecture, corporate identity and urban design. Considering each project within its unique context and 
developing innovative architectural solutions that enrich that context, they have carried out projects of diverse types and scales in 
Turkey and abroad.

Erginoğlu & Çalışlar 
Mimarlık
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Karadeniz Mimarlık Ofisi Mimar Coşkun Karadeniz tarafından 1983 yılında İstanbul’da kuruldu. Kızı İç mimar Elvan Kara-
deniz 2000 yılında ekibe katıldı. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda proje üretti ve inşa ettiler. Ofis son yıllarda İstanbul ve 
Assos bölgesine yoğunlaşarak, tek ve toplu konut yapıları mimari, iç mimari proje ve uygulamalar gerçekleştirmektedir.
Karadeniz Mimarlık Office was founded by the architect Coşkun Karadeniz in 1983. Her daughter Interior Architect Elvan Karadeniz joined 
the team in 2000. They designed and constructed several projects in Turkey and abroad. In the recent years, they focus on Istanbul and 
Assos regions, working on the architectural and interior design of private and collective housing projects.

Karadeniz Mimarlık

2008 yılında Can Kaya tarafından Datça’da kurulan ofis, 2011 yılında Tuba Çakıroğlu Özerim’in ortak olarak katılımıyla 
beraber, çalışmalarına mimari tasarım ve mimari uygulama hizmetleriyle devam ediyor. 
Founded by Can Kaya in Datça in 2008, with Tuba Çakıroğlu Özerim joining as a partner in 2011, Kıyıda Mimarlık carry out their architec-
tural practice with architectural design and implementation services.

Kıyıda Mimarlık

Mimari proje, araştırma, tasarım konusunda kendi alanında öncü gruplardan biri olan GAD,  Gökhan Avcıoğlu tarafından 
1994 yılında kuruldu. GAD, günümüz mimarisinin ve şehirciliğinin medya, kültür, teknolojik inovasyonlar ve tüketici alış-
kanlıkları tarafından nasıl belirlendiğini ve bu faktörlerin yapısal çevreyi farklı ölçeklerde nasıl etkilediğini inceler. 
As one of the pioneering architecture, research and design groups in the field, GAD was founded in 1994 by Gökhan Avcıoğlu, an architect 
recognized by international architects and institutions. GAD focuses on the ways that the architecture and urbanism of the present day 
are determined by media, culture, technological innovations and consumption habits and examines how these factors influence the 
built environment at different scales.

GAD

IND’nin tasarım yaklaşımı; Avrupa, Latin Amerika ve Asya’nın kültür, bilgi ve geçmişinin getirdiği farklı birikimleri har-
manlayan bir çalışma ve üretim disiplini kurmaktır. Kurucu ortakların 2007 yılında İspanya’da 170 ünitelik, 22.000 m²’lik 
uluslararası bir sosyal konut yarışmasını kazanması, uygulama projelerini kısa sürede hazırlaması ve binanın inşa edilmesi, 
IND’nin faaliyetlerinin başlangıcı oldu. Basra, İstanbul, Lima, Çanakkale gibi birçok şehirde mimari tasarım ve şehir planla-
ma projeleri üretmektedir.
The design approach of IND is based on their goal of establishing a discipline of work and production that merges different accumula-
tions of culture, information and histories in Europe, Latin America and Asia. The operations of IND started with a first prize award that 
the founding partners received in 2007 for a 22,000 m2, 170-unit social housing project, for which the implementation drawings were 
prepared in a very short period before construction began. They carry out architectural design and urban planning projects for several 
cities, including Basra, Istanbul, Lima and Çanakkale.

IND [Inter.National.Design]

2010 yılının başlarında, Hakan Evkaya ve Kutlu İnanç Bal’ın bir araya gelmesiyle kuruldu. Mesleki pratiğini farklı ölçeklerde 
farklı alanlarla beslemeyi ilke edinmiş ekip, mimari ve iç mimari tasarım, projelendirme ve mesleki kontrollük alanlarında 
hizmet verirken, bir yandan da tasarım alanında en doğru iş alma yöntemi olduğuna inandığı yarışmalara katılmaya 
devam etmektedir. 
The company was founded by Hakan Evkaya and Kutlu İnanç Bal at the beginning of 2010. With the guiding principle of nourishing their 
professional practice with different fields of diverse scales, İkikerebir provides architectural design, interior design and professional con-
trol services while continuing to participate in architectural competitions, which they believe to be the most proper method of getting 
commissions in the field of design.

İkikerebir Mimarlık

GM Peyzaj Tasarım ve Mimarlık, yaşanabilir peyzaj alanlarını insan ile buluşturmaya 5 yıl önce başlamış ve 10 yılı aşkın 
sürede edinilmiş tecrübeleri, giderek artan bir heyecanla, kendini sürekli geliştirerek ve yenileyerek çalışmalarına devam 
etmektedir. İnsanların yaşamaktan keyif alacağı, çevreye saygılı, yenilikçi, fonksiyonel ve estetik mekanlar tasarlayarak 
onları hayata geçirmeyi, devamlılığını ve müşteri memnuniyeti sağlamayı hedeflemektedir. 
Having started to bring together people with livable landscapes 5 years ago; GM Peyzaj Tasarım ve Mimarlık continue their works with 
their experience of more than 10 years and with and increasing enthusiasm, constantly developing and renewing their approach. They 
aim to design and realize enjoyable, ecological, innovative, functional and aesthetical spaces and achieve continuity and client satisfaction.

GM Peyzaj 
Tasarım ve Mimarlık

1988 yılında kurulan şirketi; çevre düzenleme peyzaj projelerinin hazırlanması, uygulanması ve periyodik bakımının yapıl-
ması şeklinde sürekli ve kaliteli bir hizmet zinciri oluşturulmasını amaçlamıştır. Hizmetleri, birbirini tamamlayan özenli ve 
programlı çalışmalarımız nedeniyle başarıya ulaşmış, bu başarılı çalışmaları ve sektöre katkılarından dolayı 2011 yılında 
Paris’te düzenlenen törende ‘WOC’ tarafından altın kategoride ‘Uluslararası kaliteye bağlılık ödülü’ ile ödüllendirilmiştir.
Founded in 1988, the company aims to offer a continuous and qualified service chain involving the design of environmental and land-
scape projects, their implementation, periodical care and  maintenance. Due to its well programmed and meticulous services that are 
complementary to each other, our works conclude with success. Company’s successful services and contributions to the sector has been 
awarded the “World Quality Commitment” award in gold category by WOC in the ceremony organized in Paris in 2011.

Kardelen Peyzaj
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Lal Design Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Ofisi 1998’de Levent Selahattin Pınar tarafından kuruldu. 2011’de mimarlık ve pey-
zaj mimarlığı eğitimine sahip olan Kaan Dinkçi’nin ortak olarak katılımıyla, her çekirdeği farklı fakültelere sahip ekiplerle 
büyük ölçekli kümesel proje üretimlerine geçti. Genç ve dinamik kadrosuyla Lal Design, İstanbul’un tarihi bölgelerinden 
Galata ve Azerbaycan’da Bakü-Gence ofislerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Lal Design Office of Architecture and Landscape Architecture was founded by Levent Selahattin Pınar in 1998. With the participation of 
Kaan Dinkçi, who has received education in architecture and landscape architecture, as a partner in 2011; they have started to produce 
large scale multi-disciplinary projects with teams that involve core staff from different disciplines. With their young and dynamic staff, 
Lal Design continue their practice at their Galata , one of the historical districts of Istanbul, and Baku-Ganja offices.

Lal Design

1987’de kurulan M artı D Mimarlık, Metin Kılıç ve Dürrin Süer yönetiminde, yapı pratiği ve akademik ortam deneyimlerinin 
öngörüleri ile konut, ticaret, sağlık, eğitim binaları gibi çeşitli konularda ve kentsel tasarım gibi farklı ölçeklerde projeler 
üretiyor, uygulama ve kontrollük yapıyor. Eğitim ve pratiği bütünleştiren bir tutumla üretilen işler, ortakların günümüz 
mimarlık kültürüne katkılarının da izlerini taşıyor.
Founded in 1987 and directed by Metin Kılıç and Dürrin Süer, M artı D Mimarlık utilizes their building construction and academic experi-
ence to provide architectural design, implementation and control services for various building types, including residential and com-
mercial buildings and health and education facilities, as well as other projects of diverse scales, such as urban design projects. With an 
approach that merges academic background with praxis, their works carry the traces of the partners’ contributions to contemporary 
architectural culture.

M artı D 
Mimarlık

1987 yılında İstanbul’da kuruldu. Değişken içerik ve ölçeklerde tasarım üreten büro “mimarın mekânı kurmasından önce, 
mekândaki yaşantıyı kurgulaması gerekir” yaklaşımını benimser. Her projesine “sorunu tanımlamak” çabasıyla başlayan 
büro, “doğru sorular, doğru cevaplar üretir” düşüncesiyle hareket eder.
The company was founded in Istanbul in 1987. Working on diverse scales and contents, the office adopts the approach that the architect 
should prioritize the organization of life within the space rather than organizing the space. Starting each project with an effort to “define 
the problem”, the practice works with the conviction that the right questions generate the right answers.

Mimarlar ve Han Tümertekin 
Proje Danışmanlık Hizmetleri 

2005 yılında kurulan ofis, akademi ve pratik arasında varoluşsal bir bilinç taşır.  Kurulduğu günden bu yana farklı konu 
ve ölçeklerde birçok mimari proje yarışmasına ve ulusal sergiye katıldı, ödüller kazandı. Bunlardan bazılarının uygulama 
projelerini hazırladı. Ofisin tasarım yaklaşımının esasını, Harol Rosemberg’in “Yeninin geleneği” olarak tanımladığı modern 
sanat ve empati kavramı oluşturmaktadır.
Modern Mimarlar Tasarım possesses an existential consciousness located between academics and praxis. Since their founding in 2005, 
they have participated in several architectural project competitions and national exhibitions in diverse subjects and scales, receiving 
various awards. They also carried out the implementation projects of some of these works.  The concept of modern art and empathy 
defined as “The Tradition of the New” by Harold Rosenberg constitutes the basis of their design approach.

Modern Mimarlar 
Tasarım 

Mutlu Çilingiroğlu MİAR Mimarlık, 1999 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Konut, çarşı, büro, okul, cami gibi konu-
larda projeleri, uygulama ve öneri bazında çok sayıda mimari çalışması vardır. On kişiyi aşmayan ekibiyle, genellikle mal 
sahibi ile doğrudan temas ederek proje çalışmaları üretir.
In practice since 1999, Mutlu Çilingiroğlu MİAR Mimarlık have completed numerous architectural proposals and applied projects in the 
fields of residential, commercial and office design as well as schools and mosques. With a team of ten people at most, it is an architec-
tural office where projects are developed in direct relationship and interaction with clients.

Mutlu Çilingiroğlu 
MİAR Mimarlık

Ofis özel konut, idari binalar ve turizm sektöründe mimari ve iç mekân projeleri üzerine çalışan, projeci ve uygulamacı bir 
ekipten oluşuyor. Felsefesi azı çoğaltmak; minimum formal alt yapı, malzeme ve problemle maksimum konfor ve kalite-
de, derinlikli kitleler ve mekânlar yaratmaktır.
Makomim is a design and implementation team that works on architectural and interior design projects in the fields of private residenc-
es, administrative buildings and tourism. Their design philosophy is to maximize the minimal and create profound masses and spaces 
that achieve maximum comfort and quality with minimum formal substructure, materials and problems.

Makomim
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2008 yılında Trabzon’da kurulan PTM Proje Tasarım Merkezi, bugün İstanbul bağlantılı ofisiyle mimarlık, peyzaj mimarlığı 
ve kentsel tasarım konularında Türkiye genelinde hizmet veren bir tasarım ve uygulama merkezidir. Kurulduğu günden 
bu yana peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım alanında kent ölçeğinde çok sayıda kent parkı, kent meydanı ve kamusal 
alan projesine imza atmıştır.
Founded in Trabzon in 2008, PTM Project Design Center is  a center of design and implementation offering architectural, landscape and 
urban design services all around Turkey. Since their foundation, they realized several urban parks, plazas and public spaces at landscape 
design and urban design scales.

PTM Proje

Serhat Akbay Mimarlık Ofisi on beş yıldır Urla’nın Yağcılar Köyü’nde, Bağ Evi ile birlikte 6 dönümlük bir arazi içinde faaliyet 
gösteriyor. Kurucusu Serhat Akbay, ofiste meslektaşları Azize Andıç ve İdris Duman ile birlikte projelerini ve yapımlarını 
yürütüyor. Yapıların ahşap imalatları mimarın kendi atölyesinden çıkıyor. Ofis, çalışmalarında sürdürülebilir mimarlığı ön 
planda tutuyor.
Serhat Akbay Mimarlık Ofisi has operated from Yağcılar Village in Urla for the last 15 years, within the 6-decare site where the vineyard 
house is located. Serhat Akbay carries out his architectural designs and implementations together with his colleagues Azize Andıç and 
İdris Duman. The wood works of their projects are produced at the architect’s own wood workshop. In parallel with the architect’s life-
style for the last 20 years, sustainable architecture is their primary design approach.

Serhat Akbay 
Mimarlık Ofisi

2007 yılında faaliyete geçen Spiga Peyzaj konut ölçeğinden kentsel tasarıma dek çok geniş bir yelpazede sürdürülebilir, 
rasyonel ve estetik peyzaj tasarımları gerçekleştirmektedir. Başak Taş Özdemir tarafından kurulan şirket kısa sürede 
ülkemizde Peyzaj Mimarlığının hak ettiği saygın pozisyonu kazanmasına destek olmuş, ulusal ve uluslar arası alanda pek 
çok saygın projeye imza atmıştır.
Founded in 2007 by Başak Taş Özdemir, Spiga realizes rational and aesththetical landscape designs at diverse scales ranging from private 
houses to urban design. With the several reputable projects they have realized in Turkey and abroad in a short period; the company has 
contributed to the profession of landscape architecture acquire a respectable position in the country.

Spiga Peyzaj Proje 
Danışmanlık

Konut, ticaret ve ofis fonksiyonlarında yoğunlaşan mimari üretimlerinde geniş bir ölçek dağılımı görülür. Titiz malzeme, 
renk, detay seçimi ve uygulaması ile ayrışan ofisin yalın ancak zengin mimari dili, konvansiyonel fonksiyonlar için farklı 
mekânsal kurgular geliştirilmesine imkân verir. Her projeye ayrı bir araştırma alanı olarak yaklaşan Suyabatmaz Demirel,  
mimari üretimlerini bu çerçevede geliştirmektedir.
The architectural practice of Suyabatmaz Demirel Mimarlık focuses on residential, commercial and office projects with a wide range of 
scales. Notable for their elaborate selection and implementation of materials, color and detailing, they have a rich architectural language 
that allows the development of distinctive spatial formations for conventional functional programs. Suyabatmaz Demirel approaches 
each project as a distinct field of research and develops their architectural production within this framework.

Suyabatmaz 
Demirel 

Mimarlık

Murat Aksu ve Umut İyigün tarafından 1998’de kurulan ofis, mimarlık, iç mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında çalışma-
larını sürdürüyor. En çağdaş teknikleri kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefleyen MuuM, proje-
lerini sosyal, kültürel ve çevresel unsurlar çerçevesinde sanat, bilim, teknoloji ve ekonomiyle harmanlayarak, araştırmacı 
ve yaratıcı bir yaklaşımla ele alıyor.
Founded by Murat Aksu and Umut İyigün in 1998, MuuM carry out their professional practice in the fields of architectural, interior and 
urban design. Aiming to employ the most recent techniques to develop innovative and sustainable solutions, MuuM approach their 
projects with a research-based, creative approach, within a framework that blends social, cultural and environmental factors with arts, 
science, technology and economy.

MuuM

Nevzat Sayın tarafından 1986’da mimarlık hizmeti verme amacıyla İstanbul, Kuzguncuk’ta kuruldu. 1992 yılında yeniden 
yapılanarak katılımcı bir yönetim ve yürütme anlayışına geçti. Çekirdek kadrosu 14 mimardan oluşmakla beraber, esnek 
organizasyon yapısı sayesinde eşzamanlı olarak farklı ölçek ve konularda mimarlık hizmeti verebilen bir yapıya sahiptir. 
NSMH was founded by Nevzat Sayın in 1986 at Kuzguncuk, Istanbul, with the aim of providing architectural services. The office was 
restructured 1992 to achieve a more participatory administrative and operational approach. Although the core staff consists of 14 ar-
chitects, a flexible organizational structure allows NSMH to provide architectural services simultaneously for diverse scales and subjects.

NSMH
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Çalışmalarının ağırlığını Bodrum Yarımadası’nda taş olarak uygulanmış evler oluşturuyor. Bodrum çevresindeki yerel mi-
mariden esinlenerek günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek çağdaş bir mimari oluşturmayı amaçlıyor. Projelerinde, mevcut 
arazide bulunan ağaçlar, güneş, rüzgâr yönü gibi doğal verileri bir arada düşünerek her mevsim yaşanacak mekânlar 
şekillendirme ilkesini benimsiyor.
The majority of our work consists of stone houses constructed on the Bodrum peninsula. Inspired by the local architecture around 
Bodrum, we aim to generate a contemporary architectural approach that responds to the necessities and demands of the present day. 
Through a consideration of natural factors such as the existing trees, the sun and the direction of the wind, our principle is to design  
living spaces for all seasons.

Şans Mimarlık

Durmuş Dilekci ve Emir Uras tarafından 2003’te kuruldu. 2014’ten bu yana Durmuş Dilekci’nin idaresinde Dilekci Mimarlık 
adıyla faaliyet gösteriyor. Emir Uras ise Urastudio olarak faaliyetlerine devam ediyor.
The company was founded by Durmuş Dilekci and Emir Uras in 2003. Since 2014, the same company has continued to practice as Dilekçi 
Mimarlık, while Emir Uras continues his professional practice as Urastudio.

Uras X Dilekci 
Mimarlık

1990’da Murat Tabanlıoğlu tarafından Dr. Hayati Tabanlıoğlu ile birlikte kuruldu. İstanbul’daki merkezi ve Ankara, Dubai, 
Doha ve Londra’daki şubeleriyle,Türkiye’de ve başta Orta Doğu ve BDT ülkeleri olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyaların-
da projeler sürdürüyor. Mimarlığın yaşam kalitesini artırma potansiyeliyle gerçekleştirilen projeleri, kentsel gelişime ivme 
kazandırmış ve olumlu örnekler oluşturmuştur.
The company was founded by Murat Tabanlıoğlu in 1990 together with Dr. Hayati Tabanlıoğlu. With their central office at Istanbul and 
offices in Ankara, Dubai, Doha and London, they carry out their projects in Turkey and all around the world, especially in the Middle East 
and CIS countries. Based on the potential of architecture to improve quality of life, their projects have accelerated urban development 
and constituted positive examples.

Tabanlıoğlu  
Mimarlık 

1970 yılında kurulmuş olup, mimarlık ve mühendislik hizmetlerini KTMMOB’nin 1 no’lu tescilli bürosu olarak sürdürmek-
tedir. Bugüne kadar çeşitli konularda çok sayıda proje ve kontrollük hizmeti verdi.
Founded in 1970, they continue architectural design and engineering services as the Number 1 registered office of the Northern Cyprus 
Chamber of Architects. They have provided design and control services in numerous projects on diverse subjects.

Ziya Necati Özkan 
Mimarlık & Mühendislik

2000’den bu yana Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar ortaklığında faaliyet göstermektedir. Mimari proje hizmetlerinin 
yanı sıra sergi, atölye ve yayın gibi projeler de gerçekleştirmektedir. YKB Akademisi ile Archdaily Yılın Binası Ödülü’nü ve 
Ulusal Mimarlık Ödülü’nü almıştır. 4 tanesi birincilik olmak üzere ulusal yarışmalarda birçok ödülü vardır.
Teğet Mimarlık has been a partnership between Mehmet Kütükçüoğlu and Ertuğ Uçar since 2000. In addition to architectural design 
services, activities such as exhibitions, workshops and publications are carried out under the same roof. They received the Archdaily 
Building of the Year Award and the National Architectural Award for their project for YKB Academy. They have also received several other 
awards in national competitions, four of which were first prize.

Teğet  
Mimarlık

Şahinbaş Mimarlık Atölyesi kırk beş yılı aşkın bir süredir değişik dallarda proje üretmiş bir atölye olup, gerçekleştirilen 
işleri 1998’de Erkut Şahinbaş 1968-1998 Mimarlık Çalışmaları ve 2012’de Işığın Peşinde Bir Mimar Erkut Şahinbaş olarak iki 
kitapta toplamıştır.
Şahinbaş Architecture Workshop is an office that has produced diverse projects for over 45 years. Their projects have been published in 
two books; “Erkut Şahinbaş 1968-1998 Mimarlık Çalışmaları” (Erkut Şahinbaş Architectural Works /1968-1998) in 1998 and “Işığın Peşinde 
Bir Mimar: Erkut Şahinbaş” (An Architect Who Chases the Light: Erkut Şahinbaş) in 2012.

Şahinbaş Mimarlık 
Atölyesi
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VitrA ile TSMD ortaklığında yayımlanan VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi'nde, 2000 yılı sonrasında Türkiye’de 
yapılan başarılı mimarlık uygulamalarından seçkiler yer alıyor. Kanımca, bir meslek camiasının saygınlı-
ğını artırmak için izleyebileceği en etkili yol, o camianın tarihini yazmaktır. Bu bakımdan mimarlar, diğer 
mesleklere göre ayrıcalıklı bir konumda yer alırlar.
VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi, bu kez Türkiye’de konut alanındaki uygulamaları ele alıyor. İnsanlar 
özel yaşamlarının büyük kısmını konutlarında geçirirler. Konutlar insan yaşamının esas yerini oluştu-
rur. Konutların “yer” haline gelmesi dıştan algılanarak değil, içten yaşanarak sağlanır. Bir konutun 
“yer” haline gelmesinde, tasarımı kadar belleklerde bir öyküsünün kurulmuş olmasının da payı 
vardır. Bir konut ancak öyküsü oluştuğunda, yer olma niteliği kazanır.
Seçkide yer alan konutlar, uygulama öykülerinin kurulması bakımından iki farklı grup oluşturmakta-
dır. Birinci grupta, kullanıcıları başlangıçta belli olan, kullanıcının hayalleriyle tasarımcının hünerleri-
nin bir araya geldiği tek konutlar yer alır. Bunların içinde mimarların kendilerine yaptıkları evlerde 
bulunur. Bu öykülerin kurgulanmasında, kullanıcıların ve mimarın tahayyül güçleri çok aktiftir. 
Öykünün, mülk sahibinin mimarla yaptığı ilk konuşmayla, hatta daha önceden kurgulanmaya 
başladığı söylenebilir. Bu öykülere baktığımızda, hepsinde denizle ya da manzarayla kurulan 
ilişkinin, doğayla bütünleşmiş eve hapsolmayan bir yaşam pratiğinin, topografyanın olanaklarının 
olabildiğince serbest olarak kullanımının öykünün ana parametreleri haline geldiğini görürüz. 
İkinci grupta, kullanıcının başlangıçta belli olmadığı, mimar ve geliştirici tarafından gerçekleştirilen 
apartmanlar ve yapı grupları yer alır. Bu yapılar gayrimenkul piyasasında satıldıktan sonra kullanıcının 
evi haline gelirler. Bu konutların öyküsü, sonradan içinde yaşanarak kurgulanmaya başlanır. Bu konut-
lar alıcının tahayyülüne göre planlanmamış, gayrimenkul piyasasının değerlerine göre tasarlanmıştır. 
Geliştirici konutu satarken, belli bir yaşam biçimini de pazarlar. Bu konutun alıcısı için bir “yer” haline 
gelebilmesi, ancak içinde yaşayarak kendisinin oluşturduğu öyküyle mümkün olacaktır.
Kitabın okuyucularının karşılarındaki gerçekliğin bütününü kavrayabilmeleri, ancak sunulan görselleri 
değerlendirmekle yetinmeyip bunların oluşturdukları öyküleri keşfetmeye çıkmalarıyla mümkün 
olacaktır.

The VitrA Contemporary Architecture Series, published as a collaboration between VitrA and the 
Turkish Association of Private Architects in Practice, presents a selection of the most significant 
architectural works of the post-2000s in Turkey. In my opinion, the most effective way to increase 
the prestige of a professional community is to write the history of that community. In this respect, 
architecture has a privileged position compared to other professions.
In this installment, the VitrA Contemporary Architecture Series focuses on houses and residential 
projects in Turkey. People spend their private lives in their houses, so houses constitute the funda-
mental place of human life. They become true places not through exterior perception but through 
interior experiences. In the process of a house becoming a place, the story it evokes in memories is 
just as decisive as its design. A house gains the status of a place only when it develops its own story.
Houses and residences presented in this selection can be divided into two different groups in terms 
of the way their implementation story is established. The first group includes individual houses with 
users defined in the initial phase, shaped by the combination of the users' imagination and the 
designers' creative skills. This group also includes houses that architects have designed for themsel-
ves. In the establishment of these stories, the imagination of the users and the architects is very 
active. The story begins with the first conversation between the user and the architect, or even 
earlier. When we evaluate these stories all together, we see that the fundamental elements of the 
stories are the relationships established with the sea or the view, a living practice integrated with 
nature that is not imprisoned within the house and a free use of the potential of the topography.
The second group consists of apartments and groups of buildings conceived by architects or develo-
pers for which the user is not defined in the initial phase. These buildings become homes for the 
user only after they are sold on the real estate market. The story of these houses is constructed 
later, when life is experienced within them. They are not planned based on the imagination of the 
buyer, but rather designed to meet the criteria of the real-estate market. As the developer sells the 
house, he is also marketing a certain way of living. This house becomes a place only when its buyer 
creates his own story by living in the house.
If readers of this book were to evaluate only the visual material presented to them, and not attempt 
to discover the stories being told, they would be appreciating only a fraction of the reality they have 
been presented with.

İlhan Tekeli




