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Having examined commercial buildings, tourism and recreational buildings, and educa-
tional buildings, the VitrA Contemporary Architecture Series turns to 49 notable cultural 
buildings constructed after 2000 in its fourth volume. To enrich the discussion, the book 
opens with analytical essays by architects and directors of cultural institutions, who 
provide differing viewpoints about the changing cultural landscape. 

The projects featured in this book were chosen by the Series’ selection board from 
among the nominations of the advisory council, which reviewed all submitted projects. 
The selection criteria were designed to ensure that each building had a distinctive archi-
tectural 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 Turkish 
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 the projects. Furthermore, using the QR codes on building 
mastheads, readers can use their smart phones to immediately access additional in-
formation 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 yapılarına 
odaklanan VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’nin elinizdeki bu dördüncü kitabı, kültür 
yapılarını ele alıyor. 2000 yılı sonrası uygulanmış kültür işlevli yapıları 49 projelik bir 
seçki ile ele alan kitap, ilk bölümde mimar ve kültür yöneticilerinin görüşlerine yer 
verilen değerlendirme yazıları ile birlikte değişen kültürel peyzajı farklı bakış açılarından 
irdelemeyi amaçlıyor. 

Kitapta yer alan projeleri, başvuruda bulunan ve danışma kurulunca nomine edilen 
projeler arasından seçici kurul belirledi. Projelerin seçilme kriterleri her binanın farklı bir 
plan şemasına sahip olmasına, farklı hizmet ve işlevlere yönelmesine, farklı bir konum-
da bulunmasına, bulunduğu çevre ile kurduğu ilişkide farklılık yaratmasına, malzeme, 
tasarım ve strüktür açısıdan yenilikçi bir yaklaşım benimsemesine göre belirlenirken, 
mimarlık ofislerinin çeşitliliğine ve yapı üretiminin 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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As a solution partner for best architectural practices, VitrA supports architectural and 
design projects that reach out to diverse players in both disciplines. 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 nourish and advance 
creative minds, particularly in the field of architecture.

VitrA is a co-sponsor of the Pavilion of Turkey, which acquired a long-term venue at the 
Venice Biennale’s 14th International Architecture Exhibition.  It has also co-sponsored the 
first two Istanbul Design Biennials, established in 2012 to examine the diverse trends and 
innovative ideas shaping the cultural dimension of design alongside its growing influence 
in the economic sphere. 

Additionally, VitrA co-sponsors YAP Istanbul Modern: Young Architects Program, a colla-
boration between Istanbul Modern, The Museum of Modern Art (MoMA), and MoMAPS1 
initiated in 2012. This biannual program gives young architects and designers the op-
portunity of designing temporary spaces for cultural activities that offer innovative and 
sustainable solutions to urban spaces through recycling, reuse and other ecological app-
roaches.

VitrA’s ongoing collaboration with the Turkish Association of Architects in Private Prac-
tice reflects our shared values with respect to the development of architectural culture. 
Through our support of the VitrA Contemporary Architecture Series, which provide a 
comprehensive, multi-perspective examination of contemporary architectural structures 
and a platform for sharing this evaluation with the public, we hope to contribute to the 
quality of architectural debate and critique in Turkey.

In its first year, the VitrA Contemporary Architecture Series focused on commercial struc-
tures and the major changes taking place in shopping malls and office buildings. In its 
second year, the series examined tourism-related structures in relation to the concept 
and development of this industry, which 70 years ago was considered a “luxury”  but to-
day is an indispensable part of  life. The third volume of the series looked at educational 
buildings: structures that are shaping our future.

This fourth volume examines structures that host culture and art events – such as muse-
ums, concert halls, exhibitions venues, cinemas and theatres – to see how architecture 
has contributed to the development of culture and the arts inTurkey since the early 
2000s. Through its study of notable buildings involved in the production of culture, this 
volume not only adds significantly to the body of literature on contemporary architec-
ture, it also raises new questions about the evolution of contemporary architecture and 
its impact on the future.

With the hope that this volume, like those before it, enhances awareness about archi-
tectural critique and encourages further work of this kind, we extend our sincere gra-
titude to everyone who contributed their time and effort to this important endeavor.
 

VitrA
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İyi mimarlık uygulamalarının çözüm ortağı VitrA, mimarlık ve tasarımı odağına alan, sek-
törün farklı aktörlerine dokunan projelere imza atıyor. Temsil ettiği sektörün mimarlık 
ve sanat kültüründen ayrı düşünülemeyeceğine inanarak, özellikle mimarlık alanındaki 
yaratıcı zihinlerin beslenmesi ve gelişmesi için uygun platformlar oluşturmayı amaçlıyor. 
Bu kapsamda ulusal ve uluslararası projelere destek veriyor. 

VitrA, dünya sanat ve mimarlık haritasında yer alan ülkelerin katıldığı Venedik Bienali 
14. Uluslararası Mimarlık Sergisi’ndeki Türkiye Pavyonu’nun eşsponsorlarından biri oldu. 
Ayrıca, ekonomi açısından gün geçtikçe önemi artan tasarımı bir kültür öğesi olarak ele 
alma, bu konudaki farklı eğilim ve yenilikçi düşünceleri izleyiciye sunma hedefiyle, ilki 
2012’de gerçekleştirilen İstanbul Tasarım Bienali’nin eşsponsoru oldu. 

VitrA, İstanbul Modern’in The Museum of Modern Art (MoMA) ve MoMA PS1 işbirliğiyle 
yürüttüğü “YAP İstanbul Modern: Yeni Mimarlık Programı”nın eşsponsorları arasında da 
yerini alıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek program, genç tasarımcı ve mimarlara; sürdürü-
lebilirlik, geridönüşüm ve yeniden kullanım gibi ekolojik çözümler öneren, çeşitli kültür 
etkinliklerine ev sahipliği yapacak geçici mekânlar tasarlama imkânı sunuyor. 

VitrA aynı yaklaşımla, mimarlık kültürünün gelişimi konusunda ortak değerleri paylaş-
tığı Türk Serbest Mimarlar Derneği’yle 2011 yılında önemli bir işbirliğine imza atarak, 
“VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi”ni hayata geçirdi. Farklı platformlar üzerinden, bakış açısını 
360 dereceye çıkarmayı hedefleyen projeyle; çağdaş mimari yapıların çok yönlü olarak 
irdelenmesi, geniş kitlelerle paylaşılması, mimari tartışma ve eleştiri kültürüne katkıda 
bulunulması amaçlanıyor.

Projenin ilk yılında; alışveriş merkezleri ve ofis binalarının yaşadığı büyük değişimden 
hareketle, “ticari yapılar” incelendi. İkinci yılında, 70 sene önce lüks kabul edilen ancak 
bugün hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen “turizm” olgusu, yapılar aracılığıyla 
irdelendi. Üçüncü  yılda, geleceğimizin yetiştirildiği “eğitim yapıları” ele alındı. Bu yıl ise 
kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan “kültür yapıları” inceleniyor. 

Mimarlık literatürüne önemli bir katkı sağlayacağına inanılan kitap,  müze, konser salonu, 
sergi mekânı, sinema ve tiyatro gibi yapılar üzerinden; Türkiye’de 2000 yılından sonra 
kültür sanatın gelişimini ve mimarlığa olan katkılarını inceliyor. Kültür üretiminin vücut 
bulduğu yapıların dikkat çeken örneklerini bir araya getiren kitap, çağdaş mimarlıktaki 
dönüşümleri gündeme taşıyarak ve farkındalık yaratarak, geleceğe dair bir sorgulama 
ortamı sunuyor. 

Mimarlık eleştirisi konusunda farkındalık yaratması ve yeni çalışmalara vesile olması di-
leğiyle, projeye katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.
 

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 members or 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 stakeholders and actors in the field. 

Four 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, every year the “VitrA Contemporary Architecture 
Series” organizes a variety of activities 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 year, and educational structures in its 
third. This year, the series looks at cultural structures, in line with its goal of generating 
a body of work on different building types. As in many of our Association’s other proj-
ects, this project is open to the entire architectural community, not just members, and 
we expect broad participation.

We extend our warmest gratitude to all of our colleagues who contributed their invalu-
able work to this project, as well as to VitrA for their cooperation in undertaking this 
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 mesleki kimliklerine 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 Türk SMD’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 bir araya 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 içe-
riyor. Proje bu kapsamla sınırlı kalmayıp, her yıl konu özelinde, öğrenci atölyeleri, gezi 
gibi farklı etkinliklerle zenginleşerek tüm yıla yayılıyor.

Projenin ilk yılında, ticari ve ofis yapılarını, ikincide turizm ve rekreasyon yapılarını, 
üçüncü yılında  eğitim yapılarını ve dördüncü yılında ise kültür yapılarını konu alan çağ-
daş mimarlık dizisinin kitaplarının, mimarlık yayınları içinde kalıcı bir birikim oluşturma-
sı hedefleniyor. Derneğimiz diğer pek çok projede olduğu gibi bu projede de üyelerinin 
yanısıra tüm mimarlık ortamına açık bir katılım öngörüyor. 

Projede tüm emeği geçenlere ve bu kitapta yer alan projeleriyle katkı koyan tüm mes-
lektaşlarımıza bizlerle paylaşmış oldukları değerli çalışmaları için, VitrA’ya üstlenmiş ol-
duğu bu sosyal sorumluluk projesi ve işbirliği için teşekkürlerimizi sunarız.

Aytek İtez
Türk Serbest Mimarlar Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Sanat Hâlâ Duvara mı Asılıyor? 
 
Batı toplumlarında, kültür yapıları alanı içinde, müzeler sıklıkla modern kültür yansıma-
sının merkezinde bulunmuş ve hem kurumsal karakteri hem de mimari tasarımı açısın-
dan kültürün dinamik evrimini ön saflarda temsil ederek, yenilikçilikte liderlik rolü gibi 
ayrıcalıklı bir pozisyona sahip sayılmıştır. Müze binalarının incelemesi, Batı’nın kültürel 
kimliğinin ve bu kimliğin mimariyle ilişkisinin doğası hakkında derinlemesine bir bakış 
açısı sağlar ve daha geniş bir yelpazedeki diğer kültür yapılarını da temsil eder.

Günümüzde 21. yüzyıl müzelerinin nasıl olması gerektiğine dair birçok tartışma var. 
Aynı zamanda son yirmi yıl boyunca özellikle de uluslararası çağdaş sanat müzeleri-
nin muazzam bir evrimine tanık oluyoruz. Çağdaş müze mimari örneklerine ve mimari 
söylevdeki yerlerinin kökenlerine eğilmeden önce, böylesi bir dönüşümü tetikleyen 
nedenleri irdelemenin gerekliliğine inanıyorum.

Müzelerin bir yapı türü olarak ortaya çıkmasından önce, sanat eserlerinin sistematik 
olarak toplanması, dinî kurumların sanatı toplumla iletişim kurmak ve kendi felsefele-
rini kabul ettirmek amacıyla kullanmasıyla başlar. Fransız Devrimi’nden sonra Batı top-
lumlarının ivmelenen sekülerleşmesi, müzelerin alternatif bir tefekkür mekânı olarak 
ortaya çıkmasına yol açar. Sessiz, duyulara hitap eden, günlük hayatın dikkat dağıtan 
unsurlarından uzak, sanatla iletişim kurulan, ifade özgürlüğü ile karşılaşılan bir tefekkür 
mekânı.

Müzenin bağımsız bir yapı tipi şeklinde gelişmesine paralel olarak, sanat ve sanat algısı 
da değişmeye devam etti. Günümüzde sanat, finansal bir yatırım değeri de taşıyor. 
Bazıları için sanat kültürel bir ifade biçiminden ziyade bir  ticaret olarak görülüyor; bir 
yatırım veya vergiden kaçma yolu. Kim gözde, kim değil, kim gelecek vaat ediyor, sa-
natçının yaşam süresi ne kadar vb. sorular çoğalıyor. Sanatçıların yanı sıra, galeri sahip-
leri, eleştirmenler, idareciler ve sanat tüccarları da sanat dünyasının içine giriyor.

Üstlendikleri görevlerin farklılığı nedeniyle kamusal ve özel müzeler arasında büyük bir 
ayrışma olsa da, bir bütün olarak sanat müzeleri günümüzde her zamankinden daha 
büyük bir toplumsal ölçekte rol oynamaya başladı. Bu metin, özel müzelerin bireysel 
doğaları gereği genellemeye tutulamayacak özellikte olmaları nedeniyle, kamusal mü-
zelere odaklanacaktır.

Dönüşüm içindeki kültürler için müzeler
21. yüzyılda meydana gelen küreselleşme ve dijitalleşme, hem kültürler ve kıtalar arası 
diyaloğun hem de genç kitlelerin kültürel katılımının artışı, müzelerin geçen yüzyıla ait 
şekillerini değiştirmeleri ve dönüştürmeleri gerekliliğini doğurdu.

Günümüzde seyirci kitlesi, sadece izlemekle yetinen edilgen bir sanat tüketicisi olmak 
yerine aktif katkıda ve katılımda bulunmayı talep ediyor. Çağdaş müze ziyaretçileri 
otoriter bir şekilde talimat ve açıklama almak yerine, kendi başlarına öğrenmek ve 
karar vermek istiyor. Resim, heykel gibi geleneksel sanat biçimlerine kıyasla, kavramsal 
sanat, performans sanatı, canlı performanslar gibi sanat türleri seyircilerini işin içine kat-
makla beraber daha etkin ve yeni sunum biçimlerine ihtiyaç duyuyorlar. Yüksek kül-
türün popülerleşmesine paralel olarak, izleyicilerin de katılımını sağlamak, uluslararası 
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müzelerin başarı ölçümündeki önemli kriterlerden biri haline geldi. Günümüzün müze-
leri sanatı sergileyen alanlar olmanın ötesinde, aktivitelerini genişletip uzmanlıklarını 
paylaşıyorlar. Sanatı sergileme, kaydetme, toplama, derleme ve arşivlemenin ötesinde, 
birlikte yaratımda sanatçılarla izleyicilerin işbirliği yaptığı, farklı yaş gruplarına çeşitli 
öğrenme şekilleri sunan mekânlar haline geldiler.

Müzelerin kurumsal kimliklerinin dönüşümündeki etken güçlerden biri de günümüz 
jeopolitiğinin değişiminde aranabilir. Gelişmekte olan ülkelerin hızla modernleşmesi ve 
yeni ekonomik güçlerin ortaya çıkmasıyla beraber, sanat merkezleri Latin Amerika, Orta 
Doğu ve Asya’ya kaymaya başladı ve bu Batı sanatına ve kurumlarına güçlü bir mey-
dan okuma ortamı doğurdu. Değişik kültürlerin kendilerine has sanat türleri ve estetik 
anlayışlarının devreye girmesi ve bu farklı işlerin gerektirdiği farklı sunumlar, müzelerin 
geleneksel rol ve görevlerini sorgulayıp yeniden şekillendirmesine sebep oldu.

Bu bağlamda müzeler yereli ve küreseli birbirine bağlayan, kültürler arası diyaloglarda 
bulunan ve bunları uluslararası alanda yaygınlaştıran unsurlar oldu. Bu çok etnili durum, 
yerel topluluklar içinde de daha fazla rastlanan bir durum haline geldi. Bu yüzden günü-
müzde müzeler kültürler arası ve disiplinler arası projelere yer verebiliyor ve farklı geç-
mişlere, beklentilere ve taleplere sahip çeşitli izleyici gruplarına göre kendilerini ayarla-
yabiliyor. Kamu müzeleri farklı ilgi alanları, hassasiyetler, düşünce ve ifade biçimlerinin 
bir arada varlığını sürdürebileceği bir arena ve araç haline gelirken, bu durumun getir-
diği potansiyel çatışmalar, yapısal gerilimler ve çelişkileri de içeriyorlar. Müze ötekinin 
bakış açısı ve farklılıklarıyla karşılaşma, birbirinden öğrenme ve kıyaslama platformu 
haline gelirken, bütün bu çoğulculuğun varlığını sürdürdüğü bir mekân oluyor.

Günümüzde kamuya ait bir sanat müzesini yaşatmanın zorlukları 
Geçmişte müzeler güzel sanatların sergilenme alanıydı. Günümüzde bu belli sanat ala-
nına (görsel) yönelik odak, büyük oranda genişleyerek tasarım disiplinleri (grafik, en-
düstriyel, moda), performans sanatları ve görünüşe bakılırsa neredeyse her şeyi kapsar 
hale geldi. Sanat müzesinin geleceğinin ne olacağına yönelik düşüncelerin çoğu sergi-
leneceklerin içeriğiyle ilgilidir. Günümüzün kültürel karmaşıklığını göz önünde bulundu-
runca, bir müze kendisini sadece kalıcı bir koleksiyon bulundurarak yaşatamaz, çünkü 
genelde ziyaretçiler bir sergiyi bir kez gezer. Müzenin yaşatılması için farklı içerikler, 
mekânsal kurgular ve ilave hizmetlerin de getirilmesi şarttır.

Geçici sergiler ve performans sanatları yerel kitlenin müzeye ilgisini devam ettirirken, 
kalıcı sergiler de müzenin kimliğini tanımlayarak başka şehirlerden gelen ziyaretçiler 
için farklı bir durak olur. Bu yüzden kalıcı ve geçici koleksiyonların birlikte bulunmalarına 
zamanla daha sık rastlanacak. Böylesi farklı gösterimlerin arasındaki stratejik mekânsal 
organizasyona bakıldığında, kalıcı sergilerin bulunacağı galerilerin müze girişine daha 
yakın ve geçici sergilerin galerilerinin daha uzakta olacağını öngörebiliriz. Bu strateji, 
kalıcı sergi galerilerini, müdavim müze ziyaretçileri geçici sergileri görmeye geldiklerin-
de bile etkin kılacaktır. Müdavim ziyaretçiler, genelde sergilenen eserler değişmedikçe 
kalıcı koleksiyonlara karşı ilgilerini yitirirler.

Bu yüzden gezici sergiler hazırlamak sadece bir “trend” olmaktan çıkıp hem işletme 
maliyetlerini ekonomik seviyede tutmak hem de iyi eğitimli müze ziyaretçilerinin yeni 
taleplerini tatmin etmek için bir gereklilik haline gelmiştir; şahsi koleksiyonerlerden 
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eserler ödünç alıp bunlara kamunun erişimini sağlamak, yerel sanat eserlerini küresel 
alanda farklı kültürlerin beğenisine sunmak ve müzenin kalıcı koleksiyonları ile yeni ve 
yabancı sanat türlerini bir arada sergilemek kalıcı eserleri de yeni bir ışık altında de-
ğerlendirme/kıyaslama imkânı sağlar. Görece yerel kültürleri yansıtan kalıcı sergilerin, 
küresel gezici sergilerle birlikte sunulması  gelecekte yerel kültürlerle yabancı kültürler 
arasında karşılıklı alışverişi, birbirini anlamayı ve takdir etmeyi teşvik etmesi açısından 
daha da önem kazanacaktır. Geçici sergilerin ortaya çıkması bir yana, aynı derecede 
artan performans sanatı hakkında da konuşulmalı. Bu alanın önemli örneklerinden biri 
olarak Marina Abramovic’in “Sanatçı Aramızda” (Museum of Modern Art, New York, 
2010) ve “512 Saat” (Serpentine Gallery, Londra, 2014) performansları gibi büyük takdir 
gören, geleneksel müze ziyaretlerine kıyasla müze deneyimine doğaçlama bir boyut 
getirerek muazzam bir gerilim ve drama katan performanslarını sayabiliriz. 

Sanat eseri ve izleyicinin karşılaşmasında bir araç olarak mimari
Kamusal sanat müzeleri şehirlerde yer alır. Lewis Mumford’un şehirleri birikim ve üre-
tim fazlası yerler olarak nitelendirmesini doğrular şekilde, bir müzenin sanat eserleri de 
(kalıcı ya da geçici) o şehirde yaşayanların birikimini yansıtır. Müze, ziyaretçisiyle sanat 
eserinin karşılaşmasını sağlayan kurumsal ve mimari bir aracıdır. Yukarıda da belirtildiği 
üzere çağdaş sanat eserlerinin durumunun değiştiği aşamada, mimarinin bir araç olarak 
başa çıkması gereken sorun, birey ile eserin karşılaşmasını yenilenmiş bir uygunlukla 
çerçeveleyebilmek için geleneksel mekân tekniklerini güncellemektir. 

Bu karşılaşma, şehirle müzenin kentsel birlikteliğiyle başlayıp mekânın mimari kurgu-
su ve ziyaretçi için tasarladığı deneyimle sürer. Çağdaş kültürlere ve sanat eserlerine 
uygun müze mimarisi oluşturmak için yeni gündemle ilgili sonuçlara varmak amacıyla, 
bazı kilit müze yapılarının mirasını ve bu yapıların izleyici ile sanat eseri arasında kurdu-
ğu bağı mümkün kılan özel mekânsal tekniklerini tekrar gözden geçirmekte fayda var. 
Karl Friedrich Schinkel’in Altes Museum’u (Berlin, 1830) bu yolculuğa başlamak için iyi bir 
nokta. Schinkel üç farklı mimari öğeyi (Barok saray, Pantheon rotundası, Yunan stoası) 
bir araya getirerek, kısa süre önce icat edilmiş kamusal sanat müzesi kavramına o sı-
rada filizlenen, aydınlanmış ve özgürleşmiş Prusya burjuvazisinin değerlerini yansıtarak 
yeni bir bina tipolojisi  yaratmıştır. Tapınak mimarisinin dışlayıcılığının (Londra ve Mü-
nih’teki zamanın diğer müzelerinde kullanıldığı gibi) tersine, Yunan seküler demokrasi-
sinin açık kolonadı olan stoayı tercih eden Schinkel, kamusal alandaki sanat eserlerine 
hızlı ulaşımı sağlamış ve bunların esas sahiplerinin Berlin halkı olduğu mesajını vermiştir. 
Müze mimarisinin evrimindeki ikinci kilit yapı, Frank Lloyd Wright’ın Solomon R. Gug-
genheim Müzesi’dir (New York, 1959). Bu yapı tamamlanmadan önce o dönemin müze 
binaları ya Beaux-Arts Sarayları’nı ya da Modernist Uluslararası üslubu yansıtıyordu. 
Guggenheim Müzesi bu geleneği yıktı ve çağdaş sanat müzelerinin de ev sahipliği yap-
tıkları sanat eserleri kadar dışavurumcu olabileceğini kabul ettirdi. Bina Manhattan’ın 
katı gridal düzenine isyankâr bir spiral yapıydı. Ancak bu müzenin açtığı çığır biçimsel 
değildi: Yapı, kent içindeki sürekli promenadı galeriler yoluyla yapının içinde devam 
ettiriyordu. Bu sürekli yaya yolu tasarımın birincil kavramı ve projenin bütününü sü-
rükleyen unsur oldu. Schinkel’in kaygılarını kendi döneminin kavramlarına oturtarak, 
Guggenheim, sanatı sadece yüksek ve içine kapalı, duvarların ardında duran, sokaktaki 
kamusal hayattan kopuk, ayrıcalıklı ziyaretçilere açık bir şey olarak değil, herkese ait 
bir değer olarak sunuyordu. Kentsel bağlamda sanatı gösterime sunmak tasarımın çıkış 
noktasıydı. Süregelen rampa şehrin kentsel dokusunu müzeye taşırken, atriumun et-
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rafında yükselerek devam eden promenad ziyaretçiyle sanat eserleri arasındaki karşı-
laşmayı farklı bir çerçeveye oturtuyor. Bu mekânsal düzenleme bütün sergiye genel bir 
bakışı mümkün kılarken, retrospektif sergiler için de ideal bir mekân yaratıyor. 

Guggenheim’ı takip eden müze yapıları, kent ve müze, iç ve dış, kentsel özne ve sa-
nat eseri arasındaki çağdaş ilişkiyi irdelemeye devam ettiler. Renzo Piano ve Richard 
Rogers’ın eseri Centre Pompidou (Paris,1977), yapıyı tersyüz ederek, içerideki dolaşımı 
(geleneksel olarak gizlenen altyapı dahil) dışarıya açarak, müzenin kente katılımını radi-
kal bir şekilde değiştirdi: Müze promenadı ve kentsel mekânı iç içe geçirip sergiye gelen 
izleyicileri de oradan geçenleri de ister istemez izleyiciler haline getirdi. 

James Stirling postmodernist Neue Staatsgalerie’sini (Stuttgart, 1983) Schinkel’in planını 
referans alarak tasarlarken, müzeyi sanat eserleriyle beraber kent dokusuna kaynaş-
tırmayı amaçlamıştır. Schinkel Roma Pantheonu’nu dinî alandan çıkarıp bir kent mü-
zesinin seküler mekânına yerleştirirken rotundayı, her ne kadar heykellerin sergisi için 
olsa da, “idealize ve estetize edilmiş belleğin işareti” (Anthony Vidler) olarak muhafaza 
etmişse de, Stirling bu anlamlı merkezî biçimi güçlü bir ifade aracı haline getirerek mü-
zenin kentsel bağlamına adamıştır: Müzenin içinde devam eden promenad ile enformel 
bir kentsel pasajı tanımlayan bir dış mekânın kesiştiği rotunda, müzenin sanat dolu 
mekânlarını kente tam merkezinden açmaktadır. 

Yakın zaman önce tamamlanan SANAA’nın 21. Yüzyıl Çağdaş Sanatlar Müzesi (Kanaza-
wa, 2004) değişik şeffaflık seviyeleri aracılığıyla kamusal mekânla olan sınır duvarlarının 
geçirgenliğini daha da irdeleyerek farklı şeffaflık düzeyleri deniyor. Yapı kabuğunun 
sıkça değişen bu şeffaflık seviyeleri ve bazı sanat eserlerinin müzenin dışındaki parka 
yerleştirilmesi ile yapı, içindeki sanat eserleri ve dışarıdaki kentsel park arasında ke-
sintisiz bir bağlantı kurarak müzenin sanat eserlerini barındıran geleneksel sınırlarını 
iyice belirsizleştirmiştir. Sanat müzelerinin kilit özelliklerinden olan iç mekân şartlarının 
sağlanması gerekliliği, bu yapıda sadece galeri mekânıyla sınırlanmıştır. Kamuya ait bir 
parkın binaya dönüştüğü bir yapı olan müze, bireysel galerilerin gevşek bir şekilde bir 
araya getirilmesinden ibarettir. Bütününde bu yapının basit, hafif ve geçirgen mimari 
dili, geleneksel kamuya ait sanat müzesi nosyonuna meydan okumaktadır.

Zaha Hadid Architects’in Haydar Aliyev Merkezi (Bakü, 2014) programında bir müzeyi de 
barındıran çok amaçlı bir kamu yapısıdır ve kent ile sanat mekânı arasındaki eşiği irde-
lemeye devam ederken, konuyu yepyeni bir yönden ele almaktadır. Burada Wright’ın 
Guggenheim’daki prensipleri uç noktaya taşınmıştır: Yapının önündeki herkesin erişimi-
ne açık kentsel meydan kıvrılarak bir kabuğa dönüşür, akıcı bir mimari peyzaj halinde 
çeşitli mekânsal olasılıklar sunan bir dizi kentsel iç mekân tanımlar. Zemin ve yapı ka-
buğu arasındaki malzeme sürekliliği de, öklid dışı karmaşık bir geometrinin uygulan-
masının yanı sıra, bu kesintisiz dönüşümde kilit rol oynar. Heydar Aliyev Merkezi, fikir 
alışverişi için önemli bir forum alanı olmanın yanı sıra sanatı izlemek kadar yapmayı da 
teşvik eden bir katalizör. Yapının akıcı tasarımıyla iç mekanda bir dizi kamusal alan elde 
ediliyor ve Bakü’nün kentsel dokusu yapının kalbine dek sokuluyor. Merkez özel bir 
koleksiyon ile ya da sanata belli bir yaklaşımla tanımlanmıyor; kentin kültürel canlılığını 
besleyecek şekilde sürekli değişen bir görsel ve performans sanatları menüsü sunarken 
dünya sanatçılarının yaratıcı çeşitliliği ile yerel toplum arasında bir diyalog kuruyor. 
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Müze mimarisi için 21. yüzyılda devam eden gündem
19. yüzyıldan 21. yüzyılın başlangıcına kadar müze mimarisinin mihenk taşları üzerine 
yaptığımız bu üstünkörü inceleme kendine has kültürel şartlarda evrimleşmiş, oldukça 
farklı mimari tekniklere değinirken, bir yandan da kayda değer bir tematik devamlılığı 
ortaya çıkarıyor. Müze yapısı galerileriyle birlikte hep günlük hayatın karşısında bir te-
fekkür, bir istisnai durum mekânı olarak tanımlanmış. Son iki yüzyılda, mimari duvar bu 
inzivanın temel öğesi olmuştur. Duvar en başta müze binasının çerçevesini ve ardından 
müzenin içinde de galeriler arasındaki birbirinden ayrı çerçeveleri oluşturur ki, bu sa-
nat eserlerinin sunumunda ısrarla değişmeyen bir “sıfır durumu”dur. SANAA’nın müzesi 
dış eşiği neredeyse tamamen eleyerek kentsel mekânın sürekliliğini açığa çıkarmış ve 
galerilerin nihai saydamsızlığını sergilemiş, böylece bu mekânları kırılgan ve enformel 
kılmıştır. Müze mimarisi 21. yüzyılda buradan ne yöne gidecek?

Müze mimarisi; kent ve müze, sanat eseri ve bireyler arasındaki yerleşmiş ilişkilere 
meydan okumaya devam edecek. Belki sanatın kendisi, mimarinin bu ısrarcı yolculuğu 
için yeni bir zemin keşfetme aracı olacaktır. Çağdaş sanat bir yandan kendisini ve nasıl 
algılandığını sorgulamaya devam edip diğer yandan  kendi kategorilerinin kısıtlamala-
rına meydan okurken, sanatın gelecekte nasıl olacağını tahmin etmek güç. İşte tam da 
bu yüzden, sanat heyecan veriyor ve canlandırıyor. Sanatın deneysel ruhunu mimarlık 
disiplininin içinden uygun araçlarla karşılayabilme çabası, 21. yüzyılın müzesine yön 
verecek.

Saffet Kaya Bekiroğlu
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lDoes Art Today Still Lean On the Wall? 

In Western societies, within the domain of cultural buildings, museums have often 
been at the core of modern cultural reflection and assumed the privileged position 
of taking the leading role as innovators, both in terms of institutional character and 
architectural design, representing the dynamic evolution of culture at its forefront. The 
study of museum buildings permits insights into the nature of Western cultural identity 
and its relationship with architecture and is representative for a wide range of other 
cultural buildings.  

Today, there is much debate on all aspects of the 21st century museum. At the same 
time, we have witnessed a tremendous evolution of art museums over the last two 
decades, in particular, international contemporary art houses. Before we look further 
into the origins and precedents of contemporary museums and their position within 
architectural discourse, I believe one must first to look into the reasons that have trig-
gered such transformation.

Prior to the emergence of the museum as building type, the systematic collecting 
(and commissioning) of art started by religious institutions in order to communicate 
and to enforce their philosophies to their related societies through art. Later, with the  
accelerated secularization of Western societies after the French Revolution, the mu-
seum emerged as an alternative place, a space for people to contemplate. A quiet, 
sensual space away from life’s daily distractions, allowing the visitor to communicate 
with art, to encounter the freedom of expression, to think and to reflect.

Parallel to the evolution of the museum as an independent building type, the nature of 
art and its perception has changed and continues to evolve. Today, art has become an 
asset like funds for financial investors. For some, it is not about a medium of cultural ex-
pression, but a business. More than the aspect of communication of an idea, some view 
art as investment, a method of tax avoidance. Who is in, who is out, who is promising, 
what is the life span of the artist, etc. In addition to the artists, gallery owners, mana-
gers and art dealers all join the frame. 

While there is a significant difference between public and private museums due to their 
differing missions, on a larger societal scale than ever before, museums for art have 
adopted a very important role in contemporary life. The following reflections will focus 
on public museums as it is difficult to generalize private museums due to their varying 
individualist nature.

Museums for cultures in transformation 
In the 21st century with its globalization, digitalization, its dialogues between cultures 
and continents, its increasing cultural participation of younger audiences, the museum 
has to transform, adopt, and recalibrate the form that it had taken in throughout the 
last century. 
 
Today, rather than being passive spectators as art consumers, visitors demand engage-
ment as active contributors and participants. They want to learn and make decisions by 
themselves rather than receive authoritative instruction and explanation. Conceptual 
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art, performance art, live art, to name just a few popular genres, interact and involve 
their spectators to a much greater degree than the more traditional art forms of paint-
ing and sculpture and require different and new forms of presentation. In parallel with 
the popularization of high culture, the enabling interaction has become an important 
evaluation criteria to measure the success of an international museum. Today, muse-
ums are more than exhibition venues displaying art works, they have begun to expand 
their activities and expertise considerably. Beyond showing, recording, collecting, and 
archiving art works, museums have started to be places for co-creation of art between 
artists and audiences, and to offer various forms of learning for all age groups. 

Another driver transforming the institutional identity of museums can be found in to-
day’s reconfiguration of geopolitics. With newly emerging economic powers and the 
accelerating modernization in developing countries, the epicentres of the art world are 
shifting to the East and South (Latin America, Middle East, and Developing Asia), pro-
foundly challenging the landscape of Western art and its institutions. Different kinds of 
art from many diverse cultures and aesthetics, all with their individual requirements for 
display, have made museums rethink and reform their traditional roles and missions. 

Within this context, museums have begun to engage in intercultural dialogues and 
spread their international reach, connecting the local and global. This multi-ethnic con-
dition is increasingly characteristic also for local societies. Therefore, in today’s muse-
um, cross-cultural and cross-disciplinary projects can be found and adjusted to those di-
verse audiences with their varying backgrounds, expectations and demands. The public 
museum has become both arena and medium for the co-existence of different inter-
ests, sensibilities, and ways of thinking and expression, coming with potentially conflict-
ing, inherent tensions and contradictions. The museum is becoming a civic platform to 
challenge, to compare, and to learn from each other’s viewpoints and differences. The 
museum is becoming a place where all these multiplicities co-exist. 

The challenge of sustaining a public art museum today
In history, museums were primarily places to display fine art. Today, this singular focus 
on a particular form of (visual) art has expanded considerably to include the various 
disciplines of design (graphic, industrial, fashion), performance art including dance, and, 
it seems, nearly anything else. Any discussion concerning the future of the art museum 
greatly depends on its content. Considering today’s cultural complexity, the museum 
cannot sustain itself by only having a permanent collection. In general, visitors see an 
exhibition only once. To be able to sustain the museum, different content, spatial ar-
rangements and additional services need to be introduced. 

By introducing temporary exhibitions and live art performances, one maintains the 
interest of  local audiences, while permanent exhibitions define the identity of a mu-
seum, and create a distinctive destination for out-of-town visitors. Today’s co-existence 
of permanent and temporary collections will continue to intensify. Reflecting on the 
strategic spatial organization between such different exhibitions, galleries with perma-
nent exhibitions will continue to be located near the museum primary public spaces; 
while galleries for temporary exhibitions will be located further away. This strategy 
activates the permanent exhibition galleries with regular museum visitors on their way 
to the temporary shows. These visitors often lose interest in the permanent collection 
while the works on display remain unchanged.

20
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Curating travelling exhibitions has become not only ‘en vogue’ but even a necessity 
to keep the operational costs of exhibitions viable, while also satisfying the contin-
ued demands of museum visitors: borrowing art from private collectors and making 
it accessible to public, introducing local art on a global scale to different cultures, and 
challenging established perceptions of the museum’s permanent collection in juxta-
position with new and different forms of art. The combination of permanent exhibi-
tions reflecting a relatively local culture with globally circulating temporary shows will 
become of increasing importance in the future to foster the exchange, understanding, 
and appreciation between local and distant cultural milieus. In addition to the emer-
ging relevance of temporary exhibitions, we should also discuss  the equally increasing 
presence of live performance art. One example illustrating this is the widely acclaimed 
and visited performances of Marina Abramovic such as “The Artist is Present” (Museum 
of Modern Art, New York, 2010) and “512 Hours” (Serpentine Gallery, London, 2014) in 
which she brought an improvised live dimension of tremendous tension and drama to 
the museum experience that is very different to what one is accustomed from tradi-
tional museum visits.

Architecture as medium in the encounter between art work and spectator
Public art museums are located in cities. The museum’s collections of art works (whether 
permanent or temporary) mirror the city’s accumulation of people, illustrating Lewis 
Mumford’s characterization of cities as places of accumulation and surplus. The mu-
seum is an institutional and architectural medium in facilitating the encounter between 
spectator and art work. To the degree that the condition of the contemporary art work 
has been changing (as addressed above), the challenge for architecture as a medium 
has been the requirement to update its conventional set of spatial techniques in order 
to frame the confrontation and interaction between individual subject and art with 
renewed appropriateness.

This encounter starts with the urban conjunction of city and museum and continues 
with the architectural organization of space and the visitor experience it generates. In 
order to draw conclusions for a new agenda for museum architecture appropriate for 
contemporary cultures and their art productions, it is worthwhile to revisit the legacy of 
key museum buildings and the particular spatial techniques they generated in media-
ting spectator and art work.

Karl Friedrich Schinkel’s Altes Museum (Berlin, 1830) provides a good starting point for 
this journey. In merging three distinct architectural types into one (the Baroque palace, 
the Pantheon rotunda, the Greek stoa), Schinkel founded a new building typology for 
the recently invented public art museum that reflected the values for the emerging, 
enlightened, emancipated Prussian bourgeoisie. In adopting not the temple with its 
thresholds of exclusivity (as used elsewhere for museums in London and Munich) but 
by contrast the stoa, the open colonnade of Greek secular democracy, Schinkel fa-
cilitated an immediate accessibility of the artworks within the public domain of urban 
space and represented their ownership by the people of Berlin.

A second key achievement in the evolution of the architecture of museums can be found 
in Frank Lloyd Wright’s Solomon R. Guggenheim Museum (New York, 1959). Before this 
project was realized, museum buildings could be categorized either descending from the 
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Beaux-Arts Palace or being a Modernist International Style pavilion. The Guggenheim 
Museum broke this convention, making it acceptable for the architecture of contempo-
rary art museums to be as expressive as the art it houses. The building is a rebellious 
spiralling structure amongst the strictly orthogonal buildings of its Manhattan context. 
However, the breakthrough of this museum is not in its formal appearance but in its 
ambitious agenda to establish a continuous promenade from the urban pavement of 
the city to the architectural gallery route of the museum. This continuous pedestrian 
route establishes the primary concept of the design and drives of the whole project. 
Continuing what had previously concerned Schinkel, but articulating the concept with 
contemporary means, the Guggenheim presents art as not just being for privileged 
visitors behind high and introverted walls, disconnected from the public life of the 
street, but instead, it presents art as belonging to everybody. Displaying art in an urban 
context was the departure point. The continuous ramp brings the urban fabric of the 
city into the museum while the upwards spiral around the central atrium allows for 
orientation within the museum and frames a specific kind of encounter between the 
visitor and the art works on display. This spatial organization allows for overviewing the 
whole exhibition in a nutshell, making it ideal for retrospective shows. 

Other museums realized after the Guggenheim have further explored contemporary 
relationships between city and museum, exterior and interior, urban subject and art 
work. Renzo Piano and Richard Rogers’ Centre Pompidou (Paris, 1977) radicalized the 
liberation of the museum towards city life by turning the building inside out, exposing 
its internal circulation (along with its usually hidden infrastructure), merging museum 
promenade and urban space, and so presenting the visitor as part of the exhibition to 
the city’s urban realm and turning its passers-by to involuntary spectators. 

James Stirling modelled his Postmodernist Neue Staatsgalerie (Stuttgart, 1983) on the 
reference of Schinkel’s plan, subverting it with the aim of integrating the museum with 
its art works into the urban fabric and its daily life. If Schinkel transposed the Roman 
Pantheon from its religious domain into the secular spaces of a civic museum, keeping 
the rotunda “an emblem of idealized and aestheticized memory” (Anthony Vidler) albeit 
currently for the exhibition of sculptures, then Stirling instrumentalizes this meaningful 
central form as a powerful statement dedicated to the museum’s urban context – an 
exterior space defining an informal urban passage that interconnects at the rotunda 
with the internal promenade of the museum, opening up the museum’s spaces for art 
to the city from within its very centre.

More recently, SANAA’S 21st Century Museum of Contemporary Art (Kanazawa, 2004), 
pushes this agenda further by exploring the permeability of its boundary walls with 
public space through different levels of transparency. By treating the envelope with 
different levels of transparency and by installing some of the art work outside of the 
museum in the park, the building establishes a seamless connection between the art-
works inside the museum and its urban garden outside, further blurring the conven-
tional spatial boundaries that house museum’s art work. The preservation of an interior 
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condition, a key aspect to the typology of buildings for art, is maintained here solely 
by the gallery space. The 21st Century Museum of Contemporary Art is conceived as 
a loose collection of individual galleries within the spatially ambiguous continuity of a 
public park evolving into a public building. In its entirety, the simple, light, and perme-
able architectural language of this building challenges the traditional notion of a public 
art museum.

Zaha Hadid Architects’ Heydar Aliyev Centre (Baku, 2014), a multi-purpose public build-
ing that includes a museum within its programme, continues this exploration of the 
threshold between city and space for art, yet approaches the subject from an entirely 
new direction.  Here, radicalizing Wright’s principles at the Guggenheim, the urban fab-
ric of its public plaza, accessible and belonging to all, undulates to define a series of 
internal urban spaces from the fluid architectural landscape that offers a wide range 
of spatial possibilities. Material continuity between the ground and building envelope 
is key for this seamless transformation, in addition to the application of complex non-
Euclidean geometry. The Heydar Aliyev Center is an essential forum for the exchange 
of ideas, a catalyst for instigating the process of making, as well as viewing, art. Its fluid 
design establishes a series of public spaces within, bringing the urban fabric of Baku 
into the heart of the building. The center is not defined by a collection or a set approach 
to art, but instead, it presents an ever-changing menu of visual and performing arts that 
feeds the cultural vitality of the city; establishing a dialogue and engaging the commu-
nity with the creative diversity of artists from around the globe.

A continued agenda for museum architecture in the 21st century 
This cursory investigation of the milestones of museum architecture from the 19th 
to the beginning of the 21st century reveals a remarkable thematic continuity, yet  
addressed with very different architectural techniques that have evolved from their  
respective cultural context. The museum with its galleries has consistently been  
defined in direct opposition to everyday life, a space of reflection and contemplation, 
a space in the state of exception. Through the past two centuries, the architectural 
wall has been a central device for this task of seclusion. The wall first and foremost 
constituted the frame of the museum building and within it, the individual frames 
of separate galleries, the ultimate degree zero condition that surprisingly persists for 
the presentation of art works. SANAA’s museum has nearly completely eliminated the 
outer threshold, revealing and exhibiting within its pervasive continuity of urban space 
the ultimate opacity of individual galleries, rendering them fragile and informal. Where 
will museum architecture in the 21st century go from here?

It will continue to challenge established relationships in the encounter between city 
and museum, art work and individuals. Art itself may be the medium that will explore 
new ground for architectural reflection along this persisting trajectory. As contempo-
rary art will continue to question itself and how it can be perceived, reinventing itself, 
challenging the limits of its classification, it in turn makes it so difficult to predict what 
art will be in the future. It is precisely this condition that makes art so fascinating and 
alive. And it is this essential feature that will stimulate museum of the 21st century to 
equal the experimental spirit of art with the proper means from within the discipline 
of architecture.

Saffet Kaya Bekiroğlu
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e Kültürün Değişen Mekânları*

Kültür kurumu dediğimizde, kafamda başka başka kategoriler canlanıyor. Temel kül-
tür kurumu algısı, benim için mesleğe dair bir şey, sergi salonu kimliği gibi. Öğrencilik 
dönemimi, yani 2000’li yılların öncesini düşünürsek, kültür kurumu çatısı altında sergi 
salonuna sahip bir AKM vardı. En önemli ve dikkat çekici sergiler, bazen de retrospek-
tifler, o dönemde bu mekânda yapılıyordu; çünkü AKM temel bir sergi salonu, bir kül-
tür kurumuydu. Çatısı altında farklı işlevleri olmasına rağmen, sergi salonu kimliği çok 
daha önemliydi. AKM’de en kritik tartışma, sergi salonlarına ulaşma tartışmasıydı. Çünkü 
salonlara ulaşmak için küçücük asansörü ya da yanında yer alan merdivenleri kullan-
mak gerekiyordu. Cephe tamamen camla kaplı ve galerinin tavan yüksekliği yaklaşık  
2-2,2 m’dir. Eserlerin asılabilmesi için ayaklı paneller kullanılır. Bu özellikleriyle AKM 
resim sergilerine pek fırsat tanıyan bir mekân değildi gerçekten de; ancak dönemin baş 
hattı denebilecek, sergi açtığınızda öne çıkabilen, prestijli bir mekândı. Aynı dönem-
de kültür kurumu diye tanımlayabileceğimiz ve içerisinde sergi etkinliği yapılan başka 
mekânlar da vardı. Akbank’ın 1980’lerin ilk yarılarında kurulan Beyoğlu’ndaki mekânı, 
hem bir sergi alanı hem de bir atölyeye sahipti. 2000’li yılların başında tekrar elden ge-
çirildiğinde, içerisinde baskı atölyesi, Akbank Oda Orkestrası, hâlâ faaliyette olan çocuk 
tiyatrosu ve kütüphanesiyle; kültür kurumu şemsiyesi altında son derece işlevsel bir 
mekân olarak yer aldı. Bunların dışında, 2000’li yıllarda İş Bankası’nın mekânları var-
dı. 2001 yılında Platform açıldı. Bunun öncesinde Beyoğlu bölgesinde pek fazla galeri 
bulmak mümkün değildi. Yine, 2000’lerin başında Beyoğlu Pasajı’nın içinde, daha önce 
işlev görmeyen Galeri Mayday ve Ferhan Şensoy’un Orta Oyuncular tiyatrosu bulunur-
du. Pasajın tam karşısında, 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinliği için kullanılan ve o 
dönemde birtakım sergilere de ev sahipliği yapan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi vardı. 
Bir de, Teşvikiye civarında özel galeriler vardı elbette. Bunlar özellikle galeri mekânı 
olarak tasarlanmamış, çoğunlukla bir apartmanın giriş katında yer alan, yapıt asmak 
için duvarların genişletildiği normal apartman daireleriydi. İşleve yönelik olarak büyük 
tasarlanmış, çağdaş bir kimlikle tanımlanmış mekânları dert edinen bir galericilikten 
bahsetmek o dönemde pek mümkün değildi. 

Bunların dışında, 2000’ler öncesinde, İstanbul Bienali’nin kullandığı mekânları sayabiliriz. 
Diğer bir mekânsa, sergiler için kullanılan Askeri Müze’nin mekânlarıdır. Askeri Müze, 
bahsettiğimiz önceki örneklere göre daha geniş bir sergileme alanına ve güvenilirliğe 
sahiptir. Bunun yanı sıra, gerçek anlamda “müze” şartlarına sahiptir. Ortam belli bir sı-
caklıktadır; belli bir bağıl nemdedir. Şu ana kadar andığımız hiçbir mekândan böyle bir 
şey beklememek gerekir. 

Bunların yanı sıra, başka bir konudan daha bahsetmek gerekli; İstanbul özelinde ko-
nuşmaya devam edersek, kültür kurumu meselesinin Anadolu yakasında herhangi bir 
karşılığı yoktur, neredeyse hiçbir zaman da olmamıştır. 2000’ler şu tecrübenin içinden 
doğdu benim gözümde: Platform ve Akbank Sanat 2003-2004 yılından itibaren buradaki 
iki itici güç oldu. Bu ikisinin de yapısal olarak kültür mekânı algısına yönelik içerikleri 
çok şeyi belirledi. Çünkü galeriler bu dönemde günümüzdeki kadar etkin değildi. Prog-
ramları vardı, sergilemeler yapıyorlardı; ancak 1990’ların sonu ve 2000’li yılların başı, 
bugün anladığımız anlamda bir galericilik kültürünün olduğu bir zaman dilimi değildi. 
Ne ekonomisiyle ne de yaydığı enerji ve verdiği mesajlarla. Bu ikisi, bir kültür kurumu 
olarak çok önemli işlevler üstlendiler. Platform spesifik ve belirli bir konsept yapıyla 
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kendisini tanımladı ve Akbank Sanat da keza aynı şeyi yaptı. 2000’li yılların başında 
pek çok şeyin tohumunu atan bu iki mekânın yanı sıra; aynı dönemde, bir alternatif 
olarak, ilk defa Teşvikiye’de açılan, daha sonra 2003 yılında Mısır Apartmanı’na geçiş 
yapan Galerist’ten de bahsetmek şart. Mısır Apartmanı’nın kültür kurumu olup olmadığı 
tartışılır; ama o tarihî binaya zerk edilen kültürel dönüşüm de göz ardı edilmemelidir. 
Dolayısıyla Galerist’in buradaki programı, Beyoğlu’nda bütün bu alanların doğmasına 
neden olmuştur. 

Bunlarla 2000’li yıllar arasındaki ilişki nedir meselesi ise, biraz karışık bir mesele. Bir 
yandan Sakıp Sabancı Müzesi (2005), İstanbul Modern (2004), Pera Müzesi (2005) ve Sant-
ralİstanbul Çağdaş Sanatlar Müzesi (2007) açıldı. Bu yapılar kendilerini müze olarak ta-
nımlıyor. Güncel sanat merkezleri ve galeriler ile aralarında sanatsal, içerik bağlamında 
bir akış var ancak o kadar. Farklı olarak bu kurumlar müze işlevi görmek iddiasındalar. 
Peki bu nasıl bir kültür çatısı ve kimliği yaratıyor? 

Müzeyi tarif etmem gerekirse, İstanbul Modern’den, kendi deneyimimden başlayayım. 
Bizim İstanbul Modern olarak buradaki ayrıcalığımız, ilk defa geleneksel, yerleşik bir 
müze ziyaret kültürünü Türkiye coğrafyasında, İstanbul’da değiştirmiş olmamızdır. Bi-
zim İstanbul Modern’e kadarki müze gezme mecburiyetimiz nedir: Okulların müfreda-
tına bağlı olarak, öğretmenlerin görev icabı götürdüğü, “şöyle bir bakılıp” geri gelinen, 
aile zoru da olmazsa bir daha gidilmeyen, zoraki bir mekân deneyimidir müze gezmek… 
Niye gidiyorduk? Tarihe, ecdada, kültürümüze sahip çıkmak amacıyla gidiyorduk. Biz 
bunu “şimdiki zamanla” değiştirdik. Siz buraya geldiğiniz zaman, bir müze kültür kuru-
mu çatısı altında o yapıtı üreten sanatçıyla birlikte o yapıtı izleme şansına sahipsiniz ve 
izleyici-sanatçı arasındaki sadece bu eş zamanlılık meselesi bile her şeyi değiştirir. Bura-
ya geldiğinizde müze diye tanımladığınız çatının altında şimdiki zamana bakıyorsunuz 
demektir. 2000’li yılların kültüründeki bütün o sosyal, kültürel, ekonomik dönüşüme 
baktığımız zaman bu yeni bir şey. Gitmek için değil; buradaki programların şekillendiği, 
çoğaldığı ve arttığı süre içerisinde birkaç kere gitme alışkanlığı veya mecburiyeti hisse-
diyorsunuz. İstanbul Modern’de ziyaretçinin bir yıl içerisinde tekrar buraya gelme orta-
laması 2.4’tür. Bu kültürün bir mekândaki akan halidir; konserve edilmiş hali değil. Siz 
buraya geldiğiniz zaman sinema, fotoğraf tecrübesi ya da ayrı bir sergi anı yaşayabilirsi-
niz. Birbirini besleyen ve birden karşınıza çıkıveren “pop-up” sergileri izleyebilirsiniz. Ve 
belki de en önemlisi, kalıcı bir koleksiyon, kalıcı bir sergileme var İstanbul Modern’de. 
Türkiye’de modernden çağdaşa neler olmuş diye merak ettiğinizde, 130 yıla ulaşan ve 
her seferinde izleyicisine başka bir manzara noktasından bakma imkânı veren bir akış 
izlersiniz burada. Her seferinde farklı bir sanat tarihsel patikadan geçerek adım adım 
ulaşıyoruz bugüne. O yüzden, müzenin tanımlı bir şekilde, bir kültür kurumu olarak 
üstlendiği vazifeler çeşitli şekillerde burada var. Ama bu çatı ve yapı bunların ötesinde 
büyümüştür artık: Hem bütçe olarak hem de çalışan insan sayısı ve ulaştığı kitle açı-
sından büyümüştür. Burayı açarken biz, en iyi ihtimalle, “yıllık 150 bin ziyaretçi alırsak  
harika olur,” diyorduk. Ama ilk yılımızı -ücretsiz olmamızın da etkisi elbette olmuştur- 
550 bin kişiyle kapattık. Bu bizim iyi olduğumuzla, beklentiyle, değişen iletişim kültü-
rüyle, kurumu var eden isimle ilgili olabilir. Hepsi birbirine bağlıdır. İstanbul’da 2000’li 
yıllardaki bütün o yenilenen düşünce ve tüketim kültürüyle de ilgili olabilir. O güne 
kadar kimse bir müzeye bu kadar ziyaretçinin geleceğini hayal etmiş değildir doğrusu. 
Dolayısıyla, burada bir kültür kurumu olarak bu ziyaretçi sayısına ulaşılmışsa, 2000’li 
yılların işaret ettiği dinamikleri tekrar düşünmek ve konuşmak gereklidir. Bu rakamın 
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artışı, bu işin artık sadece sanat camiasının kalabalığıyla ilgili olmadığını gösteriyor bize. 
Merkezinde onlar var elbette ama etrafında izler kitle dediğimiz, her zaman ölçülmeye 
çalışılan kişiler var artık.

2000’ler öncesinde yukarıda bahsettiğimiz mekânlar o günlerin koşullarında olağanüstü 
bir sorumluluk üstlendiler. Bir yandan şimdiki zamana bakarken bir yandan da dışarıyla 
etkileşimi sürdürmek istediler ve yaşayan çağdaş sanatçıları hakikaten görünür kıldılar. 
Ancak elbette, müze olarak tasarlanıp yapılan binalarla, yani mekânsal ihtiyaçların kar-
şılanıyor olmasının da günümüzdeki bu artışla bir ilgisi var.   

Müzelerin dünyada da iki temel başarı kriteri vardır: Koleksiyon ve ziyaretçi sayısı. 
Dünyadaki bütün modern müzeler için geçerlidir bu: İyi bir koleksiyon yaratmak, yani 
kendisini sınırlı tanımladığı alan içerisindeki mesuliyeti yerine getirecek bir koleksiyon 
odağı yaratmak; bir de bunu izler kitleyle paylaşmak. Ne kadar çok izler kitleyle pay-
laşırsanız, yaptığınız işi o kadar iyi anlatıyor, bir şekilde etkileşime sokuyorsunuz. Bu, 
şu anlama geliyor: İzler kitle eski izler kitle değil. Şimdi bambaşka ve sürekli kendini 
yeniden yaratan bir izler kitle var. Dolayısıyla onların geri bildirimleri çok önemli, onların 
kim olduğu, bizden beklentileri çok önemli. 

İstanbul Modern’in binasına dönecek olursak, boş bir alan değil burası: 6 x 6 m bir 
“grid”de sütunları olan bir alan, bir “antrepo” binası. 1954’te Sedad Hakkı Eldem’in elin-
den çıkmış 7 tane antrepo var bu bölgede. Bu yapıya çok fazla müdahale yapmayı 
tercih etmedik açıkçası ancak bir müze binasının sağlaması gereken çevresel şartlara 
çok özen gösterdik. Binamızda 21-23 derece sıcaklık ve 51-55 bağıl nem sabittir. Bü-
tün dünyada, temel kuralların başında bu geliyor. En yüksek maliyet kalemi, elektrik 
maliyetidir. Aydınlatma ve havalandırmalar belli sabit değerleri tutturmak için sürekli 
çalışır. Dolayısıyla mekânsal olarak oldukça asgari bir müdahalede bulunuldu. Melkan 
Tabanlıoğlu binanın kimliğine saygı gösterdi, çok büyük bir dönüşüm istemedi. O günkü 
koleksiyonun ve düzenlenecek sergilerin ihtiyaç duyduğu mekânlar tanımlanmaya ça-
lışıldı. En tanımlı ve belki de en dikkat çekici mekân, kütüphanedir. Bir tek kütüphane, 



27

özel ve canlı bir ünitedir. İçerisinin tasarlandığını anlarsınız. Başka ekstra tasarlanmış bir 
alan yoktur. Dolayısıyla, “bu bize işlev olarak yeterli mi?” diye soracak olduğumuzda ya-
nıt, neyi nasıl sergilemek istediğinize bağlı olarak değişir. Üstelik süreç içinde mekânla 
birbirimizi tanıdık. 

Biz mekânı sıkça dönüştürmeye çalışıyoruz. Örneğin yeni bir sergi hazırlığına başlarken, 
küratöryel ekip olarak sergi içeriğinin neye ihtiyaç duyduğunu tanımlıyoruz. Kaç metre-
karelik  karanlık oda gerekli ya da kaç metrekarelik bir alana yerleşecek bir yerleştirme 
var? Serginin akış trafiği nasıl olacak? Karanlıkta başlayacak; aydınlığa geçilecek gibi 
olası sergi senaryolarını çalışıyor ve mimarlarla bunu bilgisayara aktarıyoruz. Dijital or-
tamda mekânları 3 boyutlu olarak görüyor, ışığına bakıyoruz. Biz 87 tane sergi yapmışız 
o mekânda; dolayısıyla mekânı çok iyi tanıyoruz ve nasıl bir kurgu hayal etmemiz ge-
rektiğini de biliyoruz. Ayrıca tabii ki, bu bir bütçe meselesidir. Her geçici sergide baştan 
yeni duvarlar, yeni odalar yapmak ekstra bütçelere sebep olur. Dolayısıyla o mekânı 
azami verimle kullanmak zorundayız. Bir önceki sergiden kalan odaları mümkün oldu-
ğunca tutabilmeye özen gösteririz. Olmazsa da olası çözümleri tartışırız.   

“Müze binası veya yer ne kadar öne çıkmalı?” diye soracak olursak, bu sorunun basit 
bir cevabı yok. Ancak İstanbul için konuşursak, bu kenti düşünüp bu coğrafyayı gerçek-
ten tartışmadan bence ne uluslararası bir mimar ne de Türkiye’de bir mimar başarılı 
bir tasarım yapabilir. Mimarlık kültürü günümüzde bizde de küresel bir düzeyde; pek 
çok mimar dünyanın farklı yerlerinde iş üretiyor ve çeşitli projelerin ortağı; içlerinde 
çok iyi tasarımcılar var ve ne yaptıklarını da çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla Türkiye’den 
ya da dünyadan bir marka mimar olması asıl konu değil. Kritik nokta, bir yandan is-
tenilen kültür kurumunu işlev ve içerik olarak çok iyi tanımlayabilmek, bir yandan da 
bu mekânın mahalle ölçeğinden başlayarak kentle kısa, orta ve uzun vadede kuracağı 
ilişkiyi kurgulamaktır. 

* Bu metin Levent Çalıkoğlu ile 5 Aralık 2014’te İstanbul Modern’de “VitrA Çağdaş Mi-
marlık Dizisi 4: Kültür Yapıları” kitabı için Neslihan Şık’ın yaptığı söyleşiden derlenmiştir.
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l The Changing Spaces of Culture

When speaking about cultural institutions, a variety of categories come to my mind. For 
me, the basic perception of the cultural institution is something related to profession, 
like the identity of an exhibition hall. Thinking about the period when I was a student, in 
other words, before the 2000s, there was the AKM (Ataturk Cultural Center), which had 
an exhibition hall within a cultural institution. The AKM used to host the most important 
and remarkable exhibitions and sometimes retrospectives, because it was basically an 
exhibition hall, a cultural institution. Although it accommodated diverse functions, its 
identity as an exhibition hall was much more significant. The most critical discussion at 
AKM was the discussion about access to the exhibition halls because it was necessary 
to use the small elevator or the adjacent staircase in order to reach them. The exterior 
façade was totally covered with glass and had a ceiling height of 2 – 2.2 meters. Mov-
able panels were used for hanging the works. With these characteristics, the AKM was 
not really a space that provided a convenient medium for exhibiting paintings. How-
ever, it was a prestigious space that could be called a “leader” for the period, with the 
exhibitions opened at AKM standing out as exceptions. During the same period, there 
were other spaces with exhibition activities inside, which could also be evaluated as 
cultural institutions. The space of Akbank founded in Beyoğlu during the early 1980s 
had an exhibition space as well as a workshop. When it was renewed at the beginning 
of 2000s, it provided a very functional space under the umbrella of a cultural institu-
tion with its printing workshop, Akbank Chamber Orchestra, the children’s theater and 
the library, which are still active. Other than these, there were the spaces of İş Bankası 
during the 2000s. Platform was opened in 2001. Before that, it was not possible to find 
many galleries in or around Beyoğlu. It was also during the beginning of the 2000s 
that Ferhan Şensoy’s Orta Oyuncular Theater and the formerly inactive Galeri Mayday 
were present inside Beyoğlu Passage. Across the passage, there was the “State Fine 
Arts Gallery”, used for the 2010 European Capital of Culture events, which used to host 
some exhibitions during that period. In addition, there were the private galleries around 
Teşvikiye. These were not spaces designed specifically as gallery spaces, most of them 
were regular flats located at the entrance floors of apartment blocks, whose walls were 
expanded to provide additional exhibition surfaces. During that period, it was not pos-
sible to talk about an understanding of galleries that was concerned with wide spaces 
designed in accordance with function and given a contemporary identity.

Other than the ones mentioned above, we can talk about the spaces used by the Istan-
bul Biennale before the 2000s. Another alternative was the spaces of the Military Mu-
seum also used for exhibitions. Compared to the previous examples mentioned above, 
the Military Museum offers a wider exhibition space and higher reliability. In addition, 
it provides the actual conditions of a “museum” with a controlled average temperature 
and relative humidity, a condition that could not be expected from the previously men-
tioned examples.

Talking specifically about Istanbul, another aspect to be mentioned is that the concept 
of cultural institutions does not have, and practically never had, a counterpart at the 
Anatolian side. In my opinion, the 2000s benefitted from the experiences of Platform 
and Akbank Sanat, which became an impetus starting from 2003-2004. Their content 
has been an important determinant of the structural perception of the cultural space, 
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because galleries of the period were not as influential as they are at present. They had 
programs and hosted exhibitions, but the end of the 1990s and the beginning of the 
2000s was not a time period when there was an established culture of galleries in con-
temporary terms: neither with its economy nor with its emitted energy and delivered 
messages. Thus, these two institutions have taken on very significant roles. Platform 
has defined itself with a specific conceptual structure, and Akbank Sanat has done the 
same. In addition to these two spaces laying the seeds of future developments at the 
beginning of the 2000s, Galerist should also be mentioned as an alternative during the 
same period that initially opened in Teşvikiye and then moved to Mısır Apartment in 
2003. Whether Mısır Apartment is a cultural institution is open to discussion, however, 
the cultural transformation injected into that historical building should not be over-
looked. The program of Galerist at this location initiated the generation of all of these 
spaces in Beyoğlu.

How these spaces are related with the 2000s is a rather complicated issue. On the one 
side, there is the opening of Sakıp Sabancı Museum (2005), Istanbul Modern (2004), Pera 
Museum (2005) and the SantralIstanbul Museum of Modern Arts (2007). These buildings 
define themselves as museums. There is an artistic and contextual flow between these 
museums and arts centers and galleries, but that is all. Different from the others, these 
institutions have the assertion of functioning as museums. What kind of cultural struc-
ture and identity does this circumstance generate?

If I have to define the museum, I can start with my own experience at Istanbul Modern. 
Our privilege as Istanbul Modern is that we have changed the traditional and estab-
lished culture of visiting museums in Turkey, here in Istanbul. Before Istanbul Mod-
ern, what was our motivation to visit a museum? Visiting a museum used to be an 
obligatory spatial experience, dictated by the educational curriculum, forced upon us 
by teachers, superficially experienced by students and never repeated unless the fam-
ily wanted to. Why did we visit museums? We visited to acquire consciousness of our 
history, ancestors and culture. We have switched this content with “present day”. Once 
you come here, you have the chance to view a work of art at the same time as the 
artist who produced it, together, under the single roof of museum / cultural institution. 
Even this simultaneity by itself has the potential to change everything. When you come 
here, under the roof that defines a museum, you are actually seizing the present. Con-
sidering the social, cultural and economical transformation in the culture of the 2000s, 
this is a new experience. You do not visit the museum as an obligation, but actually 
develop the habit of visiting, as the programs are diversified. At Istanbul Modern, there 
is an average of 2.4 yearly repeat visits per visitor. This is the flowing form of culture, 
different from the frozen and conserved form that we were used to. When you come 
here, you can experience cinema, photography, or a totally different moment of an ex-
hibition. You can view the suddenly appearing pop-up exhibitions that feed off of each 
other. You reach the present step by step, every time through a different path of the 
history of arts. In this respect, the missions that the museum undertakes as a cultural 
institution are present here in different ways. However, this roof and this structure has 
grown beyond these, in terms of the general budget, the number of people working 
here and the extent of the masses that are addressed. At the time of the opening, we 
thought an annual visit of 150 thousand people would be a great achievement. How-
ever, with the influence of free admissions as well, we have ended the first year with 
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a total of 550 thousand visitors. This achievement may be related with our success, ex-
pectations, the changing culture of communication and the name behind the existence 
of the institution. All these factors are interconnected. It can also be about the culture 
of ideology and consumption redefined in Istanbul during the 2000s. Until then, nobody 
could imagine that a museum could be visited by so many people. Consequently, if a 
cultural institution has reached a certain number of visitors, it is necessary to reconsider 
the dynamics of the 2000s. The increase in this number is evidence that this is not only 
about the art circles. Although they are at the center, around them there are the groups 
of people we define as “the masses” and constantly try to quantify.

Before the 2000s, the spaces mentioned above took on an exceptional role under the 
conditions of that period. Looking towards the present, they also wanted to sustain the 
interaction with outside, truly rendering visible the living contemporary artists. With-
out doubt, buildings designed and constructed as museums, in other words, buildings  
responding to spatial requirements are closely related with this achievement.

Museums worldwide have two basic criteria for success: the collection and the num-
ber of visitors. These criteria are valid for all modern museums throughout the world: 
creating a good collection that achieves its own targets within the defined borders and 
sharing this collection with the viewing crowd, the audience. The more you can share 
it, the better you can convey your task and bring it into interaction. The audience is not 
like it used to be. At present, there is a disparate audience that constantly redefines 
itself. Consequently, their feedback, who they are and their expectations from us are 
very important.

Coming back to the building of Istanbul Modern, this is not an empty space, but rather 
consists of a series of columns located on a 6 x 6 m grid. It is a former warehouse 
building, one of the seven warehouses designed by Sedad Hakkı Eldem in 1954. We 
preferred not to make many interventions to the building, but wanted to elaborate the 
environmental conditions that the museum building should provide. Our interiors have 
a constant average temperature of 21-23 degrees and 51-55 percent relative humidity. 
This is the leading principle in museums throughout the world. Within the overall bud-
get, the cost item with the largest share is electricity. In order to achieve these constant 
values, the lighting, heating/cooling and ventilation systems continuously operate. Con-
sequently, the spatial interventions to the building have been kept at minimum. Show-
ing respect to the authentic identity of the building, Melkan Tabanlıoğlu did not want 
an extensive transformation. Spaces were defined in accordance with the collection 
of that period and the exhibitions to be organized. The library is the most defined and 
probably the most attractive space, being the only special, living unit. You instantly get 
the impression that the interior has been designed, as there are no other spaces specifi-
cally designed. Consequently, when we ask ourselves whether this space is functionally 
sufficient for us, the answer depends on what and how we want to exhibit. Through the 
years, within the process, we got to know the space better.

We often attempt to transform the space. For instance, in preparation for a new exhi-
bition, we define the spatial requirements of the content as the curatorial team. How 
many square meters are needed for the installation or what should be the dimensions 
of the dark room? We work on the possible exhibition scenarios and visualize this in 
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three dimensional software together with the architects. In the digital medium, we 
have the chance to see the spaces in three dimensions and simulate their lighting. 
Having organized 87 exhibitions in that space, we are very familiar with the space and 
know the spatial structure that we should be imagining. Besides, this is without doubt 
a matter of budget. Constructing new walls and new rooms in every new temporary 
exhibition leads to additional expenses. Consequently, we have to use the space with 
maximized efficiency. We try to preserve the spaces and rooms left over from the pre-
vious exhibition as much as possible. If they are not convenient, we discuss. 

If we ask how much the museum building or the space should stand out, this ques-
tion does not have a simple answer. Considering the subject in terms of Istanbul, I 
think neither an international nor a Turkish architect can achieve a successful design 
without actually thinking about this city and discussing the geography. At present, our 
architectural culture has reached the global level; many architects produce designs 
worldwide and are partners in diverse international projects. Among them, there are 
very successful designers who know what they are doing very well. Thus, the main is-
sue of discussion is not to select a Turkish or international architect whose name has 
become a brand. The critical point is to functionally and contextually define the cultural 
institution very well, as well as constructing the short, mid and long-term relationships 
that this space will establish with the city, starting from the scale of neighborhoods.

* This text has been edited from the interview conducted with Levent Çalıkoğlu at 
Istanbul Modern on December 5th, 2014 for “VitrA Contemporary Architecture Series 4: 
Cultural Buildings” by Neslihan Şık.
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Kültür merkezi yapıları dediğimizde, hem genele hem konuma bakmalıyız. Böyle ba-
kınca Haliç’in dönüşümüyle, Bilboa’da Nervion, Londra’da Thames nehirlerinin çevresi 
arasındaki paralellikleri görebiliriz. Endüstriyel iç şehrin, yeni deneyim ekonomisinin hiz-
metine geçmesinin benzer sonuçları söz konusudur. Türkiye’de bu dönüşüm, 1980’le-
rin sonunda “Sütlüce neye dönüştürülecek? Silahtarağa’yla ne yapmalı? Feshaneye ne 
olacak?” sorularıyla başladı. O zamanlarda, müze meselesi -ki herkesin katıldığı koca bir 
müzeydi konuşulan- yeni yapı arzusuyla, endüstriyel mirasın yeniden işlevlenmesi ek-
seninde tartışıldı. Ardından, tarihî mekânların dönüştürülmesi ve bunlara mimari iddiası 
olmayan tantanalı ekler yapılması tercih edildi. Pera, SALT, Arter, İstanbul Modern, SSM, 
Borusan Contemporary gibi.

İstanbul’da kurumsal kültür hizmetlerinin şöyle bir izleği var: İlk Feshane projesi ve 
Rahmi M. Koç Müzesi gibi Haliç üzerindeki hareketlenmelerle başlayan dönüşüm Boğaz 
kıyısında da devam ediyor. Antrepolardan birinin 2004’te İstanbul Modern’e dönüştü-
rülmesiyle değişmeye başlayan bu hatta yeni dönüşümleri de bekliyoruz. Aslında şehir 
merkezinde üç temel arter var. Galata Köprüsü’nden Beşiktaş’a kadar uzanan sahil ar-
teri, Karaköy çevresi ve İstiklal Caddesi istikametinden Taksim’e akan arter ve Unkapanı 
Köprüsü’nden Haliç içine ilerleyen arter. Tümü Tarihî Yarımada’ya kolay erişime sahip. 
Bizim “gerdanlık” modeli dediğimiz, birbiri ardına gelen, kültür kurumlarının yoğunlaştığı 
bir coğrafya segmentasyonu. Bu üç hat üstünde yapılan tüm kültür yapıları silo, depo, 
fabrika gibi endüstriyel yapı stoğundan dönüştürülmüş. İstiklal Caddesi’ndeki durum 
biraz daha farklı; orada konut özellikli yapılar sergi mekânlarına dönüştürüldü. Önümüz-
deki yıllarda ise, sıfırdan tasarlanmış yeni kültür yapılarının sayısı çoğalacak. 

Yeni yapılar deyince, göz alıcı, şaşalı mimari yapılarla program arasında pek nadiren 
simetri kuruluyor. Hadid’in Bakü’deki müzesinde in cin dahi top oynamıyor mesela. Ben 
bir “yıldız mimar” yapısına daha ihtiyaç duyduğumuz kanaatinde değilim. Garantili bir 
markaya sahip mimari yerine geleceğe bakan yeni bir mimari arzuluyorum. Bu aslında 
tam da ne yaptığını bilmemekle ilgili bir durum. Eğer olgun bir fikriniz yoksa, başka bir 
diyarda başka bir zamanda gelişmiş fikirleri satın almaya çalışırsınız. Her zaman başkala-
rının benzeri olursunuz ve her zaman geriden gelirsiniz. 1992’de ilk Feshane restorasyo-
nunun içerisinde yer aldım. O zaman arzum, genç, beraber çalışarak öğrenebileceğimiz 
zihniyet ve insaniyette, yerel teknoloji ve çözümler üretebilecek bir grup oluşturmaktı, 
olmadı. Mimarlar hep giderler elbette, işleri bittikten sonra sizinle kalmazlar. Asıl sorun 
ise yetersiz mimar değil, yetersiz müşteridir. Müşteri olarak ne istediğinize dair mimar-
la müzakereye girebilecek kapasiteniz, vizyonunuz, merakınız ve zamanınız olmalıdır. 
SALT Galata ve Beyoğlu’nun yapım sürecinde ise farklı bir yol izledik. Herkesin her şeyi 
görebileceği, üzerine konuşabileceği bir durum arzu ettik, uluslararası yarışma, kamu-
nun katılımı vb. gibi yöntemler önerdik. O yol uygun bulunmadı. Han Tümertekin’le 
çalışmaya karar verilmişti, ardından süreç başladı. Tümertekin’in bencillikten uzak bir 
mimar olması, fikirlere açık tavrı işimizi çok kolaylaştırdı.

Mimar projede temel kararları çok doğru verdi: SALT Galata için doğu-batı aksını yeni-
den işaretlemesi, yapının tarihî okuması açısından da çok önemliydi. Bu aks boyunca 
birbirine bakan Osmanlıca ve Latince deyişler ve frizlerde de olduğu gibi, yapının birbi-
rine hiç benzemeyen bir şarklı bir de batılı façası var. Han Tümertekin bu kadim şizof-
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ren sunuşun altını çizdi. İkinci karar, asansörü dışarı alarak yapı içinde olması gereken 
sirkülasyonu bozmamaktı. Tıpkı Reina Sofia Müzesi’nin önündeki şeffaf asansörler gibi. 
Ancak Koruma Kurulu’ndan izin çıkmadı ve yapı içinde olmaması gereken bir noktadan 
asansör boşluğu açılmak zorunda kalındı; böylece sirkülasyona bir miktar zarar verilmiş 
oldu. Yani doğru karar uygulamaya geçemedi.

Han Tümertekin ile çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra, Madrid’de her bir katı farklı 
bir ödüllü mimar tarafından tasarlanan 19 katlı Silken Puerta’da kalma fırsatım oldu. 
Oradayken tek bir mimar ile çalışarak tek bir lisana mecbur kalmaktansa, yapıyı işlev-
lerine ayırarak farklı mimarlara dağıtıp, müzakereci, konuma özel bir model hayali kur-
dum. Ardından Pelin Derviş ve Meriç Öner’le Türkiye’nin genç mimari gruplarını taradık, 
çok sayıda mülakat yaptık. Aralarından sekiziyle çalışmaya karar verip Han Tümerte-
kin ile görüştük. Fikri o da sevdi, onayını alarak teklifi yönetim kuruluna sunduk. Olası 
bütçe artışı ve proje yönetiminin zorluklarından dolayı endişe duydularsa da, kâbusa 
dönüşebilecek bu çılgın projeye ikna da oldular! Proje onaylandıktan sonra, seçtiğimiz 
mimari gruplarla topluca ya da daha dar toplantılar yaptık, detaylara çok yoğunlaştık. 
Bazı gruplarla daha hafif, bazılarıyla da yoğun çalıştık; bu süreçte gördük ki, herkesin 
çalışma yöntemi ve katılıma açık olma dereceleri farklı.

Yapıyı aslında bir kabuk olarak değerlendiriyorum. Mekânsal pratik yapı anlamına gel-
miyor; oysa kültür kurumunda program her şeydir. Bu iki yapının nasıl işleyeceğiyle ilgili 
(SALT Galata ve Beyoğlu) inadımız, yaptığımız yanlış okumalar, kültürel âdetleri doğru 
algılayamamak gibi hatalarımız da oldu. Ama denemeden olmuyor, merak ve deney-
sellik olmadan hiç olmuyor.

SALT Beyoğlu’nun girişinde, sokağın uzantısı gibi algılanan, davetkâr bir mekân amaç-
ladık. Karşılama sorununu, AVM usülü elektronik kapıları ve güvenlik parametrelerini 
zayıflatarak çözebilmeyi umuyorduk; insanlar girişte oturacak, dinlenecek, bekleye-
ceklerdi. Ancak bina ilk açıldığında bekleyen biz olduk! İçerinin ışığıyla dışarının ışığı 
arasındaki fark korkunçtu. Tonla deneme yaptık ve en sonunda 2014 baharında bir afiş 
sergisinde mekânın ne kadar yoğun işlediğini gördük. Yani mimari bir problemin kulla-
nımla çözüldüğünü gördük. Beyoğlu’nun katmanlaşması şu şekildeydi: Sokaktan pasaja, 
pasajdan farklı programın gerçekleştiği mekânlara erişim. Örneğin açık sinema, kapısız 
ve her daim kullanılabilen bir mekân, sonra sergiler...

SALT’ın Beyoğlu ve Galata yapıları arasındaki fark çok belirgin: Biri dışa dönük, diğeri ise 
içine kapalı; dolayısıyla programlarında da bu belirleyici oldu. SALT Beyoğlu aşırı kamu-
sal iken Galata, dışarıya bakması olanaksız bir yapı, gerçek bir kasa. Durumun sunduğu 
fırsatları değerlendirmek bir lüks. Bunlardan en büyüğü de saydam olmak ve olmamak 
arasındaki fark: Kurumların saydamlık gerektirmeyen araştırma ve çalışmaları da var. 
Normalde kültür kurumunun tek bir yapı içinde çözmekte zorlandığı bir durumu biz iki 
yapıda çözmüş oluyoruz: Açık olması gereken mekânlar ile arşiv, depo gibi tamamen 
kapalı ve güvenli olması gereken mekânlar arasındaki gerilim iki yapıya paylaştırılıyor. 
Kaldı ki program gereği araştırmaya değer veren bir kurumuz. 

Kültür yapılarından belli bir esneklik beklenebilir, ama belki bir gün 30 m yüksekliğinde 
bir heykel sergilerim diye tavan yüksekliği 30 m’lik bir mekân yapılmaz. Sanat yapı-
tı ve mekân ilişkisini biraz da tarihten hareketle değerlendirmek gerekirse, 1950’lere 
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kadar sergi mekânları, yanlış anlaşılmasın diye tırnak içerisinde belirtmeliyim, “dişil”di.  
19. yüzyılın kadifemsi, kırmızı ve yeşil duvarlarından daha açık renklere dönmüştü ama 
genelde hâlâ zengin evlerinin büyük salonları gibiydi. 1960’ların başında loft ve özellikle 
Kuzey Amerika’da kavramsal ve minimalist pratiğin devreye girmesiyle yapılan işler 
daha “erkeksi” yerler talep eder oldu. 1980’ler boyunca da birçok mekân loft taklidi 
olarak yapıldı: Cilalı, parlatılmış beton döşemeler, beyaz duvarlar, kuzey aydınlatması 
ya da çıplak floresanların nezihleştirilmiş türevleri. Sanat çok uzun zamandır mekânlar 
için ya da mekânlara doğru yapılan bir pratik değil. Sanat pratiği ilişkiler üzerine kurulu. 
Sanatın neredeyse görsel olmadığı bir zamandayız. O yüzden ne tür bir mekân gerektiği 
etrafında yapılan tartışma gerçekten de ikincil kalıyor. Kültür ve sanat pratiklerinde de-
rin bir dönüşümden geçtiğimiz bir zamandayız, kültür kurumlarının kullanım modelleri 
ve tecrübelere çok daha fazla açık olması bir zorunluluğa döndü. Hem bireysel kulla-
nıcılara, hem sosyal örgütlenmelere, hem de eğitim ve yorumlamaya. Farklı bir sosyal 
yapıya doğru evrilirken hem klasik bir “Maison de la culture” gibi kapsayıcı olmaları 
hem de bu kapsayıcılık içinde vizyon taşımaları gerekli. Kamusal ve müşterek tecrübeyi 
daha da daraltan sadece “yayın yapan” kurumları tercih etmiyorum. Lina Bo Bardi’nin 
Sao Paolo’daki SESC Pompéia gibi yerleşkeleri benim için ideal kültür yapısı kümeleri.
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Gelinen noktada kültür kurumları için en büyük tehlikelerden biri de son kullanım ta-
rihi kısa vadeli üretimler yapan mekanizmalar gibi çalışmak zorunda kalmak, bir sergi 
üretim makinesine dönüşmek. Bu duruma önerdiğim çözüm üretimi yavaşlatmak değil, 
katmanlandırmaktır. Bir sergi açıldığında sergilenenler aslında bizim o konuyla ilgili dü-
şünme ve görselleştirme sürecimizin ilk adımı oluyor. Ardından yaptığımız iş ve araştır-
mayı katmanlandırarak verim sağlamak gerekiyor. Maalesef, yapılar ve sergi mekânları 
sürekli bir temaşa talep ediyor ki, bu çok sağlıksız.

Diğer bir iyi yapıya örnek vermek gerekirse, Pompidou açıldığı dönemde hem 1968’den 
sonra nasıl bir kurum olmak gerektiği üzerine en önemli mimari örnekti hem de bünye-
sinde yer alan programlarla biricikti. Buradan yola çıkarak kültür kurumlarıyla yapıların 
ilişkisi üzerine son bir kez daha vurgulamak istediğim nokta programdır: Dünyada çok 
güzel müze yapıları var ancak programla yapının bir araya geldiği anlar çok daha önemli. 
Program her şeydir. Yapı, kurumdan kurumun ne yapması gerektiğini talep etmemelidir.

* Bu metin, 5 Aralık 2014 tarihinde Vasıf Kortun ile SALT Galata’da “VitrA Çağdaş Mimar-
lık Dizisi 4: Kültür Yapıları” kitabı için Neslihan Şık’ın yaptığı söyleşiden derlenmiştir. 
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From Program to Building*

Talking about cultural buildings, we should consider both general aspects and location. 
In this way, we can notice the similarities between the transformation around the  
Golden Horn and those around the rivers Nervion in Bilbao and the Thames in London. 
As the industrial city starts to serve the new experience economy, similar consequenc-
es arise. In Turkey, this transformation started during the 1980s with questions such as 
“What will Sütlüce be transformed into? What should be done with Silahtarağa? What 
will happen to Feshane?” During that period, the issue of the museum -talking about a 
huge museum that diverse groups would participate in- was discussed in along with 
the wish for a new building and the adaptive reuse of the industrial heritage. Follow-
ing this debate, institutions preferred to transform historical spaces and construct new 
grandiose additions without any architectural assertion. Examples of this attitude in-
clude Pera, SALT, Arter, Istanbul Modern, SSM and Borusan Contemporary.

The institutional cultural services in Istanbul has followed this trajectory: The transfor-
mation initiated by the mobilizations that started along the Golden Horn, such as Fes-
hane and Rahmi M. Koç Museum also continues along the Bosporus. We are expecting 
new transformations along this line, whose process of change began with the trans-
formation of a warehouse to Istanbul Modern in 2004. There are three basic arteries 
at the city center: The shore artery that begins with Galata Bridge and extends until 
Beşiktaş, the artery that flows from Karaköy region towards Taksim through İstiklal 
Street and the artery that extends from Unkapanı Bridge towards the inner areas of 
the Golden Horn. All of these arteries have easy access to the Historical Peninsula. It is 
a geographical segmentation that we call “the necklace”, where institutions of culture 
are condensed and lined up adjacent to each other. Along these three lines, all the new 
cultural buildings have been transformed from former industrial buildings such as silos, 
warehouses and factories. The situation along Istiklal Street is different, as residential 
buildings have been transformed into exhibition spaces. In the coming years, there will 
be an increase in the number of new buildings directly designed for culture.

Speaking of new buildings, glamorous and eye-catching architectural products are rare-
ly correlated with the program. For instance, Hadid’s museum in Baku seems to be 
completely deserted. I do not have the impression that we need a museum designed 
by a “star architect”. Rather than architecture with a guaranteed brand, I wish for a new 
architecture addressing the future. In fact, this is directly related to not being conscious 
of what is being done. If you do not have a mature idea, you try to buy ideas developed 
elsewhere at different times. You copy others and always follow behind them. I was a 
part of the first Feshane restoration in 1992. I wanted to form a young team mentally 
and humanely ready to work and learn together, and develop local technology and 
solutions. Unfortunately, it did not work out. Of course, architects always leave, once 
they are done with their work, they do not stay with you. In fact, the main problem is 
not the insufficient architect but the insufficient client. As a client, you should have the 
capacity, vision, curiosity and free time to discuss your expectations with the architect. 
However, in the realization processes of SALT Galata and SALT Beyoğlu, we have fol-
lowed a different direction. We proposed to generate a process that everyone could 
follow and speak about, through an international competitition, public participation 
project, etc. This idea was not approved. It was decided to work with Han Tümertekin, 
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and the process just began. Tümertekin’s egoless personality as an architect and his 
approach that is open to new ideas has facilitated our task.

The architect made correct decisions in terms of the basic principles of the project: The 
remark that recalls the east – west axis was crucial for the historical narrative of the 
building. Similar to the Ottoman and Latin phrases and the friezes facing each other 
along an axis, the building has two different faces, the oriental versus the occidental. 
Han Tümertekin emphasized this archaic, schizophrenic presentation. The second de-
cision was to take the elevator out in order not to disrupt the circulation within the 
building, similar to the transparent elevators in front of Reina Sofia Museum. However, 
the Council of Conservation did not allow this, resulting in the opening of an elevator 
shaft at a point within the building, partially disrupting the authentic circulation. Thus, 
a correct design decision could not be realized.

A few months after we started to work with Han Tümertekin, I had the chance to 
stay at the 19-story Silken Puerta in Madrid, where each level was designed by a dif-
ferent awarded architect. Inspired by this experience, I dreamed of a negotiated and 
conciliatory model where the building would be separated into different functions and 
distributed to diverse architectural groups, rather than working with a single architect 
and being tied to a single language. Afterwards, we scanned the young architectural 
groups of Turkey together with Pelin Derviş and Meriç Öner, and conducted several in-
terviews. We decided to work with eight of them and discussed the subject with Han 
Tümertekin. He also liked the idea, and with his approval, we presented our proposal 
to the executive board. Although they were concerned about possible increases in 
the overall budget and prospective difficulties in project management, they were con-
vinced about this incredible project, which had the potential to turn into a nightmare! 
Following the approval of the project, we carried out collective or smaller meetings with 
the selected architectural groups, focusing more on the details. We worked moderately 
with some groups and intensely with others, with awareness that the working meth-
ods and openness to contribution are different for everyone.

I actually evaluate the building as a shell. Spatial praxis does not necessarily mean 
building, and actually in an institution of culture, program is everything. We have made 
mistakes like stubbornness, false readings and misperceptions of cultural rituals, re-
garding how these two buildings (SALT Galata and Beyoğlu) would operate. However, 
you cannot know without trying, or without curiosity and experimentation.

At the entrance of SALT Beyoğlu, our objective was to create an inviting space that would 
be perceived as an extension of the street. We were hoping to overcome the problem 
of welcoming by weakening the security parameters and the mall type electronic doors, 
expecting people to sit, rest and wait at the entrance. However, it was us who waited 
when the building first opened! The difference between the lighting of the interior and 
the exterior was irritating. We made numerous trials and experiments and finally expe-
rienced how intensely the space was used in a poster exhibition in spring 2014. In other 
words, we experienced how an architectural problem could be resolved by functionality. 
The stratification of Beyoğlu was like this: From the street into the passage, from the pas-
sage to the spaces occupied by diverse programs such as the open cinema, a door less 
space that can always be used by the public, and then the exhibitions...
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The difference between the Beyoğlu and Galata buildings of SALT is evident: One is 
extroverted and the other is introverted, a factor that was influential in determining 
their programs. While SALT Beyoğlu is extremely public, Galata is a building that is 
impossible to look out of, a genuine safe. It would be a luxury not to take advantage 
of the opportunities that the circumstance presents, the most significant one being 
the difference between transparency and opaqueness. The institutions house research 
and studies that do not require transparency. In our case, a problematic situation that 
is difficult to resolve within a single building in an institution of culture is resolved in 
two different buildings. The tension between the spaces that must be open and those 
like the archives and the storage spaces that require enclosure and security are shared 
between the two buildings. In addition, we are programmatically an institution that 
values research.

A certain level of flexibility can be expected from buildings of culture, but it is not 
wise to design a 30-meter high space just in case a 30-meter high sculpture might be 
exhibited someday. Evaluating the relationship of the work of art and its space from a 
historical perspective, exhibition spaces were –and I should put this in brackets to avoid 
misunderstandings- “feminine” until the 1950s. They had turned into much lighter col-
ors than the velvet red and green walls of the 19th century, but they were still like the 
large living rooms of the houses of the wealthy. Starting from the early 1960s, with the 
introduction of the loft and the more conceptual and minimalist practices, especially 
in Nothern America, the works began to demand more “masculine” spaces. During the 
1980s, many spaces were designed as imitations of a loft, with varnished shiny con-
crete floors, white walls, northern daylight or decent derivatives of naked florescent 
lights. The practice of art has not been carried out for or adapted to spaces for a long 
time. The practice of art is founded on relationships. We are going through a period in 
which art is almost non-visual. Consequently, the discussion on what kind of spaces are 
needed really remains secondary. The practices of of culture and arts are going through 
a deep transformation, forcing cultural institutions to be open to diverse modes of use 
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and experiences, for individual users, social organizations, education and interpreta-
tion. As we evolve into a different social structure, it is necessary to be as inclusive as 
a classical “Maison de la culture” while preserving a vision within this inclusive attitude.  
I do not prefer institutions that narrow down public and common experience and focus 
merely on publication. For me, campuses like Lina Bo Bardi’s SESC Pompéia in Sao Paolo 
are ideal clusters of cultural buildings.

At this point, one of the greatest risks for cultural institutions is the obligation to func-
tion as if producing products with short term expiry dates, i.e., becoming machines for 
exhibition production. As a solution to this situation, I do not suggest slowing down 
production, but rather stratifying it. When an exhibition opens, the exhibited represent 
the initial step of our process of thinking and visualization on that subject. Afterwards, 
it is essential to stratify our work and research and provide efficiency. Unfortunately, 
buildings and exhibition spaces face a constant demand for a spectacle, which is the 
wrong attitude.

Another example of a good building would be Pompidou, which was the most im-
portant architectural example of what a cultural institution should be like after 1968. 
Besides, it was unique with the programs it accommodated. Taking this as a point of 
departure, program is the final point that I would like to emphasize in terms of the re-
lationship of cultural institutions and their buildings: There are very beautiful museum 
buildings all around the world, but the moments when the building comes together 
with the program are much more important. Program is everything. The building should 
not demand from the institution what the institution should do.

* This text has been edited from an interview conducted with Vasıf Kortun at SALT 
Galata on December 5th, 2014 for “VitrA Contemporary Architecture Series 4: Cultural 
Buildings” by Neslihan Şık.
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Mimar : Enis Öncüoğlu, Önder Kaya, Cem Altınöz, Engin Öncüoğlu | Öncüoğlu + ACP
Architect  

İşveren : TSMD
Commissioned by

tsmd mimarlık merkezi
tsmd architectural center
Ankara, 2012
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Merkezin ana hedefi, TSMD’yi ve mimarlık ve tasarım kültürünü toplumla buluşturacak 
çok amaçlı bir mekân olmasıydı. AVM yönetimi de bu fikri bir kültür ve sosyal sorumlu-
luk projesi olarak benimsedi ve bize dışarıdan münferit girişli bir alanı tahsis etti. Proje 
ana hatları ile üç ayrı işlevi bir araya getirmektedir: sergi/sunum alanı, TSMD’nin idari 
personeli için çalışma mekânları ve gerektiğinde sergi alanına dahil edilebilen kafe alanı. 
Yalın kitle kuzey yönünde olabildiğince şeffaflaştırılarak yapılan etkinliklerin dışarıdan 
da algılanması arzu edilmiş; giriş saçağı, altı ve geniş terasları ile sadece iç mekân olarak 
değil, aynı zamanda dış mekân olarak da tanımlanmış; böylece  her etkinlikte çevrenin 
de ilgisi uyandırılarak katılımın artırılması bir tasarım kriteri olarak gözetilmiştir.

Türkiye ilk mimarlık merkezine 2012 yılında kavuştu. Ülkenin mimarlık kültürüne ve 
geçmişine bakıldığında oldukça gecikmiş bir tarih, zira artık boyut değiştirmiş diyebile-
ceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Mimarlık merkezleri yapılı çevreyle ilgili herkese sesle-
nen, toplumu ve yapı endüstrisinin profesyonellerini buluşturan, ama asıl olarak yapılı 
çevrenin kalitesini artırma ve sürdürülebilirliğini sağlama hedefiyle işbirliği programla-
rı, sergiler ve özel etkinlikler düzenleyen ve bilgi biriktiren yerlerdir. K12 çocuklarından 
üniversitelerin özellikle planlama, mimarlık, tasarım bölümü öğrencilerine, kentiyle ilgili 
herkes(im)den yapı sektörünün profesyonellerine seslenebilmek için bir mimarlık mer-
kezinin oldukça donanımlı olmasının yanı sıra öncelikle kentte “doğru” konumlanması 
gereklidir. Bu anlamda lokasyon önemlidir. 

Serbest mimarlık hizmeti veren mimarların örgütü TSMD’nin kurduğu Mimarlık Merkezi, 
üniversite yerleşkelerinin ve 2000 sonrası yeni bakanlık yapılarının güzergâh boyu sıra-
landığı Eskişehir Yolu üzerinde, Kentpark AVM’de kurulmuştur. Kentin sağlık, eğitim ve 
yönetim birimlerinin yanı sıra konut yerleşimlerinin Eskişehir Yolu’nu eksen alarak sıra-
landığı bu merkezî ve dinamik bölge, bir mimarlık merkezi için doğru seçimdir. Karşılıklı 
konumlanan Cepa ve Kentpark AVM’nin ortak müelliflerinin tasarladığı Mimarlık Merkezi, 
aynı elden üretimi bir olanak olarak kullanır. Kentin farklı alt parçalarını içeren bir “kent” 
konseptiyle tasarlanan Kentpark’ı bu anlamda daha da zenginleştirir. Müelliflerin iki AVM 
arasındaki yolun yayalaştırılarak kente ait kılınması önerisi kabul edilirse, girişini buradan 
alan merkezin kentle bütünleşmesi ve jeneratör rolü daha da pekişecektir. Merkez, bu 
yola, genişleyen merdivenleriyle ve kütlesini AVM’nin ana kütlesinden geriye çekerek 
önünde yarattığı kentsel nişle açılır. Merkezdeki hareketliliğin taştığı bu bölgeler kentli-
nin ilgisini çeker, merak uyandırır. Kentpark’ın arka cephesine paralel doğrusal bir kütle 
olarak eklemlenen merkez, tümüyle saydam cepheleriyle dışa açılır, ki “boş” zaman ge-
çirmeye gelen AVM kullanıcısının rutinine eklemlenerek onu zamanını “değerlendirme-
ye” davet eder. Şeffaf cepheler, aynı zamanda kentin en önemli parkı AOÇ’yi içerideki 
etkinliğin arka planı kılar. Dış cepheyi boydan boya dolaşan dar teraslar, etkinliği zedele-
meden ikincil bir dolaşım sağlamanın yanı sıra, sergi açılışlarında etkinliği dışa açar. Yalın 
bir geometrik düzenle disipline edilen merkezin alt program parçaları kendilerini geri 
çekerek, etkinlik alanına geniş yer açarlar.

Ferah etkinlik mekânı, kendi özel tasarımıyla gelen sergiler için olanaklı bir zemin ve 
arka plan olacak kadar sözsüz; aynı zamanda, net ve zarif ayrıntılarla çözümlenmiş ve 
inceltilmiş tasarım öğeleriyle, mekânla birlikte tasarlanan etkinlikler için iyi bir eşlikçidir.
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The main objective of the center was to create a multi-purpose space that would unify 
TSMD and the culture of architecture and design with society. The administration of the 
shopping mall adopted the idea as a project of cultural and social responsibility, and 
allocated us a space with an independent direct entrance from the outside. The project 
brings together three distinct functions: exhibition / presentation space, office spaces 
for the administrative staff of TSMD and a cafeteria space that can be included into the 
exhibition area when necessary. Aiming to make the activities perceptible from the 
outside, the pure and simple mass is designed to be as transparent as possible in the 
northern direction. With the areas under the entrance canopy and the wide terraces, 
the exterior areas as well as the interior spaces are designed to attract attention from 
the environment and improve public participation.

The first architectural center of Turkey was founded in 2012. If we look at the past and 
present architectural culture of the country, this development came quite late, consi-
dering the dimensions of the current era. Architectural centers are places that address 
everyone associated with the building environment, bringing society together with the 
professionals of the construction industry and especially organizing collaboration prog-
rams, exhibitions and special activities, with the objective of improving the quality of 
the building environment and making it sustainable, helping to consolidate knowledge. 
In order to address everyone; from K12 students to university students studying urban 
planning, architecture and design, from denizens interested in their city to professionals 
from the construction sector, an architectural center needs to be well equipped, with a 
suitable location in the city. 

The Architectural Center founded by TSMD, a professional organization of freelance ar-
chitects, was established at Kentpark AVM Shopping Mall, located on Eskişehir Highway 
along which there are university campuses and new Ministry buildings constructed 
since the year 2000. With the health, education and administrative facilities as well 
as the residential settlements of the city shifting towards this central dynamic zone, 
with reference to the Eskişehir Highway as an axis of expansion, this area constitutes a 
suitable choice of location for an architectural center. Designed by the same architects 
who designed the adjacent Cepa and Kentpark Shopping Malls, the Architectural Cen-
ter benefits from being a product of the same designers. Designed with the concept of 
a “city”, including the different sub-components of the city, Kentpark shopping center 
is further enriched by the presence of the Architectural Center. In case the designers’ 
proposal for the closing of the road between the two malls to vehicle traffic is accepted, 
the Center will be better integrated with the city and its role as a generator will be es-
tablished. The Center opens out to the road through its expanding stairs and an urban 
niche created by its mass recessed from the main building of the mall. With the activity 
at the center extending out into public space, these areas draw the attention of onlook-
ers, evoking curiosity. Attached to the back façade of Kentpark as a linear transparent 
mass, the Center opens out with its totally transparent façades, in an attempt to be 
included in the daily routine of the shopping mall users, inviting them to utilize their 
“free” time. With the contribution of the transparent façades, AOÇ, the most important 
park of the city becomes the background for the activity inside. The narrow terraces 
that surround the exterior façade provide secondary circulation without interrupting 
the activity inside, while opening up for activity during the exhibition openings. Discip-
lined by a pure geometric order, the sub-program components of the center stand 
back, making room for a wide area for the activity space.

The broad activity space is a good companion, both for pre-designed exhibitions as a 
flexible and mute background and for events designed for the space, with its refined 
design elements with pure and elegant detailing.

1

2 3
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Mimarlar Odası İzmir Şubesi Hizmet Binası ve İzmir Mimarlık Merkezi ihtiyaç programı 
kapsamında, TEKEL eski depo binasının yeniden işlevlendirilmesi önemli bir müdahale 
ve tasarım problemi olarak ele alınmıştır. Yapının dış duvarlarının korunması, dış du-
varlardan geri çekilerek içeride rölövede belirlenen mekân kurgusunu ve formlarını ko-
ruyan bir tasarım yaklaşımıyla projeler hazırlandı. Mimarlık Merkezi’nin tasarım, proje-
lendirme ve uygulama süreci çok sayıda mimarın destek ve katkılarıyla gerçekleştirildi. 
Kültür mirası olarak tescilli TEKEL eski depo binası, mimarların yenilikçi ve yaratıcı gücü, 
tasarımın sonsuz zenginliği ile buluşturularak yeniden işlevlendirilmiş, bu uygulama ile 
bir anlamda mevcut yapı stoğunun mimarlık aracılığıyla yeniden kent yaşamına katıl-
masının başarılı bir örneği gerçekleştirilmiştir. 

Mimarlık kültürünün gelişmesi ve toplumla yakın temasını sağlamak, mimarların ya-
sayla kurulmuş meslek örgütünün her zaman öncelikleri arasında olmuştur. 2000’lerle 
birlikte en genel tanımıyla tasarım kültürü odaklı çalışmalarla, çeşitli dernek, kuruluş 
ve şirketlerle canlılık kazanan mimarlık ortamında Mimarlar Odası, uzun yıllar ülkenin 
en önemli mimarlık kültürü hamisi de olmuştur. Mimarlar Odası pek çok kentte hizmet 
binalarını seçerken, restore edilmeyi bekleyen “zor durumdaki” yapıları değerlendir-
me yoluna gitmiştir. Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 2013 yılında hizmet binasını ve uzun 
yıllar kentin sınırlı kültür mekânlarına dağıtmak zorunda kaldığı mimarlık etkinlikleri-
ni aynı mekânda bir araya getirmiştir. Neredeyse kolektif bir projelendirme süreciyle 
elde edilen İzmir Mimarlık Merkezi, kentin görece sınırlı mimarlık potansiyeline karşın, 
onu oldukça aşan mimarlık ve tasarım yaşamındaki canlılığın en önemli jeneratörü ko-
numunda. Ticaret kenti İzmir’in limanında yer alan terk edilmiş endüstri bölgesi, son 
yıllarda işlevsel dönüşümlerle canlılık kazanmıştır. Mimarlık Merkezi için bölgenin dö-
nüşümünde örnek teşkil edecek büyük ölçekli müdahalelerden biri gerçekleştirilir ve 
Alsancak’ta eski Tekel depoları restore edilip yeniden programlanarak yerleştirilir. De-
polar bir kabuk olarak korunur; içeride kabuktan bir miktar içe çekilerek betonarme ve 
çelik karma sistemle yeni kutular inşa edilir. Zemin katın yüksek hacmi, birbirine sırtını 
dayamış biri kapalı oditoryum, diğeri açık amfi ve iki fuaye / sergi alanı sunar. Merkezin 
iki girişi, ferah ve hacimli bir mekân olarak, fuaye, sergi, etkinlik alanları gibi çok işlevli 
bir zemine dönüştürülür. Odanın hizmet ve çalışma birimleri üst katlarda yoğunlaştırı-
lır, giriş katı ise görece denetimli olmasına rağmen kentlinin günlük rutinine rahatlıkla 
eklemlenebilecek kurgular içerir. Asma kata yerleştirilen saydam bir kutu formundaki 
Mimarlık Kitaplığı ve Arşivi, amfiye doğru boynunu uzatır. Merkezin büyük bölümü ka-
muya açık tasarlanır, toplumla yakın temas kurmak amacıyla kullanıcılara bu özelliğini 
ilk karşılaşmadan itibaren hissettirir.

Tekel deposunun görece kapalı kutusu içine yerleşen Mimarlık Merkezi, iç mekân kur-
gusunda oldukça saydam ve geçişkendir. Amfinin sınırlı sayıda mimari öğeyle mekâna 
yerleşmesi; gerek yönetim katının gerekse kitaplığın giriş kattaki salonlarla görsel bağı-
nı yitirmemesi; katlar arası işlevsel yalıtımları hissettirmeden farklı kotların birbiriyle ile-
tişimde olması; oditoryum sahnesinde özellikle açığa çıkan bir mimari tutum olarak eski 
taş duvarların çelik strüktürün estetiğiyle bağdaştırılması; katmanlaştırılmadan yalınkat 
malzeme ve teknik donanım kullanılması, sahte loftların dönüşüm olarak sunulduğu 
son yıllarda gerçek bir loft dönüşümüne işaret eder. Kentin kültür yaşamına kapılarını 
açan Mimarlık Merkezi’nin sıkışık kentsel dokuda sunduğu teras katla da Akdeniz iklimi-
ne sahip kentin açıkhava etkinlik mekânlarından biri olacağı öngörülebilir.
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Under the scope of the required program of the service building of the Chamber of Ar-
chitects’ Izmir Branch and the Izmir Architectural Center, the adaptive reuse of the for-
mer TEKEL warehouse was considered an important intervention and design problem.

Projects were been developed with a design approach that focuses on the conservation 
of the exterior walls and the insertion of the new structure recessed from the original 
walls, preserving the spatial organization and forms determined in the survey. The de-
sign, project development and construction of the Architectural Center was carried out 
with the support and contributions of several different architects. Registered as a his-
torical heritage site, the former TEKEL warehouse has been designed for reuse by unit-
ing it with the innovative and creative achievement of the architects and the infinite 
richness of design. This building constitutes a successful example for the involvement of 
existing buildings into contemporary urban life through architectural design.

The development of architectural culture and the establishment of its close relationship 
with society has always been among the priorities of the legally-established official 
professional organization of architects. The architectural medium saw new life after 
the 2000s with studies focusing on the culture of design and the foundation of various 
organizations, institutions and corporations. With this development, the Chamber of 
Architects has been the most significant mentor of architectural culture in Turkey for a 
long time. In selecting their service buildings in various cities, the Chamber of Architects 
has chosen buildings in bad condition, waiting to be restored. Having to carry out its 
architectural activities in the limited cultural spaces of Izmir for several years, the Cham-
ber of Architects Izmir Branch combined its service building and activities in a single 
space in 2013. Obtained through an almost collective architectural design process, the 
Izmir Architectural Center building is the most significant generator of the liveliness 
in the architectural and design medium of Izmir, in contrast with and transcending 
the relatively limited architectural potential of the city. In Izmir, a city of commerce, 
the abandoned former industrial zone behind the port area has been enlivened with 
adaptive reuse projects during the last years. With the Architectural Center, a large 
scale intervention that will constitute prototype for the transformation of the region in 
the future, the former Tekel warehouses in Alsancak have been restored with a new 
program. The warehouses are preserved as a shell and recessed boxes are inserted 
using a reinforced concrete/steel composite structural system. The high volume of the 
ground floor provides an enclosed auditorium and an open amphitheater placed back 
to back as well as two foyers / exhibition halls. As a high and spacious volume, the two 
entrances of the center generate a multi-purpose ground with foyers, exhibition and 
activity spaces. The service and office units are gathered on the upper floors whereas 
the ground floor houses organizations that can easily get involved in the daily routine 
of the inhabitants of the city in spite of its relatively limited entrance. Located on the 
mezzanine floor, the Library and Archive of Architecture extends towards the amphi-
theater as a transparent box. The majority of the center is designed to be accessible by 
the public, giving the impression that it has been designed as a public space to get in 
touch with society, at first sight.

Settled within the relatively enclosed box of the Tekel warehouse, the Architectural 
Center is  transparent and permeable in terms of its interior organization. In recent 
years, where fake lofts have been presented as “transformation”,  the Center offers a 
genuine loft transformation with the amphitheater settling in the space with a rather 
limited number of architectural elements, the office floor and the library not losing 
their visual connection with the halls at the entrance, the different levels being in com-
munication without compromising the functional insulations between the floors, the 
reconciliation between the aesthetics of the steel structure and the original stone walls 
intentionally exposed at the auditorium stage, and an unstratified and simple use of 
materials and technical equipment. With its gates opened to the cultural life of the city, 
it is not difficult to foresee that the Architectural Center will become one of the popular 
outdoor activity spaces in the Mediterranean climate of Izmir, with the terrace roof it 
offers within the intense urban texture.
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Mimar : Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık
Architect  

İşveren : Yapı-Endüstri Merkezi
Commissioned by

yapı-endüstri merkezi
the building information center
İstanbul, 2008
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Sektördeki herkesin tanıdığı, bildiği, geçmişinde anıları bulunan kırk yıllık bir kurumu ta-
şımak, yeni bir mekâna yerleştirmek bize fırsat oldu. Öyle bir kurum ki, içindeki herkes 
meslektaşımız. Hata yapma şansımız yok, boş bir hangar bir bilgi merkezine dönüşecek. 
Ofisler, toplantı odaları, sergi alanları, kütüphane, kitap satış bölümü, yemekhane; hepsi 
iç içe ama ayrı. Gerektiğinde birlikte, gerektiğinde izole. Tek kimlik ve tek çatı altında. 
Proje bizim için önemli çünkü hep kullanıcısı idik, hâlâ da kullanıcısıyız mekânın.

Fulya semti, İstanbul’un en yoğun ilçelerinden Şişli’de, Mecidiyeköy, Esentepe, Nişan-
taşı, Maçka, Teşvikiye, Beşiktaş gibi iş ve ticaret merkezlerinin çembere aldığı, ismini 
aldığı Fulya Deresi’nin dik ve eğimli yatağı üzerine kurulu, 1980’lerde kentsel gelişimi 
hızlanan bir yerleşim bölgesidir. Bu yakınlığı kullanarak trafikten kaçış olanağı yaratmak 
üzere tasarlanan Polat Tower, beyaz yakalı genç iş nüfusuna yönelik stüdyo daireler-
den oluşan bir akıllı konut kulesi olarak 2000 yılında inşa edildi. Fulya’nın en merkezî 
kavşağına hâkim biçimde konumlanan yapının yüksek hacimli bazası, 2008’den beri 
yapı dünyasının jeneratör “kurumlarından” Yapı-Endüstri Merkezi’ne evsahipliği yapıyor. 
Konut kulesinin kentteki yer seçimi ile, 1968’de kuruluşundan beri aynı yapıda hizmet 
veren YEM’in, kırkıncı yılında yeni bir açılım yapmak üzere yeni mekân seçim kriterle-
rinin oldukça örtüştüğünü söylemek yanlış olmaz. YEM’in yapı ve mimarlık kültürünü 
esas alan bir “bilgi merkezi” olma hedefiyle üretici - uygulayıcı - kullanıcı arasında bilgi 
akışını sağlama hedefi, bugün yeni bir yüzyılın başında yapı teknolojisine ve mimarlık 
kültürüne uyumlu biçimde bilgi merkezi, yayın, fuar, etkinlik eksenli olmak üzere sür-
dürülmektedir.

Fulya’nın merkezindeki bu 2.000 m²’lik hangar-mekân, YEM’in hedefleri doğrultusunda, 
yapı ve mimari tasarım alanındaki her aktöre seslenecek bir performans merkezi olarak 
yeniden tasarlanır. Toplantı salonları, ofisler, kütüphane ve teknik birimlerin çeperlere 
iki katta yerleştirildiği mekânın merkezine, çelik kolonların ağaç dalları gibi yukarıya 
uzanıp uzay çatı strüktürüyle birleşerek sardığı esnek bir performans mekânı yerleştiri-
lir. Aşağıda uzanan mekânı istenildiği gibi genişletip daraltmaya, yükseltilip alçaltmaya 
olanak sağlayacak teknik donanım çatı strüktürüne yüklenerek, etkinlik zemini rahat 
ve esnek bırakılır. Üzerine asılan büyük çember-rayın taşıdığı kalın perdeler, ses ve ışık 
kontrolü gerektiren konferans, seminer gibi etkinliklerde kapatılır. Sergi, ürün tanıtımı, 
gala gibi değişken düzenli etkinliklerde tümüyle açılır ve kapalı ofis çeperlerine kadar 
tüm mekân yeniden tasarlanmak üzere esnek bırakılır. Kapalı hacimler de performans 
merkezinin parçası olarak çalıştırılabilecek bir mekânsal kurguda tasarlanır: 5 kişiden 
125 kişiye kadar farklı kapasitelerde kiralanabilir toplantı salonları ve atölye mekânları 
ile kentin en donanımlı yapı, mimarlık ve tasarım kitabevi farklı noktalardan ulaşılabilir 
kılınır. Hemen tümü yapı ve mimarlık sektörünün temsilcileri olan YEM çalışanları da, 
performans mekânına tümüyle şeffaf cepheyle açılan çalışma ofisleri sayesinde, bu ha-
reketliliğin dilediklerinde aktif ve pasif parçası olurlar. Yola çıkıldığında “bilgi merkezi” 
olma hedefi, bugün sektörün “iletişim merkezi” olarak çağa uygun başka bir kurgu ile, 
ama doğru koyulan hedefler sayesinde sürdürülmektedir.
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We were given the opportunity to relocate Yapı Endüstri Merkezi,  a 40-year-old institu-
tion well known and recognized by everyone in the Turkish construction sector. Design-
ing the new center for an institution where our own colleagues work left no margin 
for error, as we attempted to convert an empty shed into an information center. The 
offices, meeting rooms, exhibition spaces, the library, the bookstore and the cafeteria 
have been arranged together under a common roof and identity, while still isolated 
when necessary. The project is significant for us, as we have always been and continue 
to be users of the space ourselves.

The district of Fulya is surrounded by the densest central business districts of Istanbul, 
including Şişli, Mecidiyeköy, Esentepe, Nişantaşı, Maçka, Teşvikiye and Beşiktaş. It is 
located on the steep sloped bed of the Fulya Stream, which it is named after, and its 
urban development accelerated notably during the 1980s. Aiming to benefit from this 
proximity and provide an escape from traffic, Polat Tower was designed and construct-
ed in 2000 as a smart residential tower consisting of studio flats targeting the young, 
white-collared work force. Dominating the most central junction of Fulya, the high-
volume base of the building has accommodated one of the “generator” institutions of 
the construction sector, YEM (Building Information Center), since 2008. It is possible to 
say that the criteria for the site selection of the residential tower were parallel, to a 
large extent, with the criteria for the location preference of YEM, which had been active 
in the same building since its foundation in 1968 and aimed to make a new expansion 
through relocation on its 40th anniversary. With its objective to become an information 
center based on the culture of construction and architecture and to provide information 
flow between the manufacturer, contractor and users, YEM continues its operation to-
day, at the turn of a new century, in the fields of publication, fair and event organization 
and as an information center.

In accordance with the objectives of YEM, the 2000 square meter shed-like space at 
the center of Fulya is designed as a performance center that addresses all actors in the 
fields of construction and architectural design. Whereas the meeting rooms, offices, 
library and the technical units are located at the periphery on two floors, the center 
of the space is occupied by a flexible performance space embraced by steel columns 
that extend towards the space frame roof structure. The technical equipment that can 
physically modify the space underneath is carried by the roof structure, thus leaving 
the activity floor free and flexible.  

The thick curtains suspended from a large circular rail are closed during activities that 
require audial and visual control, such as conferences and seminars. During activities of 
varying types, such as exhibitions, product launches or galas, it is totally opened, leav-
ing the whole central space free and flexible for rearrangement up to the periphery of 
the offices. The enclosed volumes are designed with a spatial organization that allows 
them to become parts of the performance center when necessary. Rentable meeting 
rooms with capacities ranging from 5 people to 125 people, workshop spaces and a 
well-equipped library of construction, architecture and design are made accessible from 
various points. The staff of YEM, most of whom are representatives of the construction 
and architecture sector, also become active or passive participants in this activity, with 
their offices opening out to the performance space through totally transparent façades. 
The initial objective of creating an “information center” has been continued, with a dif-
ferent layout appropriate for contemporary conditions as the “communication center” 
of the sector, made possible by the correctly defined objectives of the institution.
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Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme : Mimarlar Derneği 1927: Kolektif Çalışma  
Restoration and Adaptive Reuse of Apartments No: 3-4   (Cinnah 19/3-4 no’lu daireler) 

Mimar (Meydanlar Müdürlüğü İşçileri Yapı Kooperatifi Apartmanı, 1957) : Nejat Ersin
Architect 

İşveren : Mimarlar Derneği 1927
Commissioned by

cinnah 19/3-4 no’lu daireler
cinnah 19/3-4
Ankara, 2012
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Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk mimarlık örgütü olan Mimarlar Derneği 1927, bundan iki 
sene önce merkezini Mimar Nejat Ersin’in, Türkiye modern mimarlığının en özgün eser-
lerinden birisi olan Cinnah 19 binasına taşıdı. Mimarlar Derneği 1927, merkezini bu ya-
pıya (bu yapıda sahip olduğu 3 ve 4 no.’lu dairelere) taşıyarak sadece yeni bir mülk 
sahibi olmamış, aynı zamanda Mimarlar Derneği’nin Türkiye modern mimarlık mirasına 
sahip çıktığı mesajını da vermiştir. Cinnah 19 kütüphanesi, sergi alanı, aynı anda üç 
farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak şekilde düşünülen mekân düzenlemesi ile Mimarlar 
Derneği’nin 90. yılına yaklaşırken hayalimizdeki Ankara Mimarlık Merkezi için ilham ve-
riyor. Kent yaşamını kent merkezi dışına doğru çekerek merkezi çöküntüleşmeyle karşı 
karşıya bırakan AVM’lere rağmen, merkezde konumlanarak gösterdiği irade ile Mimar-
lar Derneği 1927, daha şimdiden ev sahipliği yaptığı onlarca etkinliğe Ankaralılardan da 
karşılık buldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk mimarlık örgütü, Ankara’da “Türk Mimarlar Cemiyeti” adıyla 
kurulan, daha sonra kuruluş yılını ismine taşıyan Mimarlar Derneği 1927’dir.  Dernek, 
1954’te Mimarlar Odası’nın kuruluşuna kadar önemli görevler üstlenmiş, mimarların 
anayasal bir meslek yapısına kavuşmasına önayak olmuştur. Meslek örgütlenmesini ge-
nellikle kurumlar üzerinden tartıştığımız bu süreçteki önemli aktörlerden biri, odanın ku-
ruluşundan itibaren idari görevlerde bulunan Ankaralı “beyefendi mimar” Nejat Ersin’dir. 
Dernek, 2013 yılında Ersin’in en bilinen yapısı Cinnah Caddesi 19 numaradaki Meydanlar 
Müdürlüğü Kooperatif Apartmanı’nın iki birimini satın alarak, simgesel önemde birkaç 
adımı aynı anda atar: Ülkenin ilk mimarlık örgütü, meslek örgütlenmesinde önemli bir 
aktörün tasarladığı binayı kendisine mekân olarak seçer. Mimarlık kültürünün nicel ve 
nitel anlamda artırılmasına çalışan örgüt olarak, sadece mimarlık tarihçilerinin bildiği, 
Ankara’nın 1960’lar modernizminin temsilcisi olan bir kentsel konutu, mimarlar ve kent-
liler için bilinir kılar. Modern mimarlığın korunması çabalarına, “modern bir yapı nasıl 
korunmalı” konusuna restorasyon titizliğiyle bakarak yol gösterici olur.

Corbusien yapı bloğu, kuzeye bakan iç galerili dubleks konut birimlerinden oluşur. Yan 
yana iki konut birimine yerleşen dernek, korumacı titizliğiyle modern yapının özgün 
plan kurgusuna, düşeyde işleyişine, özgün malzeme ve detay tasarımına neredeyse 
sadık kalarak yapıyı yeniler. Giriş holünün ortaklaştırılması ve üst katta bir duvarın kal-
dırılması dışında, doğru bir kararla, iki birim zorlanmadan tek mekân işleyişine kavuştu-
rulur. Böylelikle kendi ölçeğinde eşzamanlı etkinliklerin yuvalanabileceği farklı işlevlere 
uygun kurgu yaratılır. İç galerilerin sağladığı havadar hacimler, zemin katta kurulan sah-
neye farklı mesafe ve katlarda etkin katılımdan kulak misafiri kalmaya salınan ilişkilen-
me biçimlerine olanak verir. Küçük ölçekli bir konutu yeniden programlamak için basit, 
yalın ama etkili tasarım öğeleri işlevselleştirilir: Tavana asılabilen hareketli metal örgü 
perdeler, görsel sürekliliği zedelemeden çeşitli sergi kurgularına ve etkinlik mekânı öl-
çek ayarlamalarına olanak tanır. Corbusien etki, bloğun pilotiler üzerinde yükseltilmesi 
ve yüzme havuzu, soyunma kabinleri, güneşlenme terası ve bar içeren düz çatılı teras 
katının biçimlenişinde de hissedilir. Dönemin Ankara’sında özellikle Çankaya’da yaşayan 
sosyal kesimin yaşam standartlarına uygun biçimde tasarlanmıştır. Mimarlar Derneği 
1927’nin yeni mekânı, 21. yüzyılın başında kültürel anlamda giderek kan kaybeden 
Ankara’da, simgesel öneme sahip “Cinnah 19” gibi bir yapı ve yakın çevresinde yeni 
tasarım ve kültür mekânlarını tetiklemesi bakımından da dikkate değerdir.
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Two years ago Architects’ Association 1927, the first professional architectural organiza-
tion in Turkey, moved its central office to Cinnah 19, one of the most authentic works 
of modern Turkish architecture. With its central office moved to apartments number  
3 & 4 in this building, Architects’ Association 1927 has not only established a new loca-
tion, but has also declared its role as a guardian of the heritage of modern architecture 
in Turkey. With its library, exhibition space and spatial organization capable of hosting 
three simultaneous organizations, Cinnah 19 inspires our dream for the foundation of 
the Ankara Architectural Center as the 90th anniversary of Architects’ Association app-
roaches. In spite of the numerous shopping malls that trigger urban collapse of the city 
center by attracting urban life towards the outskirts of the city, the consistent will of 
Architects’ Association 1927 to keep its location at the city center has resonated with 
the citizens of Ankara in the numerous activities hosted at its new center.

The first professional organization of architecture in modern Turkey was the Architects’ 
Association 1927, founded as the “Turkish Organization of Architects” with a later revi-
sion to the name to add the foundation year. The organization undertook important 
tasks until the foundation of the Chamber of Architects in 1954 and pioneered the 
establishment of a constitutional professional organization of architecture. Within this 
historical narrative in which professional organization is discussed with reference to 
institutions, one of the most significant actors is a “gentleman” from Ankara, Nejat 
Ersin, who has been active as an administrator at the Chamber of Architects since it 
was founded. In 2013, the Architects’ Association 1927 purchased two units of the 
Cooperative Apartments at Cinnah Street No: 19, the most recognized work of Nejat 
Ersin. This was a symbolically important step in many ways:  The work of an architect 
who is a significant actor in the professional organization of architecture was selected 
as the location of the first architectural organization in the country. As an organization 
working on the qualitative and quantitative improvement of architectural culture, the 
Association’s presence in this urban residence representing the modernism of 1960s 
has introduced the building, previously known only to architectural historians, to the 
architects and the citizens of Ankara. With a meticulous restoration approach for pre-
serving a modern building, the association provided guidance for the preservation of 
modern architecture.

The Corbusian building block consists of duplex residential units with an inner atrium 
facing north. Settled in two adjacent housing units, the association has renewed the 
building with a sensitive conservative approach, staying almost entirely loyal to the 
authentic plan scheme, vertical circulation, original materials and detailing. With the 
organization of the entrance hall as a common space and the removal of a wall at the 
upper floor, the two units have acquired the functionality of a single space, creating a 
spatial structure where simultaneous activities can find a space appropriate for differ-
ent functions. The spacious volumes provided by the galleries allow various forms of 
relations with the stage located at the ground floor at different distances and levels, 
ranging from efficient participation to barely overhearing. In the process of program-
ming a small scale residential apartment, simple, pure but efficient components of de-
sign were functionalized. The movable metal wire mesh curtains suspended from the 
ceiling allow various exhibition schemes and the regulation of scale to define various 
activity spaces without interrupting the visual continuity. The Corbusian influence can 
also be felt in the elevation of the block on pilotis and the formation of the terrace roof 
floor that houses a swimming pool, the dressing rooms, sun-bathing terrace and a bar. 
The building is designed in accordance with the living standards of the social groups 
living in Ankara, especially Çankaya, during that period. In today’s Ankara, which is in 
the process of losing its cultural character at the turn of 21st century, the new location 
of the Architects’ Association 1927 is especially worth mentioning in terms of triggering 
the evolution of new centers of design and culture in and around Cinnah 19, a building 
of symbolic significance.

1
2

3

4



59



60

Mimar : Tülin Hadi, Cem İlhan | TeCe Mimarlık
Architect  

İşveren : Vehbi Koç Vakfı
Commissioned by

vehbi koç vakfı ford otosan gölcük kültür ve yaşam merkezi
vehbi koç foundation ford otosan gölcük cultural living center
Kocaeli, 2011
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Yapı, endüstriyel üretimin karakterize ettiği bir çevre içinde yer alır. İlk başta tamamen 
Ford Otosan üretim tesislerine hizmet etmesi planlanan yapılar, daha sonra bir sosyal 
misyon projesine dönüştürülerek Vehbi Koç Vakfı’na devredilmiştir. Yapıların yer aldığı 
arsada yoğun yeşil bir ağaçlık şerit, alanı tesislerden ayırıp kendi içine dönük doğal bir 
ortam yaratır. Arsanın bu kendine özgü karakteri nedeniyle spor ve kültür aktiviteleri-
nin yer alacağı yeni yaşam merkezini oluşturan yapılar, ayrık kitleler halinde arsanın ka-
rakteristiği olan koruluk içinde adeta erirler. Yol yönüne bakan cepheler sağırlaşarak içe 
dönük sakin bir ortam yaratılmasını sağlarken,  manzara yönü cepheleri azami düzeyde 
şeffaflaşır. Yapıyı, başta cephenin kimliği haline gelen pres tuğla olmak üzere ahşap ve 
bakır gibi tamamen doğal malzemeler karakterize eder.

İzmit Körfezi kıyısında doğal limanın uzantısında kurulan Gölcük, Cumhuriyet döne-
minden beri İstanbul merkezli sanayinin arka bahçesi olarak işlev gören, donanma ve 
tersanenin yerleştiği bir sanayi kenti olarak gelişmiştir. 1999’da gerçekleşen Marmara 
depreminin merkezi olan Gölcük, vahim kentsel yıkım kadar toplumsal travmayla da 
karşı karşıya kalmıştır. Kentin toplumsal ve ekonomik yeniden kalkınma politikalarının 
izleri, 2001 yılında Koç Grubu’na kentin kıyısında tahsis edilen otomotiv fabrikasının 
geniş arazisi üzerinden izlenebilir. Fabrikanın kuruluşundan on yıl sonra, hem fabrika 
çalışanlarının gereksinimlerini karşılamak hem de kentin sosyal ve kültürel yaşamı-
nı canlandırarak toplumsal travmanın daha kolay atlatılmasını sağlamak amacıyla Koç 
Vakfı, Gölcük Kültür ve Yaşam Merkezi’ni hayata geçirir. 

Toplumların yaşadığı büyük travmalar, günümüzde bireylerin bedensel ve ruhsal din-
ginliğini sağlamak üzere kolektif üretim ve paylaşımlarla atlatılmaya çalışılmaktadır. 
Gölcük Kültür ve Yaşam Merkezi, sanayi kentinin karmaşasından kaçarak gelen kent 
sakinleri için dinginliğin yanı sıra ruhsal ve görsel bir zenginlik sunar. Fabrika yerleşke-
sinin çeperindeki yeşillikle kaplı dokuda, topografyada 4-5 m’lik keskin düşüşe neden 
olan fay hattının izinde oluşan çok yıllık ağaçları ve doğal örüntüyü korumak öncelikli 
ve esastır. Sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere iki programlı tasarlanan yapı, ince 
uzun arazide kütlesel olarak da ayrılarak, sırtını yola ve girişe, yüzünü arkadaki doğaya 
dönerek yerleşir. Böylelikle saat kulesi gibi kentsel öğeleri yeşil dokuya taşıyarak yarat-
tığı karşıtlıkla, hem ayrıştırır hem de kütleler arasından yeşil dokuyu içeri alarak bağlar. 

Gölcük Kültür Merkezi oditoryum, sergi salonu, atölyeler, restoran gibi konvansiyonel 
bir kültür merkezinin alt program parçalarını barındırır. Arayışını programsal açıdan yeni 
deneyimler sunmak üzerine kurmaz. Dış dünyanın karmaşasından yalıtılmış dingin bir 
atmosfer sunan yapı, zihinsel yatırımını mimari dilin üretilmesine ve arkitektonik ifade-
nin kurulmasına yapar. Tasarımın esası, belli işlev ve davranış kalıplarını dikte etmekten 
kaçınan doğal ve hoş bir atmosfer sunmaktır. Cephelerde Wrightvari detaylarla kulla-
nılan özel üretim tuğlalar, içeride sıcak ortam sağlayan doğal malzemeler, mekânların 
dar kesitinde örgütleyen ve ölçeklendiren iyi detaylandırılmış ahşap makaslar, mimari 
arkitektoniğin başarısında önemli rol oynar. 
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The building is located in an environment characterized by industrial production. Ini-
tially planned to serve only the production facilities of Ford Otosan, the buildings later 
turned into a social responsibility project and were entrusted to Vehbi Koç Foundation. 
On the site where the buildings are located, an intense green strip of trees separates 
the area from the facilities, creating an introverted natural environment. Due to this 
authentic characteristic of the site, the new living center that will house sports and 
cultural activities almost totally dissolves within the woods as separate masses. While 
the façades facing the road are solid in order to create an introverted serene environ-
ment, the façades in the direction of the view are designed for maximum transparency. 
The building is characterized by the use of natural materials such as wood, copper, and 
especially brick, which has become a part of the identity of the façade. 

Founded at the shore of İzmit Bay on the extension of the natural port, Gölcük has 
developed as an industrial city housing the navy and a shipyard, and operated in the 
background of Istanbul-centered industry since the founding of the Republic. As the 
location of Marmara earthquake in 1999, Gölcük experienced fatal urban destruction as 
well as a social trauma. The urban traces of the social and economical reconstruction 
policies can be observed on the wide site of the automotive factory allocated to Koç 
Group in 2001. In order to respond to the needs of the factory workers and overcome 
the social trauma by enlivening the social and cultural life of the town, the Koç Founda-
tion constructed the Cultural Center ten years after the foundation of the factory.

Societies generally attempt to overcome major traumas by providing physical and spiri-
tual serenity to individuals through collective production and sharing. For the inhabi-
tants trying to get away from the chaos of the industrial city, Gölcük Cultural Center 
offers a spiritual and visual richness. Within the intense green texture at the periphery 
of the factory settlement, the preservation of the old trees and the natural landscape is 
considered essential and primary. With its dual programs of sports and cultural activi-
ties, the building is also massively separated on the narrow and long plot, positioned 
facing nature, with its back towards the road and the entrance. Thus, it distinguishes ur-
ban elements like the clock tower with the contrast created by carrying them into the 
green texture while also connecting them by the green texture in between the masses.

The cultural center accommodates the sub-program components of a conventional cul-
tural center, such as the auditorium, the exhibition hall, workshops and the restaurant. 
It does not define itself based on offering new experiences in terms of the program. 
Providing a serene atmosphere isolated from the chaos of the outside world, the build-
ing mentally invests in the formulation of architectural language and the construction 
of the architectonic expression. The basis of the design is to offer a natural and plea-
sant atmosphere that does not dictate functional and behavioral patterns. The custom-
produced bricks used with Wrightian details, natural materials that provide a warm at-
mosphere in the interiors and the detailed wooden trusses that organize and scale the 
spaces in the traverse section all contribute to the architectonic success of the building. 
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Proje, Harşit Çayı’nın yatağı üzerinde, eskiden beri mesire yeri olarak kullanılan düzlük 
alanda yer alıyor. Yol kenarındaki otopark alanından köprüyle geçiliyor Sema Doğan 
Parkı’na. Köprüyle başlayan upuzun, daracık, yer yer açık, yer yer kapalı bir sokağın 
iki yanına yerleşmiş olan yapılar modern dünyanın yapıları olmakla birlikte, yöresel 
mimarlığın izlerini sürüyor. Bütünüyle ahşap malzeme kullanılarak yapılmış olmalarının 
yanı sıra yine ahşap ayaklarla yerden yükseltilmiş olan yapılar, nem ve su baskını gibi 
doğal etkilere karşı dayanıklı olacak ve doğanın sürekliliğini kesmeyecek şekilde tasar-
landılar. Abartısız, sakin, kullanışlı yapılar tıpkı izlerini sürdükleri ve örnekleri giderek 
azalan yerel, geleneksel yapılar gibi zamanın bütün izlerini taşıyarak yaşlanacak ama 
eskimeyecekler. Benzeri bütün yapılar için söylenebileceği gibi bu yapılar da, yüklen-
dikleri programlar doğrultusunda iyi işletilebilirlerse, anlamlı bir hayatın sağlam parça-
ları olmaya adaylar.

Karadeniz’in dağlık iç kesiminde, Harşit Çayı’nın aktığı derin vadi içine yerleşen, kent 
morfolojisi haşin coğrafyası tarafından belirlenen Gümüşhane, 2000’ler sonrasında ülke-
nin diğer kentleri gibi mimarlık hizmetlerinden yoksun kentsel ölçekte yeni yapılaşma-
lara sahne olmuştur. Bunların içerisindeki istisnai örneklerden biri, Bayburt yönünden 
kente girenleri karşılayan Gümüşhane Kültür Merkezi. Harşit Çayı ile dik yamaçlı tepe 
arasında kalan eski mesireliğe yerleşen Merkez, açık spor ve rekreasyon alanlarıyla 
aynı zamanda bir sosyal merkez. Karşısındaki Gümüşhane Üniversitesi ve TOKİ konutları 
ile hareketlilik kazanan bölgeye seslenirken, bu yeni yapılar arasından hiç de ayrıksı 
olmayan gövdesine rağmen sıyrılıverir: Gövde gösterisi yapmaz; “parlak” malzemelerin 
ardına sığınmaz; sözünü yükseklere söylemez. Kentin girişinde yol eksenine açılanarak 
uzun süre görüş açısında kalır. İnce uzun ahşap bir yaya köprüsüyle çayın üzerinden 
ziyaretçileri kendisine çeker. Önünde akan su kütlesinin ardına çekilir, dağın yamacını 
arka plan haline getirir, ahşap yapılar silsilesi olarak doğrusal biçimde araziye yerleşir. 
Sözünü coğrafi bağlamla ilişkisi üzerinden kuran Kültür Merkezi, ahşap direkler üzerinde 
yükselip “yer”e mümkün olduğunca az dokunarak, bir “yer” kurmaya çalışır. 

Gümüşhane’nin yemek ve el işi kültürünün gelişimine destek veren ve ürünlerin ser-
gilenmesine evsahipliği yapan Merkez’in, Karadeniz’in ahşap çatkı yapı geleneğini kul-
lanarak mimarlık kültürüne çağdaş bir katkıda bulunması doğru bir yaklaşım olarak 
belirir. Geleneksel konutlarda oda birimlerinin çok işlevli kullanımı konusunda benim-
senen esneklik, Kültür Merkezi’nin de belirgin temalarından biridir. Mekânlar dışarıdan 
veya içeriden doğrudan bir işlevi işaret etmez. Giriş köprüsünün sürekliliğinde açık ve 
kapalı mekân olarak devam eden “sokak”, çok amaçlı salon, restoran, atölyeler ve açık-
hava amfisini bir arada tutan esas örgütleyicidir. Salon, düğünden konsere, tiyatrodan 
konferansa tekrar tekrar düzenlenirken; restoran ve atölyeler bloğu gerektiğinde sa-
lon ve amfi hizmeti verebilecek şekilde esnek kurgulanabilir. Az maliyetli ama zamana 
dayanıklı malzemelerle iyi detaylandırılmış ahşap yapılar... Tümü, Kültür Merkezi’nin 
alçakgönüllü formal biçimlenişine katkıda bulunur. Kalender bir tutumun sezildiği Gü-
müşhane Kültür Merkezi, “yüksek kültüre” seslenmek üzere değil, halkın kolayca be-
nimseyebileceği, halk kültürünün gelişimi için kurulduğunu göstermek için mimarlığın 
araçlarının başarılı biçimde kullanıldığı bir “yer”.
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The project is located on the river bed of Harşit Spring, on a flat area of land that has 
been used as an excursion spot for a long time. Sema Doğan Park is accessed by a 
bridge from the parking area at the side of the road. Located on the two sides of the 
long, narrow, sometimes open, sometimes closed street that begins with the bridge, 
the buildings belong to the modern world, but also possess characteristics of traditional 
architecture. Constructed totally in wood, the masses are elevated from the ground on 
wooden stakes, and are designed to resist natural factors such as moisture and flood 
and provide a continuity of nature underneath. Similar to the diminishing local and 
traditional buildings that they recall, the modest, serene and functional buildings will 
age carrying all traces of time, but will not wear out. As a statement valid for all similar 
buildings, they have a great potentiality to become substantial components of life if 
they can be operated successfully in accordance with the functional program.

Located in the inner mountainous areas of Black Sea region, within the deep valley the 
Harşit spring flows through, Gümüşhane is a city whose urban morphology is determined 
by its severe geography.  Like other cities in Turkey, Gümüşhane witnessed new forma-
tions at the urban scale after the 2000s, but without the involvement of architectural 
services. Among these new buildings, one of the exceptional examples is Gümüşhane 
Cultural Center, which greets visitors approaching from the direction of Bayburt. Settled 
in the former recreation area between Harşit Spring and the steep slope, the Cultural 
Center is also a social center with its outdoor sports and recreation areas. The area has 
already acquired liveliness with Gümüşhane University and TOKI Residences, but the 
Center is distinguished among these buildings and stands out in spite of its mass, which 
is not exceptional at all. It does not show off, hide behind “shiny” materials or make 
high statements. Due to its position parallel to the road at the entrance of the city, it 
remains within view for a long time. With a long and thin wooden pedestrian bridge, it 
attracts visitors over the spring. Standing back from the mass of water flowing in front 
of it, the building makes the slope of the mountain its background and settles linearly 
on the site as a sequence of wooden structures. Constructed in close relationship with 
the geographical context, the Cultural Center is elevated on wooden poles, in an effort 
to touch the ground minimally, creating a “locus”.  

In line with the development and exhibition of the culinary and local handcrafts cul-
ture of Gümüşhane, the Center makes use of the traditional wooden structural system 
common to the Black Sea region-a suitable approach that makes a contemporary con-
tribution to the local architectural culture. The flexibility adopted in traditional houses 
for the multi-functional use of the rooms is one of the clearest themes adopted for 
the Cultural Center. Spaces do not directly signify a specific function, from the outside 
or the inside. Continuing as an interior and exterior space at the extension of the en-
trance bridge, the “street” is the main organizing element that unites the multi-purpose 
hall, restaurant, workshops and the outdoor amphitheater. As the hall is reorganized 
for various uses, from wedding ceremonies to concerts, theaters and conferences, the 
restaurant and the workshop block can be organized flexibly to serve the hall and the 
amphitheater when necessary. Low cost wooden structures elaborately detailed with 
durable materials contribute to the modest formation of the Cultural Center. With its 
modest atmosphere, rather than attempting to reach “high culture”, Gümüşhane Cul-
tural Center is designed as a “locus” that people can readily adapt to, where architec-
tural devices are successfully utilized allow it to contribute the local culture of people.
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Eyüp Evlendirme Dairesi projesi, kentin en eski yerleşim alanlarından biri olan Eyüp’te, 
Haliç kıyısında yaya yolu ile deniz arasındaki seviye farkını bir gezinti rampası ile birleş-
tiren bir tür yapısal peyzaj elemanı olarak ele alındı. Projenin, farklı seviyelerdeki plat-
formlar arasına yerleştirilen yapısı, kültürel aktivitelere yönelik çeşitli işlevleri ve söz ko-
nusu yapısal peyzajın bir parçası olarak düzenlenen kurgusuyla, çok amaçlı bir kültürel 
yapı özelliği kazanması hedeflendi. Yapıda bir nikâh salonu, çok amaçlı etkinliklerin de 
düzenlenebileceği bir düğün salonu ve 382 kişi kapasiteli bir tiyatro salonu tasarlandı. 
Galerili fuaye alanına açılmakta olan tiyatro alanı, hem seyirci hem de sanatçıya yönelik 
mekânsal ihtiyaçları karşılayacak bir planlama kurgusuna sahiptir.

Bizans’ın doğal limanı, Osmanlı’nın denizcilik ve ticaret, Türkiye’nin sanayi, 1990 sonra-
sının kültür limanı Haliç, tarihi boyunca sürekli dönüşen kentsel bir “palimpsest varlık” 
olmuş. 1985 Haliç Nazım Planı ile farklı ölçeklerde 4.000’e yakın metruk sanayi yapısın-
dan oldukça tartışmalı biçimde “temizlenen” kıyılar, sanayide çalışan kesimin aileleriyle 
birlikte bölgeyi boşaltmasıyla demografik olarak da büyük değişim geçirdi. Sanayiden 
“arındırılan” yaklaşık 1 milyon m²’lik alan, geometrik desenli tanımsız yeşil parçalar 
şeklinde “kamuya açılmış” oldu. Metropolün merkezinde kültür ve rekreasyon alanı 
yaratma hevesiyle çıkılan yol, doğru planlama ve yaratıcı dönüşüm için atılması ge-
rekli adımların zorluklarına takıldı. 1994’te Koç Sanayi Müzesi’nin “Haliç’in zincirleri”ni 
göğüsleyerek başlattığı dönüşüm, son yirmi yılda restore edilen kültür ve eğitim yapı-
larıyla hız kazandı. Çevresinden mekânsal ve sosyal anlamda kopuk ve içe dönük tekil 
yapı dönüşümleri, örneğin Bilgi Üniversitesi’nin Silahtarağa Elektrik Santrali’ni Santral 
İstanbul’a dönüştürmesiyle alan ölçeğine taşındı ve kentle ilişkilenme isteği bölgede 
yaşayan halka yansımaya başladı.

Kültür merkezinin bağlamsal ve formal biçimlenişinin esası, tekil kültür yapısının içine 
doğduğu fiziksel ve sosyal mekânda bağlayıcı, kapsayıcı, uzlaştırıcı bir rol oynama is-
teğine dayanır. Haliç kıyısında belediyenin tek kültür merkezi, en baştan programsal 
olarak içerisinde nikâh / düğün gibi kolektif kullanımın en sıklıkla yer aldığı mekân 
olarak tanımlanır. Sergi, toplantı gibi kültürel etkinlikler, yapıda program ve mekânsal 
açıdan ikincil kılınır. 1980’lerin sonundan beri dünya mimarlarının tartıştığı, farklı hatta 
bazen çelişen programları tek bir çatı altında bir araya getirerek kente / kentliye ait 
yapılar elde etme yaklaşımı, örneğin Koolhaas’ın bir kültür yapısı olarak Rotterdam 
Kunsthall’da denediği gibi, burada da karşımıza çıkar. Silahtarağa Caddesi’nden yakla-
şırken önünüzde dalgalanan, üzerinde yürünebilen ahşap rampa ve seyir teraslarıyla 
topografyanın içinde eritilen “yapı gibi olmayan bir yapı”... Kendisini konstrüktif peyzajın 
parçası olma iddiası üzerinden inşa eden yapının üzerinden Haliç kıyısına inme deneyi-
mi, iç mekândaki deneyim kadar önceliklidir: Rampalarda gezinmek, teraslarda durup 
manzaraya bakmak, tümüyle şeffaflaştırılmış cephelerinden içeride neler olduğuna is-
temsiz biçimde dahil olmak, kıyı kotuna yaklaşırken ise yapının aslında bir rampa-yapı 
olduğunu keşfetmek... Kültür merkezinin içindeki deneyim de görme ve görünür olma 
üzerine kuruludur: Şeffaf yüzeyler sadece dış cephelerde kullanılmaz; bir “gösteri/ş”in 
mekânı olan nikâh salonu görsel olarak dahil olabildiğiniz mekânın kalbine yerleştirilir. 
Eyüp Kültür Merkezi, semtte yaşayanların günlük deneyimine mekânsal olarak hemen 
dahil olmak üzere dışa dönük bir kültür merkezi olarak tasarlanır. Üst yoldan yapıya 
farklı kotlarda altı giriş tanımlanmış olsa da, bu deneyimi üst kottan alt kota ya da tersi 
biçimde yaşayabilmek, belediyenin mekân yönetimindeki tercihi nedeniyle, şimdilik 
özel izin gerektiriyor. 
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Located in Eyüp, one of the oldest settlements in Istanbul, the Wedding Hall project has 
been handled as a kind of constructive landscape element, a promenade ramp that 
bridges the level difference between pedestrian road at the shore of Golden Horn and 
the sea. With its construction settled in between platforms at different levels, diverse 
functions addressing cultural activities and structure organized as a component of the 
constructive landscape mentioned above, the project was intended to be a multi-pur-
pose building of culture. The building includes a wedding hall, a banquet hall that can 
be used for multi-purpose activities and a theatre hall with a capacity of 382 people. 
Opening out to the foyer area with an atrium, the theatre area has a plan organization 
that responds to the spatial needs of both the audience and the actors.

As the natural port of Byzantine Empire, the navigational and commercial port of the 
Ottoman Empire, the industrial port of Republican Turkey and the cultural port of the 
post-1990 period; the Golden Horn is an urban “palimpsest” that has been in continu-
ous transformation throughout its history. Having been “cleaned” of approximately four 
thousand derelict buildings and former industrial structures of different scales in the 
scope of a rather disputable Golden Horn Master Plan decision from 1985, the area also 
underwent a considerable demographic transformation after the people working in in-
dustry deserted the area together with their families. “Decontaminated” from industry, 
an area of around one million square meters was “opened to the public” as undefined 
green plots with a geometrical pattern. The process was initiated with the enthusiasm 
to generate a cultural and recreational area at the center of the metropolis, but was 
inhibited by the difficulties in taking the necessary steps for a correct planning and 
creative transformation. Initiated by the Koç Museum of Industry, standing against the 
chains of Golden Horn, this transformation has been accelerated by the cultural and 
educational buildings restored during the last two decades. With the  transformation 
of Silahtarağa Electrical Station to Santral Istanbul by Bilgi University, singular building 
transformations spatially and socially detached from their environment have shifted 
towards an urban scale, generating an interest in the local inhabitants to interact with 
the city.

The basis of the contextual and formal organization of Eyüp Cultural Center rests on the 
will of the singular cultural building to take on a bonding, inclusive and conciliatory role 
within its physical and social space of origin. As the only cultural center of the munici-
pality, its program has been intended to host wedding ceremonies from the very begin-
ning, as the most common form of collective use. Cultural activities such as exhibitions 
and meetings are programmatically and spatially considered secondary. As discussed 
worldwide by architects since the end of the 1980s and experimented with by Koolhaas 
with the cultural building of Rotterdam Kunsthall, the approach encountered here is 
the gathering of different and sometimes even conflicting programs under a common 
roof in order to obtain buildings that belong to the city and its inhabitants. Approach-
ing from Silahtarağa Street, one encounters undulating wooden ramps, terraces and a 
“building unlike a building” dissolved within the topography. In the building that was 
founded on the claim that it would become a part of the constructive landscape, the 
experience of descending to the Golden Horn shore is as primary as the experience of 
the interior space: Walking around on the ramps, standing on the terraces to enjoy the 
view, involuntarily getting involved in the interior events through the totally transpar-
ent façades and discovering that the building is actually a ramp-building as the shore 
level is approached...The interior experience of the cultural center is based on seeing 
and being visible. The transparent surfaces are not only used on the exterior façades. 
The wedding hall, a show place, is located at the heart of the space that one can visu-
ally get involved in. In order to instantly take part in the daily life experience of the 
inhabitants of the district, Eyüp Cultural Center is designed to be an extroverted cultural 
center. Although six entrances from the upper road have been defined for the building, 
at present, the experimentation of this experience from the top level to the bottom, or 
vice versa, requires special permission due to the spatial management preferences of 
the municipality.
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Yalova bir doğa ve endüstri kenti. Birbirine tamamen zıt olan bu iki kimliğin bu kentte 
iç içe geçtiğini, birbirinden beslendiğini, hatta karşıtlığın oluşturduğu tansiyonun kentin 
özgül ruhunu koşulladığını söylemek yanlış olmaz. 

Yapının, bir “kültür merkezi” olarak sözü edilen ruhun egemen olduğu kentle ve kent-
liyle kuracağı ilişkinin biçimi, tasarımın ana damarı olarak ortaya çıkar. 600 kişilik çok 
amaçlı salon, 150 kişilik seminer salonu, nikâh ve sergi salonları, kütüphane, ofis ve 
kafeterya gibi alanlar, farklı kotlardan birbiriyle ilişkiye geçer. Bu kitleleri birbirine bağla-
yan “gezinti rampası”, korunaklı bir iç sokak olarak ziyaretçinin gündelik hayatını renk-
lendirmeyi dener. Kitleler arasında kalan boşluklarda ise rekreasyon ağırlıklı işlevler ve 
yardımcı servis alanları yer alır. 

Yalova Belediyesi son yıllarda kentin kültürel hareketliliğine yönelik yatırımlarını geniş-
letmiş; kent merkezinde yer açtığı konservatuar ve tiyatro salonlarının ardından, bölge-
de çok sayıda yatırımı olan Akkök Grubu’nun desteğiyle, şirketin kurucusu adına sınırlı 
bir yarışmayla elde edilen kültür merkezini 2011 yılında kentin kültürel ve sosyal ya-
şamına sunmuştur. Atatürk Stadyumu çevresinde dönüşmekte olan kentsel doku için 
Raif Dinçkök Kültür Merkezi tetikleyici olmuş, örneğin birkaç yıl sonra hemen karşısında, 
çağdaş bir tasarımla, Türkiye’nin ilk çocuk tiyatrosu ve kütüphanesi inşa edilmiştir.

Yalova, % 82’si hâlâ kırsal, ekolojik çeşitliliği ve endemik bitkileriyle ülkenin ilk özel 
arboretumuna evsahipliği yapacak kadar gelişkin doğa kültürüne sahip bir kenttir. Ken-
tin sahip olduğu bitki kültürünü, arsanın kenarına çekilerek yer açtığı geniş bahçeye 
taşıyan kültür merkezi, aynı zamanda iç ve dış arasına konumlandırdığı ara mekânına 
da taşıyarak öne çıkarır. Görünen tek bir esas yüze sahip, ardına saklı sahne, fuaye, 
salonlardan oluşan konvansiyonel kültür merkezi tipolojisini kıran Raif Dinçkök Kültür 
Merkezi, kendisini öncelikle çokyüzlü bir kabuk olarak tanımlayarak geriye çeker. Kabu-
ğun yüzeyleri, delikleriyle hava geçirgen, paslanarak zamanla renk değiştiren, zamanın 
izinin sürülebildiği çelik plakalardan oluşur. Yalova bir endüstri kentidir aynı zamanda; 
çelik, pas, kentlinin belleğinde endüstriyel üretimle çağrışımsal ilişkiler kurmaya yarar. 

Çağdaş formların muhafazakâr tipolojileri gizlemeye yaradığı bilindik kültür merkezle-
rinde, benzer beklentilerle güdülenmiş izleyici için Raif Dinçkök Kültür Merkezi, sarsıcı 
bir deneyim sunar. Bir aralıktan sızılarak havadar ara mekâna girildiğinde ilk izlenim, 
yapının kabuğundan bağımsızlaştırılmış heykelsi formlara, üzeri grafik baskılarla do-
natılmış ve arkitektonik etkisi güçlü yüzeylere sahip serbest yapı kütleleridir. Kütleleri 
bağlayan rampalar örgüsü, çok amaçlı salon, kütüphane, nikâh ve sergi salonları, kafe 
gibi farklı işlevli kütleler arasında sirkülasyonu sağlamanın ötesinde, kabuk ile kütleler 
arasındaki ara mekânı, zemin ile terasları deneyimlemeye olanak tanır. Farklı program-
lara sahip yapılar, konstrüktif peyzajın bir parçası olarak algılanmaya başlanır. Algıları 
tetikleyen, başarılı bir sinematik mekân kurgusudur kentliye sunulan.
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Yalova is a city of nature and industry. It would not be wrong to say that these two to-
tally contrasting modes of existence are actually intertwined in this city and nourished 
by each other, with this duality adding to the authentic aura of the city.

As a “cultural center” in a city dominated by this aura, the form of the relationship that 
the building establishes with the city and its habitants constitutes the essence of the 
design. Different areas such as the 600-seat multi-purpose hall, the 150-seat seminar 
hall, wedding and exhibition halls, the library, the offices and the cafeteria are related 
to each other at different levels. The “promenade ramp” that connects these masses 
as a sheltered inner street attempts to enliven the daily life of the visitor. The voids in 
between the masses accommodate recreational functions as well as the supporting 
service areas.

The Municipality of Yalova has recently expanded its investments in the cultural liveli-
ness of the city. Following the opening of the conservatory and theater halls at the city 
center, the cultural center that emerged from a limited competition in 2011 has been 
added to the cultural and social life of the city, with the support of the Akkök Group, 
who have several investments in the region. Named after the founder of the company, 
Raif Dinçkök Cultural Center has acted as a generator within the transforming urban 
pattern around Atatürk Stadium, triggering the construction of the first children’s the-
ater and library with a modern design a few years later.

With 82% of its land considered rural area, Yalova is a city with a developed culture 
of nature, and is the site of the first private arboretum in the country, with its ecologi-
cal variety and endemic plant species. Recessed towards the edge of the site to make 
room for the wide garden that represents the plant culture of the city, the Cultural 
Center emphasizes the same concept by carrying it over to the intermediate space bet-
ween the interior and the exterior.  Breaking the conventional cultural center typology 
that consists of a single primary face with the stage, foyer and halls concealed behind, 
the Center primarily defines itself as a multi-faced shell and stands back. The surfaces 
of the shell consist of steel plates with holes that rust and change color, showing the 
traces of time. Yalova is also an industrial city, thus the steel and rust help the estab-
lishment of connotative relations with industrial production in the collective memory 
of the inhabitants.

For an audience accustomed to conventional cultural centers, where modern forms 
conceal conservative typologies, Raif Dinçkök Cultural Center presents a staggering ex-
perience. When permeated into the airy intermediate space, the first impression is cre-
ated by the free masses of building that have sculptural forms freed from the exterior 
shell and highly architectonic, powerful surfaces covered with graphic prints. Besides 
providing circulation between the masses of varying functions such as the multi-pur-
pose hall, the library, the cafe, wedding and exhibition halls, the pattern of ramps that 
connect the masses provides the opportunity to experience the ground and the ter-
races as well as the intermediate space between the shell and the masses. Buildings 
with varying programs are perceived as components of the constructive landscape. This 
perception is triggered by a successful cinematic spatial organization presented to the 
inhabitants of the city.
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Sınırlı sayıda davetli mimari çalışma arasından seçilen projenin ana teması “avlu/korun-
ma/sığınak” fikri; yoğun şehir hayatında, insanların çeşitli doğa etkenleri (kar, rüzgâr, 
deprem, yangın) sebebiyle kamusal alanlara ihtiyaç duymalarından doğdu. Salt bu ne-
denlerle bile örtülere, saçaklara, nişlere ve duvarlara ihtiyaç vardır. İstanbul gibi hızla 
büyüyen ve problemleri de aynı oranda artan şehirlerde örtülü/çevrili kamusal alanların 
artırılması gereklidir. Bu doğal ihtiyacı şu günlerde alışveriş merkezlerine terk eden ka-
musal yapılaşma alanlarının aksine, avlunun her yönden insanları davet etmesini/içine 
almasını ve aynı zamanda atölyeler, dinlenme alanları, sergi alanları ile çevreleyerek 
güçlü bir kültürel odak noktası hüviyeti kazandırmaya çalıştık.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi, kent politikaları / sosyolojisinde göç ve sanayileşme ol-
guları çerçevesinde tartıştığımız, merkezsiz ve yönsüz yığışma şeklinde, hızlı bir kentsel 
büyüme ile biçimlenmiştir. Metropolün görece merkezinde olmasına rağmen, yıllar için-
de yurtiçi ve yurtdışından göçlerle oldukça heterojen bir nüfusa kavuşan bölgede, kül-
türel ve sosyal ihtiyaca seslenen kamusal mekân ve açık alanların eksikliği hemen göze 
çarpar. Zeytinburnu Belediyesi tarafından 2007’de inşa edilen Kültür ve Sanat Merkezi, 
hemen yanındaki Kaymakamlık Binası’nın 2013’te yıkılarak yerine geniş bir meydan 
yapılması ile ilçe merkezinde kamusal ölçekte prestijli bir yapı haline gelmiştir. Doğu-
sundaki 117 dönümlük askerî bölge boşaltılarak, sosyal donatılı ve açık spor alanlarının 
yer alacağı kent parkının yapımı gerçekleşirse, Zeytinburnu’nun sosyo-kültürel anlamda 
bütünlüklü ve canlı bir kentsel yaşama kavuşacağı öngörülebilir.

Merkez, kentsel ve demografik yapıdaki bu dengesizliklerin törpülenmesi ve izolasyon-
ların giderilmesi için hem jeneratör hem uzlaştırıcı bir rol oynar. Türkiye’de son yıllarda 
bir yapı tipolojisi olarak gelişen belediye binası - kültür merkezi birlikteliğinin kırılması 
ve merkezin ilçenin coğrafi merkezine yerleştirilmesi, bu anlamda doğru bir karardır. 
Kültür sanat merkezleri, seslendikleri kitleye göre biçimlendiklerinde başarılı modeller 
yaratılabilir. Merkezin nasıl bir iklime sesleneceğinin bilincinde olan tasarımcılar, önce-
likle yapının çevresine karşı geçirgenliğini ve şeffaflığını artırarak “üst” ile “alt” arasındaki 
geleneksel sınırları / mesafeleri kırarak kültürün demokratikleştirilmesi yolunda mimar-
lığın araçlarını kullanırlar. Merkeze gelen ziyaretçilerin ilk algısı, meşhur kültür korkusu-
nu tersine döndürecek, kendilerini rahat hissettirecek bir ortamdır: Yapının merkezinde 
yer alan şeffaf çatı örtüsünün sağladığı günışığı ve kurduğu avlu / sokak düzeni saye-
sinde içeride ve dışarıda olmanın fiziksel sınırlarını eriten mekân, ziyaretçinin aktif ya 
da pasif, rahatlıkla ilişki kurabileceği bir yerdir. Atölyeler, derslikler, sergi salonu, kafe, 
sirkülasyon öğeleri, tiyatro ve sinema salonunun ana fuayesi avlu etrafında kurgula-
nır. Kapalılık gerektiren tiyatro ve sinema salonu meydana bakacak şekilde yerleştirilir, 
fakat fuayelerin dış cepheye alınıp dengeli bir şeffaflıkla meydana açılması, özellikle 
gece ışıkları ile merkeze ve meydana canlılık ve çekicilik kazandırır. Ahşap malzemenin 
tasarım ve uygulama kalitesi, iç mekânlardaki arkitektonik ifadenin başarısında önemli 
rol oynar. Tarih içinde bölgedeki zeytin ağaçlarının ilçeye adını vermesine ithafen, Ege 
bölgesinden getirilen 400 yıllık bir zeytin ağacı orta avluya, toprak zemine yerleştirilmiş-
tir. Zeytinburnu’nun simgesi olarak zeytin ağacının buradaki varlığı, ekolojik ve etik bir 
tasarım anlayışına / permakültüre göndermede bulunur. 
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Selected among a limited number of invited proposals, the project has the concept 
of “courtyard / shelter”, inspired by the necessity people feel for public spaces within 
intense metropolitan life and their need for protection against various natural factors 
(snow, wind, earthquakes, fire). Consequently, the need for sheltered public spaces 
protected with canopies, eaves, niches and walls is evident.  Especially in rapidly gro-
wing cities with increasing problems, like Istanbul, there should be more sheltered / 
protected public spaces. In response to the public constructed environment that has 
abandoned this natural need in favor of shopping malls, the Cultural Center is an invit-
ing complex that draws people in from all directions from the courtyard. Surrounded 
by workshops, recreation spaces and exhibition areas, we tried to generate an identity 
with a powerful cultural focus.

Zeytinburnu district of Istanbul has been shaped by rapid urban growth in the form of an 
acentric, non-directional agglomeration that has been discussed within the framework 
of migration and industrialization in urban politics/sociology.  Although it is located near 
the center of the metropolis, the region has acquired a rather heterogeneous popula-
tion due to national and international migrations and has insufficient public spaces and 
open areas that respond to increasing cultural and social needs. Constructed by the 
Municipality of Zeytinburnu in 2007, the Culture and Arts Center has become a presti-
gious public building at the center of the district after the demolition of the adjacent 
district governorate building in 2013 and the conversion of its site into a wide public 
plaza. There are plans to evacuate the 117-thousand square meter military zone east 
of the center and convert the site into an urban park with open sports areas and social 
facilities.  If these plans are carried out, Zeytinburnu will likely acquire a socio-culturally 
complete and vivid urban life.

In the process of moderating instabilities in the urban and demographic structure and 
eliminating isolations, the center takes on both a generator and a conciliatory role. In 
this respect, it was a good decision to break away from the municipality building / 
cultural center typology that has evolved in Turkey during the last decade and position 
the center at the geographical center of the district. When culture and arts centers are 
designed with reference to the people they address, it becomes possible to generate 
successful models. Conscious of the medium and atmosphere that the center is meant 
to address, the designers primarily focused on improving the permeability and trans-
parency of the building, dividing the traditional borders and distances between the 
“high” and the “low” and making use of the tools of architecture in the democratization 
of culture. The initial perception of visitors is a medium that will make them feel com-
fortable and combat the infamous fear of culture: With the transparent roof providing 
daylight and creating a courtyard/street order, the space located at the center of the 
building dissolves the physical borders between the interior and the exterior, allowing 
the visitor to actively or passively relate with the center. Components such as work-
shops, classrooms, an exhibition hall, a cafe, and circulation elements are organized 
around the courtyard, the main foyer of the theater and the cinema. The theater and 
cinema halls that require roofing are positioned facing the plaza. With the foyers lo-
cated at the exterior façade and opening out to the plaza with a well-balanced sense 
of transparency, the center and the plaza acquire liveliness and become point of at-
traction, especially with the nighttime lighting. The quality in the design and implemen-
tation of wood plays a significant role in the success of the architectonic expression. 
Dedicated to the historical narrative, according to which the district is named after the 
olive trees in the region, a 400-year-old olive tree transferred from the Aegean region 
has been placed at the central courtyard in the soil ground. As a symbol of Zeytinburnu, 
the presence of the olive tree makes reference to an ecological and ethical design ap-
proach and permaculture.

1
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Yapı 2004 yılında, Ankara Çankaya’da, farklı kullanımlara açık olması kriteriyle planlandı. 
Fransız Kültür Merkezi, inşaatı devam eden binayı satın alarak kültür merkezine dönüş-
türülmesi için iki aşamalı bir yarışma düzenledi. Yarışma tarafımızca kazanıldı ve proje 
müellifi olduğumuz yapının iç mekân düzenlemesi de tarafımızca kurgulandı. Yapının 
yan sokağa açılan alt zemin katı medya merkezidir. Bu katta çocuklar için ayrı bir bölü-
mün de yer aldığı kütüphane bulunmaktadır. Zemin kat karşılama alanı olup kitap satış 
birimi ve kafeterya burada yer almaktadır. 1. katta pedagoji bölümü ve merkezin idari 
birimleri yer alır. 2. ve 3. katta sınıflar şeffaf bölme duvarlarla şekillenir. 4. katta elçilik 
görevlileri yer almaktadır, 5. katta ise sinema salonu ve kokteyl terası bulunmaktadır. 
Sinema salonu çok amaçlı bir salon düzenindedir. 

Türkiye ile Fransa arasında özellikle dil ve kültür alanındaki yoğun etkileşimi, dilimizdeki 
kelimelerin yaklaşık sekizde birinin Fransızca kaynaklı olduğu bilgisi üzerinden ölçmek 
mümkündür. Dil ve kültür olgusunun bu denli içiçeliği, bir ülkedeki yabancı elçiliklerin 
toplumlar arasındaki kültürel bağları güçlendirmek üzere en temel faaliyetlerini dil ol-
gusu üzerinden başlatmalarına neden olmaktadır. Fransız Kültür Merkezleri, Türkiye’nin 
üç büyük kentinde etkinliklerini yoğunlaştırmış, İstanbul, İzmir ve Ankara’nın en büyük 
meydanlarına yakın, nitelikli yapılarda konumlanmışlardır. Bu merkezlerin mimari tasa-
rımlarıyla öne çıkan yapıları kullanmaları, mimarlıkların da toplumların etkileşiminde-
ki önemine yaptıkları vurgu olarak okunmalıdır. Ankara Fransız Kültür Merkezi, Kızılay 
Meydanı’na yürüyüş mesafesinde konumlanan ve nitelikli mimarisiyle kent belleğinde 
yer etmiş binasını, 1999 depreminde hasar görmesinin ardından bırakmak durumunda 
kaldı. Bugün biri Kızılay’da, diğeri kentin yeni gelişen ve özellikle yabancı elçiliklerin 
kançılarya ve rezidanslarının bulunduğu Yıldız bölgesinde nitelikli bir yapı olmak üzere 
iki yapıda hizmet veriyor.

Çankaya Yıldız’da apartman / ofis gibi kentsel örüntünün başat aktörlerinin rol aldığı 
türdeş bir kentsel doku içine yerleşen yapı, imar koşullarının olanakları çerçevesinde 
kendisini bulunduğu sokakta farklı kılmayı başarır. Fransız Kültür Merkezi’nde, çoğun-
lukla derslik ve ofisleri içeren katlarda gereksinime göre öne arkaya çekilerek yaratı-
lan kütle hareketliliği, böylelikle teras ve balkonlarla açıkhava olanağını beraberinde 
getirir. Apartmanı bir tip kılan mülkiyet biçiminden bağımsız olması nedeniyle, türdeş 
programlı birimler, sınırlı metrekare içinde birbirinden farklı mekânsal kaliteler içerecek 
biçimde tasarlanmıştır.  

Dil eğitiminin öncelikli olduğu elçilik kültür merkezleri, ülkemizde, kütüphane, multi-
medya merkezi, toplantı, sergi salonu, restoran gibi mekânları ile bir ülke kültürünü 
başka bir kültürle buluşturmanın farklı mecralarını kullanırlar. Düzenlenen sınırlı yarış-
mayı kazanan Fransız tasarımcı Constance Guisset’nin, kültür merkezinin giriş katında 
yer alan restoran / kafe / kitabevindeki mobilya ve aydınlatmaları, ziyaretçilerine Fran-
sız endüstriyel tasarımı ile Fransız yemek kültürünü bünyesinde buluşturan bir kültürel 
öğrenme ve deneyimleme merkezi sunarak yapının programını zenginleştirir.
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Planned to be flexible and adaptable to different uses, the building was designed in 
2004 in the Çankaya district of Ankara. The French Cultural Center purchased a build-
ing under construction and organized a two-phased architectural competition for its 
conversion to a cultural center. Our office won the competition and the interior design 
of the building was also carried out by us. The lower ground floor of the building that 
opens out to the side street is a media center. This floor also accommodates the library, 
which has a special section reserved for children. As the welcoming area, the ground 
floor also includes the bookstore and the cafeteria. While the department of pedagogy 
and the administrative units of the center are located on the first floor, the second 
and third floors accommodate the classrooms, divided by transparent partitions. The 
embassy staff is located on the fourth floor, and the cinema room and the terrace for 
cocktails are located on the fifth floor. The cinema room has the organization of a multi-
purpose room.

The intense linguistic and cultural interaction between Turkey and France can be un-
derstood from the fact that one out of eight Turkish words are French in origin. Due to 
the intertwined nature of language and culture, embassies regard language as the basis 
for many activities aiming to improve the cultural bonds between societies. With their 
activities concentrated especially in the three major cities of Turkey, the French Cul-
tural Centers in Istanbul, Izmir and Ankara are located in qualified buildings close to the 
largest public squares of the cities. These centers are located in buildings standing out 
with their architectural designs, and emphasize the importance of architecture in the 
interaction of the societies. The Ankara French Cultural Center was originally located in 
walking distance to Kızılay Square, in a building that takes a distinguished place in the 
collective memory of the city with its qualified architecture. However, the Center had to 
leave this building after the damage caused by the earthquake in 1999. At present, it is 
operating from two different buildings, one in Kızılay and the other in a qualified build-
ing in the Yıldız district, a developing area where the consulate and residence buildings 
of the embassies are located.

Nestled within a generic urban pattern consisting of apartments and offices, the build-
ing at Çankaya Yıldız manages to stand out in its street, within the constraints of the 
building regulations. Mostly occupied by classrooms and offices, the floors of the French 
Cultural Center are projected and recessed according to the program, creating a mass 
movement that generates the possibility of open terraces and balconies. Freed from 
the ownership constraints that limit the apartment block within a typology, units with 
identical programs are designed to exhibit diverse spatial qualities. 

With the primacy of language education, the cultural centers of embassies in Turkey 
make use of libraries, multimedia centers, meeting and exhibition halls and restau-
rants as diverse media where Turkish culture encounters the culture of other countries. 
Decorated with furniture and lighting fixtures designed by French designer Constance 
Guisset, who won a limited competition, the restaurant / cafe / bookstore located at 
the entrance floor of the Center enriches the building program by creating a center of 
cultural learning and experimentation that unites French industrial design with French 
culinary culture.

1
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Dünya haritasını karşımıza koyduğumuzda, en uç ve ücra noktadadır Anadyr Çukotka. 
Dünyanın bittiği yerde, karlarla kaplı, rüzgârın şekil verdiği bir coğrafyada, -50 dereceler-
de kullanılacak bir kamusal yapı tasarlamak elbette ki heyecanlı, bir o kadar da  zahmet 
gerektiren ve zorlu bir hedefti. Buz kütlelerinden yola çıkarak rüzgârın yumuşattığı bir 
kütle tasarlamayı arzu ettik. Bering Boğazı’nda, az da olsa rastladığımız güneş doğup 
batarken binanın rengine yansısın, ısıtsın istedik.

Kültür Merkezi, Asya ile Amerika kıtalarının birbirine en yaklaştığı coğrafya olan Bering 
Boğazı’nı içine alan Rusya’nın özerk Çukotka bölgesinin başkenti Anadyr’da inşa edilir. 
Anadyr Irmağı havzasına oturan liman kenti, yıl boyu ortalama -22 ile +11 arasında de-
ğişen sert Kuzey Kutbu iklimine sahip, yaz-kış dış dünya ile karayolu bağlantısı kesik, 
kışları bazen denizin donması nedeniyle ancak helikopterle ulaşılabilen 13 bin nüfuslu 
bir kent. Sert iklim ve coğrafyanın yanı sıra dünyadan yalıtılmışlığın neden olduğu sos-
yal ve kültürel durgunluk, bölgede yatırımları bulunan bir Türk inşaat şirketi aracılığıyla 
hayata geçirilen Anadyr Kültür Merkezi’nin getirdiği canlanma ile giderilir.

Kentin doğusunda, Anadyr Irmağı’nın denize kavuştuğu noktada, limana hâkim bir tepe-
de konumlandırılan kültür merkezi, kentsel simge niteliğindeki Trinity Katedrali ve Saint 
Nicholas Heykeli’yle oluşturduğu meydanla, önemli bir kamusal mekân yaratır. Kentsel 
örüntüsü dağınık ve kent mimarlığına ait repertuarı zayıf olan Anadyr için önemli bir 
kültürel ve sosyal yaşam jeneratörü haline gelir. İklim dışında önemli bir referansı ol-
mayan coğrafyada tasarımcılar, jeneratör olma iddiasındaki kültür merkezini, “rüzgârın 
yumuşattığı buz kütleleri” metaforu üzerine inşa ederler. Denizden ve kentten yakla-
şanlar için görsel algıyı tetikleyen / çoğaltan, mekânlarıyla zenginleştiren formal bir 
biçimlenişe sahiptir. Sibirya buzullarının tekdüze renkliliğinde, güneşin nadir göründüğü 
bu coğrafyada Anadyr kenti, asal renklerin cümbüşüne sahne olur. Kentteki rengarenk 
dörtgen kütlelerin aksine, Anadyr Kültür Merkezi’nin akışkan formlarında toprağın sıcak 
renkleri seçilir. Oditoryumun öncelikli programı kurduğu merkezde, müze, gece kulübü 
ve eğitim merkezi ikincil program öğeleri olarak mekânsal anlamda da geride durur. 
Oditoryum gibi büyük hacimli kütlelerin yapıyı hantallaştırması ve programın karmaşık-
lığından gelen taleplerin yapıyı çok parçalı hale getirmesi tehlikesi başarılı biçimde çö-
zülür. Isıl konfor koşulları kompakt bir biçimleniş talep etmiş de olsa, köşelerin bertaraf 
edildiği kavisli formların birbiri ardına aktığı geometrik bir düzen kurulur. Oditoryumun 
muazzam eğimli formu dışavurumcu biçimde bu düzen içerisinde yapının biçimlenişini 
belirler. Merkezin tümüyle Gebze’de üretilip taşınan yapısal öğelerinin yanı sıra, teknik 
ekipmanlardan mobilyalarına tüm bileşenleri Türkiye’de tasarlanıp üretilmiştir. Böyle-
likle Anadyr Kültür Merkezi, dünyanın “diğer ucu”nda Türkiye mimarlık ve yapı kültürü-
nü temsil etmesi nedeniyle de kültürel alanda özel bir öneme sahiptir.
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If we look at a world map, Anadyr Chukothka is as remote and distant as any place 
could be. Located where the world ends, in a land covered with snow and shaped by 
the wind, the public building to be used at an average temperature of -50 degrees has 
been an exciting, but demanding design challenge. Inspired by the masses of ice, we 
wished to design a mass softened by the wind, aiming the rarely-encountered sun at 
the Bering Strait to reflect on the building and warm it.

The Anadyr Cultural Center has been constructed at Anadyr, the capital city of Russia’s 
autonomous Chukotka region that includes the Bering Strait, the geographical region 
where the continents of Asia and America are closest to one another. Settled on the 
basin of the Anadyr River, the port city with a population of 13 thousand has a severe 
northern polar climate with average temperatures that range from -22 to +11 Celsius.  
The city has no highway connection with the outside world throughout the year and 
is at times accessible only by helicopter due to the freezing sea during the winter. The 
lack of social and cultural vividness caused by this isolation and the extreme climatic 
and geographic conditions has been overcome in part by the activity generated by the 
Anadyr Cultural Center, a project carried out by a Turkish construction company that 
has other investments in the region.

Located to the east of the city where the Anadyr River reaches the sea, on a hill that 
dominates the port, the Cultural Center creates a significant public space with the 
square that it defines together with the statue of Saint Nicholas and the Trinity Cathe-
dral, an urban landmark.

For Anadyr, which has a scattered urban pattern and weak urban architectural reper-
tory,  the Center has become an important generator of cultural and social life. In this 
geography with no significant reference other than the climate, the designers built 
the cultural center on the metaphor of “masses of ice softened by the wind”. For visi-
tors approaching from the sea and the city, the building has a form that triggers and 
multiplies the visual perception, enriching it with the various spaces. In this geography 
where the sun is rarely seen, the city of Anadyr witnesses a festivity of primary colors 
within the monotonous color scheme of the Siberian glacier. In contrast with the multi-
colored rectangular masses within the city, the warm colors of earth were selected for 
the flowing forms of Anadyr Cultural Center. In the center where the auditorium is the 
primary constitutive element of the program, secondary program components such as 
the museum, night club and education center stand back spatially as well. The risk of 
large voluminous masses like the auditorium making the building bulky and the risk of 
complexity of the program making the building fragmented are successfully resolved. 
Whereas thermal comfort conditions demand a compact formation, the design has a 
geometrical order in which the flowing curvilinear forms eliminate the corners. Within 
this order, the tremendous sloped form of the auditorium and its expressionist manner 
determine the formation of the building. Besides the structural elements of the build-
ing produced in Gebze and moved to the site, all other components from the technical 
equipment to the furniture were designed and produced in Turkey. In this respect, 
Anadyr Cultural Center building has a special cultural significance as a representative of 
the Turkish culture of architecture and construction across the world.

1
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Tai-Tusaş tesislerinin bulunduğu yerleşke 1984 yılında “Hangar No: 1” isimli şantiye bi-
nası ile kurulmuştur. Zaman içinde kaldırılan, ancak kurum belleğinde yerini koruyan 
“Hangar No:1” arsasına inşa edilen yeni yapının tasarım kararları, bellekteki binanın 
farkındalığı ile oluşturulmuştur. Yapı birbirine paralel yerleştirilmiş iki dikdörtgen kütle 
ve bu kütlelerin arasında düzenlenmiş yarı açık mekândan oluşmaktadır. Bloklardan 
biri 400 kişilik konferans salonu, diğeri ise kafe ve market işlevlerini barındırmaktadır. 
Ortadaki yarı açık alan, yaya aksının devamı niteliğinde, çok fonksiyonlu bir iç sokaktır. 
Binaları oluşturan tüm elemanlar birbirlerinden belirgin olarak kopartılmış, her elema-
nın kendisini saklamadan ifade ettiği ve mimari bütünde anlamlandırıldığı tektonik bir 
düzen kurulmuştur. Bu fikir paralelinde tüm teknik teçhizat ve ekipmanlar iç mekânda 
görünür kılınmıştır. Yapı kurgusu ve iç mekân özellikleri ile yer aldığı sanayi kampusüne 
göndermeler yapar.

Türk Hava Kuvvetleri’nin önemli üslerinden Akıncı Hava Üssü, Ankara’nın Kazan ilçesine 
yakın Mürted bölgesinde yer alır. THK’nın savaş uçağı ihtiyacını karşılaması için 1973’te 
kurulan TUSAŞ, üssün hemen yanında konumlanan yerleşkesiyle, Türkiye’nin havacılık 
ve uzay sanayisi için teknoloji merkezi konumuna gelmiştir. Ar-Ge, tasarım ve üretim 
birimlerinin yanı sıra 800 konutluk lojmanı, misafirhanesi, sağlık merkezi, spor salonu, 
banka şubesi, alışveriş merkezi ile 5.000 dönüm üzerine oturan büyük bir yerleşkedir. 
Bu kapsamlı yerleşkenin kuruluşundaki ilk yapılardan biri, yerleşke ve kurum belleğin-
de yer etmiş olan ve “Hangar No:1” adıyla bilinen şantiye binasıdır. Yıkılan şantiye bina-
sının izleri üzerine inşa edilecek konferans salonu için tasarımcılar, zihinsel yatırımlarını 
yerleşke belleğini canlı tutmak üzerine yaparlar. Üç kırma çatılı dörtgen birimin yan 
yana eklemlenmesi ile oluşan yapı, mimari sözünün gücünü, basit kırma çatılı prefabrik 
bir ünite olan hangar çağrışımından alır. Çelik taşıyıcı sisteme sahip üç birimden orta-
daki, yerleşkenin ana yürüyüş ekseninin sürekliliğini sağlamak üzere boşaltılır; zemin-
de ahşap, çatıda şeffaf kaplama ile avlulaşarak, yarı iç mekân konforuna kavuşturulur. 
Konferans salonu ile kafe / marketin tanımladığı iç sokak, kapalı mekân etkinliklerinin 
kolayca akıtıldığı, zaman zaman sergi ve açıkhava etkinlikleri için yeniden düzenlenen 
havadar bir mekândır.

Türk Hava Kuvvetleri için ileri güvenlik düzeyine sahip sistemlerin geliştirilmesi, tasa-
rımı, modernizasyonu ve üretimine odaklı birimleri barındıran iç yerleşke, sadece ça-
lışanların girebildiği güvenlik kontrollü bir bölgedir. Gündüz saatlerinde özellikle geniş 
katılımlı bilgilendirme, eğitim ve bölüm toplantıları için konferans salonu yoğun olarak 
kullanılırken, öğle saatlerinde çevresindeki yemekhane, spor alanları ve yoğun yeşil 
parkla birlikte yerleşkenin rekreasyon bölgesine dönüşür. Böylelikle toplantı-eğitim 
odaklı mekân, mimari kurgusu ve içine yerleştiği yeşille kurduğu ilişkiler sayesinde, 
etkinlik arasında / bitiminde çalışanları zihinsel ve bedensel olarak dinginleştirecek bir 
ortam sağlar. Görünür bırakılan strüktürel sistem, katmanlaştırılmayan yapı teknolojisi, 
iklimlendirme ve aydınlatma sistemlerinin arkitektonik ifadenin önemli bir parçası ola-
cak şekilde okunaklı bırakılması, yapıda açık bir referansa dönüşür: Havacılık ve uzay 
teknolojisi üzerine çalışan kullanıcılar için yapı ile teknoloji arasında kurulan dolaylı 
ilişki, kendini yapının strüktürel ve mekânsal olarak okunabilirliği, geçirgenliği ve işlev-
selliğinde açık eder.
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The campus that houses Tai-Tusaş Facilities was founded in 1984 at the worksite build-
ing named “Shed No: 1”. Although it has been removed from its time, it has preserved 
its place in the collective memory of the institution. The design decisions for the new 
building to be constructed on the plot of “Shed No: 1” were determined with a con-
sciousness of the building in mind. The new building consists of two rectangular masses 
placed parallel to each other and a semi-open space located in between. While one 
of the blocks accommodates a 400-seat conference hall, the other block houses the  
cafeteria and the market. The semi-open space in between is a multi-purpose inner 
street that extends as a continuation of the pedestrian axis. All of the elements that 
compose the buildings are explicitly detached from each other, creating a tectonic 
order in which each element expresses itself and acquires meaning within the archi-
tectural whole. In parallel to this idea, all technical devices and pieces of equipment are 
exposed on the interiors. With its organization and interior characteristics, the building 
makes reference to to the industrial campus that it is located in.

Akıncı Air Base, one of the important bases of the Turkish Air Force, is located in the 
Mürted region close to the Kazan district of Ankara. Founded in 1973 to respond to 
the needs of the Turkish Aeronautical Association for military planes, TUSAŞ campus is 
located adjacent to the base, and is the center of technology for the Turkish aviation 
and space industry. In addition to the R&D, design and production units, the campus is 
located on a 5 million square meter site and accommodates a residential area of 800 
houses, a guest house, a health center, a fitness center, a bank office and a shopping 
mall. One of the initial buildings at the foundation of this extensive campus is the cons-
truction site office recognized as “Shed No:1” in the collective memory of the campus 
and the institution. By designing the conference hall to be constructed on the traces 
of the demolished shed, the architects focused on the preservation of the collective 
memory of the campus. Composed of three adjacent rectangular units with gable roofs, 
the building makes a strong architectural statement by referencing the conventional 
prefabricated simple shed with a gable roof. Among the three steel structured units, 
the middle one has been emptied to provide the continuity of the main pedestrian axis, 
creating a courtyard that achieves semi-interior comfort conditions with its wooden 
floors and transparent roof cladding. The inner street defined by the conference hall 
and the cafe/market is a spacious place that can easily host the crowds flowing out 
from indoor activities and can be reorganized for outdoor activities and exhibitions.

Accommodating the units focused on the design, development, modernization and pro-
duction of systems with advanced confidentiality levels; the inner campus is a security 
controlled region accessed only by the staff. While the conference hall is actively used 
for informative, educational and academic meetings especially during the daytime, it 
becomes the recreation zone of the campus during the lunch break, with the cafeteria, 
sports facilities and a dense green park around it. In this respect, with its architectural 
organization and the relationship it establishes with the surrounding green area, the 
meeting / education focused space provides a soothing medium for the physical and 
mental relaxation of the staff, both between and at the end of activities. The exposed 
structural system, unstratified building technology and the HVAC and lighting systems 
left unconcealed as a significant part of the architectonic expression all transform into 
explicit references in the building. For users working on aeronautical and astronautical 
technology, this indirect reference expresses itself in the structural and spatial legibility, 
permeability and functionality of the building. 
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Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme : Gül Köksal, Burak Altınışık
Restoration and Adaptive Reuse

İç Mimari  : Gölcük Belediyesi
Interior Design  

Peyzaj Mimarı  : Gölcük Belediyesi
Landscape Design

Mimar (Kazıklı Kervansaray, 16. yy) : Bilinmiyor
Architect    Unknown

İşveren  : Gölcük Belediyesi
Commissioned by

kazıklı kervansarayı duvar restorasyonu ve iç-ek kültür yapısı
kazıklı caravanserai wall restoration and inner annex cultural building
Kocaeli, 2010
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Gölcük Kazıklı Kervansaray restorasyonu ve iç-ek kültür yapısı, yıkımı ve harabe este-
tiğini olumlayan, güncel kullanım talepleriyle yapının özgül konstrüksiyon tercihlerini 
dikkate alarak belirli karşıtlıklara ya da simetrilere tercüme eden bir tasarım düşüncesi 
ve buna bağlı kararlar çerçevesinde ele alındı. 16. yüzyıl ortalarında İpek Yolu üzerinde 
inşa edilmiş olmasına rağmen zaman içinde atıllaşmış ve kalıcı deprem konutları ara-
sında yabancılaşmış bir Osmanlı kervansarayının kalıntılarını canlandırmayı amaçlayan 
proje, yerel yönetim ile yerel bir üniversite arasındaki işbirliği içinde ve yerel kaynakla-
rın kullanıldığı, yakın ve uzak yerel yayılımın gündelik sosyo-kültürel yaşantıya ve yerel 
mirasa hizmet edecek şekilde yürütülmüş olması bakımından önemli sayılabilir.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi ve yakın çevresinin yerleşim geçmişini 15. yüzyıla tarihlememi-
zi sağlayan ve tarihî eser olarak taşıdığı değerin yanı sıra “yaş değeri” açısından öne çı-
kan bir yapı kalıntısı Kazıklı Kervansarayı… Bölgenin en eski yapısı olarak korumaya alı-
nan kervansaray, ülkemizde tespit edilen yaklaşık 350 kervansarayın hemen çoğunun 
kaderini paylaşır: Dört duvarı, kırsal peyzaj içinde bir iz olarak uzanır. Deprem tehdidini 
yüzyıllardır Demokles’in kılıcı gibi üzerinde hisseden bir yerleşim için, geçmişini günü-
müze taşıyacak kentsel artifaktları görünür kılmak bir zorunluluk olarak belirir. Gölcük 
Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi’nin, Kazıklı Kervansarayı’nı görünür kılmayı misyon 
edinmesiyle,  ilk kez kent için bu tür bir ortaklığın filizleri atılır. 1999 depreminin ardın-
dan inşa edilen 3.500 konutluk bir yerleşimin kervansaray sınırına komşu olmasının 
ardından, 11 dönümlük alan “kültürel alan” olarak tanımlanır. Doğru kararların başarılı 
işbirlikleri ve iyi niyetlerle buluşması sonucu, titiz ve nitelikli bir rölöve-restitüsyon-
restorasyon süreci yürütülür. Sürecin son etabı olan restorasyon konusunda oldukça 
muhafazakâr yaklaşımlarla “müze-yapılar” görmeye alışık olduğumuz bu coğrafyada, 
çağdaş yaklaşımla ele alınan son etap, mimari tavrı kadar yeniden-programlama yakla-
şımı açısından da ümit vericidir.  

Mimari müdahale nettir: Restitüsyon sonucu tespit edilen çatı izi ve silueti korunarak, 
eskiden orada olduğu varsayılan yapının hayalinin peşinden gidilir. Tarihî yapının duvar-
larından 2,5 m içe çekilerek oturtulan çelik-ahşap strüktürlü dörtgen yapı, oditoryum 
ve etkinlik salonu olarak iki eş hacme bölünür. İyi detaylandırılmış ahşap; strüktür ve 
bölücülerin olanaklarından ses, doku, ışık, koku anlamında faydalanılır. Oditoryumun 
izleme konforu açısından amfi düzenli ve sabit mobilyalarla statik durumunun aksine 
etkinlik salonu, fuaye, sergi salonu, okuma salonu, rekreasyon, kafe gibi farklı kullanım-
lar için serbest bir zemin olarak bırakılır. Kervansarayın içine yerleştirilen iç kutunun 
tüm çeperinde gezinmeye olanak sağlayan dar ahşap teras, iyi detaylandırılmış geniş 
ahşap saçaklar, yürürken yürüyenle birlikte yükselen / alçalan tarihî taş duvarlar ve iç 
yapının yarı örtük yarı şeffaf ahşap yüzeyleri, yapının en etkileyici rotasını tanımlar. Kül-
tür merkezinin mahalleye doğru uzanan geniş açık alanında enstalasyon etkisi yaratan 
çıplak beton oturma blokları, yapıyı, açıkhava sahnesindeki performansların arkaplanı 
kılarken, etkinlik olmadığında seyirlik bir nesneye dönüştürür. Olumlu bir işbirliğinin 
kent kültürü açısından nitelikli bir ürünü olan Kültür Merkezi, sürekli kayıpların trav-
masını yaşayan kentliyi, yüzyıllar boyu izleri korunarak gelen kadim bir yaşam ve yapı 
kültürünün sürekliliğiyle teskin eder.
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The restoration of Gölcük Kazıklı Caravanserai and the design of the inner annex cul-
tural building has been handled with a design approach that affirms the aesthetics 
of destruction and ruins, taking the contemporary demands of use together with the 
specific preferences of construction and translating them into defined contrasts and 
symmetries. The project aimed to revitalize a former Ottoman caravanserai originally 
constructed on the Silk Road during the 16th century, that was later deserted and un-
used, estranged among the permanent earthquake aftermath residences. The project 
was carried out with the collaboration of a local authority with a local university, and is 
significant in its use of local resources and the way it manages to serve the daily socio-
cultural life and local heritage with close and distance local expansion.

The ruins at Kazıklı Caravanserai help reveal the history of the Gölcük district of Kocaeli 
and the surrounding region back to the 15th century. They stand out primarily due to 
their age, in addition to many other merits of the site as a historical monument. Under 
protection and conservation as the oldest building of the region, the building shares 
many attributes with the 350 caravanserai that have been identified throughout the 
country. Its four walls are mere traces within the rural landscape. For a settlement 
that has existed and developed under the threat of earthquakes for hundreds of years, 
there is an obligation to make visible the urban artifacts that can convey its history to 
the present day. The revitalization of Kazıklı Caravanserai, a major task taken on by the 
Municipality of Gölcük and Kocaeli University, has initiated a partnership between these 
two institutions of the city for the first time. Following the earthquake in 1999, a new 
settlement including 3500 houses was constructed on the neighboring site of Kazıklı 
Caravanserai, resulting in the declaration of the 11,000 square meter site as a “cultural 
area”. Good decisions along with successful collaborations and good intentions led to a 
qualified and meticulous survey, restitution and restoration process. Different from the 
more common conservative restoration approach in Turkey that results in “museum 
buildings”; the final restoration phase, carried out with a modern outlook, was based on 
an especially promising architectural attitude and re-programming approach.

The architectural intervention is clear: The trace and silhouette of the roof identified in 
the restitution is conserved, and ideas about what the building might have looked have 
been widely incorporated. The steel and wood structured quadrangle infill with a 2.5 
meter recess from the walls of the historical building is divided into two equal volumes, 
the auditorium and the activity hall. The interior spaces take advantage of the acoustic, 
tactile, light and scent potential of the intricately detailed wooden structure and parti-
tions. In contrast with the auditorium, where amphitheater order and fixed furniture 
were chosen to achieve the comfort demanded by the audience, the activity hall has 
been left as a free space that allows various uses as a foyer, exhibition hall, reading hall, 
recreation area and cafeteria. The most impressive route of the building follows the nar-
row wooden terrace that serves as a promenade around the periphery of the inner box 
inserted into the caravanserai, the well detailed wide eaves, the historical stone walls 
that rise and fall beside you as you walk around and the translucent wooden surfaces 
of the inner building. Creating the impression of an installation on the wide open space 
of the cultural center that extends towards the neighborhood, the exposed reinforced 
concrete seating blocks transform the building into a background for the performances 
at the outdoor stage, and become the objects on display when there are no perfor-
mances. Having experienced the trauma of continuous losses, the inhabitants of the city 
are soothed by the continuity of an ancient culture of living and building embodied in 
the Cultural Center, the welcome outcome of a positive collaboration for urban culture.
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Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme : Serkan İğdelipınar, Sinan Timoçin | M-Ofis Mimarlık
Restoration and Adaptive Reuse

Mimar (Aya Yorgi Kilisesi, 1887) : Bilinmiyor
Architect   Unknown

İç Mimari  : M-Ofis Mimarlık
Interior Design 

İşveren  : Esenler Belediyesi
Commissioned by

adnan büyükdeniz kütüphanesi
adnan büyükdeniz library
İstanbul, 2010
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Esenler Menderes Mahallesi’nde yer alan, Osmanlı döneminden kalma yaklaşık 250 m² 
oturumlu ve iki kat yüksekliğindeki tarihî yapı, yeni bir anlayışla belediye tarafından iş-
letilecek bir kütüphane olarak tasarlanmıştır. Günümüze sadece taş duvarları kalan ya-
pının tarihî dokusu korunmuş,  içine tamamen şeffaf ikinci bir cam kabuk yerleştirilerek 
buranın kütüphane programıyla hizmet vermesi sağlanmıştır. Bu şekilde kullanıcıların 
taş doku ile çevrelenmiş ve yukarıdan gün ışığı alan tarihî bir mekânda bugünün tekno-
lojisiyle çalışabilmeleri sağlanmıştır. Mevcut sokak silueti korunarak sadece şeffaf cam 
bir çatı örtüsü ile yükselen iç cam yapı, içten gizli bir çelik taşıyıcı sistem ile taşıtılmıştır. 

İstanbul’un belirgin bir kimliği ile öne çıkmayan semti Esenler, yoğun bir konut yerleşim 
bölgesidir. Semtin merkezi Dörtyol’un 2011 yılında yayalaştırılması ile meydanın kentsel 
çeperleri ve yakın çevre dokuları görünürlük kazanmıştır. Meydanın kuzey köşesindeki 
Esenler Merkez Camisi’nin hemen ardında kendi küçük meydanını yaratarak 2010’da 
inşa edilen Adnan Büyükdeniz Kütüphanesi, semtteki dönüşümün ilk habercilerinden-
dir. İstanbul’un zengin tarihî geçmişine ait pek az iz taşıyan semtte, bugüne ulaşmış 
küçük tarihî yapı, fiziksel büyüklüğüne ve tarihsel önemine bakılmadan bir değer olarak 
benimsenir ve kültürel bir programla, kütüphane olarak sosyal yaşama kazandırılır. Ad-
nan Büyükdeniz Kütüphanesi, yaklaşık 250 m²’lik bir alan tanımlayan tarihî bir yapı içine 
yerleştirilir. Ölçeği itibariyle konvansiyonel bir kitaplık / kütüphane barındıramayacak 
yapı, Türkiye’nin ilk dijital kütüphanesi olarak hizmet vermektedir. Yayalaştırma yoluyla 
semte kazandırılan yeni Cumhuriyet Meydanı çevresinde, aynı zamanda çok sayıda ilk 
ve ortaöğrenim düzeyinde okul yer alır. Hizmet vereceği toplumsal kesimin öncelikle 
çocuklar ve gençler olması açısından, bu doğru bir yeniden programlama kararıdır. 

Kütüphane, etrafı niteliksiz yapılardan arındırılan küçük meydanda, taş duvarlar arasın-
da cam bir küp olarak yükselir. Taş duvarlara değmeden en az müdahale ile ele alınışı, 
iki katlı cam kütlenin etkisini artırır. Dışarıdakiler için taş duvarlar bir muhafaza iken, 
içeridekiler için şeffaf çeperlerin ardındaki kentsel peyzajın parçasıdır. Işığın cam yüzey-
lerden kontrollü biçimde içeri alındığı, iyi iklimlendirilen kütüphane tek mekân olarak 
örgütlenir. Dijital bir kütüphanede bilgisayar istasyonları dışında başka tefrişe ihtiyaç 
duyulmaması, noktasal taşıyıcılar dışında bölücü içermeyen bütün mekân, birlikte ça-
lışmaya odaklanmak açısından başarılıdır. Geceleri karanlık duvarlar arasında cam küp-
ten yükselen ışık ve aydınlık hali, bilginin zamansız ve sınırsız ulaşımına ve yayılımına 
göndermede bulunarak, Adnan Büyükdeniz Kütüphanesi’ni umut aşılayan bir kentsel 
nirengi noktası haline getirir.
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Located in the Menderes district of Esenler, this two-story historical building with a base 
area of 250 m2 was designed with a new approach as a library building to be operated 
by the municipality. Dating back to the Ottoman period with its stone walls as the only 
remains, the building is preserved with its historical texture and components, with a 
totally transparent inner shell inserted into the existing walls to define the indoor space 
for the library program. In this way visitors inside have a chance to experience contem-
porary technology in a historical space surrounded by stone texture, receiving daylight 
from above. In order to conserve the silhouette of the existing street, the inner glass 
building that rises above the existing walls with only a transparent roof is supported by 
a concealed steel structural system.

As a district of Istanbul that does not stand out with a distinctive identitiy, Esenler is 
an intense residential settlement. After the pedestrianization of Dörtyol, the center of 
the district in 2011, the urban periphery of the plaza and the surrounding urban texture 
has become more visible. Constructed in 2010, behind Esenler Merkez Mosque at the 
northern corner of the plaza, Adnan Büyükdeniz Library creates its own small plaza, 
and is one of the initial signs of the transformation in the district. In an area that does 
not accommodate any significant remains from the rich historical heritage of Istanbul, 
a small historical building that has survived until the present day has been considered 
an existing merit and integrated into the social tapestry with a cultural program, as a 
library. Adnan Büyükdeniz Library is settled in a historical building with an approxi-
mate area of 250 m2. Not adequate to accommodate a conventional library due to its 
scale, the building is in service as the first digital library of Turkey. Around Cumhuriyet 
Square, created via pedestrianization, there are several primary and secondary schools. 
In terms of addressing primarily children and young people, the project involves a cor-
rect re-programming decision.

On its small plaza, separate from unqualified buildings, the library rises as a glass cube 
between the stone walls. The effect of the two-story glass mass is increased by the 
way it has been inserted with minimal intervention, without touching the stone walls. 
While the stone walls constitute a shelter from the outside, they are perceived as a part 
of the urban landscape behind the transparent periphery from the inside. With daylight 
allowed in a controlled way, the well air conditioned library is organized as a total 
space. With the computer stations as the only furnishing required for a digital library, 
the total space has no partitions except the point structural elements, and is rather 
successful in terms of focusing on collective work. During the night, the light and lumi-
nousness that rise out of the glass cube in between the dark walls make a reference to 
the timeless and infinite access and expansion of information, turning the library into 
an urban landmark that spreads hope.
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Mimar : Emre Erkal | Erkal Mimarlık
Architect  

İşveren : ENKA Kültür Sanat, ENKA Vakfı
Commissioned by

enka eşref denizhan açık hava tiyatrosu
enka eşref denizhan outdoor theater
İstanbul, 2007
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Sadi Gülçelik Spor Sitesi’nde bulunan toplanma amaçlı açık amfinin günümüzün pro-
düksiyonlarını sergileyebilecek şekilde geliştirilmesi için sahnenin üzerinin örtülmesi 
ve sahne arkası işlevlerini düzenleyen bir kulis yapısı hedeflendi. Tasarım birkaç yıl ara 
ile önceki yapılar, korunması istenen ağaçlar, yol –sınırlar– eğimler gibi çevresel veriler 
içinde bir dizi yerleşim problemi olarak ortaya çıktı. Sahnede cüretkâr dekorların ve ay-
dınlatmanın kurulmasına olanak sağlayan örtü, akupunktur iğneleri gibi asgari sayıdaki 
destek noktasından yükselen bir çelik askı sistemi olarak üretildi. Sonraki aşamalarda 
betonarme yapı ve gezici ekiplere ev sahipliği yapması dolayısıyla hareketliliği vurgula-
yan soyunma odaları, kütleden dışarıda yer alan bir treyler kapsülü olarak yeşilin içinde 
askıda bırakılmıştır.

Enka Vakfı 1980’lerin başında, İstinye sırtlarında donanımlı spor tesisleri ve K12 okulları-
nın yanı sıra açıkhava tiyatrosu içeren büyük bir spor, eğitim, kültür yerleşkesini, “aklın 
eğitim ile, ruhun sanat ile, bedenin spor ile yüceleceği” mottosu ile kurmuştur. Yıllar 
içinde eklemlenen yeni tesislerin yanı sıra kuruluşundan itibaren yetiştirilen on bin 
ağaçla oluşan habitat, yerleşkeyi kent merkezinde kentlinin temel ihtiyaçlarına seslenir 
hale getirmiştir. İstinyebayırı Caddesi girişinden aşağı uzanan yerleşke ana yolunun üze-
rinde, doğal eğime oturtularak 1984 yılında inşa edilen amfi yirmi yıl sonra yenilenmiş, 
2004 yılında çelik üst örtü, 2007 yılında ise kulis ve sahne arkası yapısı eklenmiştir. Met-
ropol için küçük ölçekli sayılabilecek açıkhava tiyatrosunun seslendiği kesim net biçim-
de tanımlandığı için oturma alanı büyütülmeden korunmuş, böylelikle kentsel kültür 
mekânları içindeki çeşitlenmeye katkıda bulunulmuştur.

Tiyatro alt parçaları farklı yıllarda birbirlerine göre konumlanarak inşa edilmiştir; ancak 
eklektik biçimlenme okunmaz. Farklı zamanlarda üst üste düşen parçalar bütüncül bir 
tasarım izlenimi verir. Doğal topografyaya oturduğu için yerleşkenin üst kottaki girişin-
den itibaren hemen görüş alanına girmez, fakat ağaçlar arasında havada uçar izlenimi 
yaratan dairesel hale tiyatronun ilk işaretini verir. Alt kotlara doğru ise, tiyatronun yer-
leşke içindeki yerine sürekli işaret eden bir röper noktası oluşturur. Mevcut amfi ve 
eski kulis yapıları arasına, araziye asgari temasla yerleştirilen çelik üst örtü, sahnenin 
gökyüzündeki dairesel izdüşümüdür. Işıklandırma, ses, akustik donanımlar, sahne de-
korları ve perdesini üzerinde taşıyan üst örtü, yüzünü amfiye doğru kaldırarak açılanır. 
Eski kulislerin yerine inşa edilen yeni yapı, dekorlar, ışık kuleleri gibi teknik donanım 
için gerekli yüksek tavanlar ile kulislerin görece alçak hacmini bağdaştıran ve kesitte 
zengin mekânlar doğuran kademeli bir biçimlenişe sahiptir. İçerideki kademelenmenin 
dışavurumuyla aşağıdaki ormana doğru birbiri üzerine kayan dairesel kütlelerden olu-
şur. Kulisler kapsülvari kütleleri ve kaplama malzemeleriyle yapıya sonradan eklenmiş 
gibi durur; müellifler bunu “tiyatronun gezgin kumpanyalara evsahipliği yapan karakte-
rinden: kalıcı olan ile konuk olan” arasındaki gerilime atıf olarak açıklar. Yapının işaret 
rolü ikinci kez, yapının yola bakan cephesinde belirir. Köşeye doğru yuvarlatılmış cephe 
tümüyle saydamlaştırılır, arkasına aynı eğimle ikinci cephe olarak yerleştirilen duvar, 
etkinlik programları, afişler için yapısal bir duyuru cephesine dönüşür. Özellikle gece 
ışıklandırmasında duyuru ekranı belirginleşir. Bölgenin doğal örtüsünü canlandıran Enka 
Vakfı, yerleşkeyi nitelikli bir yapılı çevreye kavuşturarak, verimli bir spor, eğitim, kültür 
zemini haline getirmiştir.
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The project was designed to develop the existing open amphitheater originally inten-
ded for gatherings at Sadi Gülçelik Sports Site, by improving the space to make it suit-
able for contemporary performances, sheltering the stage and constructing a backstage 
building. The design developed as a series of layout solutions considered at multi-year 
interval, with reference to environmental factors such as the existing buildings, the 
trees to be preserved, the road, the borders and the slope. The shelter allows the instal-
lation of ambitious scenes and lighting, and has been designed as a suspended steel 
structure that rises from the minimal support point like acupuncture pins. The other 
phases include the reinforced concrete building and the dressing room unit that has 
been left suspended within the green environment as a trailer capsule, emphasizing its 
mobility as a host space for various mobile performance groups.

Established by the Enka foundation at the beginning of the 1980s with the motto that 
“education exalts the mind, arts exalt the soul and sports exalt the body”, the sports, 
education and culture campus located on the slopes of İstinye house well-equipped 
sports facilities, a K-12 school and an outdoor theater. With the facilities added to the 
campus over the years as well as the natural habitat created by ten thousand trees 
planted since its foundation, the campus at the center of the city addresses the basic 
social demands and needs of the inhabitants. Located on the main entrance road of the 
campus, which extends down from the İstinyebayırı Street entrance, the amphitheater, 
constructed on the natural slope in 1984 was renewed 20 years later; with the addi-
tion of a steel structure shelter in 2004 and a backstage unit in 2007. Although it may 
be considered relatively small in scale for the metropolitan city, the seating area and 
capacity has been preserved during the renewal because the public that the theater 
addresses is clearly defined. In this respect, the theater can be considered a contribu-
tion to the diversity among the urban cultural spaces in Istanbul.

Although the sub-components of the theater were constructed in different years, they 
are not perceived as an eclectic formation. Fragments accumulated at different times 
give the impression of a holistic design. As the theater rests on natural topography, it is 
not instantly visible from the upper entrance of the campus, except a circular aureole 
floating between the trees providing the first clue of the theater. Towards the lower 
levels, it becomes a point of reference signifying the location of the theater within the 
campus. Installed between the existing amphitheater and the former backstage build-
ings with a minimum contact with the site, the steel shelter is a circular projection of 
the stage in the sky. Carrying the lighting, auditory and acoustic equipment as well as 
the scenes and the curtain, the steel shelter is slightly tilted, elevating its face towards 
the amphitheater. The new building constructed to replace the former backstage has a 
cascaded formation that reconciles the high ceiling required for technical equipment for 
scenes with things like light towers, with the relatively low volume of the backstage, 
thus generating spaces with rich sectioning. With the expression of the cascaded inte-
rior, the building appears as circular masses that slide onto each other, down towards 
the forest. The capsule-like masses and the exterior cladding of the backstage look like 
they are later additions to the building. The architects explain this as a reference to the 
tension between the permanent and temporary, considering the theater hosts many 
mobile performance groups.

The signifier role of the building reappears, for the second time, at the façade facing 
the road. The façade curved towards the corner is totally transparent. A wall with the 
same angle is installed behind the transparent surface as a secondary façade that turns 
into a constructive information board for announcements, event programs and posters. 
The information screen becomes more visible with nighttime lighting. Giving vitality to 
the natural landscape of the region, the Foundation has achieved a quality constructed 
environment that is an efficient space for sports, education and culture.

1
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Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme : Cafer Bozkurt, İlhami Kurt | Cafer Bozkurt Mimarlık
Restoration and Adaptive Reuse

Mimar (1926)  : Kegam Kavafyan
Architect  

İşveren  : Kadıköy Belediyesi
Commissioned by

süreyya paşa konser ve opera salonu
süreyya paşa concert and opera hall
İstanbul, 2007
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Sahne sanatlarının yeni yeni şekillenmeye başladığı Cumhuriyet’in ilk yıllarında döne-
min koşulları çerçevesinde bir opera ve tiyatro yapısı olarak düşünülen bu önemli bina, 
imkânsızlıklar yüzünden sahnesi ve iç tasarımı tamamlanamadan inşa edilmişti. Kendi 
devrinde Avrupa’daki sanat yapılarının mimarlık ve dekorasyon anlayışını yansıtır şe-
kilde tasarlanan Süreyya Paşa Konser ve Opera Salonu, daha sonra bu eksiklikler yü-
zünden  uzun süre sinema olarak kullanıldı. 2006 yılında, Kadıköy’ün sosyal ve kültürel 
hayatının merkezinde yer alan bu müstesna yapının  esas yapım amacına uygun olarak, 
operaya dönüştürülmesine karar verildi. Bunu takiben 1. derece eski eser olan tarihî 
yapının restorasyon projeleri tarafımızdan hazırlandı ve bina güncel ihtiyaçlara cevap 
verirken orijinal kimliğini de koruyacak şekilde yenilendi.

İstanbul’un “opera ile imtihanı”, ancak eski Osmanlı başkentinin kozmopolit yapı-
sına uygun karmaşıklıkta bir süreçle ilerleyebilirdi. Ülke kültüründe opera / bale, di-
ğer Batılı gösteri sanatları arasında daha fazla yabancılık duyulan bir dal olmuş, bu 
nedenle Türkiye’de bugün toplamda dokuz, İstanbul’da ise opera olarak tasarlanmış 
ve ancak 2000’lerde hizmete girebilmiş aktif halde sadece iki yapı bulunuyor. Taksim 
Meydanı’nda, 1930’larda Auguste Perret’ye danışılarak başlayan, 1969’da Hayati Taban-
lıoğlu ile hayata geçirilen AKM ise, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmanın İstanbul’a ge-
tirmesi umulan kültürel ve sosyal canlılığa, geniş ekonomik olanaklara ve motive olmuş 
kurumlara rağmen, 2008’den beri kentin kültürel yaşamına iade edilmiş değil. 

Bahsedilen opera yapılarından tarihi en eskiye gideni, Anadolu yakasında dönemin 
kentsel merkezi Kadıköy’ü çok amaçlı bir sosyal merkez olarak canlandırma amacıyla 
1926’da inşası tamamlanan Süreyya Paşa Operası’dır. Osmanlı döneminde asker, Cum-
huriyet döneminde kentin ve kentlinin sosyal gelişimine katkıda bulunan girişimci ve 
hayırsever Süreyya Paşa, Avrupa’da dönemin opera yapılarını gezerek edindiği dene-
yimler sonucu, İstanbul’un Batılı kimliğini güçlendirecek kültürel yaşamını desteklemek 
üzere tahayyül ettiği opera binasını hayata geçirir. Kente bakan yüzünün simetrik ve 
dingin yapısı ile fuayesi, Paris’te Champs-Élysées Tiyatrosu’nun neredeyse uyarlamasıdır 
ve mimarı Perret, 1950’lerin AKM’sinden önce 1920’lerin Süreyya Operası’nda (erkence 
bir çağrışım olarak) karşımıza çıkar. Yapı opera olarak asıl kimliğine ancak 2007 yılındaki 
titiz restorasyonun ardından kavuşur. Kentin belleğine uzun yıllar sinema olarak hizmet 
vermesi nedeniyle “Süreyya Sineması” olarak yerleşen binada, ilk yapıldığında sahne ve 
sahne arkasının teknik ve mekânsal donanımındaki eksiklikler nedeniyle, restorasyonu-
na kadar hiç opera sahnelenemez. Restitüsyonuna uygun uygulamada, orkestra çukuru 
oluşturularak sahne yenilenir, sahne altında teknisyen ve sanatçı odaları düzenlenir, 
yan sahnelere yük asansörü ve merdiven eklenir ve strüktürel güçlendirme yapılır. Çağ-
daş mimari tasarım, yeni tasarım öğeleri, özel tasarım mobilya gibi çağdaş dokunuşlara 
bilinçli bir mesafe konarak yapılan mimari müdahale, nitelikli ve tutarlı bir restorasyon 
yaklaşımıyla sınırlandırılır. Fuayenin üzerindeki salon, zamanında balo, düğün, çay gibi 
dönemin sosyal buluşmalarına uygun olarak tasarlanmış olanaklı bir mekândır. Günü-
müzün kültür yapıları, farklı programlarla melezlenen yapılarıyla metropollerin doğası-
na yakınsayarak kentsel yaşamla daha fazla bütünleşmektedir. Fuayeyle birlikte dü-
şünülebilecek balo salonu, kentin kültürel yaşamında taşıdığı farklı olanakların açılımı 
için şimdilik uygun bir zemin olarak  bırakılmıştır. Yapı ilk kez bir operaya, Yunus Emre 
Oratoryosu’na evsahipliği yaparak, kentin kültürel yaşamına seksen yıl sonra büyük bir 
onurla gerçekten katılmış olur.
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Initially planned as an opera and theater hall during the early years of the Republic, 
when performance arts had just begun to develop, this significant building was con-
structed with an incomplete stage and interior design due to the financial constraints 
of the period. Due to the incomplete construction, Süreyya Paşa Concert and Opera Hall, 
designed to reflect the architectural and interior design approaches of contemporary 
cultural buildings in Europe, was used as a cinema for a long period. Considering its 
significant role at the center of the social and cultural life in Kadıköy, local authorities 
decided in 2006 to convert this exceptional building into an opera hall, as originally 
intended. In this process, the restoration projects for this opera hall, which is registered 
as a 1st Degree Historical Building, were prepared by our office and the building was 
refurbished to respond to current functional requirements while still preserving its au-
thentic identity.

The development of opera in Istanbul has been a complex process, which is perhaps 
fitting considering the cosmopolitan structure of the former Ottoman capital. Among 
the performance arts of Western origin, opera and ballet have remained relatively fo-
reign in the culture of the country, with a total of nine buildings throughout Turkey 
and only two active in Istanbul that were designed specifically as opera houses and 
started operation during the 2000s. Initiated in consultancy with Auguste Perret during 
the 1930s and finally realized by Hayati Tabanlıoğlu in 1969, Atatürk Cultural Center at 
Taksim Square has not been integrated into the cultural life of the city since 2008, in 
spite of the expected cultural and social liveliness, extensive financial resources and 
highly motivated institutions generated by the declaration of Istanbul as the European 
Capital of Culture in 2010.

Among the above-mentioned opera buildings, the oldest is Süreyya Paşa Opera, con-
structed in 1926 with the intention of vitalizing Kadıköy, the urban center of the Ana-
tolian side of the period, as a multi-purpose social center. Süreyya Paşa was a former 
soldier of the Ottoman period and an entrepreneur and beneficent who contributed 
to the social development of the city and its inhabitants during the Republican period. 
Based on the experiences he acquired during his trips to opera buildings in Europe, he 
had the opera building constructed, which he envisioned as a means of  supporting 
the cultural life of Istanbul, thus contributing to the Western identity of the city.  With 
its symmetrical and calm formation, the foyer is almost an adaptation of the Champs-
Elysées Theater in Paris, making it an early reference of architect August Perret at the 
Süreyya Opera of 1920s, decades before the Atatürk Cultural Center of the 1950s. The 
building acquired its genuine identity as an opera only after the elaborate restoration 
process that took place in 2007. In service as a cinema for a long time, the building took 
its place in the urban collective memory as “Süreyya Cinema”. Due to the incomplete 
technical and spatial facilities at its initial phase, the building was never used as an 
opera building until its restoration in 2007. Parallel to the renovation of the building, 
the stage has been renewed in the form of an orchestra pit, with the addition of tech-
nical and artists’ rooms under the stage. The side stages were structurally reinforced 
and completed with the addition of a hoist and stairs. Intentionally keeping a distance 
with contemporary architectural approaches such as modern architectural language, 
new design components and custom designed furniture; the architectural intervention 
was kept limited, with a qualified and consistent restoration approach. The hall above 
the foyer is a space originally designed as the social meeting point of the period for 
banquets, wedding ceremonies and tea parties. With their hybrid programs adapted for 
different uses, the cultural buildings of present day have moved closer to the nature of 
the metropolitan city, becoming better integrated with the urban life. The banquet hall, 
which can be considered together with the foyer, has been left as an appropriate basis 
for an expansion of the various possible functions it could acquire within the urban cul-
tural life. By hosting Yunus Emre Oratorio, an opera,  for the first time in its life cycle, the 
building has been honored 80 years after its construction, and has become an authentic 
part of the cultural life in Istanbul.
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Mimar : Tevfik Tozkoparan, Emre Ulaş | Tozkoparan Mimarlık
Architect 

İç Mimari : Tozkoparan Mimarlık
Interior Design

Peyzaj Mimarı : Tozkoparan Mimarlık
Landscape Design 

İşveren : İzmir Büyükşehir Belediyesi
Commissioned by

ahmet adnan saygun sanat merkezi
ahmet adnan saygun arts center
İzmir, 2009 
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Tasarımlar vardır; gün be gün hayallerini kurduğumuz, uzak diyar yolculuklarının se-
rüvenlerine tanıklık etme arzusu ile temellerini attığımız ve korunaklı kalelerimizin 
bitiminde “öngörmek” istediğimiz sonlanmalar vardır. Tıpkı siyah beyaz perdelerdeki 
kavuşmalar ve terk edilmeler gibi. 

Şehri âleme her ne pahasına olursa olsun dikilen kamusal binaların bir amacı olmadı-
ğında; sağır duvarlarının renk körü pencereleriyle yalnızlık dürtülerinin musluklarından 
beslenen ağaçlarının hiç mi hiç katkısı olmayacaktır, hayalini kurduğumuz oylumlara...

Terk edilmeye yüz tutmuş topraklarımızın, taşlara yansıtmak istediğimiz musikilerimi-
zin küskün perilerinin ürpertileri, korkulu gecelerdeki öngörüsüz mekânların kör kuyu-
larının dip sezgilerini anımsatır. Ancak ve ancak tasarımcısıyla, yöneticisiyle ve kullanı-
cısıyla tek yürek soluk alıp veren bir vücudun sarmaladığı eller tutup çıkarır mekânları 
bu suskun, dipsiz derinliklerden...

İzmir Güzelyalı’da 1990’lardan beri kullanılmayan eski troleybüs santrali, 1950’lerde 
kentsel yoğunluğun sonlandığı sınırı işaret ediyordu. İzmir yalısının iç paralelinde uza-
nan Mithatpaşa Caddesi’ndeki bu kentsel “artık alana” yerleşen AASSM, artık kentsel yı-
ğışmanın merkezlerinden olan bölgede, apartmanların oluşturduğu bitişik nizam “kent 
surları” arasına, kendisini geriye çekerek yerleşir. Kente bir “sanat platformu” sunarak 
yapılan jest, karşılığında kentli ile sanatçının günlük deneyimlerini çakıştırmayı, çeşit-
lendirilecek kurgularla kaynaştırmayı amaçlar. Cadde tarafındaki tescilli yapıların müzik 
kütüphanesi, sanat dükkânı olarak restorasyonu bu kurguya destek verse de, müellif-
lerin altyapısını kurdukları buluşmayı mümkün kılacak işletme hamleleri henüz bek-
lenmektedir. Kendisini geriye çekerek yalnızlaşmayı ve perde perde açılan konstrüktif 
peyzajın ortasından yapısal imgesinin gücünü kaybetmeyi göze alan bir tavırdır bu. 

Kent meydanı, kültür platformu, sanat merkezi izleğinden geçilerek ulaşılan AASSM, 
meydandan yaklaşırken hissedilen mutlak simetri üzerine kurulu olma halini, iç mekâna 
geçildiğinde güçlü biçimde vurgular. Kültür-sanat merkezlerinin konvansiyonel kurgu-
sunda sıklıkla rastladığımız iç galeri, burada dış mekândan iç mekâna tutarlı bir fikir 
olarak taşınan ama asıl önemlisi, sanat merkezinin dünyasını kendi etrafında döndüren 
esas mekân olarak karşımıza çıkar. Fuayeler, geniş açıklıklarla galeriye bakan sergileme 
salonları, sergi salonlarını bağlayan büyük köprü, rampalar, merdivenler, çatıdan aldığı 
günışığıyla yıkanan galeriyi, ASSMM’nin ikinci(l) sahnesi kılar. Köşelere yerleştirilen sergi 
salonlarının galeri mekânına görsel katkıda bulunması, sundukları farklı perspektiflerle 
algıyı çoğaltması, arkitektonik kalitesi belirgin ahşap-çelik köprüyle salonları bağlayarak 
dinamizmi yükseltmesi, neredeyse iyi bir sergileme mekânı olmasından öncelikli tutul-
muş gibidir. Zihinsel yatırımını mimari dilin üretilmesine yapan mimarlar, yapının perde 
perde açılmasına öncelik verirler. Zenginliği olgularda, çağrışımlarda, metaforlarda değil, 
mimari dilde ararlar. AASSM hareket edildikçe algıyı çoğaltan, mekân hiyerarşisi ile zen-
ginleşen ve mekânsal deneyimi zenginleştiren, sürekli değiştiren sinematik bir kurguya 
sahiptir. Serbest duvar parçaları, saçaklar, kütle yerine yüzeyleri okutan iç duvarlardaki 
açıklıklar, yüzeyleri farklılaştıran malzemeler, rampalar, köprüler, kurguya hizmet eden 
mimari araçlardır. Zemin yapısı sorunlu bölgede sağlanan strüktürel sağlamlık ve in-
celiklerin yanı sıra, salonların akustiğinin teknik mükemmelliği, mimari kaliteyi daha 
görünür kılar.
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There are designs that we constantly dream of, with the desire to witness the adven-
tures of distant voyages and concluding with endings that we want to foresee from 
the edge of our secure fortresses. Much like instances of coming together and breaking 
apart in black and white movies...

When public buildings constructed within the city at any cost do not have a purpose, 
neither the color-blind windows of their solid walls nor their trees nourished from the 
impulses of loneliness will have any contribution to the spaces that we have dreamed of.

The shivers of the resentful fairies of our lands about to be abandoned and our music 
wished to be reflected on the stones resemble the deep intuition of the blind shafts 
of unforeseen spaces. Only the hands of a body that breathes as a whole with the de-
signers, the administrators and the users can draw spaces out of these silent, endless 
depths.

Not in use since the 1990s, the former trolleybus station in Guzelyalı, Izmir signifies 
where the intensity of the urban pattern ended during the 1950s. On this urban “rem-
nant” plot on Mithatpaşa Street that extends as the inner axis parallel to İzmir’s shore-
line, within an area that has become a center of urban agglomeration; AASSM positions 
itself with a recess from the street, in between the urban “rampart” created by the 
apartment blocks adjacent to each other with no gaps separating them. In response to 
this gesture that presents an “art platform” for the city, the building aims to combine 
the daily experiences of the inhabitants and the artists, providing a variety of setups for 
their integration. This objective has been supported by the restoration of the historical 
buildings adjacent to the street, including the music library and the art shop. However, 
with its infrastructure presented by the designers, this integration can only be accom-
plished by well-organized management scenarios that are still expected to come. This 
is an approach that takes the risk of being isolated by standing back and losing the 
power of its structural image in the middle of the constructive landscape, which gradu-
ally opens like raising curtains.

Reached by a sequential promenade through the urban plaza, as a cultural platform 
and arts center, AASSM evokes the feeling that the building is founded on absolute 
symmetry when approached from the plaza, a characteristic strongly emphasized in 
the interiors as well. As a feature often encountered in the conventional scheme of 
cultural-arts centers, the inner atrium appears as a continuous extension of an idea 
from the exterior to the interior. Furthermore, it becomes the primary space in fo-
cus, with the arts center organized around itself. The atrium, washed by the daylight 
received from the roof is shifted to second(ary) prominence in the AASSM by the foy-
ers, the exhibition halls that face the atrium with wide openings, the bridge that con-
nects the exhibition halls, the ramps and the stairs. The exhibition halls located at the 
corners visually contribute to the atrium space, increasing perception by presenting 
different perspectives, elevating dynamism by their connection through the wooden-
steel bridge with an explicit architectonic quality and giving the impression that these 
qualities have been considered primary to their design as good exhibition spaces. With 
a mental focus on the generation of architectural language, the architects prioritize the 
gradual unveiling of different aspects of the building. Rather than facts, connotations 
and metaphors, they seek richness of expression in the architectural language. AASSM 
has a constantly-changing cinematic organization enriched with a spatial hierarchy, 
which multiplies perceptions as one moves and enriches the spatial experience. Free 
wall segments, eaves, the openings on the interior walls that render legible the surfaces 
rather than the masses, materials that differentiate the surfaces, ramps and bridges are 
architectural tools that serve this organization. Besides the structural strength achieved 
in a region where the soil has a low bearing capacity, the elaborateness and the techni-
cal acoustic perfection of the auditoriums makes the architectural quality more visible.
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Yapı parselinin batısındaki yaya yolu ve komşu park alanı önerimiz doğrultusunda bir-
leştirilmiş, kentleşme kültürümüzde eksikliği hissedilen bir meydan yaratılmıştır. Taş 
kaplı yapı, meydan cephesindeki çelik dikmeli açık yürüyüş rampaları ile meydandaki 
hareketliliği üçüncü boyuta taşır ve bağlantılı olduğu katlardan meydana ulaşma olana-
ğı sağlar. Rampa dikmeleri arasında oluşturulan büyük ekran, iç sahnede gerçekleşen 
sanat etkinliklerini anında dış ekrana yansıtma olanağına sahiptir. Böylece sanat kapalı 
kapılar ardında kalmaktan kurtulmuş, halka gerçek anlamda açılmış olur. Balkonu ile 
birlikte 910 kişi kapasiteli salonda 400 m²’lik sahne, döner bir platform ve üç farklı 
seviyede işlev gören hareketli orkestra çukuru platformu bulunmaktadır. Salonun üze-
rindeki çatı makasları arasında oluşan katta yer alan çocuk kulübü, etkinlikleri izlemek 
isteyen ailelerin küçük çocuklarına ev sahipliği yapar.

Bakırköy’ün E-5 Karayolu’na paralel uzanan kuzey bandı, ulaşım olanaklarının çeşitlen-
mesiyle de birlikte, son on beş yılda kentsel bir dönüşüm geçirmiştir. Kentsel donatıları 
artan bölgede kültürel-sanat mekânı eksikliği, 2014’te açılan Leyla Gencer Opera ve 
Sanat Merkezi ile giderilir. Bir opera eserinin herhangi bir salonda icra edilmesine olanak 
vermeyen teknik gereksinimler, opera sahnelerini kültür mekânları içinde bir yapı tipo-
lojisi olarak ayrıştırır. Bu zorluk nedeniyle, bugün biri Avrupa, diğeri Anadolu yakasında 
olmak üzere İstanbul’da sadece iki aktif sahne vardır. Leyla Gencer, sahne platformu ve 
sahne gerisinin donanımlarından, salonun akustik performansını doğrudan belirleyen iç 
yüzeylerine ve malzeme seçimine kadar nitelikli tasarlanmış bir sahnedir. Aynı dokuda-
ki ahşap malzeme yer döşemesinden duvarlara yükselerek tavana döner ve izleyicinin 
üzerine kapanarak gösterinin merkezi olan sahneyi odağa yerleştirir. 

Bölgenin yeni kentsel donatılarına kıyasla görece saklı bir bölgede inşa edilen merkez, 
eğitim alanlarının yoğunlaştığı konut dokusu içinde tüm kente seslendiği ölçüde, yerel 
ölçekteki duyarlılıklarıyla da öne çıkar. Doku içindeki yaya yolunu ve yan parseli içine 
alarak kendi mekânını yaratan sanat merkezi, önünde geniş bir meydan tanımlayarak 
alanın doğusuna çekilir. Bitkisel peyzajdan çok konstrüktif peyzajla şekillenen meydan, 
hem dokuda eksikliği hissedilen açık alanı yaratır hem de meydanı içerideki perfor-
mansların taştığı bir etkinlik alanı haline getirir. Opera sahnesinin kapalı kutusu, her 
düzlemden farklı ilişki biçimlerini deneyerek meydana açılan mekânlarla çevrilidir. Her 
katta fuayeden çıkılan teraslar, cepheye karakterini veren ve engelli ulaşımını kolaylaş-
tıran rampayla birbirine bağlanır. Meydandan yukarı tırmandıkça perspektifi genişleten 
rampalar, yapıdan başlayarak, meydanın ve kentsel dokunun farkına vardıran seyirlik / 
seyrettiren nesneye dönüşür. Çelik rampanın heykelsi taşıyıcılarına asılan büyük ekran, 
geceleri sahnelenen oyunları eş zamanlı olarak meydana aksettirir. Meydanda vakit ge-
çirmekte olan ya da bilet al(a)mayan her kesimin, içeride olup bitenlere temas etmesi-
ne olanak tanır. Peyzajın parçası olan açıkhava amfisi, seyirciyi oyun zamanında ekrana, 
diğer zamanlarda rampadaki insan hareketine odaklar. Genellikle geceleri sahnelenen 
oyunlara giremeyecek küçük misafirler ise, geceleri çocuk oyunevi, gündüzleri ise ço-
cuk bakımevi olarak hizmet veren yapının en üst katında “ağırlanırlar”. Kentlerin ana 
meydanlarına yerleştirilen, ihtişamlı boyutları / görünümleriyle kentlinin dolaylı yollar-
dan ilişki kurduğu, kendi ritüellerine titizlikle uyulması gereken kültür yapı ve mekânları 
geçmişte kaldı. Günümüzde açık mekânlarıyla bulundukları kente yer açan, büyük hac-
mini mimarlığın araçlarını kullanarak insan ölçeğine çekmeye çalışan, ulaşmaya çalış-
tığı kentlinin gereksinimlerine programsal karşılık veren bir kültür mekânı olarak Leyla 
Gencer, kültürün demokratikleşmesi tartışmasına ve sürecine katkıda bulunur.
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In line with our proposal, the pedestrian road at the west of the site and the neigh-
boring park area have been combined, creating a plaza whose void can be felt in our 
culture of urbanization. With open pedestrian ramps with steel posts at the plaza fa-
çade, the stone-clad building carries the liveliness of the plaza to the third dimension, 
providing the possibility of accessing the plaza from the floors that it is connected to. 
The large screen created between the posts of the ramp provide the possibility of 
reflecting the art events in the interiors simultaneously to the outside. In this respect, 
art does not remain confined behind closed doors and is genuinely opened to the 
public. With its capacity of 910 people including the balcony, the hall accommodates a  
400 m2 stage, a revolving platform and a mobile orchestra pit platform that can func-
tion at three different levels. Located at the space created in between the roof trusses 
of the main hall, the children’s club will host the small children of families who come 
to watch the performances. 

With the diversification of transportation options, the northern part of Bakırköy that 
extends as a strip parallel to E-5 Highway has undergone an urban regeneration dur-
ing the last 15 years. In the region with improving urban facilities, the lack of cultural 
spaces has been resolved with the opening of Leyla Gencer Opera and Arts Center in 
2014. Among cultural spaces, opera houses are distinguished as a building typology, 
due to the technical requirements that do not allow opera to be performed in a stan-
dard auditorium. Consequently, there are only two active opera halls in Istanbul, one 
at the European and one at the Asian side. Leyla Gencer is a well-designed, qualified 
opera hall, with its stage platform, backstage equipment, interior surfaces that directly 
determine the acoustic performance and the choice of materials. Wooden materials of 
identical texture used on the floor continue on the wall surfaces, extend onto the ceil-
ing and close over the audience, putting the stage, the center of the performance at 
the focus of the space. 

Constructed at a relatively concealed area compared to the new urban facilities of the 
region; the center is located within a residential pattern where education facilities are 
concentrated. As it addresses the whole city, the center is also notable for its sensitiv-
ity at the local scale. Creating its own space by embracing the pedestrian route in the 
adjacent plot in the urban pattern, the building defines a wide plaza at the front and is 
recessed towards the east of the site. Shaped by a constructive rather than a botanical 
landscape, the plaza not only creates the open space otherwise lacking within the resi-
dential pattern; but also becomes an activity space to which the interior performances 
extend. The enclosed box of the opera stage is surrounded by spaces that open out 
to the plaza on all planes, experimenting with varying forms of relationship. Terraces 
accessed from the foyer at every level are connected by a ramp that characterizes 
the façade and facilitates access for the disabled. Expanding the perspective as they 
climb up from the plaza, the ramps transform into visual objects that contribute to 
the perception of the urban pattern. The wide screen hung on to the sculptural piers 
of the ramp reflects the evening performances simultaneously to the plaza, allowing 
people spending time at the plaza or those who cannot afford tickets to connect with 
the events inside. As a component of the landscape, the outdoor amphitheater focuses 
the audience on the screen during the performance, and on the human movement at 
the ramp at other times. Young visitors generally not allowed into the evening perfor-
mances are hosted at the top floor of the building, which serves as a children’s play 
area at night and daycare during the day. Historically, cultural facilities are located at 
the main plazas of the cities, are buildings with elaborate façades that the inhabitants 
indirectly and distantly relate to and are spaces with strict rituals to be followed. As 
a cultural space that makes room for its urban environment with its open spaces, the 
building tries to humanize the scale of its large volume by using architectural devices, 
and gives a programmatic response to the demands of the inhabitants it is attempting 
to address.  Leyla Gencer Opera and Arts Center thus contributes to the debates and 
processes of the democratization of culture.

1
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Kadirli Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi projesinin mimari kurgusu, Kadirli halkı-
nın mekânsal kullanım alışkanlıklarını kamusal alanda ve kamu yapısı üzerinde yeniden 
üretmek üzerine oluşturulmuştur. Bu yeniden üretim; esasında ikilikli gibi görünen her-
hangi bir yönetim yapısının ağır, prestijli, hiyerarşik yapılanması ile; daha fazla serbestlik 
ve katılım gerektiren, kültürel aktivitelerin gerçekleştirildiği bir merkez ile bütünleşik 
olarak çözülerek gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çözüm, yapının yer ile olan ilişki-
sini güçlendirmek ve kullanıcıların yapı içerisinde veya çeperinde yadırgamadan var 
olabilecekleri bir kamu yapısı oluşturularak sağlanmıştır. Tasarım bunun için öncelikle 
Kadirli’de oluşan çatı yaşamına katkı sağlamak ve bir kent balkonu-teras üretmek ama-
cıyla bir “çatı yapı” şeklinde örgütlenmiştir. 

Erken Cumhuriyet döneminde merkezî idare, modernleşme ve bir ulus inşa etme tahay-
yülüyle kültürel ve sosyal “medenileştirme görevini” Halkevleri’nde cisimleştirmiştir. Hal-
kevlerini kentin merkezine, hükümet konaklarının yanına / yakınına konumlandırarak 
kent mekânında halka ideolojik mesajını net biçimde iletmiştir. 2000’li yıllarda ise yerel 
yönetimlerin aldıkları kararları uygulama gücü ve iradesi artmış, mali kaynakları güçlen-
miştir. İdari bölgenin ve yerelin gereksinimlerinin daha gerçekçi tespiti, güçlenen mali 
kaynakların yönlendirilebilmesini sağlamıştır. Günümüzde kültürel ve sosyal politikalar, 
merkezden “arz edilen” ile yerelden yükselen talepler sarkacında belirlenir hale gelmiştir. 
Bu durumun mimarlık, kültür ve mimarlık kültürü alanındaki yansımalarından biri, bele-
diyelerin hizmet binalarını kültür merkezleri ile birlikte düşünmeleri olmuş, son yıllarda 
mimari proje yarışmalarıyla da beslenen bu tipoloji giderek yaygınlık kazanmıştır.

Kadirli Kültür Merkezi projesi, Adana’nın Kadirli ilçesinde kent morfolojisini belirleyen 
iki su yolunun kesiştiği mevkide, 2009’da düzenlenen bir yarışmayla elde edilir. “Bele-
diye hizmet binası” ve “kültür merkezini” aynı kabukta barındıran iki programlı yapı, su 
yollarını kentin altyapısına feda etmeyen Kadirli’nin sıcak Akdeniz iklimi ve inşa edildiği 
coğrafyaya uyum arayışıyla biçimlenir. Kültür merkezi, manzaraya doğru rampalaşarak 
alçalan kütlede konumlanır. Böylelikle geceleri çatılarda süren yerel yaşantıya referans-
la, amfi biçimli çatı terası açıkhava etkinliklerine zemin sağlar, aynı zamanda kentin en 
önemli yeşil alanı Şehitlik Tepesi ile Savrun Çayı’na hâkim manzaraya kentsel bir terasla 
açılma imkânı yaratılır. Sıcak iklim nedeniyle geceye sarkan kentsel yaşam için uygun 
bir açıkhava kültürel etkinlik zeminidir.  

Kültür merkezinin ve hizmet birimlerinin kamuya ve kamusal alana farklı biçimlerde 
açılması gerekliliği, ikili programın en önemli uyuşmazlığıdır. Tasarımcılar bu ikiliği, işlev-
sel ve biçimsel olarak biri diğerini indirgemeden ve ikincil kılmadan aynı kabuk içinde 
ve dengeli biçimde ele almayı başarırlar. Birbirini güçlendiren bu sarmal kabuk içinde 
yaratılan kentsel boşluklardan geçenler, üzerinde yürünebilen kabukla yaratılan “kent 
teraslarına” çekilirler. Böylelikle kamusal kentsel alanın farkına varmalarına ve onu kul-
lanmalarına olanak sağlanır. Kültür merkezinin meydan girişi, bir nişle geri çekilerek bir 
ara bölge olarak tanımlanır. Kadirli’nin kentsel repertuarına yeni tariflenen bu mekânlar, 
yerel yönetimin kent kültürünü aşıladığı yerler olarak biçimlenerek benimsenecek “yer-
ler” yaratması açısından da kayda değerdir.
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The architectural organization of the Municipal Service Building and the Cultural Center 
project is based on a reproduction of the spatial behaviors of the inhabitants of Kadirli in 
public spaces and in a public building. This reproduction has been attempted by resol-
ving the apparent duality between the serious, prestigious, hierarchical organization of 
administrative buildings and the more free and participatory nature of a cultural center 
by integrating the two functions. This approach has been made possible by improving 
the relationship of the building with its location and designing a public building within 
or around which the inhabitants can exist without estrangement. Consequently, the 
design has been arranged primarily as a “roof building” in order to generate an urban 
balcony / terrace and contribute to the rooftop living in Kadirli.

During the early years of the Republic, the central government’s dream of construct-
ing a nation was reflected in the “People’s Houses” that were charged with the mis-
sion of cultural and social modernization. People’s Houses were located at the city 
center, adjacent to or near the Government Halls, conveying their ideological message 
clearly to the people. During the 2000s, local administrations gained increased power 
with expanded financial resources. With a more realistic determination of the needs of 
the local administrative region, a more efficient allocation of these resources became 
possible. Cultural and social policies of present day are determined by the oscillation 
between the facilities supplied by the center and those demanded by the local popula-
tion. One of the reflections of this condition in architecture, culture and architectural 
culture has been that cultural centers are planned together with municipal service 
buildings, a typology that has been nourished by architectural project competitions and 
become widespread in the last few years. 

Located at the intersection of two waterways that define the urban morphology in the 
Kadirli district of Adana, the project of Kadirli Cultural Center emerged from a competi-
tion in 2009. Housing the Municipal Service Building and the Cultural Center under a 
common roof, the building is shaped by its search for harmony with its site and topog-
raphy as well as with the hot Mediterranean climate of Kadirli, where waterways have 
not been sacrificed for the sake of infrastructure. The Cultural Center is located in the 
mass that descends as a ramp towards the view. In this manner, with reference to the 
local life that continues on the roof during the night, the amphitheater-shaped roof ter-
race provides a space for outdoor activities while creating an urban terrace overlooking 
the view that dominates Şehitlik Hill, the most significant green area of the town, and 
Savrun Stream. This terrace is a convenient outdoor cultural activity space for urban life, 
which is shifted towards the night due to the hot climate.

The most crucial conflict of the dual program is the different ways that the cultural 
center and the service units open out to the public and the public space. The designers 
have succeeded in handling this duality in a balanced manner under the same roof, 
without formally or functionally making one secondary to the other. Visitors who pass 
through the urban voids created within this spiral shell draw back to the urban terraces 
created by the shell, which they can be walked on, thus becoming aware of the public 
urban space and getting a chance to use it. The entrance to the cultural center from the 
public square has been recessed as a niche and defined as an intermediate zone. As 
newly defined additions to the urban repertory of Kadirli, these spaces are noteworthy 
as places where the municipality integrates urban culture and creates new “places” to 
be embraced by the local population.

1
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Adana’nın en verimli topraklarına sahip Çukurova’da bulunan yapının bereketli toprak 
ile ilişkisi üzerinde durduk ve yapıyı toprak altına alarak toprak dokusunun devamlılığı-
nı sağlamaya çalıştık. İklimsel verileri gözeterek güney yönünde çift cephe önerdik ve 
yapının merkezini boşaltarak iç mahalde avlu önerdik. Avlu ile yapının gün içerisinde 
sürekli aydınlık ve hava sirkülasyonuna sahip olmasını sağladık. Yapı ölçeğinde almış 
olduğumuz temel karar ise, yapıyı mümkün olduğunca insan ölçeğine taşımak oldu. 
Bu bağlamda yapının 3 kat yüksekliği aşmamasını sağlayarak yapının yatay etkisini 
güçlendirdik. Bina programında talep edilen kültür merkezi ile belediye hizmet binası 
kütlelerini tek beden altında toplamayarak yapının arazide kapladığı hacmi azalttık.

Çukurova Türkiye’nin en verimli toprakları olmasına rağmen, üzerinde Adana gibi kent-
sel gelişim ve yapılaşmasında önemli ekolojik sorunlar yaşayan kentsel / kırsal yerle-
şimler barındırır. Son yıllarda bölgede açılan mimarlık ve kentsel tasarım yarışmalarında, 
ekolojik dengeyi gözeten, mevcut coğrafi ve ekolojik dokuyu korumanın ötesine geçe-
rek en az dokunuşla yeşilden aldığını iade etmeye çalışan mimari tutumlar belirmeye 
başlamıştır. Doğal çevrenin yapılı çevreye başat kılındığı Çukurova Belediyesi Hizmet 
Binası ve Kültür Merkezi de yarışmayla elde edilmiş olup, bölgede yeni bir kentsel / 
mimarlık kültürünün oluşması için kurgular önerir.

Belediye hizmet binalarının kültür merkezleri ile birlikte düşünüldüğü yapı tipolojisi, son 
yıllarda mimari proje yarışmalarıyla da beslenerek yaygınlık kazanmıştır. Tek çatı altın-
da bir araya getirilen ikili programda Çukurova Belediyesi Kültür Merkezi, yapının kent 
parkına doğru rampalaşarak alçaldığı bölümde yer alır. Peyzajla bütünleşmek üzere 
alçalarak toprağa gömülen Kültür Merkezi, tanımlı bir ara sokakla Hizmet Binası’ndan, 
küçük bir meydanla Kültür Merkezi ek yapılarından koparılır. Programı nettir; 500 kişilik 
oditoryum ve bir nikâh salonu. Salonların ortak fuayesi saydam cephesiyle açık mekân 
olarak işlevselleşen ara sokağa açılır. Gölgelendirilmiş ara sokak, Akdeniz ikliminde can-
lılık noktalarından biri haline gelir. Ara sokağın diğer cephesini tutması yarışma proje-
sinde önerilen fakat uygulanmayan kent kitaplığının, burayı daha canlı bir kültür sokağı 
kılacağını öngörmek zor olmayacaktır. Kültür Merkezi’nin ara sokağın açıldığı meydana 
yerleşen ek yapıları, peyzaj içindeki pavyonlar olarak kent parkı içerisine doğrusal ola-
rak uzanırlar. Kafe, el sanatları atölyeleri, kültürel ürün satış birimleri için tasarlanan 
pavyonlar özgün işlevleriyle canlandıklarında, Kültür Merkezi’nin kentliyle daha kolay 
temas etmesini sağlayacak mekânsal kurgusu işlerlik kazanacaktır. Altın Koza Film Fes-
tivali gibi kentin önemli etkinliklerine evsahipliği yapabilecek Kültür Merkezi’nde mü-
ellifler, tipik Akdeniz ikliminin görüldüğü kent için açıkhava amfileri, büyük ve küçük 
meydanlar, yapıların üzerine taşan yeşil teraslarda oturma olanakları, gölgelendirilmiş 
açık ve ara mekânlar öngörmüş, kültürel etkinlikleri kabuğundan çıkaracak nitelikli bir 
zemin oluşturmuştur. Yapı cephesi müelliflerin öngördüğü teknik donanımla duyuru / 
gösterim yüzeyine dönüştüğünde, izleri mekâna bırakılan kentsel olanaklar işlerlik ve 
interaktivite kazanacaktır: Gece gündüz kent parkı içinde yaşayan bir kültürel merkez...
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Designing for Çukurova, which holds most fertile soil of Adana, we focused on the re-
lationship of the building with this productive soil, placing the building underground to 
provide continuity with the soil. Considering climate data, we suggested using a double 
façade at the south, and created an interior courtyard, providing natural daylight and 
ventilation to the interior spaces throughout the day. In terms of the building scale, we 
decided to keep the building at human scale as much as possible. To this end, we lim-
ited the building height to three stories, emphasizing the horizontal expression of the 
mass. The Cultural Center and the Municipal Service Building demanded by the building 
program have not been gathered within a single mass, reducing the overall volume that 
the building occupies on the site.

Although Çukurova is the site of the most fertile land of the country, it houses urban 
and rural settlements like Adana, which face significant ecological problems in urban 
development and the formation of the constructed environment. In the architectural 
and urban project competitions recently opened for the region, it is possible to observe 
emerging architectural approaches sensitive to the ecological balance, transcending 
the conservation of the existing geographical and green texture, attempting to make 
minimal intervention to return what has been taken from nature. Designed with an 
approach that prioritizes the natural environment over the constructed environment, 
the Municipality of Çukurova Service Building and Cultural Center is also the result of a 
competition, with a proposal involving organizations for the evolution of a new culture 
of architecture and urbanism in the region.

The building typology where municipal service buildings are designed together with 
cultural centers has become rather common recently, nourished by project competi-
tions and spread throughout the country. In the dual program gathered under a single 
roof, the Cultural Center is located where the building descends as a ramp towards 
the urban park. Embedded under the soil in order to integrate with the landscape, the 
Cultural Center is detached from the Service Building by a defined inner street and from 
the Cultural Center annex buildings by a small plaza. The program is clear: A 500-seat 
auditorium and a wedding hall. With its transparent façade, the common foyer of the 
halls opens out to the inner street functionalized as an open space. The shaded inner 
street becomes a point of liveliness in the Mediterranean climate. It is not difficult to 
foresee that the city library proposed in the winning proposal as the other edge of 
the inner street but not implemented during the construction phase will transform 
this open space into a more lively street of culture. Located on the plaza that the in-
ner street opens out to, the annex buildings of the Cultural Center extend linearly, as 
pavilions within the landscape, towards the urban park. When the pavilions designed 
for the cafe, handcrafts workshops and sale units for cultural products are brought to 
life with their original functions, the Cultural Center will acquire a spatial organization 
that provides easier contact with the inhabitants of the city. The building can host 
significant events of the city such as the Golden Boll International Film Festival, and its 
designers have proposed open amphitheaters, large and small plazas, seating on the 
green terraces extending over the buildings and shaded open and intermediate spaces 
appropriate for the typical Mediterranean climate of the city, creating a qualified ground 
that will draw cultural activities out from their narrow shell. When the building’s façade 
is transformed into a technologically equipped announcement / presentation screen as 
proposed by the designers, the urban potentialities whose traces are left at the plaza 
will acquire interactivity, contributing to a cultural center that lives within the urban 
park, day and night... 
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Mimar : Bahadır Kul | BKA / Bahadır Kul Architects
Architect  

İşveren : Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Commissioned by

kadir has kongre merkezi ve spor salonu
kadir has congress center and sports hall
Kayseri, 2008
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Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu, farklı sosyal fonksiyonları bir araya getiren 
karma bir yapı olarak tasarlanmıştır. Ana taşıyıcı sistemi beton olan yapının çatı taşı-
yıcıları çelik olarak tasarlanmıştır. 7.500 kişi kapasiteli uluslararası standartlara uygun 
olarak tasarlanan kapalı spor salonu ve 2.500 kişilik kongre salonu yapının ana fonksi-
yonlarındandır. Ana salon eliptik formuyla tüm noktalardan algıyı güçlendirmek ama-
cıyla düşünülmüştür. Bu kütle, yanında yer alan sert formlu kongre merkezinin işlevsel 
farkını öne çıkarmak için tasarlanmıştır. Mekânların birbirinin içinden geçişi ve hem 
fiziksel hem de görsel anlamda yapının genel tasarımı; ana salon, konferans, sergi ve 
antreman salonlarının farklı kullanıcılar tarafından aynı anda kullanılabilmesine olanak 
sağlamaktadır.

Anadolu’nun önemli ticaret kentlerinden Kayseri’de, 2010 yılından sonra üç yeni üni-
versite kurulmuştur. Böylelikle sahip olduğu dört yüksek öğrenim kurumunun da te-
tiklemesiyle, kenti aktif olarak kullanan genç nüfusta artış yaşanmıştır. Bölge için bir 
ticaret kenti olduğu kadar, artık eğitim kurumlarının da tetiklediği bir kültür, spor ve 
fuar kenti olma yönünde adımlar atılmıştır. Kent merkezinin kuzeyinde, havaalanı ile 
merkez arasındaki fuar alanının ilk önemli yapısı, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’dir. Öl-
çeğinin ve fuar yapısı olmasının sağladığı esneklikler nedeniyle, kentin kongre, konser, 
düğün, çeşitli spor turnuvaları gibi çok farklı ve geniş katılımlı etkinlikleri için uzun yıllar 
kullanılmıştır. Fuar alanına 2003’te Kadir Has Kent ve Mimar Sinan Müzesi’nin, 2008’de 
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nin yerleşmesiyle, kentin sportif, sosyal ve kültürel 
canlılığı için daha örgütlü bir çaba gösterilmiş, bu çaba mekânsal anlamda daha özel-
leşmiş yapılarda karşılık bulmuştur. Kongre ve Spor Merkezi’ne 2013’te aynı müellifler 
tarafından Kültür ve Sanat Merkezi eklenir. Bu çok işlevli kompakt yapı, Türkiye’de yeni 
gelişen bir yapı tipolojisinin öncüllerinden olması bakımından önemlidir. En geniş tanı-
mıyla “büyük” ölçekli buluşmalar için “geniş” mekânlar talep eden toplantı, performans, 
fuar-sergi gibi etkinliklere hizmet veren kongre merkezleri, bu olgusal durum nedeniyle, 
ülkemizde büyük ve özellikle üniversiteye sahip kentlerde inşa edilmektedir. Kongre 
merkezleri tekil yapılar olmak için fazla “büyük”türler ve bu nedenle işletme mantığı 
nedeniyle diğer işlevlerle birlikte düşünülmeleri ya da dünyada son yirmi yılda gözlem-
lendiği gibi kentle işlevsel olarak bütünleştirilmeleri gerekir. Ülkemizde ilk ve en önemli 
örneği Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı olan bu yapı tipolojisi, “kongre ve sergi sarayı”, 
“kongre oteli” gibi eklemelerle çeşitlenirken, 2000’li yıllarla birlikte bunlara “kongre ve 
spor merkezi” de eklenmiştir.

Kayseri’de yer alan merkez, spor karşılaşmalarına, hareketli sahne ve bölücü duvarlarla 
kongrelere evsahipliği yaparken, Antik Yunan’dan beri neredeyse değişmeyen sabit 
amfi düzeninde izleyicilerin sahneye odaklandığı, fuaye - sahne - sahne arkası mekân 
izleğine sahip bir oditoryuma kavuşur. Spor salonuna eklenen yapı, ana yapının kentsel 
ve mimari ifadesini etkilemeyecek biçimde yarı toprağa gömülür. İkisi arasına yerleşti-
rilen fuaye, hem giriş hem ana yapıya geçiş için eklem noktasıdır. Sahip olduğu yeme-
içme, alışveriş ve eğitim birimleriyle program çeşitliliği artırılan merkez, böylelikle sun-
duğu farklı olanaklarla bir kamusal alan olarak canlı tutulmaya, etkinlik dışı zamanlarda 
ise kentlinin gündelik rutinine dahil edilmeye çalışılır.
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Kadir Has Congress Center and Sports Hall is designed as a mixed-use complex that 
brings together different social functions. While the main structural system of the build-
ing utilizes reinforced concrete, the roof is designed as a steel structure. The main 
uses of the complex consist of an indoor sports hall with a capacity of 7500 people, 
designed to meet international standards, and a congress hall with a capacity of 2500 
people. With its elliptical form, the main hall was designed to improve perception from 
all points. The rigid form located adjacent to this mass is designed to emphasize the 
functional difference of the congress hall. The general scheme of the building allows the 
main hall, conference halls, exhibition halls and training spaces to be used by different 
user groups simultaneously, without interrupting each other.

In Kayseri, one of the most significant cities of trade and commerce in Anatolia, in ad-
dition to the existing university, three new universities have been founded since 2010. 
With the establishment of these universities, the population of young people actively 
using the city has increased considerably. In addition to its identity as a city of com-
merce, steps have been taken to make Kayseri a city of culture, sports and fairs, in pro-
cesses initiated via the institutions of education. The Kayseri World Trade Center is the 
most important building of the fair area located to the north of the city center, between 
the airport and the city. Due to the flexibilities provided by its scale and the multi-
purpose nature of the fair building, the building has hosted various events with broad 
participation for several years; including congresses, concerts, wedding ceremonies and 
sports tournaments. With the addition of Kadir Has City Museum and Mimar Sinan Mu-
seum in 2003 and Kadir Has Congress and Sports Center in 2008, a more organized effort 
to increase athletic, social and cultural livelihood has been implemented and found its 
spatial response in more specialized buildings. In 2013, the Culture and Arts Center was 
added to the Congress and Sports Center by the same designers. This compact multi-
purpose building is significant as a pioneer of an evolving building typology. Congress 
centers require wide spaces for large scale gatherings such as meetings, performances, 
fairs and exhibitions. Due to this vastness of scale, they are often constructed in major 
cities, especially in cities with universities in Turkey. Too large to be singular build-
ings, congress centers should either be integrated with other functions in terms of ma-
nagement and operation or be functionally unified with the city, as has been observed 
worldwide, especially during the last two decades. With Lütfi Kırdar Congress and Exhi-
bition Hall as its first and most important example, this building typology has variations 
such as “congress and exhibition hall”, “congress hotel” and the more recent  “congress 
and sports center” that appeared as a variation during the 2000s.

The center in Kayseri, which is used to host sports matches and congresses with the use 
of mobile stages and partitions,  has now acquired an auditorium with a foyer – stage 
– backstage spatial sequence and a fixed amphitheater order focusing the audience on 
the stage, a scheme that has not changed since classical Greek civilization. Attached 
to the sports hall; the building is partially buried under the ground, in order not to af-
fect the urban and architectural expression of the main building. The foyer positioned 
between the two buildings constitutes a junction point between the entrance and the 
transition to the main building.  With the food & beverage, retail and educational units 
that enrich its programmatic variety, the Center has been kept relevant as a public 
space and is integrated into the daily routine of inhabitants during periods of vacancy.
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Mimar : Ayşen Savaş, Barış Yağlı
Architect  

İşveren : Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Commissioned by

odtü bilim ve teknoloji müzesi
metu museum of science and technology
Ankara, 2005
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Müzenin depo-sergi birimi, Türkiye’de inşa edilen ilk gergi yapıdır. Mekân kalitesi ve ya-
pım teknolojisi açısından deneysel bir yaklaşımla tasarlanıp üretilen yapıda, “Titanium 
Zinc” ilk kez kaplama malzemesi olarak kullanılmıştır. Geçici müze yapılarının işlevlerini 
tamamladıktan sonra sökülebilmesi ve başka bir alanda yeniden monte edilebilmesi, 
ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin düşük olması gibi veriler önemli tasarım girdileridir.  
Asal formların mimarlık tarihinde çağrıştırdığı “ütopik” beklentiler, tarafımızdan hatır-
lanması gereken değerler olarak ele alınmış, Boullée, Durand, Ledoux gibi mimarların 
geliştirdiği “rasyonel” mimarlığın öğeleri tekrar gündeme getirilmiştir. Kendi içinde bit-
miş kütlelerin birbirleri ile ilişkilenmesinin mekânsal aracı “Açık Hava Bilim Parkı”dır. Seri 
üretim ve prefabrikasyonla, yerinde üretim ve el ustalığı arasında kalan yapılar, yüzyıl 
başı mimarlığı ile günümüz teknolojisini yorumlamanın araçları olmuşlardır.   

ODTÜ Türkiye’de bilim ve teknoloji koleksiyonuna sahip tek üniversite olmanın yanı 
sıra, bilim ve teknoloji müzesi olarak tasarlanmış özgün yapılara sahip olan tek ku-
rum da aynı zamanda. Müze oluşturma fikri ortaya çıktığında, “depo-sergi” yaklaşımıy-
la üniversite bünyesindeki müze-nesneler bir araya getirilmiş; bağışlarla genişleyen 
koleksiyon anlamlı bir müzecilik yaklaşımı çerçevesinde kamuya sunuluncaya kadar 
“bulunmuş bir mekân”da sergilenme kararı alınmıştır. “Bulunmuş mekân” çağrışımı ve 
“depo-sergi” mantığının karşılığı olarak müellifler silo-mekânı önerirler: Bu aynı zaman-
da sergilenecek nesnelerle eşdeğer estetiği olan bir depo-yapıdır. Dört silodan oluşan 
müze yerleşkesi, uçsuz bucaksız ufki peyzajda rastladığımız işlevsel siloların estetiği 
ile ODTÜ-Teknokent’in rekreasyon alanının sazlıklardan oluşan doğal peyzajı içerisinde 
ziyaretçilerini karşılar. ODTÜ Yerleşkesi’nin Bilkent Bulvarı üzerindeki batı kapısından 
girişte, üniversite yapılarından önce ODTÜ Teknokent ve ODTÜ GVO Koleji ziyaretçiyi 
karşılar. Müze Teknokent alanının kuzey ucunda, Kolej’e en yakın noktada konumlanır. 
Gerek Teknokent’teki gelişmelerin yansıyacağı doğal tanıtım mekânı olarak, gerekse 
ilk ve ortaöğretim öğrencilerine hizmet veren bilim atölyeleriyle anlamlı, aynı zamanda 
bilim kurumuna gelenleri ilk karşılayan yapı olarak simgesel konuma yerleştirilir.

Müzenin silo-yapıları teknolojik yapı üretim mantığına karşılık gelir. Bilim ve teknolojinin 
sergilendiği dört silo-yapı, teknolojiye göstergebilimsel göndermede bulunmaz, aksine 
yapı teknolojisinin bu denli görünür kılınması doğrudan mimari programın sonucudur. 
İçerdiği müze-nesnelerinin süreğen biriktirme, eklemlenme, tanımlanma, sınıflanma sü-
recinde olması nedeniyle depo-sergi mantığının olağan sonucu, saklayan / koruyan bir 
kabuktur. İnşa edilmez, monte edilir. Söküldüğünde, aynı hız, süreç ve mantıkla yeni-
den kurulabilecektir. Esneklik önemli kavramlardan biridir: Büyük Silo’da sergi düzeni 
mekânsal akışı kesmeyecek biçimde rampalar ve farklı düzeylerdeki platformlarda silo 
strüktüründen faydalanarak yerleştirilir. Çocuklar için tasarlanan Üçüncü Silo’da kavisli 
iç çeperi boydan boya dolanan atölye masaları strüktüre sabitlenir ve zeminden kopa-
rılır. Bilgi noktası, kafe ve müze dükkânı olarak tasarlanan Cam Silo’da cam cepheleri 
taşıyan çelik strüktürün zemine oturduğu noktada genişleyen ayaklarına takılan yatay 
sergileme yüzeyleri yegâne sabit sergileme birimleridir. Seri üretim ile prefabrikasyona 
karşılık yerinde üretim ile zanaatkârlık; titanyum kaplamalar ile seramik boyalara kar-
şılık sac kaplamalar ile OSB türü malzemeler; günümüz teknolojisine karşılık 20. yüzyıl 
başı üretim biçimleri, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin mimarlığın araçlarını kullana-
rak açtığı ve nitelikli katkılara dönüşen gerilimlerdir.
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The storage-exhibition unit of the museum is the first building with a tensile structure 
constructed in Turkey. Designed and constructed with an experimental approach in 
terms of spatial quality and construction technology, a titanium-zinc mixture was used 
for the first time as a cladding material. Important design criteria of the temporary mu-
seum buildings include the demountability of the structures to be mounted again on 
another site and the minimization of the initial investment and maintenance costs. The 
utopic expectations primary forms have been associated with throughout the history 
of architecture have been considered a significant reference to remember in the design 
process, bringing the components of “rational” architecture developed by architects 
such as Boullée, Durand, Ledoux to the agenda. Completed within their own geometry, 
the different masses are related to each other by the “Outdoor Science Park” as a spatial 
agent. Reflecting mass production and prefabrication on one side and in-situ produc-
tion and handcrafts on the other, the buildings have become a medium for interpreting 
contemporary technology with the principles of early 20th century architecture.

Besides being the only university with a collection focused on science and technology, 
METU is also the only institution that houses authentic buildings designed as a museum 
of science and technology. When the idea of the museum first emerged, the museum-
objects within the collection of the university were gathered with a “storage / exhibi-
tion” approach. While the collection continued to expand with donations, the decision 
to exhibit them at a “found place” was made, until it was ready to be presented to 
the public with a substantive museology approach. As a response to the connotation 
of “found place” and the concept of “storage / exhibition”, the designers proposed the 
warehouse-space. This is a storage building that also has aesthetics comparable with 
the exhibited objects. The museum settlement that consists of four silo-warehouses 
welcomes visitors with the aesthetics of functional warehouses encountered at an 
immense horizontal landscape within the reedy natural landscape of METU-Teknokent 
recreation area. Entering METU Campus from the western gate located on Bilkent Bou-
levard, METU-Teknokent and METU-GVO College are encountered before the university 
buildings. The museum is located at the northern edge of the Teknokent site, at the 
closest point to the college. Its position is meaningful, as a natural medium of presen-
tation in which the developments at Teknokent will be displayed, and can also serve 
as the location for science workshops for primary and secondary school students. The 
location of the museum is also symbolic, as the first building greeting visitors coming 
to a scientific institution.

The silo-buildings of the museum correspond the technological logic of building pro-
duction. The four silo-buildings in which science and technology are exhibited do not 
make any semiologic reference to technology. On the contrary, the exposure of building 
technology is a direct consequence of the architectural program. Due to the continuing 
accumulation, definition and categorization process for the museum objects, the build-
ings are shells that protect and preserve. They are not constructed, they are mounted. 
When they are removed they can be reassembled with the same speed, process and 
logic. Flexibility is an essential concept in this process. In the large silo, the exhibition or-
der is organized with ramps and platforms at different levels supported by the structure 
of the silo; without interrupting the spatial flow. In the third silo specifically designed 
for children, the workshop tables that continue along the curvilinear interior surface 
are fixed to the structure and detached from the ground. In the “Glass Silo”, designed as 
an information point, cafe and museum shop, the horizontal display surfaces mounted 
on the steel structural poles of the silo at the point where they touch the ground and 
widen in section are the only fixed display units of the museum. On site production 
and craftsmanship versus mass production and prefabrication, steel sheets and materi-
als like OSB versus titanium finishes and ceramic coatings, early 20th century modes 
of production versus contemporary technology are tensions and dichotomies that the 
METU Museum of Science and Technology building generates through architectural de-
vices, making qualified contributions. 
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Mimar : Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar | Teğet Mimarlık
Architect  

İç Mimari : Teğet Mimarlık
Interior Design

Peyzaj Mimarı : Arzu Nuhoğlu, Aygen Kancı Kemaloğlu
Landscape Design

İşveren : İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Commissioned by

istanbul deniz müzesi
istanbul naval museum
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Deniz Müzesi, İstanbul’da tarihî bir koleksiyon için tasarlanmış ilk çağdaş müze örne-
ği olmasının yanı sıra, belki de Boğaz köprülerinden sonra İstanbul Boğazı kıyısı için 
tasarlanmış ilk kamusal yapıdır. Projenin ana programı ve problemi, çok özel kayık 
koleksiyonunun sergilenmesidir. 34 kayık önerdiğimiz sergileme düzeninde, birbirine 
paralel olarak ve burunlarını İstanbul Boğazı’na doğrultmuş bir şekilde dizilirler. Boyları  
25 m’den 45 m’ye kadar değişen 6 çelik makas, kayıkhanenin 14 m’lik yüksekliğini 
bölen asma katı oluşturur. Cadde tarafındaki giriş meydanının devamı olarak kurgu-
ladığımız fuayeden Boğaz’a uzanan aks, kayıkhaneye inilen geniş bir seyir rampası ile 
kadırgayı birleştirir. Merdivenli fuaye, müzenin en önemli mekânı olan kayıkhanenin 
de girişidir. Boğaz’a açılan bir rıhtım-çekek binasını anımsatan kayıkhane, iki farklı tipte 
mekân yapısını aynı bünyede barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Burası hem bütün 
kayıkların bir arada algılanabildiği tek bir mekân hem de her kayık için ayrı nişlerin 
bulunduğu yan yana gelmiş bir mekânlar silsilesidir. 

Modern dünyanın ürettiği başarılı kamusal mekânlar olan müzeler yönünden Türkiye, 
maalesef geçmişinde başat bir rol üstlenmez. Genellikle devlete ait yüksek kültürün hi-
maye edildiği tarihî yapıların “zarf”, benzer tasnif biçimleriyle teşhir edilen ulusal öneme 
sahip nesnelerin “mazruf” olduğu müzecilik anlayışımızda, özelleşmiş bir tarihî koleksi-
yon için tasarlanmış müzelere, hele ki çağdaş müzelere, az rastlanır. Deniz Müzesi işte 
o sık rastlanmayanlardan; üstelik mazrufa göre üretilmiş bir zarf olması açısından ayırt 
edici niteliklere sahip çağdaş bir müze. 

Yapı kamusallığı sadece bir müze olarak değil, metropolün yoğun merkezinde, eklem-
lendiği tarihî müze yapısını gözeterek yapı çeperlerinde de kurmaya çalışır: Dolmabahçe 
Caddesi’nden sağlanan ana girişte kamuya bir jest yaparak geriye çekilir, tanımladığı 
meydan ile tarihî müze yapısını öne çıkarır. Eski ve yeni müze arasında tanımladığı iç 
avluyu Beşiktaş Meydanı’na yönlendirerek, meydanda bulunan ünlü Türk denizcisi Bar-
baros Hayrettin Paşa’nın türbe ve heykelini onurlandırır. Sıkışık kentsel dokunun kısıtları 
daha da fazladır: Boğaz öngörünümüne dahil olduğu için tarihî yapının saçak kotunu ve 
mevcut kütle algısını dikkate alır; zemin kotunda ise, hattı değiştirilemeyen Ihlamurdere 
tonozuyla hacmini sınırlandırır. Müze yerin kısıtlarına, görsel ve fiziksel sınırlarıyla gen-
leşerek yanıt verir. Müze mekânına adım atar atmaz ilk enstantane, Boğaz sularından 
izleyiciye doğru gelmekte olan 16. yüzyıla ait heybetli bir kadırgadır. Küçük nesnelerden 
ziyade, tarihî kadırga ve saltanat kayıklarını barındıran ana sergileme mekânı, adeta 
üzerlerine bir “eldiven gibi geçer”. Tasarımcılar ana mekânı, Boğaz’dan bakıldığında ya-
pının gözlerinden dışarıya uzanan bir “kayıkhane”, müzeden Boğaz’a bakanlar içinse 
denize açılmayı bekleyen bir filonun son hazırlıklarını yaptığı “rıhtım” metaforları üze-
rinden inşa ederler. Asma katların galerilerle ana mekân üzerinde köprüler gibi uzandığı 
mekânsal düzen, zemin kotunda, üst galeriler kotunda ve ikisi arasında uzanan rampa-
nın sağladığı değişken kotlardaki düzlemlerle heybetli kayıkların her noktasını inceleme 
fırsatı yaratmakta oldukça başarılıdır. Rıhtımda gezme deneyimine yakın bir sinematik 
mekân deneyimi sunar, aralarında hareket edildikçe algıyı çoğaltır, zenginleştirir. Kadır-
gaların birbirinin arka planı olarak art arda sıralanması zaman zaman özgül detaylara 
ve farklılıklara odaklanmayı güçleştirse de, biraradalığın sağladığı zenginlik, denizcilik 
tarihini güçlü biçimde görünür kılar. Boğaz’a bakan dış cephelerden içeriye doğru akan 
bakır yüzeyler, hava koşullarında oksitlenen bir malzeme olarak zamanın akışını, zama-
nı “donduran” müzede görünür kılması açısından da başarılı bir seçimdir. 
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Besides being the first example of a contemporary museum designed for a specific 
historical collection in Istanbul, the Naval Museum is probably the first public building 
designed at the Bosphorus shore since the Bosphorus bridges. The main program and 
problem of the project is the exhibition of a very special collection of boats. In the ex-
hibition order that we proposed, the 34 boats are lined up parallel to each other, with 
their heads directed towards the Bosphorus. Six steel trusses, ranging from 25 meters 
to 45 meters in span, create the mezzanine floor that divides the 14-meter height of 
the “boat shed”. In the foyer designed as an extension of the entrance plaza at the 
street side, the axis extending towards the Bosphorus unifies the wide view ramp with 
the galley. The foyer with a staircase is also the entrance to the ”boat shed”, the most 
important space of the museum. Calling to mind a dock building opening out to the 
Bosphorus, the boat shed has been designed to accommodate two different types of 
spatial structures. Besides being a total space where all the boats can be perceived 
simultaneously, it is also a sequence of spaces created by the individual niches for each 
boat lined up adjacent to each other.

In terms of museums as successful public spaces, Turkey, unfortunately, does not play 
a dominant role in world history. In our understanding of museology, where historical 
buildings governed by high culture are considered the “envelope” for nationally signifi-
cant exhibited objects, museums in general and especially modern museums designed 
for a specific historical collection are rather rare. The Naval Museum is one of these rare 
examples, and moreover, is a modern museum of distinctive qualities and an “enve-
lope” designed for its content.

The building does not establish its publicity only as a museum, but tries to reflect it on 
its periphery as well, especially with respect to the historical museum that it is attached 
to at the intense center of the metropolis. At the main entrance from Dolmabahçe 
Street, the building is recessed back as a gesture for the public, emphasizing the public 
plaza that it defines and the historical museum building. With the inner courtyard de-
fined between the old and the new museums directed towards Beşiktaş Square, the 
building honors the statue and tomb of the renowned Turkish sailor Barbaros Hayrettin 
Paşa, also located at the square. The intense urban pattern has many more constraints. 
Since the building is located within the conserved silhouette of the Bosphorus, the 
eave level and the perception of the existing mass are taken into consideration. At the 
ground level, its volume is limited by the vault of Ihlamurdere, whose line cannot be 
changed. In response to the constraints of its place, the museum expands its visual and 
physical borders. Entering the museum interior, the visitor encounters a magnificent 
16th century galley approaching the visitors from the Bosphorus. Housing historical gal-
leys, ships and the imperial rowboats rather than small objects, the main exhibition hall 
fits its contents “like a glove”. The designers construct the main space on the metaphor 
of a “boat shed” extending out of the openings of the building when experienced from 
the Bosphorus, and on the metaphor of a dock where the fleet is making its final prepa-
rations before departure, for those looking from the museum towards the Bosphorus. 
The spatial order in which mezzanine floors extend as bridges in the atriums over the 
main space generates planes at varying levels at the ground level, upper galleries level 
and the ramp in between the two, successfully providing the alternatives for examin-
ing the exhibited ships and boats from different levels and points of view. Presenting 
a cinematic spatial experience of walking along the dock, the space multiplies and 
enriches perception as the visitors walk. Although the successive placement of the 
galleys as backgrounds of each other makes it difficult to focus on specific details and 
differences at times, the richness provided by their togetherness makes the history of 
navigation strongly visible. As a material that oxidizes and changes color over time, the 
use of copper in surfaces flowing in from the exterior façades facing the Bosphorus is 
a correct choice in terms of visualizing the flow of time in a museum that effectively 
“freezes” time. 
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Mimar : M. Sinan Genim | Yenilem Proje Danışmanlık
Architect  

İşveren : Baksı Kültür Sanat Vakfı 
Commissioned by

baksı müzesi halk sanatları araştırma uygulama merkezi
baksı museum center for research and development of local handcrafts
Bayburt, 2010
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Uzun yıllar doğduğu köyü olan eskinin Baksı, şimdinin Bayraktar Köyü’ne bir katkıda 
bulunmak isteyen Hüsamettin Koçan, bizden bir müze ve çevresindeki yapıları proje-
lendirmemiz için yardım istedi. Elinde bazı çizimler vardı ama bunlar kışın yoğun kar 
alan bir yerleşme için dayanıklı olamayacak yapıları tarif ediyordu. Ona farklı bir öne-
ride bulunduk: birbirine bitişik, tepelerinden ışık alan ve dağların siluetine uygun dört 
adet kütle. Çevresinde yer alan bazıları bizim projelendirdiğimiz, bazıları ise kendisinin 
yaptığı yapılarla bu bütünlük oluştu. Müze ve sergi salonunun yanı sıra, bir konferans 
salonu ile kütüphane içeren bu yapının ortaya çıkışına katkıda bulunan herkese teşek-
kür borçluyuz.

Baksılı sanatçı Hüsamettin Koçan’ın, doğduğu yerin sosyal, kültürel ve etnografik de-
ğerlerini ve geleneklerini korumak, bilgisini yeniden üretmek, bunu yaparken kır-kent, 
gelenek-gelecek, doğa-kültür ayrışmalarının anlamını çağdaş sanatla sorgulayan işlere 
ve etkinliklere yer açmak üzere “tasarladığı” bir kültür jeneratörü Baksı Müzesi. Müze, 
Doğu Karadeniz’de Çoruh Vadisi’nin uçsuz bucaksız dağ manzarasına sahip, Bayburt’un 
eski adı Baksı olan Bayraktar köyünde kurulmuştur. Baksı Kültür Sanat Vakfı bünyesin-
de bir “toplumsal proje” olarak kurulan özel müze, onu besleyecek, ayakta tutacak bir 
metropolde değil, bir Anadolu köyünde kurulduğu için sadece bir müze olarak örgütlen-
memiştir. Bir sanat ve kültürel birikim projesi olduğu kadar sosyal ve ekonomik canlan-
dırma projesidir de. Köyün özgün kırsal dokusunu görünür kılmak ve kültür turizmiyle 
canlandırmak da toplumsal projenin bir parçasıdır. Sergilemek ve biriktirmek tek hedef 
olmadığı için, “kırsal kültür projesi” olarak müze programı, yörenin bilgisini canlı tutmak 
üzere envanter çıkarmak, eğitimle beslemek, kütüphane oluşturmak ama en önemlisi 
onu yaşatabilecek altyapı öğeleriyle kurulur. Kentlerdeki etnografya müzelerinden fark-
lılaşarak, içeriğini bir zaman diliminde dondurmadan, geleneksel ile çağdaş üretimleri 
aynı anda barındırmak üzere tasarlanır. 

Çoruh Vadisi’ne bakan yüksek bir tepede kurulu Baksı Müzesi, asal formunu dağ silsile-
leri çağrışımından alır. Uzun ve kar yağışlı bölgede birbiri üzerinden akan eğrisel hatlar, 
hem yağışı üzerinden hızla atmasına yarar hem de müzeyi dağ manzarasının parçası 
kılarak heykelsi bir uyum kazandırır. Farklı yüksekliklerdeki dört eğrisel formun üçü tek 
mekân olarak örgütlenen sergi salonlarını içerirken, ana mekânın batısına çok amaçlı 
salon ve kütüphane yerleştirilir. Depo-müze ve konaklama birimleri, tepenin eğiminden 
faydalanan tek katlı taş yapılardadır. Sergi salonu üzerinde dalgalanan beton kabuğun 
hareketleri içeriden okunur bırakılır, güneye doğru alçalan eğimli kabukta günışığını 
içeri almak üzere çatı ışıklıkları tasarlanır. Kirişlere asılan ışıklandırma sistemi kirişleri 
belirsizleştirirken, çatı ışıklıklarından süzülen ışık kabuğun iç çeperlerini aydınlatarak 
dikkati kabuğa yönlendirir. Müzeye giriş modülünü toparlayan, sergi salonuna ölçek 
veren, müze-nesnelerinin farklı yönlerden algılanmasına olanak tanıyan, kütüphane-
ye köprü oluşturan ve aynı zamanda müzenin eğimli yüzeylerinde sergilenemeyen iki 
boyutlu müze-nesnelerine yer açan çok amaçlı “beyaz küp”, mekânı diyagonal olarak 
geçer. Sergi mekânında ölçeği kuran “beyaz küp” iken, brüt beton dış çeperlerin açıklık 
içermeyen görece tekdüze yüzeylerine eşit aralıklarla seramik çubuklar yerleştirilerek 
ölçeklendirmenin yanı sıra, ışık-gölge etkisiyle de bezeme elde edilir. Baksı Müzesi, bir 
Anadolu köyünde, kişisel bir projenin mütevazı olmayan vizyonuna eşlik eden ve hiç de 
mütevazı davranmaya kalkmayan mekânsal karşılığıdır. 
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With the objective of making a contribution to his place of birth, the former village of 
Baksı (now named Bayraktar), Hüsamettin Koçan asked us for help designing a museum 
and the surrounding buildings. He had some drawings, but these drawings defined 
buildings that would not be resiliant enough in a settlement receiving heavy snowfall 
during the winter. We made a different proposal, with four adjacent masses receiv-
ing light from the top and standing in harmony with the silhouette of the mountains.  
A unity was achieved together with the other buildings, some of which are designed 
by us and some constructed by him. For this building, which includes a conference hall 
and a library in addition to the museum and exhibition hall,  we owe our gratitude to 
everyone who has contributed to its creation.

As a culture generator “designed by” an artist from Baksı, Hüsamettin Koçan, Baksı 
Museum was constructed to preserve the social, cultural, ethnographic characteristics 
and traditions of Koçan’s place of birth and re-produce local knowledge by making 
room for works and events that challenge dichotomies such as rural-urban, tradition-
future and nature-culture through contemporary arts. The building is located in the 
Bayraktar Village of Bayburt, previously named Baksı, which has an immense mountain 
view of Çoruh Valley in the Eastern Black Sea region. Established as a “social project” 
of the Baksı Foundation of Culture and Arts, the private museum is not set up to serve 
simply as a museum, because it is not located in a metropolitan city that has the po-
tential to nourish it, but rather in an Anatolian village. Besides being a project of artistic 
and cultural accumulation, it is also a project of social and economical revitalization.  
Making the authentic rural texture of the village visible and enlivening it through cul-
ture tourism are also among the objectives of this social project. As accumulation and 
exhibition are not the only objectives, the museum program, which is a “project of rural 
culture”, is based on the formation of an inventory to keep regional knowledge vivid, 
nourish it through education, form a library and a foundation of components that will 
sustain its existence. Different from the museums of ethnography in cities, the Museum 
is designed to host traditional and contemporary productions simultaneously, without 
freezing its content to a fixed time period.

Settled on a high hill overlooking Çoruh Valley, the primary form of the museum is 
inspired by the connotation of sequences of mountains. In a region that receives long 
term and heavy snowfall, the curvilinear forms flowing down on top of each other help 
the snow slide off the roof while making the museum a part of the mountain view via 
sculptural harmony. Out of the four curvilinear forms with different heights, three host 
the exhibition halls organized as a single space, while the multi-purpose hall and the 
library are located to the west of the main space. The storage museum and accom-
modation units are located at the single level stone buildings that take advantage of 
the slope of the hill. The forms of the concrete shell undulating over the exhibition 
hall are rendered perceptible from the inside, with the skylights designed to allow 
daylight in from the sloped shell that descends towards the south. While the lighting 
system suspended from beams obscures the beams, the daylight penetrating through 
the skylights illuminates the inner surfaces of the shells, drawing the attention to the 
shells. Spanning the space diagonally, a multi-purpose white cube gathers the entrance 
module to the museum, gives scale to the exhibition hall, allows the museum objects 
to be perceived from different angles, forms a bridge to the library and makes room 
for the two-dimensional museum objects that cannot be exhibited on the sloped inner  
surfaces of the museum. While the white cube establishes the scale in the exhibi-
tion space, the exposed reinforced concrete, solid and monotonous outer surfaces are 
scaled by ceramic rods placed at equal distances, which also form an ornamentation 
generated by the effects of light and shadow. Constructed in an Anatolian village, Baksı 
Museum is a spatial response that does not attempt to remain modest as an accompa-
niment to the ambitious vision of a personal project that is also not remotely modest. 
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Mimar : Celal Abdi Güzer & Özge Selen Duran & YPU Grubu
Architect  

İç Mimari : Kültür ve Turizm Bakanlığı (Sergi Düzenlemeleri)
Interior Design

Peyzaj Mimarı : YPU Grubu
Landscape Design

İşveren : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Commissioned by

zeugma mozaik müzesi
zeugma mosaic museum
Gaziantep, 2011



169

✎

Mozaik müzesi, arkeoloji müzesi, toplantı salonları ile servis birimlerinden oluşan yapı-
da, müzeyi kentle bütünleştirecek bir tasarım önerildi. Programın parçaları ana yol ve 
park arasında düzenlenen bir sokak üzerine yerleştirildi. Müzenin önünde genişleyerek 
bir kent meydanına dönüşen sokak, müze kompleksinin özgün yapı dilini oluşturan, 
program parçalarını bir arada tutan ve korunaklı bir kentsel dış mekân oluşturan metal 
bir üst örtü ile vurgulandı. Böylelikle kente açık kamusal bir yaya alanı; bir müzeler, 
kültür ve tarih sokağı elde edildi. Şeffaf bir cephe dili önerildi, her iki yapının sokakla 
bütünleşmesi ve bazı eserlerin sokaktan seyredilebilir olması hedeflendi. İç mekân kur-
gusunda ise, eserlerin farklı seviyelerden izlenebilir olmasını sağlayan galeri boşlukları 
kullanıldı.

Gaziantep Nizip’in Belkıs köyü eteklerinde M.Ö. 3. yüzyılda kurulan zengin Zeugma antik 
kenti, tüm itirazlara rağmen büyük bölümü 2000 yılında su tutmaya başlayan Bire-
cik Baraj Gölü altında kalmıştır. Baraj yapımı öncesi kısa süre içerisinde yoğun kazı ve 
kurtarma faaliyeti yürütülmüş, kurtarılabilen görkemli duvar ve yer mozaikleri önce 
Gaziantep Arkeoloji Müzesi’ne taşınmış, daha sonra envanter çalışmaları tamamlanmış 
mozaikler için özel olarak tasarlanan Gaziantep Zeugma Müzesi’nde sergilenmeye baş-
lanmıştır.

Gaziantep Tren Garı ve hattı, bugün 1960’larda kentsel yoğunluğun nerede sonlandığına 
işaret eden önemli bir kentsel sınırdır. Müze, tarihî kent merkezini çevreleyen tren hattı 
üzerinde lokomotif depoları ve cer atölyelerinin karşısında yer alan eski Tekel Fabrikası 
arazisi üzerinde kurulur. İlk düşünceler, eski ve yeni kentin sınırında, arkeoloji müze-
sini de barındıran kültürel bir düğüm noktası olması yönündedir. Arkeoloji Müzesi’ni 
taşıma fikrinden vazgeçilmiş olsa da, Mozaik Müzesi genişletilerek, Sergi ve Konferans 
Merkezi’ni de içine alan alt program parçalarının üçlü kurgusu, kentsel ölçekte bir saçak 
altında yaratılan kamusal mekânın örgütleyiciliğinde bir araya getirilir. Gaziantep Zeug-
ma Müzesi, içinde süregiden merdiven ağına eklemlenen gezinme rotaları, bu rotalara 
takılan bin yıllık mimari öğeler ve arkitektonik yüzeyleriyle antik bir kent simülasyo-
nudur. İçine yerleşecek müze nesnelerinin, boyutları ve benzeri tüm özellikleriyle en-
vanteri hazırlanmış iki boyutlu bezemeler olması onu diğer müzelerden ayırır; sonradan 
eklemlenen sergi düzenekleri değil, en başından mimari düzenin kurulmasını zorunlu 
kılar. Müze, mozaiklerin büyük ölçekli yatay ve dikey sergi düzlemlerinin yanı sıra, ya-
kınlaşıp uzaklaştıkça minik parçaların renklerinden betimlenen büyük desene kadar 
farklı kot ve mesafe algıları için gereken gezinme rotalarını sunar. Baraj suları altında ka-
lan antik kenti yoğunlaştırarak yeniden kurar gibidir. Sınırları tanımlı yapı içerisinde bir 
kentsel gezinti algısı yaratmak ve yalın bir arkaplan yapısı olarak geride durmak üzere 
mimarlığın araçları işlevselleştirilir. “Dışavurumcu müze mimarlığı”nın önemli bileşenle-
rinden cömert strüktürler tercih edilmez, teknik donanımlar görünmez kılınır, tavan ve 
duvar düzlemlerinde koyu renklerle mekânın sınırları belirsizleştirilir. Arkaplana çekilen 
mekânların sınırları belirsizleştirilince, günümüze kadar zengin renkleriyle korunagelen 
mozaik örüntüler “sahne ışıkları” altındaki yegâne figürler haline gelerek, müze ziyaret-
çilerinin odağına yerleştirilir. 
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The building consists of a mosaic museum, archeology museum, meeting halls and 
service units, and is designed to unite the city with the museum. The major compo-
nents of the program are located on a street between the main road and the park. This 
street has been expanded to create an urban plaza at the entrance of the museum, 
sheltered by a metal canopy that unites the components of the program and creates a 
protected outdoor space, thus defining a public pedestrian space: a street of museums, 
culture and history. A transparent building language has been utilized, aiming to ensure 
that both buildings are integrated with the street and to allow the perception of some 
works from the street. The interior organization makes use of galleries that contribute 
to the perception of works from different levels.

Founded at the slopes of Belkıs Village at Nizip, in Gaziantep during 3rd century BC, 
the ancient city of Zeugma has been flooded to a great extent due to the Birecik Dam, 
which started to collect water in 2000, in spite of many objections to the project. Dur-
ing a short period just before the construction of the dam, intense emergency excava-
tions and salvage efforts were carried out. The extraordinary wall and floor mosaics 
that could be rescued were first transferred to the Gaziantep Archaeology Museum, 
then following the completion of the inventory work, they were transferred and put 
on exhibition at Gaziantep Zeugma Museum, which is designed specifically for mosaics.

The Gaziantep Train Station and railway line constitute an important urban border that 
signifies where the intense urban pattern terminated during the 1960s. Located on the 
railway line that surrounds the historical center of the city, the museum is founded on 
the site of the former Tekel Factory, located across the locomotive warehouses and 
railway workshops. The initial plans involved the creation of a cultural node that also 
accommodates the archaeology museum at the contact point of the old and the new 
city. Although the idea to relocate the archeology museum there was abandoned, the 
mosaic museum has been expanded to include exhibition and conference halls as sub-
program components, with this triple program organized around the public space cre-
ated under an urban scale canopy. With the walking routes that attach to the continu-
ous staircase network on the interiors, the thousand-year-old architectural elements 
attached to these routes and its architectonic surfaces, Gaziantep Zeugma Museum is a 
simulation of an ancient city. It is distinguished from other museums with its exhibited 
objects, the two-dimensional decorations whose dimensions and physical characteris-
tics are recorded in the inventory. Thus, the exhibition order cannot be determined with 
exhibition devices later inserted into the space, and has to be established together with 
the architectural order from the very beginning. Besides the large scale horizontal and 
vertical exhibition planes for the mosaics, the museum also provides walking routes de-
signed in accordance with various possible perceptions from different levels and differ-
ent distances, ranging from the individual colors of the smallest piece to the big overall 
image of the mosaic. It is like a condensed re-construction of the flooded ancient city. 
In order to generate the perception of an urban promenade within the defined borders 
of a building and create a building that stands back as a simple background, the de-
vices of architecture have been functionalized. Generous structures that are among the 
essential components of expressionist museum architecture are intentionally avoided. 
The technical equipment are rendered invisible, while the dark color used on the wall 
and ceiling surfaces obscures the borders of the space. As the space stands back and 
its borders dissolve, mosaic patterns that have survived until today become the unique 
figures displayed under the “stage lights”, thus becoming the focus of visitors.
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Yeşilova Höyüğü arkeolojik kazısının komşu parselinde, sınır boyunca kuzeybatı-güney-
doğu doğrultusunda yerleşen yapı, formu, alan kullanımı ve malzeme seçimleriyle, M.Ö. 
6.500 ile günümüz arasında mekânsal bir ara kesit oluşturmayı hedefliyor. 2010 yılında 
ulusal bir proje yarışmasıyla elde edilen proje doğrultusunda 2014 yılında tamamlanan 
merkez; sergileme, eğitim ve araştırma işlevlerini harmanlayan mimari programı ile bu-
lunduğu konumda beklenmedik bir kültürel odak yaratıyor. Konumun ve programın 
yarattığı tüm gerilim, mimari kurgu ve malzeme seçimleriyle her aşamada sürdürül-
meye çalışılıyor. Yapı programı, ilk yaklaşımda ziyaretçiyi karşılayan sağır yüzey (elyaf 
takviyeli beton paneller) ve ziyaretçiye sınırın diğer tarafındaki arkeolojik kazı alanı ile 
ilgili ipucu veren yarı geçirgen yüzey (çok odacıklı polikarbon paneller) arasına sıkıştırı-
larak kurgulanıyor.

2003 yılında, İzmir’in kentsel ve kültürel yerleşim tarihini altüst edecek nitelikte bir 
arkeolojik keşif yapıldı. Kentteki ilk düzenli yerleşimin tarihini en az 4 bin yıl öncesine 
çeken Yeşilova Höyüğü, çeperindeki Yassıtepe ve İpeklikuyu höyükleriyle İzmir’in doğ-
duğu ilk yerleşim alanı olarak tescillendi. Bornova ovasının ortasında, bugün İzmir Çevre 
Yolu’ndan İzmir Otogarı’na ayrılan kavşağın çeperinde kalan 8.500 yıllık yerleşimin izleri, 
2010 yılında Bornova Belediyesi’ni harekete geçirir. Yeşilova Höyüğü’nün çeperinde, zi-
yaretçi merkezi ve kazı evi elde etmek üzere ulusal mimari proje yarışması düzenlenir 
ve birinci seçilen proje 2014’te hayata geçirilir. 

Ziyaretçilerin höyüğe geldiklerinde ilk çarptıkları şey, onları yapacakları uzun tarihsel 
yolculuğa hazırlayacak, ana yol ile arkeolojik alan arasında doğrusal uzanan duvarlar 
silsilesidir. Kızıl toprak rengi beton paneller, cepheden yukarı doğru dönüp dördüncü 
cepheyi de yaparak, duvar etkisini güçlendirirler. Üzerinde hemen hiç açıklık bulunma-
yan beton yüzeyler, arkasında uzanan uygarlık izlerinin ipuçlarını henüz mekânsal ola-
rak vermek niyetinde olmadıklarını hissettirirler. Tasarımcılarının cephede yer almasını 
önerdikleri metin, bir “hoşgeldiniz” der sadece: “En basit ve saf halinizle geçin duvarın 
arkasına. Çünkü bu duvarın iki tarafı arasındaki tek ortak şey ‘insan’.” Yapıya girdikten 
sonra birbirine paralel ve geçişken biçimde uzanan üç bloğu neredeyse simetrik olarak 
böldüğünüzde, arkeolojik yerleşimi izleyiciye yavaş yavaş sezdirmek üzere yerleşime 
bakan cepheler, yarı şeffaf etki yapan polikarbon panellerle kaplıdır. Arkeolojik ala-
na ilişkin kalıcı / geçici sergilere, bilgilendirme toplantılarına, arkeoloji konferanslarına, 
özellikle çocuklara yönelik uygulamalı atölyelere, farklı etkinliklerle donatılmış “zaman 
yolculukları”na yönelik çok programlı bir arkeolojik kültür yapısıdır. Bünyesindeki kazı 
evi, yaz aylarında yoğun alan çalışması için arkeologların, öğrencilerin ve teknik ekip-
lerin çalışma / konaklama / rekreasyon / teknik gereksinimlerini karşılayacak biçimde, 
merkezle mekânsal bir bütünlük ve etkileşim içinde tasarlanmıştır: Ana sergi salonu ile 
asma kattaki serbest etkinlik alanı; ortak avluya açılan kazı evi ile konferans salonu; 
fiktif neolitik köy yerleşimi olan çocukların atölye alanı; ana sergi salonundan arkeolojik 
alana uzanan seyir terası / rampaları; bölgedeki üç höyüğe yerleştirilerek aynı kentin 
parçaları olduklarına gönderme yapan meşale... Programları başarılı biçimde etkileşi-
me sokan tasarımcılar, zamanı bir tarih kesitinde donduran müze kavramından uzak-
laşarak, tarihî alanı keşfedilişinden değerlendirilmesine, öğrenilmesinden öğrenilenlerin 
uygulanmasına çok boyutlu bir deneyim bölgesine dönüştürmeyi başarırlar. Müze, be-
lediyenin yarışmayla talep ettiği “geleceğe yönelik planlı bir kamusal alan” vizyonuna 
uygun olarak geliştirilmiş başarılı bir kültür yapısıdır.
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Located on a site adjacent to the archaeological excavation of Yeşilova barrow, on 
the northwest-southeast axis along the border, the museum building aims to create a 
spatial intersection between 6500 BC and present day with its form, use of the site and 
choice of materials. Obtained by a national architectural competition in 2010, the cen-
ter, completed in 2014, aims to create an unexpected cultural focus with the architec-
tural program blending exhibitions, education and research. The tension created by the 
location and the program is maintained at every phase due to the architectural organi-
zation and the choice of materials. In the functional organization, the building program 
is compressed in between a solid surface that welcomes the visitors (fiber reinforced 
concrete panels) and a semi-permeable surface (multi-chamber polycarbonate panels) 
that give hints about the excavation area on the other side of the border.

An archaeological discovery made in 2003 has the potential to change the course of 
the urban and cultural history of İzmir. Pushing back the date of the first ordered settle-
ment in the city by at least 4000 years, Yeşilova Barrow is registered as one of the ori-
gins of ancient  Izmir, together with the Barrows at Yassıtepe and İpeklikuyu. Located 
at the center of the Bornova  plain, at the periphery of the highway junction diverging 
from the Izmir peripheral highway towards the Central Coach Station, traces of the 8500 
year settlement gave new motivation to the Municipality of Bornova in 2010. A national 
architectural project competition was organized for the design of a visitor center and 
excavation house at the periphery of Yeşilova archeological site, and the winning pro-
posal was implemented in 2014.                                                                            

When visitors come to the site, they first encounter a sequence of linear walls that 
extend between the main street and the archaeological site, preparing them for the 
long historical journey that they are about to begin. The crimson earth-colored con-
crete façade panels continue up to the roof surface, creating the fourth façade and 
fortifying the expression of the wall. The concrete panels with almost no openings give 
the impression that they are not yet willing to provide clues about the remains of the 
civilization extending behind them. The only text that the designers propose to display 
on this wall simply says “Welcome: Pass beyond this wall with your simple and pure 
being. Because the only thing in common between the two sides of this wall is ‘man’”. 
After the entrance, when the three blocks that lie parallel and transitional to each other 
are nearly symmetrically divided, the façades that overlook the excavation site begin 
to gradually display the archaeological settlement to the visitors through translucent 
polycarbonate panels. The structure is a multi-program archaeological culture build-
ing that houses “time travels” equipped with various activities such as permanent and 
temporary exhibitions about the site, informational meetings, conferences and applied 
workshops especially for children. Aiming to respond to the working / accommodation 
/ recreation / technical facility needs of the archeologists, students and technical teams 
carrying out excavation during the summer, the excavation house has been designed 
in spatial unity and interaction with the center. The main exhibition hall with the free 
activity space at its mezzanine floor, the excavation house opening out to the common 
courtyard and the conference hall, the fictional neolithic village settlement designed 
as a workshop area for the children, the vista terraces and ramps extending from the 
exhibition hall towards the archaeological site, the three torches located at the bar-
rows in the same region to emphasize that they are parts of the same ancient city... 
Successfully achieving interaction among the programs, the designers move away from 
the museum concept that freezes time within a section of history and succeed in trans-
forming the historical site into a multi-dimensional experience space, from discovery to 
evaluation and from learning to the application of the learned information. In parallel 
to the vision of the municipality at the competition phase, the museum is a successful 
cultural building, and an example of a “planned public space intended for the future”.
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Mimar : Cengiz Bektaş | Bektaş Mimarlık İşliği
Architect  

İşveren : Geyre Vakfı
Commissioned by

afrodisyas ek müzesi
aphrodisias museum annex
Aydın, 2007
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Müze, çelik bir yapı olarak, kazıklar üzerine oturtulacak biçimde tasarlandı. Kazıklar 
hiçbir tarihî duvar kalıntısına denk gelmeyecek, hiçbir ağaca dokunmayacak biçimde 
yerleştirildi. Böylece havada tutulan yapının altına da girilip her şey görülebiliyor. Cep-
heler ve çatı, çift havalandırma katmanlı... 

Daha sonra yirmi yıl önce yapılmış olan eski yapının, bugünkü verilere göre yanlış olan 
ışıklandırması, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin ilgili kürsüsünden alınan bildirgeye göre dü-
zeltildi. Tüm bu oylumlarda, basamaklar ile yapılmış geçişlerin yanına, ayrıca müzenin 
ana girişine rampalar eklenerek engellilerin de tüm müzeyi gezebilmeleri sağlandı. Oy-
lum anlayışı, 6 cm’lik havalandırılmış dış duvarlar ve ışık yönlendirilmesi, projenin öne 
çıkan özellikleridir.

Afrodisyas yaklaşık elli yıldır kazıları aralıksız sürdürülen, bünyesinde felsefe okulu, hey-
keltıraşlık okulu gibi kurumları barındıran nadir kentsellikte 7 bin yıllık görkemli bir 
yerleşim. Aydın’ın Karacasu ilçesinde antik kentin üzerine kurulmuş olan Geyre köyü 
1960’larda boşaltılmış; kent üzerinde kalan sivil mimarlık örnekleri tescillenerek gü-
nümüze dek nispeten korunmuş; alanda 1979 yılında Afrodisyas Müzesi, 2007’de ise 
Sebasteion Rölyefleri Salonu inşa edilmiştir. Afrodisyas’ı Türkiye’nin diğer antik kentleri 
arasında ayrıcalıklı kılan; farklı zaman dilimlerinden, mimarlık kültürlerinden, inançların 
izlerinden oluşan çok kendine özgü bir kültürel palimpsestin bilinçli biçimde yaratılmış 
olmasıdır. Binyıllardır süren doğal katmanlaşmanın üzerinde, 21. yüzyılda tüm yüzyılla-
rın dokusunun / dokunuşunun değerli olduğu bilinciyle yapay bir katmanlaşma yaratılır. 
Son dokunuş, katmanları görünür kılmayı esas kabul eden yaklaşımıyla, mevcut müze-
nin ekine aittir. Zemininde uzanan arkeolojik kent kalıntılarına değmeden, gerektiğinde 
ekseni şaşırtılan betonarme kolonlar üzerine oturan bir dörtgenler prizmasıdır ilk algıla-
nan. Yakınlaştıkça, altındaki kent parçasının gezilmesine olanak verecek biçimde pilo-
tiler üzerinde yükseltildiği görülür. Mevcut müzenin ölçeğine saygı duyan, 70 m uzun-
luğunda, 11 m genişliğinde, yaklaşık 6 m yüksekliğindeki çelik strüktürlü yapı, müzeye 
şeffaf köprüyle bağlanır. Mevcut müzeden yeni salona geçerken şeffaflaştırılan döşeme, 
ziyaretçinin üzerinde dolaştığı “yer”in bilincine varmasını sağlar. Müze kutusundaki tek 
yırtık, Babadağ manzarasına doğru açılmış üç penceredir.  

Yeni yapı, kendisinden yaklaşık 150 m ötedeki Sebasteion Tapınağı’nın cephesinde yer 
alan insan boyutlarındaki rölyefler için tasarlanır. Bernard Tschumi’nin Akropolis Müze-
si’ndeki çözümüyle iyice benimsenen bu yaklaşım, antik kentte in-situ korunamayan/ 
yerinden edilen objeleri, ait oldukları bağlamla ilişki içinde sergilemeye dayanır. Afro-
disyas Heykelcilik Okulu’nda eşzamanlı olarak hazırlandığı düşünülen 200 kabartmadan 
80’i günümüze ulaşmıştır. Koç Ailesi’nin Geyre Vakfı ile uzun yıllardır desteklediği Afro-
disyas kazıları, bu üç katlı tapınağın cephesindeki rölyeflerin, Roma İmparatorluğu’nun 
Antik Yunan’ın devamı olduğu savını doğrulayacak bir bağlantı kurulmasındaki rolü ne-
deniyle daha da önem kazanmıştır. Rölyefler için tasarlanan müze ek yapısı, asal forma 
sahip tapınak cephesini, yine asal bir formun içine taşıyarak algıyı simule eder. Modern 
müze mimarisinin beyaz duvar, koyu yer döşemesi, geniş açıklık, nötrlük duygusu ya-
ratan “beyaz küp modeli”ni temel alan mekân, ifade netliğini ve idealleri arayan teşhir 
için iyi bir bağlam oluşturur.
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The museum is built as a steel structure elevated on stakes. The stakes have been ar-
ranged not to cover any historical remains, or contact any existing trees. In this way; it 
is possible to go under the building and see everything. The façades and the roof have 
ventilated double layers.

Determined to be inappropriate according to contemporary standards and data, the 
lighting of the old building constructed 20 years ago has also been corrected with con-
sultation from the related department of Yıldız Technical University. In all these spaces, 
ramps have been added to all transitions with stairs and to the main entrance of the 
museum, thus enabling the disabled to visit the whole museum. The spatial under-
standing, 6 cm-thick ventilated exterior walls and the direction of artificial lighting are 
outstanding characteristics of the project.

With excavations going on continuously for approximately 50 years, Afrodisias is a 
7-thousand year old settlement that exhibits a rarely encountered urbanism, with hous-
ing institutions such as schools of philosophy and sculpture. Founded on the antique 
settlement at the Karacasu district of Aydın, the village of Geyre was emptied during 
the 1960s and the significant works of civilian architecture in the village were registered 
and conserved, followed by the construction of the Museum of Afrodisias in 1979 and 
the Hall of Sebasteion Reliefs in 2007. What distinguishes Afrodisias from other antique 
settlements in Turkey is the intentional and conscious creation of a cultural palimpsest 
consisting of the accumulation of the traces of different time periods, different cultures 
of architecture and different religions. Conscious of the fact that the traces of all cen-
turies are valuable in the 21st century, an artificial stratification was constructed on 
the natural stratification created over thousands of years. In this approach, based on  
making the different levels visible, the final touch is the annex of the existing museum. 
The initial perception of the annex is that of a rectangular prism floating above the 
ground, raised on reinforced concrete columns, some of which are placed off the axes 
where necessary, in accordance with the archaeological remains of the antique city 
extending underneath. In some places, the pilotis are high enough to allow visitors to 
reach the urban fragment under the prism. In harmony with the scale of the existing 
museum, the 70 meter long, 11 meter wide and 6 meter high steel building is con-
nected to the museum by a transparent bridge. The floor is partially transparent at the 
transition from the existing museum to the new hall, awakening a consciousness of 
place in the visitors. The only opening to the museum box is the triple window in direc-
tion of the view of Babadağ Mountain.

The new building is designed for the human size reliefs on the façade of the Sebas-
teion Temple located at a distance of 150 meters from the annex. Based on Bernard  
Tschumi’s design for the Acropolis Museum, this approach focuses on objects that can 
no longer be conserved in-situ and the creation of exhibition spaces within the context 
of the antique site. From the 200 reliefs believed to have been prepared simultane-
ously at the Afrodisias School of Sculpture, 80 reliefs have survived to the present day. 
With the reliefs on the façade of this three-story temple supporting the thesis that the 
emperors of Rome are a continuation of the classical Greek civilization, the excavations 
of Afrodisias, supported by the Koç Family and the Geyre Foundation for several years, 
have gained greater significance. The museum annex simulates perception by repre-
senting the primary geometry of the temple front within another primary geometrical 
form. Taking the white walls, dark floors, wide openings and neutralized impression of 
the “white cube” model of modern museum architecture as its basis, the space consti-
tutes a good context for an exhibition in search of ideals and clarity of expression.
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Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon : Gülsün Tanyeli, Saltuk Akatay 
Survey, Restitution, Restoration  

Yeniden İşlevlendirme ve Uygulama : Gülsün Tanyeli, Arzu Erdem, Nurbin Paker, Hüseyin Kahvecioğlu, M. Cem Altun
Adaptive Reuse and Implementation

Peyzaj Mimarı  : Deniz Aslan | DS Mimarlık & TRafo-mimarlar
Landscape Design

İşveren  : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ Genel Müdürlüğü 
Commissioned by

istanbul su medeniyetleri müzesi: terkos su teknolojileri tanıtım merkezi
istanbul museum of water civilizations: terkos pump station information center
İstanbul, 2011
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İSKİ tarafından hazırlatılan “İstanbul Su Medeniyetleri Müzesi” programıyla ilişkili olarak, 
Terkos Pompa İstasyonu parseli içinde bulunan özgün endüstri yapıları, yeni tasarlanan 
yapılarla desteklenerek müzeye dönüştürülmüştür. Terkos Gölü kıyısında konumlanan 
tesis, kentsel ölçekteki su sorununu erken endüstriyel teknojilerle çözmek üzere 1883 
yılında kurulmuş; yaklaşık yüz yıllık bir kullanımın ardından devre dışı kalmıştır. Proje 
çalışması mevcut yapıların sadece korunmasını değil, aynı zamanda çağdaş bir müze 
beklentisini karşılayacak donatı ve donanımla ziyarete açılmasını hedeflemiştir. Yer-
leşkede korunan yapılar, öncelikle sergileme ve tanıtım alanları olarak düzenlenmiş;  
yeni ekler ise, yönetim, arşiv, restoran işlevlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Komp-
leksin yakın çevresindeki flora/faunanın ve endüstri mirası mimarisinin özgün karakteri, 
gerek doğal peyzajın sürdürülmesi konusunda, gerekse yeni ek yapıların mimarisini 
şekillendirmede etkili olmuştur. 

Endüstri yapı ve yerleşkeleri dönüştürülmeye karar verildiğinde, diğer birçok tarihî ya-
pıda olduğu gibi, çoğu zaman kültürel programlarla yeniden kodlanırlar. Hemen akla 
gelenler müze, sergi salonu veya kültür merkezi olarak işlevlendirmek olur. Endüstri ya-
pıları söz konusu olduğunda, insana uyarlı bir mekândan çok, endüstriyel üretim süreç-
lerini görünür kılan ve mekanik donanımı içermek üzere kurgulanmış mekânlara içi boş 
kabuk gibi davranmak önemli yanılgılardan biridir. Terkos Pompa İstasyonu, içerisinde 
suyun pompalanmasına ilişkin neredeyse tüm donanım günümüze ulaşabildiği için, iş-
leyişi görünür kılan tüm özgün mekânsal kurguları ve donanımıyla beraber geçirdiği 
titiz restorasyon ve anlamlı bir yeni program kararıyla, İstanbul Su Medeniyetleri Müzesi 
olarak dönüştürülmüştür. Pompa Binası, Kazan Dairesi, Dökümhane, Kalıp Atölyesi ve iki 
bacadan oluşan endüstri yerleşkesinde, yüz yıllık yaşamında değişen teknolojilerin ve 
mekânsal müdahalelerin üst üste binen katmanlarının palimpsest gibi okunabilir bıra-
kıldığı anlamlı bir koruma yaklaşımı benimsenir. Eski yapılardaki yegâne çağdaş mimari 
müdahale, mekanik donanımların kavranabileceği rotayı tarifleyen ve farklı kotlardan 
izlemeye olanak tanıyan gezinti rotasıdır. Bu kurgu sadece Kazan Dairesi’nde kırılır; orta-
dan kaldırılmış büyük kazanların yerine, aynı sağır ve baskın hissi kurmak üzere, yerleri-
ne, içerisinde rampalar olan beton bir kutu yerleştirilir. Duvarlarında sökülen kazanların 
bıraktığı izler ve renkli boya katmanları, çatısında çelik makaslarla ahşap kaplamaların 
yarattığı malzeme / teknik bolluğu, üzerinde renkli taşıma hattının uçtuğu bu “çoklu” 
ortamda sergi kutusu, cömert ama sakin bir çağdaş yorumdur.

Günümüzde müzeler dondurulmuş bilgi ve nesne depoları değil; bilginin üretildiği, 
yayıldığı, deneyimle çoğaltıldığı, gerçek ve sanal ortamlarda paylaşıldığı yerlerdir ve 
mekânsal gereklilikleri de bunun üzerine kurulur. Sadece yapılarıyla değil, dekovil hat-
ları, atıl makine parçaları, endüstriyel-doğal karşıtlığı açık endüstriyel peyzajıyla da ko-
runagelen müze yerleşkesinde, gezinti rotası peyzaj içerisinde salınarak Karşılama / 
Yönetim / Arşiv, Restoran, Kuş Gözlem Kulesi gibi yeni tasarlanan yapılara ulaştırır. Yeni 
yapılar müzeyi destekleyecek, çağdaş müze gereksinimlerini karşılayacak ve onun ger-
çek kamusal işlevine kavuşmasını sağlayacak destek birimleridir. Peyzaj içerisinde esas 
yapılarla aynı kareye girdiklerinde onları rahatsız etmeyecek uzaklıkta inşa edilen yeni 
yapılar, doğaya asgari düzeyde temas etmek üzere yerden yükseltilir; yarışmamak üze-
re basit asal formlar tercih edilir; bellekte endüstriyel üretimle çağrışımsal ilişkiler kuran 
metal, pas gibi referanslarla doğada zamanla renk değiştiren bakır levhalarla kaplanır. 
Müze idaresi yapıyı ziyarete açtığında, müzenin kamusal rolünü yerine getirebilmesi 
için fiziksel zemin uzun zamandır hazır bekliyor olacak.
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In connection with the “Museum of Water Civilizations” program prepared by ISKI, the 
original industrial buildings within the site of Terkos Pump Station have been converted 
into a museum together with the new buildings designed to support them. Located at 
the shore of Terkos Lake, the facility was founded in 1883 in order to solve the urban 
scale water supply problem using early industrial technologies. After an approximate 
usage of 100 years, the facility fell out of use. The project not only focuses on the con-
servation of the existing buildings, but also aims to achieve sufficient standards and 
equipment to respond to the expectations for a contemporary museum. The conserved 
buildings are primarily organized as exhibition and presentation areas, whereas the 
new additions are used for the supporting functions such as the administration, the 
archive and the restaurant. The authentic characteristics of the flora/fauna around the 
complex and the original architectural character of the industrial heritage have been 
influential in sustaining the natural landscape and determining the architectural forma-
tion of the new annex buildings.

Similar to other historical buildings, the decision to transform and reuse industrial 
buildings and settlements often involves a re-coding of the existing building(s) with 
cultural programs. Reuse as a museum, exhibition hall or cultural center is the first 
thing that comes to mind. Rather than being human-oriented, industrial buildings are 
initially designed and organized to exhibit the processes of industrial production and 
accommodate technical equipment. In the process of adaptive reuse, it is a common 
fallacy to regard these buildings as an empty shell. With almost all of its basic technical 
equipment still in place, Terkos Pump Station has been transformed into the Istanbul 
Museum of Water Civilizations through an elaborate restoration process and a correct 
re-programming attitude based on the conservation of the authentic spatial organiza-
tions and technical equipment of the former water pump station.

In the industrial settlement, which consists of a Pump Building, a Furnace Room, a 
Foundry, a Mould Workshop and two chimneys, adaptive reuse has been carried out via 
a substantive conservation approach that chooses to leave the hundred-year-old traces 
and overlapping layers of changing technologies and spatial interventions legible as a 
palimpsest. The only contemporary intervention into the old buildings is the walking 
route designed to provide a better view of the mechanical equipment, from different 
levels when necessary. This organization is broken only at the Furnace Room, where a 
concrete box with ramps inside has replaced the large furnaces to establish the same 
solid, massive and dominant effect. In a plural space where a colored hoist line floats at 
the top, the traces of removed furnaces and layers of colored paint are still visible on 
the walls, and a plurality of materials / techniques is experienced via the steel trusses 
and the wood veneer at the roof; the exhibition box is a generous but serene contem-
porary interpretation.

Rather than storage spaces for frozen information and objects, the museums of the 
present day are places where information is produced, spread, multiplied by experience 
and shared through virtual spaces. The spatial requirements of the new museum are 
determined based on this transformed definition. Conserved not only with its buildings 
but also with its railway aesthetics, redundant machinery components and industrial 
landscape subject to the industrial / natural duality, the museum settlement has a 
walkabout route that winds around the landscape to provide access to the new build-
ings such as the Reception / Administration / Archive, Restaurant and Birdwatching 
Tower. The new buildings are supporting units designed to respond to the require-
ments of a contemporary museum and contribute to the formation of the genuinely 
public use of the complex. Designed at sufficient clearance from the existing buildings 
in order not to disturb them when both enter the same photo frame, the new buildings 
are elevated from the ground to make minimal contact with nature. With the choice 
of simple primary forms in order not to compete with the existing buildings, the new 
buildings are clad with copper panels that change color over time due to corrosion and 
establish connotative relations with industrial production through references like metal 
and rust. When the museum administration decides to open the building, the physical 
ground necessary for the fulfillment of its public role will have been completed for a 
long time, waiting to meet the public.

1
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Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme : Ayşen Savaş, Namık Erkal
Restoration and Adaptive Reuse

Mimar (Atlı Köşk, 1927) : Edouard de Nari
Architect  

İşveren  : Sabancı Üniversitesi
Commissioned by

sakıp sabancı müzesi
sakıp sabancı museum
İstanbul, 2002-2005
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SSM Atlı Köşk ve Korusu’nun müzeye dönüştürülmesinde önerilen tasarım modelleri, 
restorasyon yaklaşımı ve güncel müzyolojik standartları Türkiye’de tasarım gündemine 
taşımasıyla öncül bir projedir. Atlı Köşk ve Korusu’nun dönüştürülmesinde esas karar 
yapılaşmış mevcut alanlar dışında (kapalı havuz, sarnıç, müştemilatlar), koru içinde hiçbir 
yeni yapılaşmaya gidilmemesi ve sit alanı olarak belirlenmiş doğal çevrenin korunması-
dır. Tüm dönem eklerini ve dönüşümlerini okutmayı amaçlayan restorasyon kararlarıyla 
mimari programın yeni işlevleri Atlı Köşk’ün ölçeğinin türevlerinde ağırlıklı olarak gömülü 
alanlarda tasarlanmıştır. Bu bağlamsal mekân kurgusunda geçici ve kalıcı sergi alanları 
için farklı müzyografik standartlar uygulanmış; kısıtlı bir alanda çeşitli sergileme olanak-
ları sunan mekânlar oluşturulmuştur. SSM çok hassas bir doğal ve tarihî bağlamın içeri-
sinde, güncel bir işlevin teknik koşullarını sağlayarak ortamıyla bütünleşmiş bir yapıdır.

19. yüzyıl İstanbul bahçesi kimliğini sürdüren zengin botaniği içerisinde 1927 yılında İtal-
yan mimar Nari tarafından tasarlanan Atlı Köşk, uzun yıllar Sabancı Ailesi’nin ikametgâhı 
iken, 2000’lerin başındaki renovasyonun ardından ülkenin ilk özel ev-müzelerinden biri 
olarak kurulur. O tarihten başlayarak, ailenin zengin koleksiyonunu barındıran Atlı Köşk 
müze olarak kalıcı sergilemelere, yeni tasarlanan galeriler ise uzun süredir ses getiren 
etkileyici uluslararası sergilere evsahipliği yapmaktadır. Müze, galeriler ve oditoryumun 
yanı sıra botanik bahçesi ve özellikle çocuklara yönelik müze ve sergi koleksiyonu 
odaklı atölyeleriyle SSM, ülkenin öncü kültür kurum ve yerleşkelerinden. 

Atlı Köşk, Emirgan Korusu’nda Boğaz’a bakan yamacın üst kotlarında konumlanır. Köş-
kün bir ‘mücevher’ gibi yeşil koruluk içerisinde zıtlık yaratan beyaz kütlesiyle ‘parla-
ması’, kurumun ve yerleşke tasarımındaki odağın Köşk olduğunu hemen hissettirir. 
Bu nedenle SSM yerleşkesindeki her ‘yeni’, teraslarla biçimlenen konstrüktif ve doğal 
peyzaj esas alınarak, mimari artikülasyonu Köşkle yarışmayacak biçimde ve sözü ikin-
cil kılınarak yerleştirilir. Köşkün yalın beyaz kütlesi, panjurların kapatılarak açıklıkların 
hafif gölgeler yaratan nişlere dönüştürülmesiyle güçlendirilir ve böylelikle ışık, müze 
mekânlarına kontrollü biçimde sağlanır. Köşkün giriş rüzgârlığı ve hemen üzerindeki Bo-
ğaz Odası’nın yeşil cam kutuları yegâne açıklıklar olduğu gibi, koru ve Boğaz manzarası 
çerçeveleyerek ziyaretçilere nefes aldıran duraklardır. Yeni tasarlanan galerilerin giriş 
ve aynı zamanda en üst katı, Köşkün yükseltilmiş girişinin ana hatlarını izler. Kuzey te-
rasının altına topografyaya gömülerek yerleştirilen galerilerin çatı terası, Köşk ve galeri 
girişlerinin açıldığı Boğaz’a bakan geniş açıkhava etkinlik mekânı olarak işlevselleştirilir. 
Köşkün koruya ve Boğaz’a açıldığı yeşil cam kutular benzeri bir mekânsal deneyim 
galerilerde yinelenir: Topografyaya gömülen galerilerin günyüzüne çıktığı yegane yer, 
ziyaretçiyi koruluğun içinde hissettirmek üzere zemininde de şeffaflaşarak Boğaz’a doğ-
ru uzanan cömert cam galeridir. Mevcut “duvar-önü ve teras-altı yapılarının izinde” ta-
sarlanan sergi salonları, farklı ölçek, mekân kaliteleri ve hiyerarşilerine sahiptir. “Parçalı 
bir bütünlük” kurgusuyla birbirine eklemlenen sergi hollerinde dolaşım ve sergileme 
kurgusal olarak birbirinden ayrıştırılmaz, birlikte tasarlanır. Rodin, Picasso, Miro gibi çağ-
daş sanatçıların dev boyutlu heykellerinden minyatür eserlerine, hassas nem/ışık den-
gesi gerektiren papiruslardan video-art işlerine uzanan çeşitlilikteki eserlerinden oluşan 
uluslararası sergiler, kendi mekânsal, teknik ve teşhir tasarımlarıyla seyahat ederler. 
Yeni açılan sergileri gezmek için belli aralıklarla SSM’yi ziyaret eden izleyiciyi saran ‘her 
gelişinde yeni / farklı bir mekân hissi’ buradan kaynaklanır. Galerilerin farklılaşan karak-
terlerinin sergilerin özel tasarımlarıyla yeniden dönüştürülmesi, böylelikle her sergiye 
uygun mekân hissinin yeniden yaratılması, başarılı bir zemine işaret eder. 
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The transformation of SSM Atlı Köşk (The Horse Mansion) and the Grove is a pioneer 
project that brings contemporary museological standards to the agenda of design in 
Turkey with its proposed models of design and restoration approach. A fundamental 
design decision for the project was not to construct any new buildings within the Grove 
in addition to the existing buildings and structures (indoor pool, cistern, annex build-
ings), thus protecting the natural environment registered as a conservation zone. With 
a restoration approach that aimed to make all additions and transformations of differ-
ent periods perceptible, a majority of the new functional additions of the architectural 
program were designed to be underground, due to the scale of Atlı Köşk. Within this 
contextual spatial organization, different museographic standards have been applied 
for temporary and permanent exhibition areas, generating spaces that provide diverse 
modes of exhibition in a limited area. Within a very delicate natural and historical con-
text, SSM is a building well-integrated with its environment while satisfying the techni-
cal requirements of a contemporary functional organization.

Amid the rich flora sustaining the identity of a 19th century Istanbul garden, Atlı Köşk 
(The Horse Mansion), designed in 1927 by the Italian Architect Nari, has served as the 
private residence of the Sabancı family for a long time.  It was renovated during the 
early 2000s to host the first private museum-house of the country. From that period on, 
Atlı Köşk has hosted the rich collection of the family on permanent exhibition, with the 
newly-designed galleries are being used for sensational and impressive international 
exhibitions. Besides the galleries and the auditorium, SSM is also a pioneering cultural 
institution and settlement with its botanical garden, museum oriented especially to-
wards the children and workshops focusing on the exhibited collection.

Within Emirgan Grove, Atlı Köşk is located at the upper section of the slope facing the 
Bosphorus. The white mass of the Mansion “shines” like a “jewel” within the green 
grove, instantly giving the impression that the Mansion is the focus of the institution 
and the design of the settlement. Thus, everything “new” within the SSM settlement is 
designed with reference to the natural and constructive landscape shaped by the ter-
races, with their architectural articulation and statement considered secondary to the 
Mansion. The simple white mass of the Mansion is enhanced by the closed shutters 
that transform the openings into niches creating light shadows, thus allowing daylight 
into the museum interiors in a controlled way. Being the only openings, the entrance 
window and the green glass boxes of the Bosphorus Room right above it also provide 
breathtaking views for visitors. The entrance and the top floors of the new galleries 
follow the main lines of the elevated entrance of the mansion. The roof terrace of the 
galleries embedded into the topography under the Northern Terrace is functionalized 
as an outdoor activity space facing the Bosphorus, which the entrances of the Mansion 
and the galleries open out to. The spatial experience provided by the green glass boxes 
through which the Mansion opens out to the grove and the Bosphorus is repeated in 
the galleries. The galleries are embedded into the topography, and the only space that 
opens out to daylight from them is the generous glass gallery that extends towards the 
Bosphorus with totally transparent surfaces, including the floor, in order to create the 
impression that the visitor is actually within the grove. Designed on the traces of the 
existing “wall-front and under the terrace” structures, exhibition halls of diverse scales 
have different spatial qualities and hierarchies. With the organization of a “fragmented 
whole”, the exhibition halls that are connected to each other are not structurally sepa-
rated in terms of circulation and exhibition order, but have actually been designed 
together. International exhibitions consisting of diverse works ranging from giant sculp-
tures to the miniature works of modern artists such as Rodin, Picasso and Miro, or from 
papyrus works demanding a sensitive balance of light and humidity to the works of 
video-art, travel around the world with their own spatial, technical and exhibition de-
signs. This is the reason why the visitor coming back to SSM at certain intervals to visit 
the new exhibitions gets the impression of a new and different space at every new 
visit. With their potential to be transformed with the special design of each exhibition, 
and re-create the impression of a space appropriate for all exhibitions, these galleries 
with diverse characters constitute a successful basis for the museum.
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Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme : Y. Metin Keskin | MKZK Mimarlık
Restoration and Adaptive Reuse

Mimar (Süvari Kışlası, 1889) : Sarkis Elyas Lole 
Architect  

İç Mimari  : Atölye MD (Sergi Konsept Tasarımı)
Interior Design

İşveren  : Sabancı Vakfı
Commissioned by

sakıp sabancı mardin kent müzesi / dilek sabancı sanat galerisi
sakıp sabancı mardin city museum / dilek sabancı arts gallery
Mardin, 2009
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Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi - Dilek Sabancı Sanat Galerisi, müze ve sanat galeri-
sinin içinde bulunduğu, Osmanlı’nın son dönemine tarihlenen restorasyondan geçmiş 
süvari kışlasının iki katlı ana binası, cam ve çelik konstrüksiyondan yapılan giriş modülü 
ve içinde yönetim ile çalışma atölyelerinin bulunduğu yeni birimlerden oluşan yapılar 
topluluğunu kapsamaktadır. Eski yapıyla ilişkilendirilen yeni yapı ekleri, taş, cam ve 
çelik malzemenin birlikte kullanıldığı, iki yapı arasındaki dönemsel farklılığı ortaya ko-
yacak bir cephe anlayışıyla tasarlanmıştır. Simgesel olarak, eski kışla binasının bitkisel  
bezemeli taş giriş kapısı, işlevsel gereksinmeler doğrultusunda yapılan cam modülün 
içinde korunarak, müzenin Mardin mimarisine dair sergilenen ilk parçasıdır.

Kentlerin demografik yapısındaki çeşitliliği, farklı inanç ve kültürleri hatırlamak ve arşiv-
lemek, gerek kente gelen ziyaretçilere anlatmak, gerekse kentte yaşayanların barışçıl 
ve demokratik varoluş ve biradalığını sağlamak üzere, günümüzde çeşitli kültür ku-
rumları bulunmaktadır. Bu kurumlardan “kent müzeleri”, kent kimliğini belirginleştiren, 
kentli olma duygusunu aşılayan, kentliler arasında karşılıklı anlayış ve yaşam kültürünü 
güçlendiren, ama aynı zamanda kentsel mimari değerlerin farkına varılmasını sağlayan, 
kentin sorunlarının tartışılacağı demokratik ortamlar sunar. Ülkemizde 1990’larda fikren 
tartışılmaya başlanan kent müzeleri, 2000’li yıllarda büyük oranda belediyeler eliyle ku-
rulmaya başlandı. Bunlar “devlet-i âliyenin sarayları” yerine, genellikle kent belleğinde 
yer etmiş, toplumun günlük deneyimine girmiş “kamusal yapıların” yeniden program-
lanmasıyla elde edildi. Bu tercih, kent müzelerinin yalnızca yüksek kültüre hizmet eden 
kurumlar değil, aksine, kentlerin sorunlarını aşmak üzere etkin iletişim, eğitim ve kültür 
merkezi olma rollerine işaret eder. 

Mardin etnografinin, inançların, mimarlıkların kaçınılmaz etkileşimini görünür kılan, ka-
dim bir kültür barındıran, büyüleyici bir kent. Kent tacını saran Hükümet Caddesi üze-
rinde, Osmanlı dönemi kışlası, ardından Askerlik Şubesi, sonra Vergi Dairesi olarak kent-
linin belleğine ve günlük deneyimine yerleşmiş tarihî bir yapıda kurulan Mardin Kent 
Müzesi’nin yeri, bu anlamda doğru bir tercih. Barındırdığı envanter gelişmekte olan Kent 
Müzesi, kalıcı sergilemelerin yanı sıra geçici sergilere, özellikle çocuklara yönelik atöl-
yelere, kentle ilgili küçük ölçekli toplantılara, geniş avlusu ve mevcut yapı üzerindeki 
terasla açıkhava etkinliklerine olanak sağlamak üzere yeniden programlanır. Eski kentin 
keskin eğimli topografyasına oturan iki katlı mevcut yapıya, Hükümet Caddesi’nden 
yaklaşımda ziyaretçileri karşılayan yeni bir yapı eklenir. Mevcut yapı, sergileme öğeleri 
ve aydınlatmaların yapıya asgari düzeyde dokunması dışında çağdaş bir tasarım doku-
nuşunun tercih edilmediği bir restorasyondan geçer. Karşılama yapısı ile eski kışlanın 
taç kapısı bezemelerini korumak ve girişi belirgin kılmak için tasarlanan cam küp, yeni 
mimari müdahalelerdir. Büyük ölçekli bir rüzgârlık gibi davranan cam küp, eski ve yeni 
yapının çeperleri tanımladığı göçük avluda, özellikle gece ışıklandırması ile yeni bir odak 
tanımlar. Cam küpün yüzeyleri, sergi / etkinlik duyuruları ve yeni programların ilanı için 
bir iletişim yüzeyi olarak da işlev kazanır. Yeni yapının çok amaçlı salonu avluya açılır; 
alt katlardaki çocuk atölyeleri zaman zaman avluya taşırılır. Etkinliklerin açılış / kapanış 
törenleri de benzer şekilde, çeşitli biçimlerde avluya taşınır... Avlu cephesini kateden 
dar merdiven, ulaştırdığı seyir terasında, kenti müze dışında doğrudan deneyimlemek 
üzere büyüleyici kent manzarasını ufka doğru önünüze serer. 
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The Sakıp Sabancı Mardin City Museum – Dilek Sabancı Arts Gallery project consists of 
a group of buildings that includes a restored two story main building of a late Ottoman 
troop barracks, a glass and steel entrance module and new units housing the adminis-
tration offices and workshops. Making use of stone, steel and glass together, the new 
additions associated with the old building are designed with a façade approach that 
displays the periodical difference between the two buildings. As the first exhibited 
object of the museum from the architecture of Mardin, the flower-ornamented stone 
entrance portal of the old barracks building is symbolically conserved within a glass 
module constructed in response to the functional requirements.

City museums are among the alternative cultural institutions of the present era, foun-
ded to recall and archive diversity in the demographic structure of cities, including dif-
ferent religions and cultures, and transmit this information to visitors while also provid-
ing for peaceful and democratic existence and solidarity of residents. They define the 
identity of the city, improve the feeling of being a citizen and fortify the comprehension 
and culture of living among the citizens.  They also contribute to recognition of the 
architectural merits of the city while providing a democratic medium to discuss its 
problems. Although the original idea of the “city museum” has been discussed since the 
1990s, a majority of the city museums were constructed during 2000s by the munici-
palities. Rather than the “palaces” of the ruling class, they have been obtained through 
the reprogramming of public buildings that are already a part of the daily experience of 
the society. This preference signifies the role of city museums, not just as institutions in 
service of high culture, but rather as efficient centers of communication, education and 
culture founded to overcome the problems of the cities.

Mardin is a fascinating city that houses ancient cultures and makes visible the inevi-
table interaction of ethnography, religions and architecture.  Located on Hükümet Cad-
desi, which circles around the crown of the city, the city museum is settled in a histori-
cal building, a former Ottoman barracks that was later used as a military office and tax 
office, it is a correct choice of location, as a building that is already a part of peoples’ 
daily lives. With its developing inventory, the City Museum has been re-programmed 
to provide the possibility for temporary exhibitions besides the permanent collection, 
workshops oriented especially toward small children, small-scale meetings about the 
city as well as outdoor activities at its wide courtyard and terrace above the existing 
building. The existing building resting on the most severely sloped topography of the 
old city has been expanded with a new annex that welcomes visitors approaching 
from Hükümet Street. The existing building underwent a rather conservative restora-
tion in which contemporary design interventions were limited by the minimal contact 
of the exhibition units and lighting fixtures. The entrance / reception building and the 
glass cube designed to conserve the ornamentations of the former barracks door and 
emphasize the entrance are the new architectural interventions. Functioning as a large-
scale windshield, the glass cube defines a new focus especially the with its night-time 
lighting, within the sunken garden whose peripheral boundaries are determined by 
the old and new buildings. The surfaces of the glass cube are functionalized as public 
display surfaces for the announcements of events, exhibitions and other events. The 
multi purpose hall of the building opens out to the courtyard, with the children’s work-
shops at the ground floor occasionally expanding out to this area. The opening / closing  
ceremonies of events are also carried out in the courtyard, in seated or standing modes. 
The narrow staircase that spans the courtyard façade can be used to access the view 
terrace, where a magnificent view of the city opens out toward the horizon.



201



202

1 3

2 4 5



203



204

Yeniden İşlevlendirme : Güzin Erkan | Tasarımhane
Adaptive Reuse 

Restorasyon  : Nuran Demirtaş | Okyanus Mühendislik ve İnşaat
Restoration

Mimar (Emlak ve Eytam Bankası, 1933-1934) : Clemens Holzmeister
Architect 

İşveren  : Ptt Genel Müdürlüğü
Commissioned by

ptt pul müzesi
ptt postage museum
Ankara, 2013
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Ptt Pul Müzesi olarak bugüne geri kazandırılan bina, Cumhuriyet döneminde pek çok 
kamu binasına imza atmış Avusturyalı mimar Clemans Holzmeister tarafından Emlak ve 
Eytam Bankası için tasarlanmıştır. Yakın tarihte binayı satın alıp restorasyonu gerçek-
leştiren Ptt, yapının müzeye dönüştürülmesi talebi ile Tasarımhane’ye gelmiştir. Müze 
4.404 orijinal parçadan oluşan ülke koleksiyonuna ve 1.500 parçadan oluşan dünya 
pulları koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Her şeyin hızlandığı ve teknolojik hale 
geldiği günümüzde posta ve haberleşme tarihine ait böylesine büyük bir koleksiyonun 
nasıl sunulacağı en büyük soruydu. Cevabı ise gerçekle sanalın dengesinin kurulduğu, 
insanların teknolojiye olan ilgisinin de göz önünde bulundurulduğu bir müze kurgula-
mak oldu. Ptt Pul Müzesi bir müzenin, kültür-sanat mekânın ötesinde ziyaretçilerine 
eski ile yeninin buluştuğu farklı deneyim alanları sunuyor. 

Erken Cumhuriyet döneminde yeni toplumsal sözleşmeyi ve ekonomik düzeni oluştur-
mak üzere kurulan ilk bankalardan biri Emlak ve Eytam Bankası. Ayağa kaldırılmaya 
çalışılan kentlerin imarı için gerekli kredileri sağlamak ve yetimlere ödenen destek pa-
rasını yönetmek üzere kurulan bankanın Ankara’daki Atatürk Bulvarı (o zaman Bankalar 
Caddesi) üzerindeki binasını, 1934 yılında yapılan sınırlı yarışma sonucu Clemens Holz-
meister tasarlamıştır. Cumhuriyet döneminin idari ve ticari merkezi, bugünün çöküntü 
bölgesi Ulus, özellikle Atatürk Bulvarı ekseninde önemli kentsel değişiklikler geçirmek-
tedir. Osmanlı Bankası’nın SALT Ulus, cer atölyelerinin Cer Modern, Çengelhan’ın Rahmi 
Koç Sanayi Müzesi olarak dönüşümü, 2000 yılı sonrası eski kenti kültürel programlarla 
yeniden canlandırma girişimlerinin bir kısmını oluşturur. Bu girişimlerin son ayağı 2013’te 
Emlak Bankası’nın restore edilmesi ve Ptt Pul Müzesi olarak yeniden programlanmasıdır.

Ankara taşı kaplı kübik kütleden mermer kolonlarla geriye çekilerek Atatürk Bulvarı’na 
kentsel bir nişle açılan yapı, nitelikli mimari ifadesini kuran neoklasik cephesiyle günü-
müze ulaşmıştır. Holzmeister’in bilinen kübik kütlelerinden olan yapı, yıllar içerisinde 
simetri ekseni korunarak yan ve arka cephesine yeni kütleler eklenerek genişletilmiştir. 
Yapının restorasyonu ve müze tasarımı farklı tasarımcı ekipler eliyle gerçekleşmesine 
rağmen, tarihî yapının özgün kurgu ve değerlerini öncelikli kılmak ve çağdaş müdaha-
leleri geride tutmak üzerinde ortaklaşırlar. Müze nesnelerinin tasnifinden kurgusuna, 
kürasyonundan sergileme nesneleri tasarımına bütün kararların tek elden çıkması ve 
yapıya özel tasarlanmış olması, mekânsal kurguda bütünlüğü getiren en önemli et-
kendir. Eskiden banka holü olan zemin katın geniş açıklıklı düzeni, müzede ziyaretçiyi 
karşılayan, içeriğe ilişkin hızlı, keyifli ve etkileşimli bir genel bakışa olanak sağlar. Nesne 
deposu ve kuru bilgi aktarımı mantığının terk edildiği günümüzde Ptt Pul Müzesi, yeni 
müzecilik anlayışına verilmiş nitelikli yanıtlardan biridir. Müze, her yaş ve kesimden 
insana farklı düzeylerde bilgi aktarımını aynı anda yapabilen, teknolojinin olanaklarıyla 
geliştirilmiş sergileme düzenleri içerir. Bu düzen sadece seyirlik değildir; ziyaretçiyi in-
teraktif biçimde hikâyeye dahil eden, farklı katmanları açmasına izin veren gerçek ve 
sanal nesneleri kurgular. Giriş katında ön bilgilendirme sağlayan gerek içerik, gerekse 
sergileme düzeni olarak hafifletilmiş bir tasarım kurgusu sunulur. Üstteki üç katta Tür-
kiye filateli alanına ilişkin oldukça zengin nesne ve bilgiler yoğunlaştırılarak aktarılır. 
Müze dükkânı, kafesi, video salonu ve interaktif kitaplığı, giriş katında müzenin canlılı-
ğını destekler. Üst katlarda dar koridora açılan küçük çalışma odaları kurgusu, nesneleri 
tematik biçimde ayırmak için kullanılır. Küçük mekânlar olmasına rağmen, koleksiyon-
lar ziyaretçiye rahat bir kurguda sunulur. Sergileme düzeneklerinin özgün döşemelere 
ayaklarla oturtulması, zaman zaman tavana asılması, sökülür takılır düzeneklerin tercih 
edilmesi, özellikle ön cephenin gerisine sergileme düzeneği yerleştirilmeden pencere-
kapı açıklıklarının ulaşılabilir bırakılması gibi titizlikler, sadece ülkenin filateli geçmişine 
değil, mimari geçmişine de gösterilen özenin ifadesidir.
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This building renewed for adaptive reuse was originally designed for “Emlak ve Eytam” 
Bank by the Austrian architect Clemens Holzmeister, who designed several public build-
ings during the early Republican period. Recently buying the building and carrying out its 
restoration, Ptt consulted Tasarımhane with a request for its conversion into a museum. 
The museum hosts a country collection of 4404 original pieces and a 1500 piece collec-
tion of stamps from all around the world. In today’s world in which life is so fast and 
technological, the major question was how to present such an extensive collection on the 
history of post and communication. In response, the museum was organized to establish 
the balance between the real and the virtual, keeping in mind the interest people have 
in technological modes of representation. Beyond a museum and a space of culture and 
arts, The Ptt Postage Museum presents its visitors diverse fields of experience in which the 
old and the new come together.

“Emlak ve Eytam” Bank is one of the first institutions founded during the Early Republi-
can period, with the objective of establishing a new social contract and financial order. 
Founded to provide the loans necessary for the cities in process of reconstruction and 
direct the funds for supporting orphans; the bank had its original headquarters on Atatürk 
Boulevard (former Bankalar Street), in a building designed by Clemens Holzmeister as a 
result of the limited competition organized in 1934. As the administrative and commercial 
center of the Early Republican period and the urban collapse zone of present day, Ulus 
has gone through significant urban transformations especially along the axis of Atatürk 
Boulevard. The transformations of Ottoman Bank to Salt Ulus, the railway workshops to 
Cer Modern and Çengelhan to Rahmi Koç Industrial Museum are all parts of the initiative 
to revitalize the old city through cultural programs after the 2000s. The last phase of this 
initiative involved the restoration of Emlak Bank Building in 2013 and its re-programming 
as the Ptt Postage Museum.

The building opens out to the boulevard with an urban niche created by a recess in the 
Ankara stone faced cubical mass resting on marble columns, and has reached the pres-
ent day with its neo-classical façade that adds to its qualified architectural expression. As 
one of the typical cubical masses of Holzmeister, the building has been expanded over 
the years by the addition of new masses at the side and back façades, without changing 
the original axis of symmetry. Although the restoration of the building and the design of 
the museum have been carried out by different design teams, their common approach 
focuses on the prioritization of the authentic organization and characteristics of the build-
ing, causing the contemporary interventions to remain in the background. The most sig-
nificant factor in the achievement of unity in the spatial organization is that all decisions, 
from the classification to the organization of the exhibited objects, from the curation to 
the design of display units, were made by the same designer and developed specifically 
for this building. The wide span order of the former bank hall at the ground floor wel-
comes the visitors and provides the chance for quick, enjoyable and interactive general 
viewing of the content. With the ideas of “storage of objects” and “transfer of information” 
abandoned today, the Ptt Postage Museum is a qualitative response to the new under-
standing of museology. The museum is equipped with technologically developed exhibi-
tion systems that can make information transfer simultaneously to different people from 
diverse ages and social groups. This order is not just for viewing, it interactively includes 
visitors in the story, constructing the real and virtual objects that allow them to uncover 
the different layers. The entrance level presents a less intense design organization in 
terms of content and exhibition order. The upper three floors involve a more condensed 
presentation of objects and information related to postage in Turkey.

The museum shop, cafe, video hall and interactive library add to the liveliness of the 
museum at the entrance floor. On the upper floors, the organization of small study rooms 
opening out to a narrow corridor is used to thematically classify the objects. Elaborate 
details and attitudes such as the display units, mounted on the original floors with stilts 
or sometimes suspended from the ceilings, the choice of demountable systems and the 
original door and window openings left accessible from the inside without placing display 
units in front of them are signs of a sensitivity, not only to the postage history but also 
the architectural history of the country.
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Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme : Semra Uygur, Özcan Uygur | Uygur Mimarlık
Restoration and Adaptive Reuse

Mimar (Cer Atölyeleri, 1927) : Bilinmiyor
Architect   Unknown

İşveren  : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Commissioned by

cer modern sanatlar merkezi
cer modern arts center
Ankara, 2010
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Atatürk Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arsasında yer alan, Cum-
huriyet’in ilk yıllarında (1926-1927) demiryollarının millileştirilmesi sürecinin hemen ar-
dından inşa edilen Cer Atölyeleri korumaya değer nitelikler göstermektedir. Projede 
kısmen yıkılan ve yeniden yapım olanağı bulunmayan birinci dönem hangar binasının 
iki özgün biriminin sağlıklılaştırılması, yapının tümünün kimliğini belirleyen bir mimari 
tutumla ele alındı. Saydam, eğrisel duvar, bir sargı bezi gibi mevcut birimleri sararken, 
mevcut hangar yapıları ile sıkıca bağlanır. Eklenen yeni yapılar, mevcut ile barışık bir-
likteliği sergilerken, dış mekânın da tanımını vurgular ve çok amaçlı olarak kullanılan 
avluyu belirginleştirir. Yapının var oluş nedeni olan tren ve tren yolu, yapı bütününde 
varlığını hissettirmeye devam eder.

Ankara Tren Garı ve bağlantılı tesislerin, demiryolu ulaşım teknolojisindeki değişimler ne-
deniyle boşalttığı Sıhhiye ile Opera kavşakları arasındaki bölge, 1980’lerin başından beri 
yersizlik ve tekinsizlik hissi doğuran, kara ve demiryolu ağlarının merkezinde yer alsa 
da sahipsiz bir bölge. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu, Adliye Sarayı, 
Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu gibi yoğun kamusal kullanımlarla çevrelenmesine rağmen, 
bölgenin kentsel bir karakter taşıdığı söylenemez. Metruk durumdaki Cer atölyelerinin 
bir bölümünün dönüştürülmesiyle elde edilen, Ankara’nın gerçek anlamda ilk çağdaş 
sanatlar merkezi Cer Modern, her anlamda değerli bu kent içi alanın kaderini değiştirmek 
üzere sağaltıcı bir rol oynar.

Ankara’nın az sayıdaki endüstriyel arkeoloji izlerinden demiryolunu Cer Çağdaş Sanatlar 
Müzesi’ne dönüştüren tutum, bugüne ulaşanları titizlikle öne çıkartarak çağdaş mimarlık 
yaklaşımının parçası kılan anlayışla ortaya çıkar. Çağdaş restorasyon ilkeleri ile çağdaş 
mimari tasarım yaklaşımlarını esin verici biçimde uzlaştıran, bölgenin mimari mirası ile 
tarihî geçmişi arasında strüktür ve materyal zıtlıkları üzerinden çağrışımsal ilişkiler kuran 
bir anlayıştır bu. Çeperinden geçen tren yolunu, yer hissini ve tarihsel geçmişi izleyicinin 
zihninde canlı tutmak üzere tarihî yapıyı cam bir perdeyle çevreleyerek her anlamda 
arka plan haline getirir. Bunu sağlamak üzere, ne sanat işlerinin ne de izleyicinin teknik 
ve donanım konforundan ödün vermeden, detay yüklü mimari tasarımı harekete geçirir. 
Örneğin Cer atölyelerini çevreleyen cam perde, duvarın içine ikincil bir çeper inşa eder; 
iyi detaylandırılmış ahşap strüktür üzerinde kalın kesitli güneş kırıcılar, iç mekânın ısı ve 
ışık dengesini sağlar. Ana sergi salonlarında izleyiciyi, sergilenen işlere odaklamak üzere, 
eski-yeni çarpışmasının doğası gereği çoklu detaylardan arındıran bir mekânsal ortam 
kurar. İzleyici gözünü ufka sabitlediğinde, aşağı ile yukarının net bir ayrımını yapar: Çizgi-
nin altı modern müze mimarisinin nötr duygusunu yaratan “beyaz küp modeli”ni temel 
alan bir teşhir ortamı iken, çizginin üstü, izleyiciye bu konforu sunabilmek üzere taş yapı, 
beton/çelik yapı birleşme detayları, çatı makasları, teknik donanımlar, sergi aparatları ile 
örülü bir dünyadır.

Çerçevesini kültür endüstrisinin kurduğu Cer Modern müze/galerisi, modern dünyanın 
davranış biçimlerinin geliştirildiği, düşünmeye, üretmeye, öğrenmeye olanak tanıyan, 
yemeye, içmeye, rekreasyona, alışverişe ortam sağlayan, avlusundaki keyifli açıkhava 
alanlarıyla çevresini de hareketlendiren gerçek bir kamusal mekândır. Cer Modern’in mü-
ellifleri tarafından yapının hemen kuzeyinde inşa edilmekte olan AKM CSO Konser Salonu 
tamamlandığında, bölgenin bir kültür kesişim noktası olarak yer hissinin güçleneceği ve 
Ankara için nitelikli bir kültür jeneratörü olacağı düşünülmektedir.
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Located on the site of Atatürk Cultural Center Presidential Symphony Orchestra, the rail-
way workshops constructed following the nationalization of railways during the early 
years of the Republic (1926-1927) are industrial buildings worthy of conservation, with 
significant characteristics. The rehabilitation of the two remaining authentic units of the 
first-period warehouse building, which had been partially demolished with no chance 
of recovery has been rebuilt with an architectural approach that sets the tone for the 
overall identity of the building. The transparent, curvilinear wall wraps around the ex-
isting units, tightly connecting to the existing warehouse buildings. While the added 
buildings exhibit a harmonious integration with the existing components, they also 
emphasize the definition of the exterior space, refining the multi-purpose courtyard. As 
the site’s raison d’être, the presence of the trains and the railway can be felt throughout 
the whole building. 

Abandoned by the Ankara Train Station and related facilities due to the changing tech-
nical requirements of rail transportation, the area between Sıhhiye and Opera junctions 
does not have an owner, although it is at the hub of the highway and railway networks 
of the city,  and the area has evoked a placeless, insecure feeling since the beginning of 
1980s. Although it is surrounded by public buildings like the Presidential Symphony Or-
chestra Concert Hall, Hall of Justice and Selim Sırrı Tarcan Sports Hall, the area does not 
have an urban character. As the first genuine center of contemporary arts in Ankara, Cer 
Modern was obtained by transforming derelict traction workshops, and play a remedial 
role in changing the fate of this important urban area.

The conversion of the former railroad repair workshops, one of the few traces of indus-
trial archaeology in Ankara, into a museum of contemporary arts was carried out in a 
manner that displays the existing remains and transforms them into a component of 
the modern architectural approach. This is an approach that reconciles the principles 
of modern restoration with approaches of modern architectural design in an inspiring 
way and establishes connotative relations with the structural and material contrasts 
between the architectural heritage of the region and its historical past. In order to keep 
the sense of place and the historical past vivid in the mind of the visitor, the historical 
building is surrounded by a glass curtain, further shifting it to the background. Without 
abandoning the technical comfort and the equipment necessary for the audience or 
the works of art, an architectural design approach with an intense concern for detailing 
has been adopted. For instance, a secondary peripheral skin is constructed within the 
glass curtain surrounding the railroad repair workshops, where wide sunbreaks on the 
well-detailed wooden structure provide heat and light balance for the interior space. In 
order to focus the audience on the exhibited works, the main exhibition halls provide 
a spatial medium free from complex details, as required by the nature of the collision 
of old and new. As the visitors fix their eyes on the horizon, they notice the distinction 
between the upper and lower parts: While the lower part is an exhibition space that 
takes the neutral “white cube model” of modern museum architecture as its basis, the 
upper part is a world woven from the connection details of stone and concrete / steel 
building, roof trusses, technical equipment and exhibition fixtures, in order to provide 
the necessary comfort to the visitors.

With its conceptual framework provided by the culture industry, Cer Modern museum/ 
gallery is truly a public space where the behavioral patterns of the modern world are 
reflected, providing a medium to think, produce and learn while eating and drinking, 
shopping or enjoying the recreation spaces, with an active environment as well with 
pleasant outdoor areas in its courtyard. When the AKM CSO Concert Hall building de-
signed by the same architects, located to the north of Cer Modern, is completed, this 
area is expected to achieve a stronger sense of place as a cultural point of interaction 
and become a cultural generator for Ankara.
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Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme : Melkan Gürsel Tabanlıoğlu, Murat Tabanlıoğlu | Tabanlıoğlu Mimarlık
Restoration and Adaptive Reuse

İç Mimari   : Tabanlıoğlu Mimarlık
Interior Design

Mimar (Antrepo No: 4, 1957) : Sedad Hakkı Eldem
Architect  

İşveren  : İstanbul Modern Sanat Müzesi
Commissioned by

istanbul modern
istanbul modern
İstanbul, 2004
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Türkiye’nin ilk modern müzesi olan yapı, Salıpazarı’nda yer alan antrepolardan dört nu-
maralı olanın mimari dönüşümü ile gerçekleşmiştir. Kamusal alanın bir uzantısı olarak, 
önünde yer aldığı Tophane Meydanı başta olmak üzere, çevrenin bu yapı ile sosyal, 
kültürel ve mimari anlamda birleşmesi hedeflenmiştir. Minimum müdahale ve sadeliğin 
mimari yaklaşım olarak tercih edildiği yenileme projesinde, sergi alanları ve diğer iç 
mekânlarda, beyaz olması tercih edilen sergi duvarlarının dışında gri renk kullanılmış, 
böylelikle sergilenen eserlerin ön planda olması sağlanmıştır. 60 derece açıyla sonla-
nan sergi duvarları mekânın, kesintilerle kısıtlanmadan algılanmasını sağlamıştır. Say-
damlığın mekânlar arası geçişkenliği vurguladığı bu yapıda ışığın kontrollü olarak içeri 
alınmasıyla müze için gerekli koşullar sağlanırken, iklim ve güniçi ışık değişikliklerinin 
hissedildiği ferah ve interaktif bir alan elde edilmiştir. 

Sanayinin terk ettiği kentler, Fordist dönem sonrası hizmet ve finans sektörleriyle ye-
niden canlanmaya çalışırken, birlikte gelişen toplumsal ve kültürel yapıdaki sarsıntıları 
aşmak üzere kültürel yönelimler belirginlik kazanmıştır. Cumhuriyetle birlikte “inşa edi-
len” ulusun önemi geri plana kayarken, sermaye ve üretimin küreselleşmesi kültürün 
küreselleşmesini de beraberinde getirmiştir. Metropoller arası kültürel ağlara eklemlen-
me yarışı ivme kazanmıştır. Sanayinin terk etmesiyle, eskiden kentin kıyısında duran, 
bugün merkezinde kalan metruk endüstri alanları / yapıları ise, “kültürün mekânları” 
için verimli bir zemin oluşturmuştur. İstanbul bir kent olarak kurulduğundan beri öne-
mini hiç yitirmeyen liman olgusu, kentin farklı büyüme dönemlerinde farklı noktala-
rında karşılık bulur. Tophane ve Karaköy Limanı’nın uzantısı olarak Galata Limanı, yüz 
yıldan uzun bir tarihe sahip, fiziksel katmanlarını bugün hâlâ okuyabildiğimiz nadir alan-
lardan. Son katmanlardan 1950’lerin antrepoları, bugün Türkiye’nin modern ve çağdaş 
sanata evsahipliği yapan ilk özel müzesini, İstanbul Modern’i barındırır. Sedad Hakkı 
Eldem’in tasarladığı Boğaz kıyısındaki antreponun sakin endüstriyel ifadesi, mekânın 
aurası korunarak dönüştürülmüştür. Önemli özelliklerinden biri görünmezlik olan müze, 
eserlerin rahatsız edilmeden izlenebilmesine olanak tanımak üzere beyaz küp modelini 
esas alarak, sözünü geri çeker: Adeta, dışarıdan algılanan formu önemsemeden, içeride 
ne barındırdığına, yani koleksiyona dikkat çeken bir sandıktır. Antreponun strüktürü, 
tavanlar, döşemeler koyu gri bir renkle arka plana; iyi aydınlatılmış beyaz, yalın, sade 
ve süreğen sergileme yüzeyleri ise ifade netliği sağlayan bir teşhir düzeni için ön plana 
çekilir. Antrepo yapılarının karakteristiği olan strüktürün sistemli tekrarı, bir matris gibi 
mekânı kurmanın en önemli aracına dönüştürülür. Sergileme işi, içinde her zaman bir 
miktar oyun barındırır. Oyunu matrisin sistematiği içinde, onu zaman zaman kaybede-
rek ama arka planda sürekli hissettirerek kurar tasarımcılar. Geçici sergiler, ana kurucu 
matrisi tutar, böler, parçalar, yeniden kurar. Açıldığından beri sadece sergi alanları de-
ğildir sürekli dönüşen; restoran, müze dükkânı gibi görece kalıcı mekânlar da yer de-
ğiştirmiş, boyutları değişmiş, fakat tasarımın esasları, bunun neredeyse fark edilmeden 
gerçekleşmesine olanak tanımıştır.

Geçmişin “elitist” koruma merkezleri, yüksek kültürün “kaleleri” olan müzeler, günü-
müzde korudukları üzerinden bilgiyi üreten ve paylaşan merkezler olma yönünde de-
ğişmiş ve evrilmiştir. Günümüzde bu dönüşüm, kültür endüstrisinin abartılı seyirlik gös-
terisi olarak müze ile çağdaş kamusal bir mekân olarak müze arasında salınım gösterir. 
İstanbul Modern, modern dünyanın davranış biçimlerinin geliştirildiği, düşünmeye, üret-
meye, öğrenmeye olanak tanıyan, yemeye, içmeye, rekreasyona, alışverişe ortam sağ-
layan, kendine özgü konumuyla öne çıkan çok boyutlu gerçek bir kamusal mekândır.
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As the first modern museum of Turkey, the building was constructed via an architec-
tural transformation of the fourth warehouse at the Salıpazarı warehouse area. The 
project aimed to achieve a cultural and architectural integration of the building with 
its environment as an extension of the public space, especially with Tophane Square, 
located behind it. With minimal intervention and simplicity adopted as the architectural 
approach, the adaptive reuse project makes use of gray tones in all of the exhibition 
halls and interior spaces, with the exception of the exhibition walls, painted white in 
order to make the exhibited works stand out. The exhibition walls terminate with 60 
degree angles, providing a spatial perception not restricted by interruptions. In the 
building transparency emphasizes the permeability between the spaces, and the con-
trolled daylight provides the necessary conditions for the museum interior while ge-
nerating a spacious and interactive area in which climate and daylight changes can be 
sensed throughout the day.

As the cities deserted by industry attempted to revitalize themselves through their 
service and finance sectors after the Fordist period, cultural approaches acquired promi-
nence as a way to overcome upheavals in social and cultural structures. With the  
decline in the importance of the “constructed” nation state and the republic, the glo-
balization of capital and production has led to a simultaneous globalization of culture. 
Among metropolitan cities, there is increasing competition to get involved in global 
networks. After being evacuated by industry, former industrial zones previously at the 
outskirts of Istanbul are now at the center of the city, and constitute a productive 
ground for spaces of culture. The port, which has not lost its importance since the 
foundation of the city, has had different points of connection within the city during 
different periods of growth. As an extension of the ports of Tophane and Karaköy, the 
port of Galata is one of the rare areas with a history of more than one hundred years 
and physical strata still legible. At present, the components of a more recent strata, the 
warehouses of the 1950s, accommodate Istanbul Modern, the first private museum of 
modern and contemporary arts in Turkey. Designed by Sedad Hakkı Eldem, the calm in-
dustrial expression of the warehouse at the shore of Bosphorus has been transformed, 
while still conserving the atmosphere of the space. With invisibility as one of its sig-
nificant characteristics, the museum adopts the white cube model and stands back in 
order to provide an ideal atmosphere for viewing the works of art. It is like a chest that 
draws the attention to the contents, the collection, without any concern for the form 
perceived from the outside. While the structure, ceilings and floors of the warehouse 
recede into the background with dark grey color, the well illuminated white, pure, 
simple and continuous exhibition surfaces are brought to the foreground for an exhibi-
tion order that provides clarity of expression. As a characteristic of warehouse buildings, 
the systematic repetition of the structure is the most important tool of structuring the 
space like a matrix. The act of exhibiting always involves play to a certain extent. The 
designers have organized the play within the systematics of the matrix, sometimes 
making it invisible but always reminding of its presence in the background. Temporary 
exhibitions follow, divide, dismantle and reassemble the matrix, the main founding ele-
ment. The continuous transformation does not just take place in the exhibition areas; 
relatively permanent spaces such as the restaurant and the museum shop have also 
changed place and dimension, based on principles of design that make this transforma-
tion possible without notice.

Having been “elite” conservation centers and “castles” of high culture in the past, mu-
seums in the present day have evolved and transformed into centers that produce and 
share information based on the collections that they protect. Today, this transformation 
oscillates between the museum as an exaggerated performance of the culture industry 
and the museum as a modern public space. As a space providing convenient mediums 
for thinking, producing, learning and developing the behavioral patterns of the modern 
world while eating, drinking, shopping and enjoying recreation areas, Istanbul Modern 
is a genuine multi-dimensional public space that stands out with its unique location.
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Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme : M. Sinan Genim | Yenilem Proje Danışmanlık
Restoration and Adaptive Reuse

Mimar (Bristol Oteli, 1893) : Achille Manoussos
Architect  

İşveren  : Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Commissioned by

pera müzesi
pera museum
İstanbul, 2005
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1893 yılında A. Manoussos tarafından Bristol Oteli olarak inşa edilen bu yapı, hemen 
yanında yer alan dar cepheli bir apartman ile birlikte 1980’li yıllarda yalnızca ön cephe-
leri korunarak ESBANK Genel Müdürlüğü olarak yenilenmişti. Suna ve İnan Kıraç Vakfı 
2002 yılında yapıyı satın alarak bir müze olarak düzenlenmesini istedi. 475 m²’lik bir 
taban alanına oturan yapı, yeniden temel seviyesine kadar inilerek müze ve uluslararası 
sergilere uygun bir tarzda yenilendi. Bodrum katı konferans salonu, giriş katı kafe, bir 
ve ikinci katları ailenin elinde bulunan koleksiyonları içeren müze, üst üç katı ise sergi 
salonu olarak düzenlendi. Yapı ön cephesinden yedi kat gibi görülmesine karşın, orijinal 
kat yüksekliklerinin yetersizliği nedeniyle içten beş asma kat olarak kullanılmaktadır.

İstiklal Caddesi’ne paralel uzanan Meşrutiyet Caddesi’nin Tepebaşı’nın kuzey kesiminde 
kalan kısmı, Haliç’e hâkim tepe boyunca 19. yüzyıl mimari dokusunu günümüze kadar 
önemli ölçüde korumuştur. Haliç manzarasının yanı sıra Galata’ya yakınlığı nedeniyle 
Pera Palas, Londra Oteli gibi İstanbul’un ilk ve döneminin en iyi otellerinin yer aldığı böl-
ge, zamanında Tepebaşı Tiyatrosu nedeniyle kültürel de bir merkezdi. Bölge 2000’lerde 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Kıraç Vakfı gibi kültür ve sanat hamilerinin yönetim, araştır-
ma ve etkinlik merkezlerinin yoğunlaşmasıyla eski karakterine bürünme şansı yakalar. 
Mimar Manoussos’un tasarladığı dönemin ünlü oteli Bristol ile bitişiğindeki konut yapı-
sının birleştirilmesiyle elde edilen yapının restorasyonu yapılır; 2005 yılında Kıraç Vakfı 
tarafından Pera Müzesi olarak kentin kültür-sanat yaşamına kazandırılır. 

Kat sayısındaki farklılık nedeniyle döşeme hizaları tutmayan iki yapının özgün ön yüz-
leri korunmuş, ardına müze programına uygun, kat yükseklikleri işleve göre yeniden 
ayarlanan yeni bir yapı inşa edilmiştir. Müdahale nettir: Nitelikli cepheler restitüsyonuna 
göre restore edilir; strüktürel öğeler görünmez kılınır; sirkülasyon ve servisler kutu içine 
alınarak sergileme alanları net bırakılır. Bu kutu, mekânı büyük ve küçük sergi salonu 
olarak ikiye bölecek biçimde ortaya yerleştirilir. Tek yapı, tek mekân algısı başarıyla 
yaratılır. Pera Müzesi’ni konvansiyonel sergileme biçimlerinden ayrıştıran, tasarlanan 
tek mekânın herhangi bir yüzeyle bölünmemiş olmasıdır: Yapının iç cepheleri ve ortaya 
yerleştirilen sirkülasyon-servis kutusunun çeperleri, yegâne sergileme yüzeyleridir. Üç 
boyutlu heykel ve enstalasyonlar ferah salonlarda yeterli algılama ve izleme mesa-
feleri sağlanarak sergilenir. Yeniden ayarlanmış kat yükseklikleriyle izleyiciye ferahlık 
hissi veren mevcut yapıda, müze koleksiyonunun sabit camekânlar içinde sergilendiği 
görece basık kat dışında tüm katlar esnek bir düzene izin verirler. Müzenin asma ka-
tında kırma çatının iç boşluğu mekâna dahil edilir, ön cepheden döşeme yırtığıyla geri 
çekilerek alt kat ile görsel ve işitsel olarak ilişkilendirilir, ön cephesi tümüyle saydam-
laştırılarak görkemli Haliç manzarasına açılır. Mekânsal kalitesi farklılaşan en üst katlar, 
geçici sergiler kadar, keyifli atölyeler için de olanak yaratır. Günışığı gerektiren araştırma 
ve çalışma ofisleri, sergi mekânlarından yalıtılarak ön cepheye eski döşeme seviyeleri 
nedeniyle farklı kotlarda ve küçük birimler halinde yerleştirilir. Döşemeler, tavanlar, 
aydınlatmalar, birleşim detayları ve malzeme açısından 2000’lerin başındaki yapı tek-
nolojisini kullanıyor olsa da, bunlar izleme rahatlığı sağlayan mekânların görsel kalite-
si içerisinde ikincil önemde kalır. Müzeye yaklaşımda heyecan veren ana giriş yerine 
ek yapı girişinin kullanılması ziyaretçilere hayal kırıklığı yaşatmakta, karşılama holü ve 
müze dükkânının benzer ferahlığa kavuşamaması, kullanımın zenginleşmesi açısından 
sorun oluşturmaktadır.
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Constructed by A. Manoussos as Bristol Hotel in 1893, this building was renovated to-
gether with the adjacent apartment with a narrow façade to house the ESBANK General 
Directorate during the 1980s, with a restoration process in which only the front façades 
were conserved. The Suna and İnan Kıraç foundation bought the building in 2002 and 
requested its renovation as a museum. With a base area of 475 m2, the building has 
been reconstructed down to the foundation level, and organized as a museum that 
will respond to the contemporary requirements of international exhibitions. With a 
conference hall at the basement floor and a cafe at the entrance level, the museum is 
organized to house permanent collections of the family on the first and second floors 
as well as the exhibition halls at the three upper levels. Although the building seems 
to have a total of seven floors from the front façade, only 5 floors + the mezzanine are 
utilized due to the insufficient original floor heights

On Meşrutiyet Street extending parallel to İstiklal Street, in the area at the North of 
Tepebaşı along the hill dominating the Golden Horn, the authentic character of 19th 
century architecture has been preserved to a great extent. Due to its proximity to 
Galata and the great view of the Golden Horn, this region has accommodated the first, 
and the most renowned hotels of the city, such as Pera Palas and the London Hotel. 
In addition, it was a center of cultural activities for a long time, due to the presence of 
Tepebaşı Theater. When institutional governors and sponsors of art and culture such as 
the Istanbul Foundation for Culture and Arts and the Kıraç Foundation started to settle 
in this area with their administrative, research and activity centers after 2000s, the re-
gion had the opportunity to recover its authentic character. The former building of the 
once-famous Bristol Hotel, designed by the architect Manoussos, was unified with the 
adjacent residential building and through an extensive restoration by Kıraç Foundation, 
the obtained building was opened as Pera Museum in 2005, contributing to the con-
temporary cultural and artistic life of the city.

Due to the difference in the number of floors, the original slab levels of the two build-
ings did not match. Preserving the authentic front façades of the two buildings, a new 
building suitable for the museum program was constructed inside, with the floor 
heights arranged to respond to the functional requirements. The intervention is clear: 
Qualified façades have been restored according to the restitution, structural elements 
have been rendered invisible and circulation and service areas have been gathered into 
a closed box to leave the exhibition spaces free and clear. This box is located in the 
middle, dividing the total space in two spaces: one large and one small exhibition hall. 
The perception of a single space and single building has been successfully established. 
Different from the conventional modes of exhibition, the distinguishing characteristic of 
Pera Museum is that the designed single space is not divided by any other surfaces. The 
interior façades and the peripheral surfaces of the service box in the middle constitute 
the only surfaces of exhibition. In the spacious halls, three-dimensional sculptures and 
installations can be exhibited with sufficient clearance for ideal distances of perception 
and viewing. Giving visitors a clear sense of spaciousness with its modified floor levels, 
the different floors of the building allow a flexible order make up for the relatively low 
floor where the museum collection is exhibited inside fixed glass display units. The attic 
volume within the hip roof structure is included in the interior space at the mezzanine 
floor, which is recessed from the front façade with a slab opening up to establish a 
visual and auditory relationship with the lower floor. At this level, the front façade is 
totally transparent and opens out to a magnificent view of the Golden Horn. With their 
distinctive spatial quality, the upper floors provide convenient spaces for temporary 
exhibitions as well as enjoyable workshops. The research and office spaces that require 
daylight have been isolated from the exhibition spaces and placed at the front façade 
as small units at different levels, due to the different floor heights. Although the floors, 
ceilings, lighting fixtures, connection details and materials make use of building tech-
nology of the early 2000s, this aspect remains secondary to the visual quality of the 
spaces that provide maximum comfort of viewing. In approaching the building, the use 
of the entrance to the annex rather than the more exciting main entrance is a disap-
pointing experience for the visitors. Lacking the spaciousness of the exhibition spaces, 
the reception hall and the museum shop are also problematic spaces in terms of the 
enrichment of functionality.
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Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme : Fahrettin Ayanlar, Burçe İvedi Köksal | VKV Proje İnşaat Koordinatörlüğü
Restoration and Adaptive Reuse

Mimar (Meymaret Han, 1910) : Petraki Meymaridis
Architect

İşveren : Vehbi Koç Vakfı
Commissioned by

arter - sanat için alan
arter - space for arts
İstanbul, 2009
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İstiklal Caddesi ile Postacılar Sokak köşesinde yer alan ve 20. yüzyılın başlarında inşa 
edildiği düşünülen zemin hariç 6 katlı yığma binanın “çağdaş sanat eserleri”nin sergile-
neceği bir mekân olarak düzenlenmesine karar verilmiştir. Tasarıma, her şeyden önce 
strüktürel olarak gerekli işlemlerle başlanmış, mimari ile uyum halinde olması esas alın-
mıştır. Cephelere dokunulmadan bina içten, tümüyle çelik bir iskele ile askıya alınmış ve 
kısmen çürümüş ve tahrip olmuş volta döşemeler hariç tamamen soyulmuştur. Meyilli 
bir arsada bulunan binanın zemin katında İstiklal Caddesi’ne açılan sergi alanı ziyaretçi 
girişi, bodrum kat seviyesinde ise Postacılar Sokak’a açılan personel girişi ve ara sokağa 
açılan servis girişleri yer almaktadır. 

Türkiye’nin önemli kültür ve sanat hamilerinden Vehbi Koç Vakfı (VKV), ciddi bir çağ-
daş sanat koleksiyonuna sahip. Vakıf Türkiye’de çağdaş sanatı desteklemek, yurtiçi 
ve yurtdışından sanatçılar için bir platform oluşturmak, yeni üretimleri teşvik etmek, 
uluslararası kurumlarla işbirliği içinde sürdürülebilir sanatsal üretimin altyapısını kur-
mak hedefiyle, 2016 yılında İstanbul’da bir çağdaş sanat müzesi kurmak üzere çalış-
malarını yürütmektedir. Dolapdere’de planlanan müze kuruluncaya kadar müzenin 
omurgasını oluşturmak, mevcut koleksiyonu geliştirmek, yeni üretimleri keşfetmek için 
“hazırlık, araştırma, laboratuvar” ortamı olarak kurulan Arter Galeri, 2010’dan beri ken-
tin kültür-sanat hayatında aktif rol üstlenir. Galeri, kentin kültür-sanat yaşamının ana 
“arter”lerinden İstiklal Caddesi üzerinde, kültür mekânlarının yoğunlaştığı Galatasaray-
Tünel boğumunda, mimarı Petraki Meymaridis Efendi’nin ismiyle anılan Meymaret Han’a 
yerleşir. 20. yüzyıl başında inşa edilen özgün yapının mimarisini geri plana itmeden titiz 
ve nitelikli bir restorasyon gerçekleştirilir. Beyoğlu’na kimliğini veren yapı tipolojisinin 
dar enli plan kurgusu, neoklasik cepheleri ve heykelsi merdiveni, esas öğeler olarak 
korunur. Özgün yapının İstiklal Caddesi’nden ve Postacılar Sokak’tan farklı katlara aldığı 
girişlerle yaratılan çok işlevli dinamik iki kat, iç galeri yırtığıyla birbirine görsel ve işlevsel 
olarak bağlanır. Toplantı salonu, fuaye, atölye, servisler, bilgilendirme noktası alt giriş 
katında, çalışma ofisleri en üst katta toplanıp yoğunlaştırılarak, zemin ve üzerindeki üç 
kat sergileme için “temiz” bırakılır. Alınan bu tasarım kararı, patinası korunan merdiveni, 
sterilize edilmiş sergi katları arasında dolaşırken, özgünü sürekli hatırlatan mimari bir 
öğe olarak öne çıkarır. Beyaz yüzeyler, yalın strüktürel öğeler, gri döşeme, saydam ara 
kapılar, tavanda strüktürle birlikte düşünülen aydınlatma ve iklimlendirme, sergilenen-
lerin arkaplanı olmak üzere geri çekilir. Dikkatli göz, sterilizasyonun izlerini restorasyon 
müdahalesinde de görebilir. Rasyonel biçimde yangın merdiveni, asansörler, teknik ser-
visler, özgün merdivenin çeperlerinde toparlanarak ana mekânı serbest bırakmak üzere 
net bir kutu içinde çözülür. Yığma yapı içeriden çelik kolonlar ve putrellerden oluşan bir 
kafes içinde askıya alınarak güçlendirilir. 

Arter Galeri, ölçeği görece küçük olmasına rağmen tüm katlara yayılan sergileri keyifle 
ve ilgiyle izleten, hemen tüm katları arterdeki akışa açılan bir sergileme, biriktirme, 
üretme mekânıdır. 
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Located at the intersection of Istiklal Street and Postacılar Sokak, the 6-story (exclud-
ing the ground floor) masonry building has been organized as an exhibition space for 
the works of contemporary art. The design process started initially with the neces-
sary structural interventions, considering their harmony with architecture as a basic 
principle. The building is supported by a totally steel structural frame inserted into the 
existing shell without contacting the façades. With the exception of partially rotted and 
damaged historical vaulted slabs, the whole building has been “stripped”. Located on 
a sloped site, the building has an exhibition area that opens out to Istiklal Street at the 
ground floor, an entrance for the staff from Postacılar Street at the basement floor, and 
service entrances opening out to the street in between. 

Vehbi Koç Foundation (VKV) is one of the most important guardians and sponsors of art 
and culture in Turkey. As the owner of a considerable collection of contemporary arts, 
VKV continues to work on the foundation of a museum of contemporary arts in Istan-
bul, with the objectives of supporting contemporary arts in Turkey, creating a platform 
for national and international artists, encouraging new productions and establishing the 
substructure for sustainable artistic production. Founded to constitute the framework 
for the museum planned in Dolapdere, serve as a medium of preparation and research 
and as a laboratory in order to expand the collection and discover new productions, 
Arter Gallery has taken on an active role in the cultural and artistic life of the city since 
2010. Located on Istiklal Street, one of the main arteries of the cultural and artistic life 
of Istanbul, the gallery is located at the Galatasaray – Tunel junction, where many other 
cultural spaces are located, in the building known as Meymaret Han, named after its ar-
chitect Petraki Meymaridis Efendi. The early 20th century building has gone through an 
elaborate and qualified restoration that does not overshadow the authentic architec-
tural characteristics of the building. The narrow plan scheme, neoclassical façades and 
the sculptural staircase of the building have been preserved as the basic components 
of the building typology identified with Beyoğlu. The two multi-purpose and dynamic 
floors created by the two different entrances at different levels from Istiklal Street and 
Postacılar Street are visually and functionally connected to each other by an inner atri-
um. While the meeting hall, foyer, workshops, service areas and information point are 
located at the lower entrance floor, the offices have been gathered at the top floor, thus 
leaving the ground floor and the three floors above “clear” for exhibition. This design 
decision prioritizes the original staircase with its conserved patina as an architectural 
element that recalls the authentic as it moves through the sterilized exhibition floors. 
The white surfaces, pure structural elements, gray floor, transparent interior doors and 
the lighting and air conditioning resolved together with the structure in the ceiling are 
all subdued into the background of the exhibited. The discerning eye can perceive the 
traces of sterilization in the restoration interventions. The fire escape stairs, elevators 
and technical services are gathered around the original staircase and resolved within a 
clear box in order to free the main space. The masonry building is reinforced by a three-
dimensional frame structure consisting of steel columns and beams.

In spite of its relatively small scale, Arter Gallery is a space of exhibition, accumulation 
and production that offers enjoyable exhibition experience spread onto different floors, 
almost all of which open out to the flow on the artery.

1
3
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Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme : Gökhan Avcıoğlu | GAD
Restoration and Adaptive Reuse

Mimar (1875)  : Bilinmiyor
Architect   Unknown

İşveren  : Borusan
Commissioned by

borusan müzik evi
borusan music house
İstanbul, 2009
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Borusan Müzik Evi’nin bulunduğu bina, önceden konut olarak kullanılan, proje bize geldi-
ğinde döşemeleri yok olmuş, döneme ait izlerini kaybetmiş, sadece cephesi kalmış bir yapı 
idi. Borusan Müzik Evi, içinde bulunduğu kabuk ile metrekareden maksimum yararlanma 
amacı güden, her santimetrekaresi dikkatle tasarlanmış teknik bir kutunun arasındaki 
gerginlikte ortaya çıkmış başarılı bir bina. 120 kişilik bir orkestranın prova ve performans-
ları için gerekli alan-hacim, temel tasarım kararını etkileyen en temel veridir. Bu ihtiyacı 
karşılayan ve çeşitli enstalasyon-sergilere ev sahipliği yapabilen bir mekân tarifi binanın 
programını oluşturur. Hareketli döşeme sistemleri ve kat kullanımına göre programlanmış 
dikey sirkülasyon alanları, binanın sarmaşık kurgusunun başarıyla gerçekleşmesini sağlar. 
Taban alanı ve program gereklilikleri çakıştırıldığında, burada denediğimiz dikey kurgunun 
kusursuzluğu binayı aynı kullanım yaklaşımları ile üretilmiş diğer örneklerden farklı kılar. 

Kentsel karakterini 19. yüzyılın ikinci yarısında kazanan Beyoğlu, 18. yüzyılda diploma-
sinin, 19. yüzyılda uluslararası ticaretin merkezi idiyse, 21. yüzyılın başında İstanbul’un 
kültür-sanat merkezi olmaya aday bir gelişim seyri izliyor. 1940’lı yıllara kadar çok sayıda 
dilin konuşulduğu, farklı dil, din, etnik ve sosyal kökenden insanın bir arada yaşadığı, 
ürettiği ve sosyalleştiği Beyoğlu’nun, ülkenin en kozmopolit bölgelerinden olduğunu söy-
lemek abartılı olmaz. 1950’lerde izlenen siyasi politikalar nedeniyle bu kimliğini yitirmiş 
olsa da, kentsel ve mekânsal değerlerin maddi izleri günümüze ulaşmış durumda. Tanık 
olduğu dönemlerin kozmopolit kimliği katmanlanarak tutarlı biçimde süregelen bölgede, 
kültür-sanat mekânlarının 1990’larla birlikte nicel artışı, bir arada oluşlarıyla nitel açıdan 
da kültürel odak kimliğini beslemiştir.

Borusan Müzik ve Sanat Evi, cadde üzerinde kültür-sanat mekânlarının yoğunlaştığı Gala-
tasaray-Tünel boğumunda yer alır. Bölgenin kozmopolit yapısı, metropolün süreğen hare-
ketliliği, toplumun giderek karmaşıklaşan istek ve talepleri, Borusan’ın özgün kurgusunda, 
hem mekânsal hem içeriksel anlamda tam karşılığını bulur. Önceliği müzik performansları 
olan mekân, aslında multidisipliner etkinliklere açık bir performans merkezidir. Sanatın 
her alanından sergi, yerleştirme ve eğitim programı, yapının farklı katlarında kendilerine 
yer bulabilir. 2008’de sanatçı Leo Villareal’in yapının V-kolonlarını LED tüplerle aydınlattığı 
“İsimsiz” adlı yerleştirmesi gibi, mekânın arkitektonik ifadesini güçlendiren kimi sergiler 
kalıcı hale getirilip yapının parçası kılınmış ve özellikle sergileme ortamını zenginleştir-
miştir. Zeminden açık terasına kadar hemen her katı eş zamanlı olarak farklı türde perfor-
manslara evsahipliği yapmak üzere tasarlanan yapı, kozmopolit alt-coğrafyaya güncel ve 
tarihsel göndermeler yapar. Merkez, son yıllarda performans katı haricinde büyük oranda 
çalışma ofislerine dönüştürüldüğü için, kullanım bakımından özgün tasarımından kaybet-
miş görünmekte. 

Mimarlık zemini ise, oyunun kurulduğu yerdir. 19. yüzyıl yapısının tarihî cephesi korunup 
içi tümüyle boşaltılır; yapının çekirdeğine V-kolonların taşıdığı cam-çelik bir kutu yerleş-
tirilir. Gizlenmeden özellikle açıkta bırakılan, hatta ışık yerleştirmesi ile “göze sokulan” 
V-kolonlar, iç mekânların kurucu öğesidir. Alanın uzmanları arasında hââ tartışma konusu 
olan bir koruma ve yeniden programlama yaklaşımı benimsenmiştir. Bu koruma yaklaşı-
mı, farklı ölçek, biçim ve tavırlarda, Beyoğlu’nun türdeş tarihî dokusunda bugün hâlâ kul-
lanılmakta. Tarihsel-çağdaş, muhafazakâr-avangard, eski-yeni, taş-çelik, kapalı-açık gibi 
ikilikleri, yapısal, mekânsal, teknolojik, tarihsel ve kavramsal anlamda aldığı bilinçli tavırla 
net biçimde iletir. Bu, günümüzün melez kültür anlayışına da uygun bir tavırdır. Borusan, 
tüm bu ikiliklerin çarpışması ve geriliminden açığa çıkanların peşinde olduğunu hissettirir.
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Formerly used as a residence, the original building of Borusan Music House was a struc-
ture that only had the façade standing when we started the project, with the floors 
having totally disappeared and the traces of previous periods completely lost. Borusan 
Music House is now a successful building generated by the tension between the outer 
shell and the technical inner box, carefully designed to take maximum advantage of 
the available area. The spatial and volumetric requirements for rehearsals and perfor-
mances of an orchestra of 120 people were the most important factors determining the 
basic design decisions. The building program consists of the definition of a space that 
will host various installations and exhibitions in addition to performances with audien- 
ces. Mobile slab systems and vertical circulation areas programmed according to the 
use of the different floors contribute to the successful realization of the “ivy” organiza-
tion of the building. Superposing the base area with the requirements of the program, 
the perfection of the experimental vertical organization we chose distinguishes the 
building from other examples designed with similar functional approaches

Having acquired its urban character during the second half of 19th century, Beyoğlu,  
a center of diplomacy during the 18th century and a center of international trade dur-
ing the 19th century, began developing into a center of culture and arts in Istanbul at 
the turn of the 21st century. It would not be an overstatement to claim that Beyoğlu 
was one of the most cosmopolitan districts of the whole country until the 1940s, with 
numerous languages spoken and people from different linguistic, religious, ethnic and 
social roots living, producing and socializing together. Although this identity has been 
lost due to political strategies adopted during the 1950s, the urban and spatial traits of 
this authentic character have survived to the present day.  In Beyoğlu, where the strati-
fied cosmopolitan identities of different periods have been collected together and con-
sistently sustained in the identity of the region, the quantitative increase in the cultural 
spaces during the 1990s also qualitatively nourished this identity as a cultural focus.

Borusan Music and Arts House is located on the street, at the Galatasaray – Tünel 
section where the spaces of culture and art are more condensed. The cosmopolitan 
structure of the region mentioned above, the continuous mobility of the metropolis 
and the demands of a society becoming more complex everyday have been fully ad-
dressed spatially and contextually by Borusan. With a focus on musical performances, 
the space is actually a performance center open to multidisciplinary activities. Exhibi-
tions, installations and educational activities in all fields of art can be hosted on dif-
ferent levels of the building. As in the case of Leo Villareal’s installation, in which the 
artist has illuminated the V-columns with LED tubes, some exhibitions that contribute 
to the architectonic expression of the spaces are permanent, becoming components of 
the building and enriching the medium of expression. Designed to host performances 
of different varieties simultaneously at every level from the ground floor to the open 
terrace, the building makes contemporary and historical references to its cosmopolitan 
sub-geography. A majority of the spaces except the performance floor have recently 
been converted to offices, an apparent departure from the original design of the build-
ing in terms of functionality.

On the other hand, the ground for architecture is where the play is set. The historical 
façade of the 19th century building is conserved and the interior is totally emptied; 
filled in by a glass-steel box carried by V-columns at the center. Intentionally exposed 
and even emphasized with the light installation, the V-columns are the constitutive 
components of the interior spaces. The conservation and re-programming approach 
that has been adopted is controversial among conservation and restoration specialists. 
In the present day, this approach is commonly used in the congeneric historical pattern 
of Beyoğlu in varying scales, forms and manners. With a conscious structural, spatial, 
technological, historical and conceptual attitude, this approach clearly conveys the de-
rivable dichotomies, such as historical vs. modern, conservative vs. avant-garde, old vs. 
new, stone vs. steel, closed vs. open and others. This approach is also parallel to the 
present hybrid understanding of culture. Borusan gives the feeling that it is seeking to 
portray the outcomes of the collisions and tensions of these dualities.
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salt galata
salt galata
İstanbul, 2011

Yeniden İşlevlendirme : Han Tümertekin | Mimarlar ve Han Tümertekin   
Adaptive Reuse  Proje Danışmanlık Hizmetleri

İç Mimari : Han Tümertekin, Zehra Uçar (Kafe / Restaurant) &  
Interior Design  Autoban (Islak Alanlar, Giriş, Karşılama) & Tanju  
  Özelgin, Arif Özden (Toplantı Mekanları) & Atilla Kuzu,  
  Levent Çırpıcı (Oditoryum) & Superpool (Ofisler) & 
  SANALarc (Salt Araştırma Merkezi) & Ömer Ünal  
  (Dükkan) & Koray Özgen (İşaretlendirme Tasarımı)

Mimar (Osmanlı Bankası, 1890) : Alexandre Vallaury 
Architect

Restorasyon Projesi  : İTÜ Döner Sermayesi
Restoration

İşveren : Garanti Bankası
Commissioned by
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Tasarımın başlıca çıkış noktası, yapıların hizmete girdiği tarihten itibaren oluşmuş, öz-
gün tasarımı zedeleyen müdahalelerden arınmak ve yapıların yeni çağdaş işlevini ba-
rındıracak mekânsal düzenlemeleri gerçekleştirmek idi. Giriş kotundan itibaren her iki 
binayı kat ederek Haliç’e doğru uzanan yeni sirkülasyon aksı, ana yapı ve Hırdavatçılar 
Çarşısı’na dayanan ek yapının bir arada çalışması için tasarlandı. Bu kottan başlayan 
anıtsal merdivenin ortasına sonradan yerleştirilen asansör kaldırılarak, yeni asansörle, 
ana yapının kesitinin de izlenebileceği şeffaf bir çerçeve oluşturuldu. Yine bu aks bo-
yunca beden duvarı önüne takılan cam yüzey bir anlamda gerisinde yapının arkeolojisi-
ni sergilerken, diğer yandan da bu kotta yer alan çeşitli işlevlere geçit verme ve “SALT” 
binalarındaki etkinlikler için bir bilgilendirme platformu oluşturma görevini üstlendi.

Garanti Bankası’nın kültür kurumları; Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, Osmanlı 
Bankası Arşivler ve Araştırma Merkezi ile Garanti Galeri’nin faaliyetlerini tamamlama-
sının ardından, SALT ismiyle özerk bir kurum olarak “iki bina, bir program” anlayışıyla 
2011 yılında yeniden yapılandırılmıştır. “Öğrenmeye, tartışmaya, eleştirmeye açık bir 
kültür-sanat platformu” olarak SALT, buna zemin sağlayacak mekânlarını, Beyoğlu’nda 
kurumun mülkiyetindeki Siniossoglou Apartmanı’nda, Galata’da kurumun müzesi ola-
rak hizmet vermekte olan Vallaury’nin Osmanlı Bankası Binası’nın yeniden programlan-
masını içeren kapsamlı restorasyonuyla elde eder. Kültür kurumunun dışa dönük sergi 
mekânları, toplantı salonları, kütüphane ve açık arşivlerinin yanı sıra, kurumun program 
üretimleri, arkaplan çalışmaları gibi zihinsel ve teknik üretimleri için ofis, atölye ve özel 
arşivlerini de barındırır. SALT’ın çok katmanlı programları için nitelikli bir restorasyondan 
geçirilen yapıdaki çağdaş müdahalelerin ana hatları, zaman içinde kaybedilen özgün 
kurguları görünür kılmak, özellikle Haliç manzarasına açılımın olanaklarını çoğaltmak, 
sirkülasyon öğelerini mekânları daha iyi deneyimlemenin keyifli bir parçası kılmak ve 
tarihî yapıyı günümüz teknik ve teknolojik donanımlarıyla beslemek olarak çizilebilir. 
Ana kararları üreten müellifin tasarım yaklaşımı çerçevesinde kütüphane / arşivden 
oditoryuma, yeme-içme mekânlarından ıslak mekânlara, işaretlendirme tasarımından 
aydınlatmaya çok sayıda tasarımcı SALT Galata’nın ortaya çıkışına katkıda bulunur. 
Vallaury’nin yapısı ile arkadaki ek yapının ilişkisini güçlendirmek, yapının kentsel coğ-
rafyadaki yerini daha belirgin kılar: Giriş katında ara duvarlar ve eski asansör kulesi 
kaldırılarak fuayenin sonunda Haliç manzarası göz önüne serilir. Fuayedeki rölyeflerin 
önüne yerleştirilen cam paneller fuayeyi baştan sona geçerek, kütüphane / arşiv girişini, 
yeni şeffaf asansör kulesini, iki yapı arasında yeni tasarlanan iç avluyu ve kafenin girişini 
tutan kurucu bir tasarım öğesi olarak işlevselleştirilir. Restitüsyona uygun geri dönüşler 
için çağdaş müdahaleler, örneğin Vallaury’nin günışığının zemin kata kadar ulaşması 
için tasarladığı çatı ışıklığında kendisini gösterir: Yeni tasarım müdahalesi, günümüz tek-
nolojisiyle günışığının rotasına uyarlı hareketli yansıtıcı ayna yüzeyler ve alt katmanda 
şeffaf panel düzeneğiyle, günışığının tüm yapıdaki etkisinin güçlendirilmesidir. Günümü-
zün artan konfor koşullarını sağlamak üzere, sergi salonlarında özel aydınlatma sistem-
leri, donanımlı banka ve mimarlık arşivleri için ısı-ışık-nem dengesi kuran sistemler gibi 
giderek katmanlaşan mekanik donanımların yerleştirilmesi de, yapının bir makine gibi 
çalışabilmesi için gerekli müdahaleler olarak ziyaretçiye hissettirilmeden yerleştirilir.

Kolektif bir tasarım üretiminin bütünlüklü sonuç ürünü olan SALT Galata, her gerçek 
kamusal mekân gibi, çoğul davranış üretme, düşünme, eğlenme, iyi zaman geçirme 
seçeneklerini ziyaretçisine sunan, modern dünya ve yaşantının gereksindiği nitelikli bir 
kamusal mekândır. 



240

✎

The point of departure for the design was to clear away the interventions and for-
mer additions that damaged the authentic design and create spatial organizations that 
would accommodate the new contemporary function of the buildings. The new axis of 
circulation that extends from the entrance level towards the Golden Horn through the 
two buildings has been designed to provide an integrated use of the main building and 
the annex that extends to “Hırdavatçılar Çarşısı”. Starting at this level, the elevator later 
installed at the center of the monumental staircase has been removed, replaced by a 
new elevator creating a transparent frame through which a section of the main building 
can be perceived. Along this axis, while the glass surface installed in front of the stone 
masonry wall in a way exhibits the archaeology of the building, it also provides access 
to various functions at this level and takes on the role of an information platform about 
the activities at SALT buildings.

Following the termination of the activities of Platform Garanti Contemporary Arts Cen-
ter, Ottoman Bank Archives and Research Center and Garanti Gallery, which were the 
former cultural institutions of Garanti Bank, an independent institution called SALT 
was formed in 2011, with the concept of “two buildings, one program”. Defined as 
a platform of art and culture “open to learning, discussion and criticism”, SALT has 
acquired its space at Siniossoglous Apartment, owned by the institution in Beyoğlu, 
and at Vallaury’s Ottoman Bank Building, serving as the museum of the institution in 
Galata, through an extensive restoration involving the re-programming of the build-
ing. The building accommodates exhibition halls, meeting rooms, a library and some 
archives open to the public, as well as offices, workshops and private archives used for 
the mental and technical productions of the institution such as program formulations 
and background studies. In order to respond to the multi-layered programs of SALT, 
the building has gone through a qualified restoration that aims to revive authentic 
constructions that have been lost in time, improve the possibilities of opening out 
especially to the view of Golden Horn, transform the circulation elements to pleasant 
ways of experiencing the interior spaces and support the historical building with mod-
ern technical and technological equipment, as the main principles of the intervention. 
Within the conceptual framework of the design approach defined by the architect, nu-
merous designers contributed to the formation of Salt Galata, from the library / archive 
to the auditorium, food and beverage units, wet spaces, design of signage and lighting 
fixtures. The improvement of the relationship between Vallaury’s building and the an-
nex at the back makes the building stand out within the urban geography. With the 
removal of the partition walls and the former elevator shafts, the view of the Golden 
Horn is displayed at the end of the foyer. Installed in front of the reliefs at the foyer, 
the glass panels continue throughout the foyer, becoming functional as fundamental 
design elements that define the entrance of the library / archive, the new transparent 
elevator shaft, the newly-designed inner courtyard between the two buildings and the 
entrance of the cafe. Contemporary interventions have been made to achieve reversals 
appropriate for the restitution, such as the skylight Vallaury designed to provide day-
light down to the ground floor. In line with the contemporary building technology, this 
intervention consists of mobile reflective mirror surfaces that respond to the changing 
daylight throughout the day and transparent panel devices at the lower level, which 
improve the overall influence of daylight throughout the building. In order to respond 
to the increased standards of comfort conditions, exhibition halls have been equipped 
with special lighting systems, whereas the bank and architecture archives have been 
improved with systems that establish the ideal balance of temperature, lighting and 
humidity. As interventions that will help the building function like a machine, the in-
creasingly stratified mechanical equipment has been inserted into the building without 
the visitors noticing.

As the wholistic end-product of a collective design process, SALT Galata is a qualified 
public space that meets the needs of modern life in the modern world, providing its 
visitors with options of collective behavior, contemplation and leisure.
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salt beyoğlu
salt beyoğlu
İstanbul, 2010

Yeniden İşlevlendirme : Han Tümertekin | Mimarlar ve Han Tümertekin   
Adaptive Reuse  Proje Danışmanlık Hizmetleri

İç Mimari : Hakan Demirel (Açık Sinema) & Ömer Ünal (Mağaza)  
Interior Design  & Koray Özgen (İşaretlendirme ve Yönlendirme  
  Tasarımı)

Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon : Ali Emrah Ünlü |  
Survey, Restitution, Restoration  EMR  Mimarlık

Mimar (Siniossoglou Apt., 1850-70) : Bilinmiyor
Architect  Unknown

İşveren : Garanti Bankası
Commissioned by
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SALT Beyoğlu, gün boyunca önünden ortalama bir milyon kişinin geçtiği bir yapı. Bu-
rada, bu bir milyon kişiden olabildiğince çok sayıda ziyaretçinin, neredeyse farkında 
olmadan içeriye girmelerini sağlayacak bir kurgu amaçlandı. Bu nedenle tüm cephe 
bir geçiş ara yüzü olarak tasarlandı. Binanın bütünündeki mimari düşünce; çok sayıda 
insanın yatayda ve düşeydeki dolaşımlarının tasarlanması üzerine temellendirildi. Bina; 
orijinal yapı elemanları korunarak çelik ve betonarme sistemlerle güçlendirilmiş, ge-
reken yerde gerektiği kadar müdahale edilerek ve günümüz yapım teknolojisinden 
destek alınarak yeni kullanıma uygun mekân kurgusuna kavuşturulmuştur. Yapının 
zemin katları ise yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kamuya açık alanlar olarak 
düşünüldü.

Garanti Bankası’na ait kültür kurumlarının “SALT” adı altında yeniden yapılandırılma-
sıyla 2011 yılında açılan SALT Beyoğlu, Türkiye’nin en çok kültür-sanat mekânını ba-
rındıran İstiklal Caddesi üzerinde kurulmuştur. Kentin en canlı arterinde, Beyoğlu’nun 
kozmopolit yapısından beslenen özgün bir etkileşim ortamı kurulmuştur. Siniossoglou 
Apartmanı’nın kapsamlı restorasyonu ve yeniden-programlanması sürecinde özgün mi-
mari öğeler ve kurgular korunarak yapısal güçlendirme yapılır. Çok bölüntülü iç alan, 
farklı mekânsal kurgulamalar gerektirecek sergilere olanak tanımak üzere tek mekân 
olarak tasarlanır. Mekânların arkitektonik biçimlenmesi karşıtlıklar üzerine kurulur: Pa-
tinasını koruyan neo-klasik mermer kolonlara karşı bağlantıları açıkta bırakılan çelik 
kolonlar; sergi nesnelerini öne çıkartmak üzere sözsüz bırakılan açık renk yer ve duvar 
düzlemlerine karşı gerektiğinde sergileri taşıyacak strüktür ile iklimlendirme ve özel 
sergi aydınlatmalarının yükünü taşıyan siyah tavan düzlemleri... Gerektiğinde yer ve 
tavan düzlemleri de serginin görünür / görünmez arkaplanı haline getirilir. 

İçeride bağımsız bir strüktür kurulmamış olmasına rağmen yapı bir kabuk hissi verir: 
Cephedeki açıklıkların panjurları kapatılarak elde edilen tümüyle kapalı tek renk cephe; 
aksine girişte cephenin neredeyse kaldırılarak kabuktaki deliklerle caddeyi içine alması; 
içeride kurulan başka bir dünyaya adım atıldığını hissettiren, merak ettiren bir kabuk-
yapı... Mekânın cadde düzleminde, İstiklal Caddesi üzerindeki dükkânlar gibi açıklık ve 
rahat ilişkilenme kurguları farklı formatta yeniden kurulur. Bir kurumun kendi sergi ve 
etkinliklerini, kendi mekânında, mekânla birlikte düşünerek kurguluyor olması birçok 
olanağı beraberinde getirir: Zarf mazrufa uyarlıdır. Girişte “forum” olarak kurgulanan 
mekân ziyaretçileri yapıya zihnen hazırlar, üst katlarda süregidenlerin ipuçlarını verir, 
böylelikle yoldan geçenlere göz kırparak kendine çeker. Dışarının karmaşası ile içerideki 
sergilerin yoğunluğunu “hafifleterek” üst katlardaki sakin / dingin ortama hazırlayan bir 
ara(f)-mekândır burası. Özgün kolonadlı düzeni korunan yüksek tavanlı forum; girişten 
içeriye doğru ilerledikçe arkadaki küçük meydancığı, gastronomi ve mutfak kültürüne 
yönelik kafeyi ve müze dükkânını aynı anda algılamaya olanak tanıyan zengin kesitli 
mekânlar;  yumuşak eğimli yarı açık amfi; ziyaretçinin gezinme deneyimini katmanlaş-
tırır. Sergi salonları tırmanılıp en üst kata ulaşıldığında ise, ziyaretçiyi karşılayan küçük 
limonluk ile İstiklal Caddesi’ndeki varlığını sürdürebilmesi için 2014’te SALT’ın yer açtığı 
Beyoğlu’nun en eski ve bağımsız kitabevlerinden Robinson Crusoe 389, gezinme dene-
yimini zengin biçimde noktalamayı sağlar. 
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SALT Beyoğlu is a building that an average of one million people pass by every day. 
The objective was to achieve an organization that would take in as many people as 
possible almost without them noticing. Therefore, the whole façade was designed as 
a transition interface. The architectural design throughout the building is based on the 
design of horizontal and vertical circulations of numerous people. With its original build-
ing elements conserved and supported by steel and reinforced concrete systems, the 
building has acquired a spatial organization appropriate for its new use with the neces-
sary interventions and support from contemporary construction technology. In parallel 
with the objectives mentioned above, the ground floor of the building is designed as a 
public space.

Opened in 2011, after the reorganization of the cultural institutions belonging to Garanti 
Bank under the name “SALT”, SALT Beyoğlu is located on İstiklal Street, which houses 
the largest number of art and culture spaces in Turkey. With its location at the most 
lively hub of Istanbul, it generates an authentic space of interaction nourished by the 
cosmopolitan structure of Beyoğlu. During the extensive restoration and adaptive reuse 
process of Siniossooglou Apartment, authentic architectural components and organiza-
tions have been conserved while also carrying out structural reinforcement. The parti-
tioned interiors have been redesigned as a total space, thus allowing exhibitions where 
the space is re-organized. The architectonic formation of spaces is based on contrasts. 
With the steel columns, whose joints are exposed and stand in contrast with the neo-
classical marble columns with conserved patina, the light-colored, mute floor that shifts 
emphasis to the exhibited objects, and stands in contrast with the black ceiling planes 
that support the bearing structure of the exhibitions, the air conditioning and special 
exhibition lighting... The floor and ceiling surfaces can also be transformed into the vis-
ible / invisible background for exhibitions when necessary.

Although there is no independent structure inside, the building evokes the feeling of a 
shell: It has a monochromatic solid façade when the openings are closed by shutters, 
or in contrast, the whole façade can be removed, allowing the street to enter through 
the openings in the shell, which combine to give the feeling of a shell-building, entering 
which is like stepping into a different world inside, awakening curiosity... At the street 
surface of the space, the open and easily-accessible order of the shops on İstiklal Street 
are reconstructed in a different format. Having an institution that can organize its own 
exhibitions / activities in its own space and design them considering the potentiali-
ties of that space allows for many possibilities: i.e. the container is adaptable to the 
contents. The space organized as the “forum” at the entrance mentally prepares the 
visitors, providing clues about the ongoing events in the upper floors, thus standing out 
to people passing by and attracting them. It is an intermediate space that relieves the 
outside chaos and the intensity of the exhibitions, preparing visitors to the serene and 
peaceful medium on the upper floors. The forum that preserves the authentic colon-
naded order, the enhanced sections of the spaces that allow a simultaneous percep-
tion of the small plaza, the cafe oriented toward gastronomy and culinary culture and 
the museum shop; the smooth sloped semi-amphitheater that can instantly become 
involved in the experience of the visitor…  all of these add to the visitors’ experience.  
The small winter garden that welcomes visitors who goes up through the exhibitions to 
the top floor and Robinson Crusoe 389, one of the oldest and independent bookstores 
of Beyoğlu, whose presence on İstiklal Street was able to continued within SALT after 
2014, provide rich experiences for visitors.
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Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme : Cem Yücel | MArS-Mimarlar
Restoration and Adaptive Reuse

Mimar (1950’ler) : Bilinmiyor
Architect  Unknown

İşveren : Garajistanbul Kültür Sanat Kooperatifi
Commissioned by

garajistanbul
garajistanbul
İstanbul, 2006
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1950’lerden kalma Galatasaray Garajı’nın arka sokağa açılan alt katı, girişimi başlatan 
tiyatro sanatçıları tarafından modern tiyatro, dans, performans, dinleti ve benzer et-
kinliklerin yapılacağı yenilikçi ve esnek bir gösteri sanatları mekânı olarak kullanılmak 
üzere kiralanmıştı. Esnek, farklılaşan kullanım ve çağdaş gösteri mekânının değişkenlik 
gerekleri, tasarımı bu mekânın ortak niteliği olan “donatılmış kara kutu” kavramı içinde 
geliştirmeye yöneltti. Giriş, fuaye, bar, hazırlık mekânları, depo hacimleri bile kısmen 
veya tamamen gösterinin ya da etkinliğin parçası olarak kullanılabilir nitelikte. Zemin 
değişebilir, kademelenir, düz kalır, eğilimli olur, gösteri ortada, çevrede, karşıda, kısaca 
her yerdedir, gerektiğinde devingen olabilir. Mekân sesten, ışıktan, hareketten, görsel 
olandan, drama, şiir veya iletişimden ibarettir.

İstanbul’da alternatif kültür etkinliklerinin kalbi Beyoğlu’nda atıyor. İstiklâl Caddesi göv-
desi üzerinde ve ondan uzanan sokak ağlarının beklenmedik noktalarında karşınıza al-
ternatif kültür mekânları çıkabiliyor. Bunlar Pera’nın tarihî konut ve hanlarının herhangi 
bir katında olabileceği gibi, Garajistanbul gibi Galatasaray Garajı’nın bir katının dönüş-
türülmesiyle elde edilmiş mekânlar da olabiliyor. Genel karakterleri, mevcut bir yapı-
ya yerleşen, küçük ölçekli, kara kutu gibi dışarıdan varlıklarını hemen hissettirmeyen, 
yerleştikleri yapıyı özgün işlevinden bağımsız biçimde dönüştüren ve oldukça esnek bir 
kurguya sahip olmalarıdır... Bu yeniden yerleştirme ve esnek kurgu ise gelişigüzel bi-
çimde değil, tasarlanmış olmakla elde edilebilen bir değerdir. Garajistanbul, tasarlanmış 
yerleştirmelerin başarılı örneklerinden biridir.

Tiyatroların izleyiciye görünen tek bir yüz ile bu yüzün ardındaki sahne arkasından oluş-
tuğu tipolojiler bugün artık geride kalmak durumunda; çünkü talep bizzat içeriğin ken-
disinden geliyor. Konser, sinema, tiyatro gibi sahne sanatlarının sınırları bulanıklaşmaya 
ve kesişim kümeleri oluşturacak biçimde birbiri içine geçmeye başladıkça, performans 
ve gösteri mekânın dönüşümünü zorunlu kıldı. Garajistanbul, Sent Antuan Kilisesi’nin 
arka cephesine bakan, girişini Kaymakam Reşat Bey Sokak’tan alan, cephesi, belirli bir 
asal formu ve sahne formatı olmayan bir mekân. Burası zamanla sokağın dokusunu da 
dönüştürmeye başladı. Günün her saatinde kiliseye ve grafitilerle donanmış duvarına 
bakan giriş mekânında insanlar vakit geçiriyor. Sokak kotundan merdivenlerle ön fua-
yeye, aradaki perdeler kaldırıldığında ise doğrudan ana etkinlik mekânına geçilir. Her 
etkinlikte yeniden tasarlanabilen 600 m²’lik performans alanı, oturma düzeninde 800, 
ayakta 250 kişiye hizmet verir. İçecek istasyonlarının hareketli tasarımı, performansın 
düzenine göre yer değiştirip, üç ayrı noktada yeniden kurulabilmesine olanak sağlar. 
Kalın perdelerle küçültülüp büyütülebilen mekânda, fuayeler bile gerektiğinde birleş-
tirilip tek mekân, hatta tek sahne olarak kullanılabilir. Hareketli platformlar sayesinde 
sahnelenecek olanın yönü, yeri, yüksekliği dahil her şeyi yeniden tasarlanabilir, istenil-
diğinde sahne kavramı bile ortadan kaldırılabilir. Performanslar akışkan sıvılar gibi içine 
girdikleri kabın şeklini alırlar. Esnekliğin ve çokluğun sınırları zorlanır, sanat yönetmenle-
rinin inisiyatifine teslim edilir. Garaj İstanbul, izleyici ve oyuncu arasındaki mesafeleri ve 
ilişkilenme biçimlerini dönüştürmenin zeminini, mimarlığın araçları ile başarılı biçimde 
kuran bir performans merkezidir. 
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At Galatasaray Car Park, a remnant of the 1950s, the basement floor opening out to the 
back street was rented by a group of  theater artists to be used as an innovative and 
flexible space of performance arts for modern theater, dance, performance, concert and 
other activities. The flexible and diversified use of space and the requirements of the 
modern performance space for versatility led to the development of the interior within 
the concept of “equipped black box”. The entrance, foyer, bar, backstage and stor-
age spaces can partially or fully become parts of the performance or the activity. The 
ground can change, be leveled, be flat or be sloped. The performance is at the center, 
at the periphery, everywhere, in all directions, and can be dynamic in all places when 
necessary. Space consists only of sound, light, movement, visuality, drama, poetry or 
communication

Beyoğlu is the heart of alternative cultural activities in Istanbul. There are a variety of 
alternative cultural spaces on Istiklal Street and at unexpected points in the network 
of streets connecting to it. These spaces can appear on any floor of the historical apart-
ments and “hans” of Pera, or be a space obtained by the transformation of a floor of 
the Galatasaray indoor car park building, as in the case of Garajistanbul. A common 
characteristic of these alternative spaces is that they are settled within an existing 
building, often as small scale spaces whose existence is hardly felt from the outside, 
like a black box. They have a rather flexible organization that can transform the original 
building regardless of its former function. This flexible organization and reuse potential 
are not arbitrary and can be achieved only through design. Garajistanbul is a successful 
example of this type of adaptive reuse projects.

In the conventional typology of theaters, the performance space consists of a single face 
of the stage and the supporting backstage area behind that face. Lately, this typology 
has become more historical because a demand for transformation has been coming 
from the content itself. As the borders of performance arts such as the concert, cinema 
and theater dissolve and their fields begin to intersect, the transformation of the per-
formance / spectacle space becomes inevitable. Facing the back façade of St. Antoine 
Church and accessed from the entrance on Kaymakam Reşat Bey Street, Garajistanbul 
is a space that does not have a façade, a primary form or stage format. It has also 
slowly begun to transform the urban pattern of the street as well. Throughout the day, 
it is possible to encounter people spending time at the entrance space of Garajistanbul 
facing the church, with its back wall painted with graffiti. Entering from the street level, 
the stairs provide access to the preliminary foyer, separated from the main hall only by 
curtains. The 600 m2 performance space has a capacity of 250 seats and standing space 
for 800 additional viewers. The mobile design of beverage stations allows them to be 
located at any of three different points according to the order of the performance. The 
space can be expanded or made smaller using thick curtains, and even the foyers can 
be unified when necessary to obtain a single space, and even a single stage. With the 
use of mobile platforms, the direction, location, height and other aspects of the stage 
can be redesigned, allowing a complete departure from the concept of the “stage”.

Like liquids, performances take the form of their container. Challenging the borders of 
flexibility and diversity, the space is left to the initiative of art directors. Garajistanbul 
is a performance center that successfully establishes a basis to transform the distance 
and the modes of relationship between the audience and the actor.
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Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme : Gamze İşcan, Bilge Kalfa | Hâlükâr Mimarlık
Restoration and Adaptive Reuse

Mimar (Kafkas Sineması, 1969-1971) : Bilinmiyor
Architect   Unknown

İşveren  : Moda Sahnesi
Commissioned by

moda sahnesi
moda stage
İstanbul, 2013
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2013 yılında tasarlanan ve açılan Moda Sahnesi 1.830 m²’dir. Mekânda büyük salon, sine-
ma ve atölye gibi mekânların yanı sıra kafe, fuaye, ofis, kulisler ve teknik servis alanları 
bulunuyor. Moda Sahnesi’nde işverenin mimardan istediği kurgu; mekânın yaşayacağı 
süreçlerde “performans”/“oyun”ların, tanımlı mekânlar dışındaki noktalara da yayılıp 
sıçraması ve başka izleme/izlenme fikirlerine olanak tanımasıydı. Büyük salon, telesko-
pik tribün sayesinde sandalyeli düzenden, ayakta izlenir bir performans alanına dönü-
şebiliyor. Moda Sahnesi’nde tasarım yaklaşımı; eksilterek çoğaltma, mekânlarda esnek 
işlev imkânı ve kullanıcıyla şekillenen bir yer olma şeklinde özetlenebilir. Mekânda göze 
çarpan önemli mimari müdahalelerden biri ise, fuaye ile atölye arasındaki yekpare 3x3 
m cam yüzey. Bu geçirgen yüzey atölye ya da prova alanı olarak kullanılabilen mekânın, 
fuayeden izlenmesine olanak veriyor. 

İstanbul’da alternatif kültür mekânları, Avrupa yakasında Beyoğlu’nda yoğunlaşmakta-
dır. Moda Sahnesi, Anadolu yakasının sayılı alternatif kültür mekânları içerisinde, 2013 
yılında açılmış olmasına rağmen en bilinenlerinden biridir. Anadolu yakasının en eski 
kültür merkezlerinden Kadıköy Bahariye Caddesi üzerindeki Süreyya Operası ilklerden 
biriyken, Kadıköy Halkevi Cumhuriyet döneminin en etkin merkezidir. 1969’da Kafkas 
Sineması, 1984’te Moda Sineması olarak varlığını sürdüren Halkevi’ne komşu mekân, 
bugün Moda Sahnesi olarak yeniden tasarlandı. Kentin yeni sosyal ve kültürel yaşam 
talebi; işletmecilerin farklı formatlar yardımıyla seyirciyi tiyatro ile buluşturma çabaları; 
sahne sanatlarının giderek sınırlarının eriyip kaynaşması, mekânın biçimlenmesindeki 
esaslardır. Tiyatronun odağa alındığı Moda Sahnesi, saati geldiğinde koltuğuna oturup 
oyunu izleme beklentisindeki bildik kanaatlerle güdülenmiş seyirciyi şaşırtacak kurgu-
lar barındırır.

Tiyatroların dış dünya ile aralarına koydukları kalın duvarları yıkan bir tavır ilk izlenim-
de belirir. Mekânsal ve edimsel geçirgenlik ve geçişlilik, en belirgin temalardır. Merkezî 
fuaye, bildik görevleri dışında zaman zaman sahne, atölye, kafe, seyir mekânı olarak 
dönüştürülebilmektedir. Dairesel galerili fuayede, tavandan çatıya uzanan kolonlar 
mekânı oldukça güçlü biçimde örgütler. Her şey galerinin çeperinde döner gibidir. Geçir-
genlik ve geçişlilik sağlayan öğelerden biri, fuayeye bakan, kurguya göre saydam ya da 
opak cam duvarlı olabilen atölye / oda tiyatrosu / prova odasıdır. Böylelikle fuayedeki 
izleyici, nihai oyunun ortaya çıkışına tanık olabilir, tiyatro ile daha sıcak ilişkiler geliştire-
bilir, çocuklar atölyelerini herkese açık olarak burada yapabilir. İzleyicilerin aktif katılım-
cıya dönüşmesi, tasarımcıların “başka izleme / izlenme fikirlerine ihtimal tanıma” fikri 
ile kurulur. Ana tiyatro salonu sabit bir sahne ve hemzemin hazırlık odaları içermediği 
için, izleyici koltukları sahip olduğu sistemle toparlandığında, farklı kurgulu oyunlar veya 
konserler için boş bir zemin haline gelir.

Moda Sahnesi girişinden itibaren davetkârdır. Yavaş yavaş, üç kat aşağıya kadar aynı 
samimiyetle çeker kendisine... Katman katman soyulup ortaya çıkarılan brüt beton yü-
zeyler, sıcak renkli seramik ve aydınlatmalarla tezat yaratır. Sinemadan performans 
merkezine dönüşürken kazınan katmanlar da mekânın parçası kılınır. Gelecekte başka 
bir mekâna dönüştüğünde, bugünün izlerini de üzerinde taşıyacaktır. “Yeni eylemlere 
yer açmak için fiziksel öğeleri” azaltmak, kabukları soyarak katmanları açığa çıkartmak, 
yeni neslin bedensel, ruhsal ve deneyimsel anlamdaki kültürel edimlerini mimarlığın 
araçları ile çoğaltmaya yarar.
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Designed and opened in 2013, Moda Stage has an area of 1830 m2, accommodating  
a main hall, cinema and workshops as well as other spaces such as a cafe, a foyer, of-
fices, a backstage area and technical service areas. In the design process of Moda Stage, 
the client’s request from the architects was to organize the space to allow the per-
formances / plays to spread to other points besides pre-defined spaces and allow the 
possibility of other modes and concepts of watching and being watched. By means of a 
telescopic tribune, the main hall can transform from a seated auditorium to a standing 
performance area. At Moda Stage, the design approach is based on maximizing by mini-
mizing, with the spaces allowing functional flexibility and acquiring form via the user. 
One of the significant architectural interventions within the space is the monolithic 
glass surface of 3m by 3m. This permeable space enables the area used for workshops 
and rehearsals to be viewed from the foyer.

In Istanbul, alternative spaces of culture are generally concentrated in the Beyoğlu 
district on the European side. Although Moda Stage (Moda Sahnesi) opened in 2013, it is 
the most well known example among very few alternative cultural spaces located on 
the Anatolian side. While Süreyya Opera on Kadıköy Bahariye Street is one of the oldest 
cultural centers of this area, Kadıköy Halkevi is the most efficient center of the Repub-
lican period. Halkevi continued to operate as Kafkas Cinema starting in 1969 and Moda 
Cinema starting in 1984, whereas the site adjacent to Halkevi has been designed today 
as Moda Stage. The arrangement of the space is based on the demands of the city for 
a new social and cultural life, the efforts of the operators to attract the audience and 
bring them together with theater through different formats and the dissolving borders 
of performance arts that are causing different fields to intersect and merge. With “mak-
ing theater” at its focus, Moda Stage involves surprising experiences for the audience 
expecting to sit in their seats for an allotted period of time and watch the performance.

As a first impression, it is possible to recognize the approach that destroys the thick 
walls that separate conventional theaters from the outside world. Spatial and performa-
tive permeability and transitivity are the most explicit themes. Besides its conventional 
uses, the central foyer can transform into a stage, workshop, cafe and viewing place 
when desired. In the foyer with a circular atrium, columns extending from the ceiling 
to the roof organize the space in a powerful way. Everything seems to be revolving 
around the periphery of the gallery. One of the components that provides permeability 
and transitivity is the workshop / chamber theater / rehearsal room that faces the foyer 
with opaque or transparent glass walls, depending on the setup. In this way, the audi-
ence at the foyer can witness the formation of the eventual play and develop more 
intimate relations with theater, and children can carry out their workshops publicly. 
The transformation of the audience into active participants is based on the designers’ 
idea to “allow the possibility of alternative modes of watching / being watched”. As the 
main hall does not have a fixed stage and backstage preparation rooms on the same 
level, when the audience seats are removed or relocated using the technical systems, 
the hall becomes a free ground for plays with alternative setups or concerts.

Moda Stage feels inviting, starting from its entrance. It gradually draws the audience 
down to three levels below ground, with constant sincerity. Uncovered layer by layer, 
the exposed reinforced concrete surfaces are in contrast with the warm colored ceram-
ics and lighting. As the space transforms from a cinema to a performance center, the 
scraped layers are turned into components of the space. When the space transforms 
once again to another use, it will continue to carry the traces of today. Minimizing the 
physical components to make room for new activities and scratching the surface to 
uncover the existing layers help multiply the cultural acts of the new generation in 
physical, spiritual and experiential terms.
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Mimar : Emre Arolat, Gonca Paşolar | EAA-Emre Arolat Architects (lider üye)
Architect  Melkan Gürsel Tabanlıoğlu, Murat Tabanlıoğlu | Tabanlıoğlu Mimarlık

İç Mimari : EAA-Emre Arolat Architects
Interior Design

Peyzaj Mimarı : DS Mimarlık & WATG
Landscape Design

İşveren : Zorlu Yapı ve Yatırım A.Ş.
Commissioned by

zorlu center performans sanatları merkezi
zorlu performing arts center
İstanbul, 2013
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Zorlu Center arazisi, Boğaz Köprüsü’nün Avrupa yakası bağlantısı ile kent merkezini 
Maslak’a bağlayan Büyükdere aksının kesişim noktasında yer alıyor. Projede zeminin, 
kompleksin içindeki farklı fonksiyonları birbirinden ayıran bir “kabuk” aracılığıyla, bir 
anlamda topografyanın “yeniden yorumu” olarak yapılandırıldığı söylenebilir. Yol ko-
tundan başlayan kabuk, kent ile temas ettiği noktada kamusal bir meydan oluşturarak 
güney ve doğu yönlerine doğru hafif bir meyille yükseltildi. Bu yolun üzerindeki mey-
danın, çevresindeki ticaret ve yeme içme üniteleriyle kamusal bir zenginlik oluştur-
ması amaçlandı. Türkiye’nin en büyük gösteri salonlarından olan Performans Sanatları 
Merkezi, 2.242 seyirci kapasiteli Ana Salon’u ve 717 kişilik Drama Tiyatrosu ve içinde 
çeşitli sergileme etkinliklerinin de yapılabildiği geniş fuayesi ile bu kompleksin önemli 
parçalarından biri. 

Zincirlikuyu’da İstanbul Boğazı’na hâkim eski Karayolları yerleşkesi arazisinde, uluslara-
rası davetli yarışmayla elde edilen Zorlu Center, ölçeği, konumu, emsali ile son on yılın 
mimarlık gündemindeki önemli tartışmaların birçoğunu üzerinde toplayan bir yapı... Beş 
farklı kullanımı bünyesinde barındıran karma yapının en önemli ve gerçekten işleyen 
kamusal parçası, kurgunun ve beklentilerin aksine zeminden Boğaz’a doğru gezinme 
rotası olarak yükselen yeşil çatı-kabuğu değil, en büyüğü 2.250 kişi kapasiteli salon-
larıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi… Kültür-sanat gösterilerinin muhtemel tüm 
teknik ve teknolojik donanımının yanı sıra, seyirci ve sanatçı konforu ile sahne ve sahne 
arkasının teknik ve konfor gerekliliklerini yerine getirmek üzere makine işlerliğiyle ta-
sarlanan muhteşem bir karmaşa… 

“Seyirlik” bir yapı tasarımı... Yapı kabuğu yukarıda giderek yükselirken, girişe doğru 
alçalarak amfileşen forum karşılar “seyirci”yi. Uygun mevsimlerde etkinliklerin taştığı 
seyirlik bir açık amfi, diğer zamanlarda buluşma ve nefes alma mekânıdır. Seyirlik hali 
sadece oturma olanağı sunan tasarımından değil, tümüyle saydamlaşarak arkasındaki 
dijital ekranların, ışıltılı, parıltılı yüzeylerin ve ön cephenin maddeselliğini neredeyse 
eritmesinden kaynaklanır. Ana fuayede “seyirci” karşılaştığı büyük iç galeriyle yeniden 
derinlere doğru yönlendirilir. Oditoryumun dev cüssesi, herhangi bir kesintiye uğrama-
dan önünüzde durur; yapı kabuğu altına, çatı örtüsünden bağımsız bir küp misali yer-
leştirilir. Her katta onu çepeçevre saran fuayelerin geriye çekilmesi, sadece köprülerle 
sağlanan girişleri nedeniyle kütleselliği ortaya çıkarır. Fakat oditoryum kütlesine giydiri-
len yarı saydam ikincil çeper kütle etkisini eritir; renkli aydınlatmalar, ışıltılar, parıltılar, 
ayna yüzeyler sınırları belirsizleştirir. Bu deneyim yer yer zihni bulanıklaştırsa da, hare-
ket edildikçe görsel algıları tetikleyen, sezgilerle zenginleşen, seyirlik bir illüzyon yaratır.

Günümüzde konser, opera, sinema, tiyatro gibi sahne sanatlarının sınırları bulanıklaşa-
rak her biri kavramsal sanata doğru evrilen performans / gösteriye dönüşebilmektedir. 
Zeminini farklı sanat dalları üzerine kuran gösterilerde, örneğin konser artık çok boyutlu 
sahne şovuyla bağlantı kurarken, sirk gösterisi tiyatro ile pekçok ortaklık barındırabil-
mektedir. Oysa performans mekânları bu değişime aynı hızla cevap vermez: Mekânsal 
çözümde esneklik ve alternatif seyir deneyimi arayışlarının damga vurduğu Zorlu 
PSM’deki tutumun, mükemmel işleyişi öne çıkardığını söylemek mümkündür. PSM’nin 
drama tiyatrosu, büyük stüdyoları, skylounge gibi çoklu alt parçası içinde oditoryum 
ana performans mekânı olarak öne çıkar. Merkez genelindeki inşai mantığa ve arkitek-
tonik ifadeye tezat biçimde oditoryumun mimari ifadesi, ahşap bir bloktan oyularak 
yaratılmışçasına yumuşak eğimler, akışkan ahşap kesitlerle biçimlenir. Zorlu Center’ın 
genel mimari tutumunda olduğu gibi, ölçeği dengelemeye, saydam / katı yüzey zıtlığını 
vurgulamaya, kütle etkisini azaltmaya yarayan kesitleme hareketi göze çarpar. Kon-
vansiyonlara karşı duran, hazır çözümlerin risksiz alanında sıkışmayıp tasarımın hareket 
özgürlüğünü sonuna kadar kullanan bir mimari tutumdur karşımızda duran.
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The site of Zorlu Center is located at the intersection of the connection highway of the 
Bosphorus Bridge at the European side and Büyükdere axis that connects the city cen-
ter to Maslak. With the help of a “shell” that separates different functions, the ground 
of the project is constructed as a “re-interpretation” of the topography. Starting from 
the road level, the shell is smoothly inclined towards the south and the east, forming a 
public plaza at the point that it contacts the city. The objective was to generate a public 
enhancement at this plaza with the surrounding commercial and food and beverage 
units. As one of the largest performance spaces in Turkey, with its Main Hall with a 
capacity of 2242 people, the Drama Theater with a capacity of 717 people and a wide 
foyer that enables various exhibition activities, the Center for Performance Arts is an 
important component of this complex.

Obtained through an international invited competition organized for the former Karayolları 
(Directorate of Highways) settlement site in Zincirlikuyu, which dominates the view of 
the Bosphorus, Zorlu Center is a building that gathers major debates in the architectural 
agenda of the last decade, with its scale, location and permitted building area. The build-
ing is a mixed-use complex that accommodates five distinct functions. In contrast with 
the organization and the design expectations, the most important and genuinely public 
component of the building is not the green shell / roof that elevates as a promenade 
from the ground towards the Bosphorus, but the Zorlu Center for Performance Arts, which 
includes various performance halls, the largest of which has a capacity of 2250 people. 
It is a magnificent complex designed with machine-like functionality, to accommodate 
the technical and technological equipment required by cultural / artistic performances, 
in addition to responding to the comfort demands of the audience, the artists, the stage 
and the backstage... 

It is also a building designed to be viewed. As the building shell gradually elevates above, 
the “forum” that descends towards the entrance and becomes an amphitheater wel-
comes the audience. As an object to view and a potential space of expansion for indoor 
events that overflow outside in appropriate seasons and weather conditions, the am-
phitheater serves as a gathering and breathing space at other times. It is an object of 
view not only with its design, which provides seating opportunities, but also the way it 
becomes totally transparent as the digital screens, shining and glittering surfaces almost 
seem to make the front façade dissolve. At the main foyer, the audience encounters a 
large inner atrium that draw them once again towards the depth of the space. The giant 
mass of the auditorium stands without any interruption, placed under the building shell 
as an independent cube, free from the roof shelter. It massiveness is exposed due to the 
recesses in the foyers surrounding it at every floor and the entrances that are accessed 
only through the bridges. However, the translucent secondary periphery that embraces 
the auditorium mass decreases the massive effect, with colorful lights, shining, glittering 
and reflecting mirror surfaces that obscure the borders. Although this experience may be 
confusing at times, it generates an illusion for viewers, enriched by intuition, triggering 
visual perception as one moves. 

At present, the borders of performance arts such as concert, opera, cinema and theater 
are becoming increasingly blurred, with each field evolving towards conceptual arts and 
transforming into “show”. In performances based on different disciplines of art, while the 
concert, for instance, can transform into a multi-dimensional stage show, a circus perfor-
mance may have much in common with a theater performance. However, performance 
spaces do not change simultaneously with this transformation. Within the search for 
spatial flexibility and alternative experiences of watching, the approach at Zorlu Center 
for Performance Arts can be said to prioritize perfect functionality. Among the multiple 
sub-components of the Performance Center such as the drama theater, large studios, and 
skylounge, the auditorium stands out as the main performance space. In contrast with 
the general constructive logic and architectonic expression of the center, the architectural 
expression of the auditorium is shaped by smooth curves reminding viewers of a carved 
out wooden block, and flowing wooden sections. Similar to the general architectural ap-
proach observed in Zorlu Center, sectioning has been utilized here as well, as an architec-
tural device that helps balance the scale, emphasize the contrast between transparent 
and opaque surfaces and diminish the massive effect. Zorlu Center for Performance Arts 
is the product of an architectural approach that stands against conventions and does not 
confine the design to the safe zone of existing solutions, making maximum use of the 
freedom to design.
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Mimar : Nevzat Sayın | NSMH Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri
Architect  

İşveren : Sakıp Sabancı Müzesi
Commissioned by

the seed çok amaçlı konser salonu
the seed multi-purpose concert hall
İstanbul, 2009
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Tamamen yeraltında olan ve kısa sürede içinde bulunduğu müze kampusünün işleyişini 
durdurmadan tamamlanması gereken bir yapı. Alt ve üst fuayelerde gördüğümüz kü-
çük ipuçları ile yetinip, ancak içine girdiğimizde algılayabildiğimiz bir boşluk. Çok yüzlü 
elipsoid parlak siyah yüzey, bir ayna gibi üzerine düşen bütün görüntüleri parçalayıp 
renklerine ayırıyor. Her biri farklı desen ve renkte 300 sandalye, az sonra salona girecek 
olanların temsilcileri gibi. Bir oda orkestrası salonu olarak yapılan mekân, hareketli ze-
min sayesinde farklı etkinliklere olanak tanıyacak nitelikte. Alt fuaye salonun ipuçlarını 
taşıyor. Üst fuaye Boğaz’ı taklit edercesine uzun bir mekân. Hemen önünde terasa çıkan 
basık doğramalar gökyüzünün etkisini azaltıp, Boğaz’ın etkisini artırıyor. Yeni dış duvar, 
daha önce burada bulunan duvarın anısını taşıyor.

Boğaziçi kıyısında Emirgan sırtlarına yerleşmiş Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), restore edilen 
Atlı Köşk, Sicimoğlu Yalıları gibi tarihî yapıları ve yeni tasarlanan galerileriyle, 2002’den 
beri İstanbul’un kültür ve sanat yaşamını zenginleştiren en önemli kültür kurumların-
dandır. Kenti müzik etkinlikleriyle de beslemek ve özellikle oda orkestralarına evsahip-
liği yapmak üzere, 2009 yılında The Seed Konser Salonu, SSM kültür yerleşkesine özenle 
“yer”leştirilir. 19. yüzyıl İstanbul bahçesi kimliği korunan, dünyanın farklı bölgelerinden 
120 bitki çeşidini barındıran zengin botaniği gözeterek yerleşmek, en az tarihî köşkler 
ve eğimli topografyanın yüksek istinat duvarları arasında olmak kadar önemlidir. 300 
kişilik salon için büyük çaba gibi görünen mimari arayış, yapı yapmanın sadece inşa 
etmekle ilgili olmadığını, yerin değerine katkıda bulunmanın, onu anlamlı kılmanın, kül-
türü yeşertmenin ve sanatın rolünün ne olması gerektiğine ilişkin önerilerin bütünüdür. 
Özel konum, özel doğal-konstrüktif peyzaj, özel topografya içinde palimpsest gibi kat-
manların izleri takip edilebilir. Yeni mimari kültür bir öncekine başat ve hâkim kılınmaz, 
aksine eklemlendiğini görünür kılar, değerini artırır; yeni mimarlığı ile kendi değerini 
uzlaştırır, yüceltir. 

Etkinliği yoğun biçimde devam eden SSM yerleşkesini uzun süre ve yoğun bir müda-
hale programıyla meşgul etmemek gerektiği için, hızlı inşa yöntemi olarak çelik tercih 
edilir ve ana oditoryum çelik bir mekik kapsül olarak tasarlanır. Mekâna ismini veren 
bu büyük “tohum”, çok yıllık ağaçları zedelemeyecek biçimde, korunması gerekli tarihî 
duvarların gerisine, ismine yakışır biçimde toprağa gömülür: Üretken ve üretimi ken-
disini aşan... Mekiği eğimde gizleyen yeni taş duvar örgüsü, topografyada eski duvar 
örgüsüne çağdaş teknik ve tasarımla eklemlenir. İnşa sonrası, salonun üzerine uzayan 
Fıstıklı Teras, yüzlerce yıllık fıstık çamları ile olduğu gibi yerleşkeye iade edilir. Oditor-
yumun mekik formu gizlenmez, aksine giriş fuayesinden itibaren parlak sarı rengiyle 
kendini belli eden salon her noktada deneyimlenir. Dışarıda parlak sarı mekik, içeride 
günümüz performans merkezlerinin sahneye odaklanmayı güçlendirmek üzere işlev-
selleştirilen kara kutusuna dönüşür. Bu aynı zamanda mekiğin doğal formunun getiri-
sidir. Oditoryum içeriden siyah piramidal parlak yüzeylerle kaplanır. Bu yüzeyler sahne 
ışıklarını renkli parıltılar halinde çoğaltır, mekânın sınırlarını belirsizleştirir. Etkinlik öncesi 
izleyicinin ilk karşılaştığı, siyah yüzeylerin geriye çekilerek öne çıkardığı, her biri farklı 
desen ve renklerle tasarlanmış koltuklardır. Koltuklarına yerleşen seyirciler için artık tek 
odak, iyi bir akustik düzene sahip salonda düşey hareket esnekliği bulunan sahnedir. 
Oditoryum konserler için tasarlanmış olsa da, hareketli sahnesi gibi teknik olanaklarıyla 
küçük ölçekli özel toplantılara ve tanıtım etkinliklerine de evsahipliği yapmaya “her 
daim hazırdır”.
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This is a building located totally under the ground, with an obligation to be completed 
in a short time without interrupting the operation of the museum settlement that it is 
located within... A void, barely realized with the small clues seen at the lower and upper 
foyers, and fully perceived only when entered... The multi-faced ellipsoid shiny black 
surface breaks down all scenes reflected on it into their colors. 300 seats with different 
colors and patterns are like the representatives of the audience just about to enter the 
hall.  Designed as a chamber orchestra hall, the space is adaptable for various activities 
with its mobile floor. The lower foyer exhibits the clues of the hall. The upper foyer is a 
long space that seems to recall the Bosphorus. Right at the front, the low fenestrations 
that open out to the terrace diminish the influence of the sky and increase the effect 
of the Bosphorus. The exterior wall is a new wall carrying the traces of the former wall.

Located at the Bosphorus shore on the slopes of Emirgan, Sakıp Sabancı Museum has 
been one of the most significant institutions of art and culture in Istanbul since 2002, 
with restored historical buildings such as Atlı Köşk and Sicimoğlu Mansion as well as the 
newly-designed galleries on its campus. Intended to contribute to the cultural life of the 
city with music events and especially host chamber orchestras, the Seed Concert Hall 
was carefully placed within the SSM cultural campus. A sensitive placement that took 
special care with the conserved 19th century Istanbul garden and the rich flora that 
houses 120 plant species from different regions of the world is at least as important 
as being positioned in between historical mansions and the high retaining walls of the 
steep topography. This architectural pursuit that might like a great deal of effort for a 
300-seat hall is actually a statement about the fact that creating a building is not only 
about construction but rather a collection of proposals on how to contribute to an ex-
isting place, render it meaningful, nourish culture and define the role of the arts. Within 
the specific location with its special natural-constructive landscape and topography, 
the traces of strata can be seen like a palimpsest. The new architectural culture does 
not dominate or override the previous one, but makes it visible by reconciling with the 
existing pattern, enhancing and exalting it.  

Considering the intense level of ongoing activities and events, it was a necessity to 
keep the occupation of SSM campus to a minimum time and minimum amount of in-
tervention during the construction. Steel was chosen as a structural system that allows 
rapid construction, and the main auditorium was designed as a steel shuttle capsule. 
This large “seed” that gives its name to the space is buried into the ground, without 
ruining the existing mature trees and the historical walls.  It is productive and its pro-
duction transcends its existence. The new wall that conceals the shuttle within the 
slope is attached to the existing historical wall in the topography with a modern design 
and technique. After the construction, the “Pine Nut Terrace” extending onto the hall 
is returned to the campus with the centuries-old pine trees. The shuttle form of the 
auditorium is not concealed, but rather, is experienced at every point starting from the 
entrance foyer, standing out with its shiny yellow color. The shiny yellow exterior of 
the shuttle transforms into a functionalized black box on the interior, with the objec-
tive of strengthening the focus on the space. This is an advantage generating from the 
natural form of the shuttle. The interior of the auditorium is covered with black, shiny 
pyramidal surfaces that multiply the stage lights like colorful glitter, thus dissolving the 
physical borders of the space. Prior to the performance, the audience first encounters 
the seats designed in varying colors and textures, standing out thanks to the black 
surfaces in the background. In the hall with a well-designed acoustic performance, the 
stage’s flexibility of vertical movement helps it become the unique focus for the audi-
ence in their seats. Although the auditorium is designed for concerts, it is able to host 
small-scale special meetings and events, with its special technical facilities such as the 
mobile stage.
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Bakü’nün güney ucunda, petrol platformlarına hizmet eden teknelerin kullandığı do-
ğal bir limanın çevresinin master plan çalışmalarını yapıyorduk. Bizim için mühim, zira 
Türkiye’de master plan yapmak ya da yapılmış bir planda bina yapmak ne mümkün? 
Yüzyıl başından kalma bir enerji santralinin tam karşısına master planda düşünülen 
köprü, dünyanın en büyük bayrak direği aksı arasına yerleşen endüstriyel izler taşıyan 
bir bina olmasını arzu ettik. Eski enerji santrali, yenisine fon oluştururken, salonu kulla-
nanların kent bağlamından kopmamaları istendi. 

Azerbaycan’ın başkenti Bakü, Kafkaslar’ın önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezi ro-
lünü, 2000’li yıllarla birlikte güçlenen ekonomisi sayesinde pekiştirmiştir. Ekonomideki 
canlılığın izleri kentin merkezî iş ve kültür alanlarında uluslararası ölçekte yeni yapılar, 
kent içi sanayi bölgelerindeki kentsel dönüşümler kadar, Bakü tarihî kent merkezinin 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmasıyla ivme kazanan koruma-canlandırma proje-
lerinde de kendisini göstermiştir. 2012 Eurovizyon Yarışması ve 2015 Avrupa Olimpiyat 
Oyunları ise, kente prestij ve dolaylı ekonomik canlanma sağlayan büyük uluslararası 
organizasyonlar olarak önemlidir. Merkezdeki yeni kentsel tasarımlar ve sembolik ya-
pılar kadar, özellikle Bakü Körfezi’ne bakan kıyı bandının yeniden tasarlanması, kentin 
canlı gündemlerinden bir başkasıdır. Abşeron Körfezi, kentin petrol platformlarına hiz-
met veren teknelerin bakımının yapıldığı tersaneler ve eski enerji santrali ile sonlanır. 
Santralin restorasyonu ve hemen karşısında inşa edilen “Yeni Enerji İstasyonu” ile ken-
tin sosyal yaşamına yeni bir canlılık noktası kazandırılır. Eski ve yeni santralin içinde 
bulunduğu daha geniş alanın eğlence merkezi, arboretum, sanat atölyeleri, kentsel yeşil 
içeren master planı, aynı tasarımcılar tarafından yapılmış, henüz tamamlanmamıştır. 

Körfeze doğru uzanan Bayrak Meydanı ve Kristal Salon’un karşısındaki eski sanayi ve 
liman bölgesi, endüstriyel arkeolojinin izlerinin hâlâ sürülebildiği bir bölge. Hızlı kentsel 
gelişim ve petrol yatakları nedeniyle ekolojik tahribatın görünür olduğu kentte, New 
Power House, Tarihî Enerji Santrali’ni endüstriyel belleğin / peyzajın bir parçası ve yeni 
merkezin arka planı olarak onurlandırarak yerin geçmişini ve bilgisini bugüne taşır. Eski 
santralin siluetini, ikili yapı kurgusunu ve ölçeğini taklit ederken, yeni “enerji” merkezi 
olarak içerdiği programlar üzerinden eskisi ile çağrışımsal ilişkiler kurar. Büyük yapı es-
nek mekânsal kurguyla tasarlanmış 1.800 kişilik bir performans merkezi, görece küçük 
olanı ise fiziksel sınırları daha tanımlı 300 kişilik bir müzik kulübüdür. Yan yana duran 
yapılar performansların dışarı taşmasına izin veren bir avlu-geçitle ayrılır ve üstten köp-
rüyle birlikte çalışabilecek esnekliğe kavuşur. Tersane ve santral metaforu, oylumlu 
çelik strüktürün yukarıdan kavradığı, tüm teknik donanımın yukarı asılmasıyla zeminin 
serbestleştirildiği, performansa galerilerle farklı katlardan katılımın sağlanabildiği, detay 
ve malzemenin bir üretim mekânının kaba biçimlenişine sahip olduğu arkitektonik bi-
çimlenmede kendisini yeniden hissettirir. Böylelikle tek odak performans olur. Haydar 
Aliyev Kültür Merkezi, Kristal Saray, Alev Kuleleri gibi sembolik düzeyde ve uluslararası 
ölçekte yapılarla biçimlenen yeni Bakü’de, New Power Station, yerin enerjisini hisse-
derek ve belleğini günümüze taşıyarak, günümüz mimarlığının çağdaş yaklaşımlarını 
heyecan verici bir bağlam içinde gösterir.  
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The building has been designed as an extension of our master plan design for a natu-
ral port at the southern edge of Baku, used by the ships serving the petrol platforms. 
Working on a master plan has been significant for us, as it is not a common phase of 
the architectural design process in Turkey. We aimed to design a building that exhibits 
traces of industrial architecture, based on the guidelines defined by our master plan, 
between the bridge positioned right across from the century-old power plant and the 
public square that houses the highest flag pole in the world. While the former power 
plant constitutes a background for the new building, the connection between the users 
of the hall and the urban context has been intentionally preserved.

With its economy getting stronger during the 2000s, Baku, the capital city of Azerbaijan, 
has consolidated its role as an important industrial, commercial and cultural center of 
the Caucasus region. Signs of the lively economy can be observed in the new buildings 
of international scale constructed in the central business and cultural districts of the 
city, the urban regeneration projects in former industrial zones within the city center 
as well as the conservation and revitalization projects accelerated by the inclusion of 
the historical center of Baku in the UNESCO World Heritage List. The Eurovision Song 
Contest in 2012 and the European Olympic Games in 2015 are significant as large-scale 
international events that provide prestige and indirect economical liveliness to the city. 
Besides the new urban designs and symbolic buildings, the redesign of the coastal strip 
of Baku Bay is one of the current issues on the agenda of the city.  Absheron Bay houses 
shipyards for the maintenance of ships serving the oil platforms of the city and the for-
mer power plant. With the restoration of the former power plant and the “New Power 
Station” constructed across from the old one, a new activity point has been introduced 
to the social life of the city. In progress but not completed, the master plan of the wide 
area surrounding the old and new power plants has been designed by the same archi-
tects, with facilities such as an entertainment center, an arboretum, art workshops and 
urban green areas.

Extending towards the Bay, the former industrial zone and port area across from the 
Flag Square and the Crystal Hall is a region where signs of industrial archaeology are 
still visible. In a city that has experienced ecological devastation due to accelerated 
urban development and the oil resources, the New Power House is a tribute to  the 
Historical Power Plant,  considered a component of the industrial memory / landscape 
and a background for the new center. It reflects the history and memory of the place 
onto itself. Since it simulates the silhouette, the double building scheme and the scale 
of the former power plant, the New Power Station also establishes connotative refer-
ences with the old building in terms of its programmatic content. The large building is a 
1800-person performance center designed with a flexible spatial organization, whereas 
the smaller one is a 300-person music club with more well-defined physical borders. 
The adjacent buildings are separated by a courtyard - alley that allows the interior 
performances to extend to the outside, and are connected by an upper bridge that 
provides the flexibility of unified operation. The metaphors of shipyard and power plant 
can be traced in the architectonic formation embraced by the sculptural steel struc-
ture, in which the ground surface is freed by the technical equipment suspended from 
above, the performance galleries are accessible from different levels and the details and 
materials exhibit the roughness of a production space. Consequently, the performance 
becomes the unique point of focus. In the new Baku, shaped by symbolic buildings of 
international scale like Haydar Aliyev Cultural Center and the Crystal Hall and Flame 
Towers, the New Power Station exhibits modern approaches of contemporary archi-
tecture within an exciting context, sensing the energy of the place and translating its 
memory for the present day.
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Atatürk Parkı’nda yer alan Mersin Kültür ve Kongre Merkezi’nin, kentin suyla ilişkisini 
güçlendirecek, suyu kent kültürünün bir parçası yapacak biçimde ele alınması ve bu an-
lamda bir yapay gölet oluşturularak yapının bu göletin içinde bir ada olarak düzenlen-
mesi öngörüldü. Ağırlıklı olarak açık alanlar ve onlarla süreklilik içinde kullanılan etkinlik 
alanlarından oluşan yapılaşma açık/kapalı alan dengesi içinde düzenlenmiş kentsel bir 
doku olarak ele alındı. Toplantı, sergileme, nikâh salonu ve yeme içme işlevlerinin her 
birinin bağımsız üniteler olarak yapılaştığı projede, bu birimleri birbirine bağlayan ve 
önlerindeki/aralarındaki açık alanlara taşan metal örtü dil bütünlüğünü sağlayan, açık 
alanları tanımlayan mimari bir öğe olarak kullanıldı. Açık alanlar, kapalı alanlarla birlikte 
ve süreklilik içinde kullanılan, etkinliklerin taşabildiği mekânlar olarak ele alındı. 

Türkiye’nin en büyük limanını barındıran Mersin kıyı bandında liman bölgesi çeperleri, 
çoğu liman kentinde olduğu gibi uzun yıllar çöküntü alanı olarak kalmıştır. 2000 yılı 
sonrası limana uzanan kıyı bandı Atatürk Parkı olarak yeniden tasarlanmış; kentlinin 
denizle sınırlı ilişkisini kültürel ve sosyal projelerle canlandırmak ve güçlendirmek üze-
re, alanda Mersin Kültür ve Kongre Merkezi hayata geçirilmiştir. Görece yeni bir yapı 
tipolojisi olan kongre merkezleri; kent içinde büyük ölçekleri ve ağır kütleleri nedeniy-
le, kongre işlevini destekleyebilecek ve kendileriyle görece yakın ölçekteki belediye 
binaları, oteller, spor salonları gibi yapılarla entegre biçimde tasarlanırlar. Kent dışında 
ise havaalanları, tatil köyleri gibi yerleşkelerin içinde ya da kapsamlı kültür merkezleri 
olarak programlanan tekil devasa yapılar olarak belirirler. Kentsel ölçekteki her yapının 
çok işlevli programlandığı günümüzde yeni yaklaşımlardan biri, kongre merkezlerinin 
sadece kültürel işlevlerle değil, kentli ile daha rahat ve çoklu ilişki kurabilecek sosyal 
programlarla da desteklenmesidir. Mersin Kültür ve Kongre Merkezi, bahsedilen yeni 
yaklaşıma örnek oluşturan nitelikli mimari yanıtlardan biridir. Yeni yaklaşımın Mersin 
KKM’de belirginlik kazanan diğer özellikleri ise, kongre salonlarını kalın ve geçirimsiz 
tipik kara kutudan çıkaran, kapalı ve açık mekânlarını aynı derecede önemseyen ve 
aralarında geçirgenlik sağlayan, kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir yaklaşımla sa-
dece toplantılara / etkinliklere katılımı değil, özellikle kent dışından gelen ziyaretçilere 
kenti hissettirmeyi önceleyen mimari tutumudur. 

Mersin KKM’de bir kent parçası inşa edilir. Kıyı yapılaşmasındaki yönetmelikler gereği 
çatı kotları ve benzeri sınırlar içinde hareket eden müellif, bunu bir zorunluluktan öte 
gereklilik olarak gördüğünü, kıyıda ağır kütle etkisi yaratmak yerine programları parçalı 
biçimde ada metaforu üzerinden kurduğu zemine “yer”leştirerek gösterir. Oditoryumun 
görece kütlesel etkisi bile eğrisel formu, hafiflik etkisini güçlendiren monokrom seçim-
leri, yapıların çatı kotundan aşağı insan ölçeğine çekilen geniş pergolaları ile kıyı-su 
çağrışımının vazgeçilmezi ahşap güverte zeminlerle hafifletilir. Akdeniz mimarlığının ka-
rakteristikleri ve öğeleri çağdaş biçimde yorumlanarak nitelikli bir kentsel çevre yaratı-
lır. Akdeniz’in ufuk çizgisinin eşlik ettiği görece tekdüze uzun kıyı şeridinde uzun yıllar 
kentlinin ayak basmadığı bölge, kentlinin günlük deneyimine rahatça eklemlenebilecek 
yapılar bütünüyle canlılık kazanır. Park içi pavyonlar biçiminde örgütlenen oditoryum, 
çok amaçlı salonlar, sergi salonu ve kafe, davetkâr gezinti rotaları ve saydam cepheleri-
nin yanı sıra ferah iç mekânlarıyla kentlilerin rahat ilişki kurabildikleri bir merkez; kente 
yeni gelen ziyaretçiler için ise kentsel bağlamı ve coğrafyayı her köşesinde duyumsatan 
zengin bir mekân deneyimi sunar. 
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Initiated with the objective of improving the relationship of the city with water and 
making water a part of urban culture, the Cultural Center in Atatürk Park is organized as 
an island within the artificial lake. Consisting mainly of open spaces and activity spaces 
organized in continuity, the building is an urban pattern organized in accordance with 
the balance of outdoor and indoor spaces. Since diverse functions such as meetings, 
exhibitions, a wedding hall and food and beverage spaces are designed as independent 
building units, they are connected to each other by metal canopy that extends to the 
open spaces in between, providing a unity of language and defining them. Open spaces 
are designed to be used together with and as a continuity of the indoor spaces, which 
are areas the activities can extend to.

Mersin is home to the largest port in Turkey. Similar to most port cities, the periphery 
of the port district at the shore of the city has remained an area of urban deterioration 
for a long time. After 2000, the shoreline extending towards the port was redesigned 
as Atatürk Park and Mersin Culture and Congress Center was built in this area, aiming 
to regenerate and improve the limited relationship of the inhabitants with the sea and 
the shore, through social and cultural projects. As a relatively new building type that 
functionally requires a large scale mass formation within the city, congress centers are 
designed to integrate with other buildings of relatively similar scale that can functio-
nally support the congress center, including municipality buildings, hotels and sports 
halls. Outside the city, congress centers are either designed within existing campuses 
such as airports or holiday resorts, or appear as large singular buildings programmed as 
extensive cultural centers. Considering that urban scale buildings are generally desig-
ned with multi-functional programs today, one recent approach is to support congress 
centers not only with cultural functions but also with social programs that can establish 
a more efficient and comfortable relationship with the inhabitants. Mersin Culture and 
Congress Center is an example of a qualitative architectural response to this new appro-
ach. Among other characteristics of this approach that are prominent at Mersin CCC, the 
architectural attitude to the congress halls stands out, breaking up the typical thick and 
impermeable black box, treating the indoor and outdoor spaces as equally important 
and providing permeability between them. Giving priority to the user experience, the 
design approach focuses not only on the participation in meetings and activities, but 
also aims to make visitors, especially those coming from other cities, feel and perceive 
the city.

At Mersin CCC, a city fragment has been constructed. Constrained by the building regu-
lations for the shoreline that limit many aspects, including the roof levels, the designer 
has regarded these constraints as a necessity rather than an obstruction, exhibiting 
this approach by choosing a fragmented “island” metaphor where the components of 
the program are placed as fragments on the ground, rather than creating a bulky mass 
effect at the shore. The relatively massive effect of the auditorium is subdued by its 
curvilinear form, monochromatic preferences that support the lightweight appearan-
ce, wide pergolas carried down from the roof level to human scale and wooden deck 
ground surfaces that accompany the connotations of the shore and water. A qualified 
urban environment is created through a modern interpretation of the characteristics 
and components of Mediterranean architecture. Located on the relatively monotonous, 
long shore accompanied by the horizon line of the Mediterranean, this area that was 
previously seldom visited by the inhabitants of Mersin for a long time has acquired 
liveliness with buildings that can easily be incorporated into the daily experiences of 
people. While the auditorium organized as pavilions within a park, multi-purpose halls, 
exhibition hall, cafe and inviting promenades create a center that the inhabitants of the 
city can easily relate to through the transparent façades as well as the spacious interi-
ors, the center offers a rich spatial experience for visitors coming from outside, with the 
urban context and geography felt at every corner of the building.
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Proje, ODTÜ Rektörlüğü’nün açtığı sınırlı yarışma sonucunda, jüri tarafından ODTÜ 
Meydanı’nı en iyi tanımlayan, plan prensiplerine en iyi uyan ve Rektörlük Binası ile dil 
ve konum olarak en olumlu diyaloğu kuran, yakın çevresini tasarımın bir uzantısı olarak 
ele alan öneri olarak beğeni kazandı. Arazinin eğimine karşın mümkün olduğu kadar ge-
reksiz kot atlamaları, seviye farkları ve inşaat zorluklarından kaçınıldı; yaşlı ve engellilere 
de kolay ulaşım ve dolaşım olanağı sağlandı. Kıbrıs’ın güneşine karşı cephelerde alınan 
saçak ve güneş kırıcı gibi önlemler, yapı dilinin oluşmasında etken oldu. Proje kapsamın-
da yer alan 600 kişilik salon, seremoni ve konferanslarda, küçük çaplı oda müziği ve caz 
konserlerinde kullanılacak şekilde değişken akustiğiyle tasarlandı.

ODTÜ’nün kurumsallaşan mimari proje yarışması geleneği Kuzey Kıbrıs’ta da sürdürül-
müş, ulusal ve çağrılı yarışmalarla biçimlenen yerleşkede Kültür ve Kongre Merkezi (KKM), 
2003’te düzenlenen çağrılı yarışmaya katılan altı proje arasından seçilmiştir. Akdeniz’e ve 
Güzelyurt Ovası’na hâkim yerleşkenin manzarayı ele geçirmeye en uygun noktasında, 
kampus ana meydanında yükselen KKM’nin işlevi gereği içe dönüklüğü ilk bakışta ta-
lihsizlik gibi görünebilir. Üniversitenin akademik olduğu kadar kültür-sanat etkinlikleri-
ni de barındıran KKM’nin, yerleşkede rektörlük, kütüphane gibi bir akademik kurumun 
prestij mekânlarına yakın konumlanması doğal bir seçimdir. Merkezî konumuna karşın 
KKM’nin bu içe dönüklüğü ve kapalılığını kırmak için mimari öğeler başarıyla araçsallaştı-
rılır: Doğusundaki ODTÜ Meydanı’na açılım, oditoryumu saran saydam ve yüksek hacimli 
fuayenin yanı sıra rektörlüğe uzanan kolonadlı dış saçakla sağlanırken; batı yönündeki 
manzaraya, merkez fuayenin ucundan dışarıya fırlatılmış gibi duran saydam kafeterya 
ile uzanılır.  

Kent içinde konumlanan ve çoğunlukla yerel yönetimler eliyle işletilen kültür merkezleri, 
görece yeni bir kentsel yapı tipolojisi olarak, kentlinin içeri çekilmeye çalışıldığı, kültürle 
araya konan o eski kabuklaşmış mesafelerin kırıldığı, gündelik yaşamın içe sızdırıldığı 
mekânlar olarak örgütlenmektedir. Üniversite gibi kurumlarda ise bu tür mekânlar, açı-
lış-kapanış törenleri gibi resmî toplantıların; sempozyum, sergi gibi akademik etkinlikle-
rin; zaman zaman çok katılımlı derslerin yapıldığı akademik buluşmaların mekânı olarak 
örgütlenir. Dolayısıyla içerik ve nitelik olarak benzer türde etkinliklere ev sahipliği yapan 
KKM’de, doğru bir tercihle tüm mekânlar birbirinden ayrıştırılmak yerine, merkez fuaye 
etrafında kurgulanır. Doğrusal ve galerili fuayenin bir yanında 700 kişilik oditoryum yer 
alırken, diğer yanda oditoryum hacmini iki katta emen irili ufaklı amfiler konumlanır. Çatı 
ışıklıkları sayesinde günışığı alan merkez fuayenin birleştirici rolü, sergi salonu olarak 
da kullanılabilme potansiyelinde yatar. Fuayenin sonlandığı yüksek hacimli kafeterya, 
merkezde olan bitenden görece yalıtılmış ve yerleşkenin merkez derslik yapılarından 
uzanan allee’nin ucunda öğrenciler için çekici bir sosyalleşme mekânıdır. Oditoryumun 
büyük kütlesinin yapıyı hantallaştırması ve programın karmaşıklığından gelen taleplerin 
yapıyı çok parçalı hale getirmesi tehlikesi, yalın bir geometrik düzenle disipline edilmesi 
ile çözülür. Yerleşkeyle uyumu gözetilerek seçilen malzemeler, inceltilmiş tasarım öğe-
leri ile net ve zarif ayrıntılarla çözümlenir.
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Obtained as a result of the limited competition organized by the rectorate of METU, the 
project received appreciation from the jury as the proposal that best characterizes the 
METU Plaza, complies with the plan principles, establishes the most positive dialogue 
with the rectorate building in terms of language and position and considers its environ-
ment as an extension of the design. In spite of the slope of the site, unnecessary level 
differences and constructional problems were avoided as much as possible, providing 
a facilitated transportation and circulation for the elderly and disabled. As precautions 
against the sun of Cyprus, eaves and sun breaks were influential in defining the archi-
tectural language. Within the scope of the project, the 600-seat hall has been designed 
with variable acoustics that adapt to ceremonies and conferences, small scale chamber 
orchestras and jazz concerts

Continuing the established tradition of architectural competitions at METU, the Northern 
Cyprus Campus has been shaped by national and invited competitions. The design for 
the Culture and Congress Center was selected from among the six participants in the in-
vited architectural competition held in 2003. Located at the main square of the campus, 
overlooking the Mediterranean and Güzelyurt plain, at a convenient point to dominate 
the view, the functionally required introverted scheme of the Culture and Congress Cen-
ter may seem at first glance unfortunate. It is a natural preference that the Center that 
hosts cultural activities as well as academic events be located close to the prestigious 
buildings of the campus such as the rectorate and the library. In order to break the int-
roverted and enclosed scheme of the Center, which is in contrast with the centralized 
location of the building, architectural components have been successfully utilized.  The 
high, transparent mass of the foyer embraces the auditorium, and the colonaded ex-
terior canopy extends towards the rectorate, opening out towards the METU Square to 
the east, while the transparent cafeteria extending from the edge of the central foyer 
opens out towards the view to the west. 

Located at the city center and often managed by the local authorities, cultural centers 
constitute a relatively new urban building typology.  They are organized as spaces that 
attempt to attract inhabitants to the inside, break the old barriers between daily life 
and culture and allow daily life practices to penetrate the building. In institutions such 
as universities, these spaces are organized as the spaces of gathering for official mee-
tings such as opening and closing ceremonies and academic activities such as sympo-
siums, exhibitions and sometimes lectures, with high participation. In the CCC, which 
houses activities of similar content and character, the spaces are not separated from 
each other but organized around a central foyer, which was the correct choice. While 
the 700-seat auditorium is located on one side of the linear foyer with an atrium, the 
other side is occupied by lecture halls of varying volumes distributed over two levels. 
Receiving daylight through the skylights, the unifying role of the central foyer lies in its 
potential to be used as an exhibition hall. The high volume cafeteria located where the 
central foyer terminates is an attractive focus of socialization at the end of the alley 
extending from the central classroom buildings, remaining relatively isolated from the 
activities at the CCC. The risk of the large auditorium creating a bulky effect for the bu-
ilding mass and the risk of the complex program resulting in a fragmented mass have 
been resolved by the pure and simple geometric order lending discipline to the mass 
organization. Selected based on their harmony with the existing environment, the use 
of materials has been resolved with refined design components and intricate detailing.
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Mimar  : Cafer Bozkurt, Hasan Şener, İlhami Kurt | Cafer Bozkurt Mimarlık 
Architect

İç Mimari  : Cafer Bozkurt Mimarlık
Interior Design  

Mimar (Merinos Tekstil Fabrikası, 1938) : Bilinmiyor
Architect (Merinos Textile Factory, 1938)  Unknown  

İşveren  : Bursa Büyükşehir Belediyesi
Commissioned by

bursa atatürk kültür merkezi ve merinos parkı
bursa atatürk cultural center and merinos park
Bursa, 2010
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Ülkemizin ilk sanayileşme atılımları çerçevesinde hizmete giren Merinos Tekstil Fabri-
kası, Bursa’nın sosyal ve ekonomik yönden gelişiminde önemli rol oynamış bir yapıdır. 
2006 yılında başlanan kentsel tasarım projemizde fabrikaya ait 27 hektarlık araziyi, do-
ğa-tarih-çağdaş mimarlık yaklaşımlarının uyumlu birlikteliğini esas alarak, halka açık bir 
şehir parkı olarak düzenledik. Bu planlama çerçevesinde Merinos Parkı tüm kente hitap 
eden bir rekreasyon ve spor alanı, Merinos fabrikası kültür ve sanat etkinliklerinin yer 
aldığı bir buluşma adresi, Bursa Atatürk Kültür Merkezi de yeni opera ve konser salonu 
olarak projenin üç temel ayağını oluşturdu. Bursa Koruma Kurulu, proje mimarlarının 
isteğiyle, bütün yerleşkenin bundan böyle sadece kültür, sanat, eğitim ve rekreasyon 
amacıyla kullanılabileceği ve ileride ticari kullanıma ve yeni yapılaşmaya açılamayacağı 
kararını aldı.

2000’li yıllarla birlikte Bursa Belediyesi’nin eski Osmanlı başkentine ilişkin neredeyse 
bütün tarihsel izleri görünür kılma çabası, kenti sosyal ve kültürel anlamda oldukça can-
landırmış ve 2014’te Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne girmesinin temel nedenini oluşturmuştur. Kent merkezinde 314 dönüm-
lük geniş yerleşkesiyle bir nirengi noktası olan erken Cumhuriyet dönemi endüstri mi-
rası Sümerbank Merinos Dokuma Fabrikası işlevini yitirince, yapının kongre, fuar, sergi, 
opera-tiyatro, müze gibi sosyal-kültürel program ağırlıklı kullanımlara açılması ve kent 
parkı olarak dönüştürülmesi düşünülür. Dokuma Apre ile Konfeksiyon işletmeleri yıkılır, 
en büyük üretim mekânına sahip Dokuma İplik İşletmesi korunur ve önüne, kente ba-
kan Kent Parkı’na doğru yeni kültür ve kongre merkezi inşa edilir.

Sanayi mekânlarını auralarının farkında olarak tasarlamak, yeniden işlevlendirmenin 
en önemli tasarım ölçütüdür. Konvansiyonel program / yöntem / tasarımlar üretim 
mekânlarının ayrıksı karakterini gereğinden fazla evcilleştirme riski taşır. Mekanik sü-
reçler yerine insan etkinliklerini barındırmak üzere yapılan dönüşüm, özgün / yeni kul-
lanım, mevcut / yeni tasarım ikiliklerini barındıran bir çeşit yerinden etme sürecidir 
aslında. Merinos Fabrikası’nın dönüşümü bu tutumun bazı risklerini barındıran, eskinin 
iz ve katmanlarını büyük oranda okutmamayı tercih eden yalınkat bir tasarım anlayı-
şının ürünü olarak biçimlenir. Mekanik aksam, endüstriyel üretimin izleri ve iç bölün-
tüler kaldırılır; dış duvarlar, kolonların ritmik düzeni ve ışıklıklı betonarme fabrika çatı 
örtüsü korunarak dönüştürülür. Fuar ve büyük sergiler için orta eksende birkaç aks 
yıkılarak boşaltılır ve çatı örtüsü metal tonozla değiştirilerek yükseklik artırılır. Bugün 
Enerji Müzesi, Tekstil Müzesi ve Göç Müzesi olarak işlevlendirilen yönetim bölümü hariç, 
tek katta ve yatay olarak alabildiğine uzanan üretim mekânını rasyonel / işlevsel ola-
rak değerlendirmek üzere aynı mekânsal düzene sahip bir yapı modülü, ritmik olarak 
fuar alanının iki yanında tekrar eder. Modüller görece küçük mekânlardan oluştuğu ve 
özgün çatı örtüsünü kapatmamak üzere yer yer geçirgen asma tavanlar ve teknik do-
nanımlar asılarak açıkta bırakıldığı için, çatı örtüsünü algılamak ve ışığın aşağı süzülmesi 
güçleşebilmektedir. 

Merinos Fabrikası’nın yönetim kısmının gabarisi baz alınarak inşa edilen KKM, Bursa’nın 
kültür hayatına ve kongre turizmine, ülkenin birçok kentinin sahip olmadığı, önemli bir 
katkıdır. Fabrikadan Kent Parkı’na doğru ortası boşaltılarak yaratılan kentsel niş, önce-
likle Merinos Fabrikası’na bir jesttir. Havada asılı izlenimi yaratan incelikle tasarlanmış 
metal çatı, oditoryumları, opera / kongre salonunu, açık teras ve köprülerin yanı sıra 
kentsel nişi de altına alarak örter. Kent Parkı’nın ortasında dışavurumcu bir ifadeye sa-
hip olan KKM, kente yapılan cömert bir mimari jesttir. 
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Established as one of the first initiatives of industrialization in Turkey, Merinos Textile 
Factory is a building that has played a significant role in the social and economical 
development of the city of Bursa. In our urban design project that started in 2006, the 
27-hectare site of the factory has been designed to serve as a public urban park, with 
a harmonious union of nature, history and contemporary architectural approaches. The 
plan converts Merinos Park into a recreation and sports area serving the whole city, 
while converting Merinos Factory into a meeting point for cultural activities and Bursa 
Ataturk Cultural Center into a new opera and concert hall, giving the project three 
major components. In agreement with the wishes of the architects, the Council for the 
Conservation of Historical Monuments in Bursa has agreed that the complex can only 
be used for culture, arts, education and recreation purposes; commercial use and the 
construction of new buildings will not be allowed in the future.

Aiming to uncover and make visible almost all historical traces of the former Ottoman 
capital, the efforts of the Municipality of Bursa have socially and culturally enlivened 
the city and were the main factor in the inclusion of the city in the UNESCO World 
Heritage List in 2014, with Hanlar Area, Sultan Külliyesi and Cumalıkızık. As a landmark 
with its 314,000 m2 settlement at the center of the city, Sümerbank Merinos Weaving 
Factory makes reference to the industrial heritage of the early Republican period. After 
the factory lost its original function, its conversion was planned as an urban park sup-
ported by a social / cultural program accommodating congress, fair, exhibition, opera / 
theater and museum functions. The Weaving Finishing and Garment units have been 
demolished, the Weaving Thread unit that has the largest production area has been 
preserved, and a new culture and congress center has been constructed in front of it, 
towards the Urban Park facing the city.

Designing with a consciousness of the aura of industrial spaces is the most crucial de-
sign criteria of adaptive reuse projects. Conventional programs, methods and designs 
involve the risk of subduing the distinctive character of the production spaces. The 
transformation made to accommodate people and human activities instead of me-
chanical processes is actually a process of displacement that involves the dichotomies 
of authentic / new use and the existing / new design. Involving some of the risks of 
this approach, the transformation of Merinos Factory is the product of a simple design 
approach that prefers not to display the traces and the strata of the former industrial 
facility. The mechanical devices, the traces of industrial production and the interior par-
titions are removed whereas the exterior walls, the rhythmic order of the columns and 
the skylight-illuminated reinforced concrete factory roof structure are preserved and 
transformed. Some of the axes along the central axis have been demolished in order 
to make room for fairs and large-scale exhibitions while the roof has been replaced by 
a metal vault, increasing the height. With the exception of the former administrative 
section reused as the Museum of Energy, the Museum of Textiles and the Museum of 
Migration, a building module that has the same spatial order is repeated at the two 
sides of the fair area, in order to rationally and functionally make use of the production 
space that extends horizontally as a single-story mass. As the modules consist of rela-
tively small spaces and are sometimes left exposed, along with the permeable ceilings 
and technical equipment suspended from them in order not to cover the original roof, 
the perception of the roof and the penetration of daylight can potentially be difficult.
Designed and constructed with reference to the height of the administrative section, 
the Culture and Congress Center is a significant contribution to the cultural life and con-
gress tourism of Bursa, as a facility that many cities of the country feel the lack of. From 
the Factory towards the Urban Park, the urban niche created by emptying the center is 
primarily a tribute to Merinos Factory. Giving the impression that it is suspended in the 
air, the elaborately-designed metal roof shelters the auditorium, the opera / congress 
hall, outdoor terraces and bridges as well as the urban niche. With its expressionist 
form in the middle of the Urban Park, the Culture and Congress Center is a generous 
architectural tribute to the city.
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Mimar : Melkan Gürsel Tabanlıoğlu, Murat Tabanlıoğlu | Tabanlıoğlu Mimarlık
Architect  

İç Mimari : Sinan Kafadar | Metex Design Group
Interior Design

Peyzaj Mimarı : Akgöze LD
Landscape Design

İşveren : System İnşaat
Commissioned by

tripoli kongre merkezi
tripoli congress center
Libya, 2010
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Yarı geçirgen metal bir zarfla çevrelenen saydam blok, gölgeli bir koridoru takip ede-
rek dış peyzaja açılıyor. Özel olarak tasarlanmış bronz hasır uygulamasına sahip yarı 
saydam çevresel bir “muhafaza”, iç cam duvarları koruyarak binanın etrafında akıyor. 
Üç çepheyi çevreleyen 8 m’lik bir koridorda yer alan ve sıcak iklimde serinlemeyi sağ-
layan 4 m genişliğindeki havuz, yansımalarla aynı zamanda görselliği pekiştiriyor; buna 
paralel bırakılan 4 m’lik yarı açık gölgeli dolaşım alanı ise, saydam duvarlar sayesinde iç 
mekânlarla etkileşim sağlıyor. Dikdörtgen formlu, dairesel oturma düzenine sahip ana 
konferans salonu, işlevi ve plan içindeki konumu ile merkezde yer alıyor. Mesh duvar-
larda yer alan geometrik hareketler, çevredeki ağaçların dallarından ilhamla ışığın içeri 
ve dışarı sızmasını estetik olarak yönlendiriyor ve gün ışığının geçişine kontrollü olarak 
izin vererek merkezdeki mekâna yayıyor. 

Trablus, büyük oranda çöllerden oluşan bir ülkenin, Libya’nın başkenti. Akdeniz kıyı-
sında yer alan bir kıyı kenti olan Trablus’un neredeyse tek yeşil alanı An Nasr Ormanı. 
Ormanlık alanın batısına, kentin çevreyoluna yakın bir noktasına 2010 yılında dokuz ay 
gibi kısa bir süre içerisinde Trablus Kongre Merkezi inşa edildi. Coğrafi koşulları kadar 
siyasi iklimi de zorlu olan ülkede, 2003 yılında Birleşmiş Milletler ambargosunun kalkmış 
olması, yaşamın her alanında olduğu gibi ticari ve politik alanda da canlanmaya neden 
olmuştur. Dünya mimarlık tarihi, iktidarın mimarlığı ve kamusal mekânı güç gösterisinin 
temsili olarak kullandığı örneklerle doludur. Yabancı devlet başkanlarının ağırlanacağı 
Trablus Kongre Merkezi’nin AB-Afrika Zirvesi’ne yetiştirilerek açılışının yapılması, iktida-
rın mimarlığı bir temsil aracı olarak kullandığına işaret eder. Kongre Merkezi, ekonomik 
kalkınma sonucu ülkedeki yoğun kentsel ve mimari hareketliliğe, bu alandaki çağdaş 
ve yenilikçi tavırlara olduğu kadar, ülkenin “kendini tanımlamaya çalıştığı” politik iklime 
de göndermelerde bulunur: Çağdaş, demokratik, şeffaf, açık... Basit gibi görünen net bir 
plan şeması ile biçimlenmiş, yalın bir kütledir esas olan. Kamusal mekânın geçirgenliği 
ile üst düzeyde güvenlik gerektiren ilişkilerin gizliliği arasındaki mekânsal dengeyi ba-
şarılı biçimde kuran tasarımcılar, yapıyı “doğrudanlık” ve “açıklık” metaforları üzerine 
inşa ederler. Geçirgenlik, akışkanlık, açıklık, iç ile dış arasında kurulan bir ilişki değildir 
sadece: Dış cephelerin fiziksel bir sınır teşkil etmediği merkezde, kapalı salonlar oldukça 
şeffaf mekânsal ilişkilerle bağlanır: Giriş cephesinin ardında tüm yapı hacmince geniş-
leyen galerili ana fuaye bu anlamda bağlayıcıdır ve galeri üzerinden uzanan ince köprü 
dikkatli çalışılmış vistaları ve incelikli dekorasyonu görünür kılar. Kongre salonu hiye-
rarşi barındırmayan tam daire oturma düzenine sahiptir; neredeyse simetrik bir düzen-
de yapının merkezine yerleştirilen salonun iki tarafında kapalılık (bir anlamda gizlilik) 
gerektiren toplantı ve VIP salonlar yer alır. Demokratik ve çağdaşlık metaforuna başka 
bir vurgu da giriş cephesi boyunca yerleştirilen büyük dijital ekrandır: Karar ve tartış-
malar, sahip olunan her türlü teknolojik altyapı ile anında paylaşılacaktır. Çöl ağırlıklı bir 
coğrafyada olup kent içi bir ormanda büyük ölçekli yapı tasarlamak, tasarımcılara ayrı 
sorumluluklar yüklemiştir. Olmayan yeşil doğaya bir övgü ve mevcut dokuya duyarlı bir 
yaklaşım olarak cam kütle çepeçevre metal yarı geçirgen bir ağla sarılır. Tül inceliğiyle 
tasarlanmış örtü güneşi kontrollü biçimde sızdırır, çevredeki yeşil dokuyu içeridekilere 
sezdirir, ışık oyunlarıyla rüzgârda salınan dallara göndermede bulunur. Toplantı salonları 
tümüyle iklimlendirilmiş ve yalıtılmışken, cam ile metal cephe arasındaki su ve yeşil 
öğeler ile Akdeniz ikliminde başarılı bir ara(f) mekân yaratılır.
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Embraced by a semi-permeable metal envelope, the transparent block follows a sha-
ded corridor and opens out to the landscape. A specially designed bronze mesh semi-
permeable peripheral shelter protects the inner glass walls and flows around the build-
ing. Located in the 8-meter corridor that surrounds the three façades, the 4-meter wide 
pool provides cooling in the hot climate and merges images with reflections. A 4-meter 
wide semi open circulation area parallel to the pool provides interaction with the in-
terior spaces through the transparent walls. A rectangular main conference hall with 
a circular seating arrangement is located at the center with its function and position 
part of the plan. Inspired by the branches of the trees around the building, geometrical 
formations on the mesh walls allow daylight to permeate in and out aesthetically, pro-
viding daylight in a controlled way and diffusing it into the space.

Tripoli is the capital city of Libya, a country consisting largely of deserts. Located on the 
Mediterranean shore, An Nasr Forest is almost the only green area of the city. In 2010, 
Tripoli Congress Center was constructed to the west of the forest, close to the highway, 
in a period of just nine months. With its political atmosphere as tough as its geographi-
cal conditions, the country has experienced liveliness in all fields of life, including trade 
and politics, due to the lifting of the sanctions in 2003. The history of world architecture 
is full of examples in which architecture and the public space are used as the represen-
tations of power by the governments. The completion of Tripoli Congress Center prior 
to the expected schedule, in order to host the EU-Africa Summit attended by foreign 
presidents, can be considered an indication of architecture being used as a medium of 
representation by the ruling power. In addition to the intense urban and architectural 
vividness in the country generated by economical progress and the modern and in-
novative approaches in these fields, the Congress Center also makes references to the 
political climate which the country tries to define for itself: Modern, democratic, trans-
parent, open...The essence of the design is a pure and simple mass formed by a plain, 
clear plan scheme. Successfully resolving the spatial balance between the permeability 
of the public space and the confidentiality of the relationships that require high secu-
rity, the designers construct the building on the metaphors of directness and openness 
/ clarity. Permeability, fluidity and clarity are not just forms of the relationship between 
the interiors and the exteriors: While the exterior façades do not constitute a physical 
border, the enclosed halls of the center are connected with transparent spatial rela-
tionships. In this respect, the main foyer with an atrium extending along the building’s 
entire volume behind the entrance façade is a bonding component. The slender bridge 
that extends above the atrium exhibits carefully studied vistas and the refined detail-
ing. The congress hall has a non-hierarchical circular seating arrangement. At the two 
sides of the hall located at the center of the building with an almost symmetrical order, 
there are meeting and VIP halls that require closure and confidentiality. Another em-
phasis on the metaphor of democracy and modernity is the large digital screen located 
along the entrance façade: Decisions and debates are instantly shared with the public 
through the technological infrastructure. By designing a large scale building within an 
urban forest in a geography dominated by the desert, the designers have undertaken 
additional responsibilities. As a tribute to the green nature that does not exist and a 
sensitive approach to the existing pattern, the glass mass is framed by a translucent 
metal mesh. Designed as light as a tulle netting, the shell allows daylight to permeate 
in a controlled way, making the visitors feel the surrounding green texture and calling 
to mind branches swaying in the wind with luminous effects. While the meeting rooms 
are all insulated and air conditioned, the water and green components between the 
glass and metal façades contribute to the creation of a successful intermediary space 
in the Mediterranean climate.
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Mimar : Ali Osman Öztürk | A Tasarım Mimarlık
Architect  

İç Mimari : A Tasarım Mimarlık
Interior Design

Peyzaj Mimarı : Dalokay Design Studio
Landscape Design

İşveren : Ankara Ticaret Odası
Commissioned by

congresium
congresium
Ankara, 2010
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Söğütözü, konaklama, eğitim, sağlık, iş ve ticaret yapılarıyla merkezî bir nitelik kazandı. 
Bölgede yer alan Congresium, başkentin kongre, fuar, sergi, gösteri ve toplantı gereksi-
nimini karşılamak amacıyla Ankara Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen çok amaçlı 
bir yapıdır. Kentin iki ana ulaşım aksının kesişim noktasında yer alan yapı, arsa sınırla-
rını takip eden tek kütle olarak ele alındı. Mevcut kot farklılıkları, yapının farklı kotlar-
dan dışarı açılmasına olanak sağlayacak biçimde değerlendirildi. Fuayeler, dış mekânla 
bütünleşen davetkâr hacimlerdir. Sergileme alanlarında, kolonsuz geçilen açıklıklarla 
esnek mekânlar elde edilmiştir. Salonlar hareketli bölme duvarlar ile farklı büyüklükle-
re bölünebilmektedir. Zemin kat tek bir sergi alanı haline gelebilmekte ve çok amaçlı 
kullanılabilmektedir.

Ülkenin bürokratik ve yönetsel merkezi Ankara, başkent olmasının gerektirdiği kamu 
kurumlarının yanı sıra, meslek örgütlerinin, işçi sendikalarının, tarım, ticaret, sanayi bir-
liklerinin, yani beyaz ve mavi yakalıların örgüt merkezlerini de barındırır. Bunların en 
örgütlülerinden olan Ankara Ticaret Odası, gerek kentin ticari ve kamusal yaşamına, 
gerekse bu kentte ticari faaliyet yürüten üyelerine hizmet etmek üzere 2010’da kong-
re ve fuar merkezini hayata geçirdi. Merkez, 3.100 kişilik oditoryumu ve 10 bin m²’lik 
ticari alanı ile Ankara’nın en büyük kongre, sergi ve fuar alanı olarak, 1990’lardan beri 
kentin artan ticari faaliyetine paralel olarak hissedilen fuar merkezi açığını kapatmayı 
hedefliyor.

1970’lerde otomotiv sanayisine ait nitelikli yapılarla şekillenen Söğütözü, 1990’ların or-
tasına gelindiğinde henüz merkezî iş alanı kimliğine kavuşmamıştı. Eskişehir Bulvarı ile 
Söğütözü Caddesi kesişimindeki kavşak çeperinde filizlenen bu kentsel gelişime karak-
terini kazandıran yapılardan ilki 1996’da inşa edilen ATO Hizmet Binası ise, 2000’lere 
gelindiğinde bölgenin kentsel gelişiminin önemli jeneratörü, hizmet binasının yanı ba-
şında inşa edilen ATO Kongre Merkezi olmuştur. Merkez, ATO Hizmet Binası ve Söğütözü 
Kavşağı arasında kalan alana, her iki verili çevreye uyarlı biçimde kademelenerek ve ge-
riye çekilerek yerleşmiştir. Hizmet binasına bakan cephelerinde sağırlaşıp, kente bakan 
yüzlerinde şeffaflaşır. İki hızlı bulvar üzerinde seyahat eden gözler, saydam cephenin 
gerisinde gündüzleri geniş çatı ışıklıklarının, geceleri iç aydınlatmaların sağladığı ışıklılık 
durumunun belirsizleştirdiği iç-dış mekân ayrımı sayesinde içerideki etkinliklerin tanığı 
olurlar. Aynı etkiyi sergi / fuar alanında sergilenenleri görmek üzere içeride gezinenler 
için de söylemek mümkündür: Çerçevelenmiş kent manzarası, sergilenenlerin arka fonu 
olarak süreğen bir kentsel peyzaj etkisi yapar. Sergi alanları bölünebilir, geniş, hacimli ve 
sözsüzdür. Farklı zamanlarda merkezi ziyaret eden izleyici, esnek açıklığın olanaklarını 
kullanan farklı tasarım ve ölçekli sergileme biçimlerine tanık olur. Mekânın boyutsal 
olanakları ve sözsüz oluşu, bazen bir sanatçının retrospektif sergisi, bazen bir tarım fuarı 
gibi çeşitli ve ilişkisiz “gösteri”lerin aynı bohça içinde yer alabilmesine ortam sağlar. Bu 
şeffaf “bohça”daki en büyük parça ise, kütleselliği nedeniyle kontrollü biçimde mer-
kezin arka köşesinde konumlandırılan oditoryumdur. Ahşabın sıcaklığını ve eğimli yü-
zeylerde kullanım kolaylığını önemli bir seçim kriteri olarak duyumsatan oditoryumun 
mimari karakteri merkezin genelinden farklılaşır: Öncelikle akustik ve diğer teknik do-
nanımlarından mekânın arkitektonik detaylarına kadar incelikle tasarlanmış oditoryum, 
sergi alanlarının ele alınışına tezat oluşturacak biçimde, içinde gerçekleşecek etkinlikleri 
son noktasına kadar belirleyiciliği altına alır.
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Söğütözü has acquired a central character with the recently constructed residential, 
commercial, education and health buildings. Located in this region, Congresium is a 
multi-purpose building commissioned by the Ankara Chamber of Commerce, in order 
to respond to the spatial needs of the capital city for conferences, fairs, exhibitions, 
performances and meeting activities. Located at the intersection point of the two major 
traffic arteries of the city, the building has been designed as a single mass aligned with 
the borders of the site. The existing level differences on the site have been functional-
ized by allowing the building to open out at different levels. In this respect, the foyers 
are inviting volumes, integrated with the exterior spaces. In the exhibition areas, flex-
ible spaces have been achieved by the use of wide span interiors without columns. 
The halls can be divided into various dimensions with the use of movable partition 
walls. The whole ground floor can be united into a single exhibition hall, enabling multi-
purpose use.

As the bureaucratic and administrative center of the country, Ankara not only hosts 
the public institutions required by its role as the capital city, but also houses the cen-
ters of professional organizations, workers’ syndicates and unions of trade, agriculture 
and industry, making it an organizational hub for both white-collar and the blue collar 
demographics. As one of the most well-organized institutions, the Ankara Chamber 
of Commerce (ATO) constructed the congress and exhibition center in 2010, aiming to 
serve the commercial and public life of  Ankara as well as its members active in com-
mercial businesses in the city. Intended to respond to the increasing necessity for a fair 
and exhibition center in parallel with the rising level of commercial activity in Ankara 
since the 1990s, the center has become the largest congress, exhibition and fair center 
in the city with its 3,100-seat auditorium and 10,000 square meter commercial multi 
purpose hall.

Shaped by architecturally qualified buildings of the automotive industry during the 
1970s; Söğütözü did not acquire an identity as the central business district until the 
mid 1990s. Initiated at the periphery of the junction at the intersection of Eskişehir 
Boulevard with Söğütözü Street, this urban development acquired its character initially 
from the ATO Service Building constructed in 1996, followed by the ATO Congress Cen-
ter constructed adjacent to the service building in the 2000s, making these projects 
significant generators of the urban development of the region. Located on the plot 
between the ATO Service Building and Söğütözü junction, the center is cascaded and 
recessed, in harmony with both existing environments. The center has solid walls fac-
ing the service building, and becomes transparent on the façades facing towards the 
city. Passing along the two high-speed boulevards, viewers witness the activities inside 
through the interior-exterior distinction obscured by the lighted interiors illuminated by 
wide skylights during the day and interior lighting at night. Visitors at the exhibition / 
fair hall have the same experience. The framed view of the city creates the atmosphere 
of an urban landscape, constituting a background for the exhibitions. The exhibition 
spaces are wide, spacious and silent. Visitors experiencing the space at different times 
can witness different forms of exhibition that make use of the possibilities of the wide 
interior with varying design approaches and scale. With variety that may range from 
the retrospective exhibition of an artist to a fair on agriculture, different performances 
can be hosted within the same envelope, due to the dimensional potentialities and the 
muteness of the space. Within this transparent “envelope”; the largest component is 
the auditorium located at the back corner of the center. There is a clear sense that ease 
of use was a major criteria in material selection for the auditorium, with the warmth of 
wood and curvilinear surfaces, giving the space an architectural character that differs 
from the general character of the center: In contrast with the handling of the exhibition 
spaces, the auditorium, elaborately designed from the acoustic and technical installa-
tions to the architectonic details of the space, is the ultimate determiner of the activi-
ties taking place inside.

1
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Mimar : Erdal Sorgucu | Atölye E Mimarlık Hizmetleri
Architect  

İşveren : Yenimahalle Belediye Başkanlığı
Commissioned by

yenimahalle belediyesi kültür merkezi (nazım hikmet kültür merkezi)
municipality of yenimahalle cultural center (nazım hikmet cultural center)
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“Kültür Merkezi” arsası, Demetevler Mahallesi kıyısındaki mevcut yerleşim alanı ile sa-
nayi sitelerinin (Gimat ve Ostim) bulunduğu bölgenin kesişim noktasında bulunmakta-
dır. Kentsel dokunun gevşeyip çözüldüğü kentin bu ara kesitinde yer alacak yapının 
tasarımı -yaslanıp ilişkileneceği bir dokunun olmayışı nedeniyle-  kendi başına var olup, 
kendi sözü ve gücüyle kente katılabileceği düşüncesiyle başladı. Tasarıma özgün for-
munu veren eliptik çeper ve bunun üzerinde kurgulanan cephe dinamizmi, yapının kent 
ve kentliyle güçlü bir görsel ilişki kurmasını sağlarken, çok amaçlı salonu ve tiyatroyu 
sararak tekil bir fuaye çözümü getirir. Yapıya ön ve yan yüzeylerden çok sayıda giriş 
verilerek sergi alanlarının yoğun kullanımları desteklenmekte, üst kat çeperde yer alan 
fuaye alanına kolay ve etkin bir şekilde ulaşım sağlanmaktadır. 

Ankara Yenimahalle’de eskiden AOÇ sınırını çizen, bugün kentsel doku içerisinde kalan 
Bağdat Caddesi ile kenti kuzey-güney ekseninde geçen Anadolu Bulvarı, ilçenin konut, 
ticaret, toptancı siteleri, kurum yerleşkeleri bölgelerini birbirinden ayıran iki önemli ula-
şım arteridir. Yenimahalle Belediyesi’nin, iki arterin kesişimine yakın konumlandırdığı 
Nazım Hikmet Kültür Merkezi, bölgenin kentsel referanslardan yoksun bölgesini kültü-
rel etkinliklerle canlandırma girişiminin sonucudur. Konut dokusunun bulvarlara doğru 
gevşediği ve GİMAT ticaret bölgesi ile OSTİM sanayi sitelerinin başladığı sınırda kurulur. 
Müellifin temel tasarım kararı, Bağdat Caddesi üzerinde seyahat eden gözlerin yanı sıra, 
cadde boyunca uzanan kent parkından yaklaşımda uzunca süre perspektifte kalacak 
kompakt eliptik heykelsi formunu algılanır kılmaktır. Kentlinin günlük deneyimine he-
men eklemlenebilecek, geçerken uğranan bir kültür mekânı değil, özellikle niyet edile-
rek, programlanarak gidilen bir yerdir. Bu nedenle kentsel ölçekteki formu insan ölçeği-
ni ikincil kılar; dokuya açılmak üzere farklı alt program parçaları bütünden koparılmaz, 
içeride kendi dünyasını kuran kompakt bir form hedeflenir. Belediyenin bir metropol 
ilçe için görece yetersiz kültür mekânlarını, merkezde değil çeperlere yayarak besleme 
isteği, yapının ölçeği için bir diğer belirleyicidir: 1.600 kişilik oditoryum, 400 kişilik tiyat-
ro, 250 kişilik nikâh salonu, iki sergi salonu, 100’er kişilik meclis toplantı salonları, 350 ki-
şilik kafeterya, sosyal ve kültür etkinlikleri aynı anda barındırma potansiyeline sahiptir. 
Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin tüm salonları eliptik bir kabukla sarılır. Farklı düzen-
deki salonları, yer yer koridorlaşıp genişleyen fuaye ve galeriler dizisi çepeçevre sarar. 
Fuayeleri saran kabuk ilk iki katta şeffaflaşır, üstteki katlarda parka ve bulvara farklı 
perspektifler veren ritmik düzende açık ve kapalı cephe örüntüsüne bürünür. Kapalı 
salonların çeperine yayılan hareketlilik, özellikle geceleri fuayelerden dışa yansıdığında, 
gece saatlerinde sessizliğe ve karanlığa bürünen bölge için iyi bir referans noktası hali-
ne gelir. Müellifin oditoryumu özel akşam yemeklerinden dans gösterilerine, malzeme 
fuarlarından bayi toplantılarına, siyasi parti kongrelerinden masa tenisi turnuvalarına 
uzanan sosyal ve sportif etkinliklere açmak üzere önerdiği farklı mekân kurguları, sabit 
koltuk düzeninin tercih edilmesi nedeniyle zenginliğini bir miktar yitirmiştir.
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The site of the “Cultural Center” is located at the intersection of a existing settlement at 
the edge of Demetevler district and the region that houses the industrial zones Gimat 
and Ostim. At this intersection, where the urban pattern dissolves and there is no refer-
ence pattern to relate the new building to, the design was based on the concept that 
the building should exist by itself, becoming a part of the city with its own power and 
statement. The elliptical periphery that constitutes the authentic form of the design 
and the façade dynamism constructed on this form establish a strong visual relation-
ship with the city and its inhabitants, while embracing the multi-purpose hall and the 
theater to resolve them around a single foyer. The multiple entrances from the front 
and side surfaces support the intense use of the exhibition spaces while providing an 
efficient access to the foyer located at the periphery of the upper floor.

In the Yenimahalle district of Ankara; Bağdat Street, which used to define the border 
of AOÇ, but is now located within the urban texture and Anadolu Boulevard, which 
extends along the north – south axis of the city are the two main transportation arter-
ies that separate the residential and commercial areas, wholesale sites and institution 
campuses from each other. Located at the intersection of the two arteries, Nazım Hik-
met Cultural Center was constructed by the Municipality of Yenimahalle in an attempt 
to enliven a region without urban references or cultural activities. It was established at 
the border where the residential pattern loosens towards the boulevards and GİMAT 
Commercial Zone and OSTIM Industrial Zone begin. As the main design principle, the 
architect aimed to make the compact elliptical sculptural form perceptible and keep it 
in view for a long time for the moving eyes traveling along Bağdat Street as well as the 
people approaching from the urban park. It is not a place that can instantly become 
involved in the daily experience of the inhabitants, or a cultural center that one can visit 
while passing by, but rather a place intentionally visited by plan. Consequently, human 
scale is considered secondary in its urban form. The components of the sub-program 
are not detached from the whole to open out to the existing texture. In contrast, the 
designer aims to achieve a compact form that establishes its own atmosphere in the 
interior space. Another determinant of the building scale is the choice of the municipal-
ity to nourish the cultural spaces relatively insufficient for a metropolitan district by 
spreading them at the periphery rather than gathering them at the center: The 1600-
seat auditorium, the 400-seat theater, the 250-seat wedding hall, two exhibition halls, 
assembly halls each with a capacity of 100 seats and the 350-seat cafeteria have the 
potential to host  various social and cultural activities simultaneously.

All the halls of Nazım Hikmet Cultural Center are embraced by an elliptical shell. The 
halls have varying organizations and are surrounded by a sequence of foyers and gal-
leries that vary in width. The shell embracing the foyers is transparent at the first two 
floors, and transforms into a rhythmic pattern of open and closed surfaces that provide 
different perspectives towards the park and the boulevard at the upper floors. The 
movement spreads towards the periphery of the enclosed halls and light is reflected 
out of the foyers, especially during the night, becoming a good point of reference in 
a region where silence and darkness dominate the night. Although it was the design-
er’s proposal to use the auditorium space flexibly with varying spatial organizations 
appropriate for banquets, dance performances, commercial fairs, franchise meetings, 
congresses of political parties and table tennis tournaments, this richness has been 
partially lost due to the use of fixed seating order.

1
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Burak Altınışık

ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 1989’da lisans, 1993’te yüksek lisans programını tamamladı. 1989-1998 yılları arasında birçok 
organizasyon ve mimarlık firmasında büyük ölçekli projelerde çalıştı. 1998 yılında ortak olduğu Öncüoğlu + ACP’de proje 
tasarımı, şantiye yönetimi, kontrolörlük ve proje koordinasyonu üzerine çalışmalar sürdürüyor. Ulusal mimarlık yarışma-
larında iki ödül kazanmış, projeleri Cityscape, CRE gibi uluslararası ödüle layık görülmüştür.
Altınöz completed his undergraduate program in 1989 and graduate program in 1998 at the Department of Architecture at METU.  
Between 1989 and 1998, he worked on large-scale projects in various organizations and architectural firms. He continues his professional 
practice at Öncüoğlu Mimarlık, where he became a partner in 1998, focusing on architectural design, construction site management, 
control works and project coordination. He has received 2 awards in national architectural competitions and has been awarded in inter-
national programs, including Cityscape and CRE.

Mimarlıkta lisans (1986), yüksek lisans (1988) ve doktora (1997) eğitimini İTÜ’de tamamladı. İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü öğretim üyesidir. Mimari detay tasarımı, yapı elemanları tasarımı, yapı fiziği, mimarlıkta teknoloji eğitimi ve yapım 
teknikleri alanlarında araştırma ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma ve eğitim çalışmalarına paralel gerçek-
leştirdiği mesleki çalışmalar kapsamında tasarım alanında ödüller aldı.
Altun completed his undergraduate (1986), Graduate (1988) and PhD (1997) education at ITU. He is currentlz an instructor at the Depart-
ment of Architecture at ITU. He carries out research and education activities on the design of architectural details and building compo-
nents, building physics, construction techniques and technological education in architecture. He has received various design awards with 
his professional practice carried out parallel to his research and education activities.

1963’te Ankara’da doğdu. 1982’de Galatasaray Lisesi’nden, 1986’da MSÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1986-1987 
yıllarında Metcalf Mimarlık Bürosu’nda çalıştı. 1992 yılında MSÜ 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’te devam etmektedir. Gerek atölye yürütücüsü, gerekse jüri üyesi olarak, 
Türkiye’de ve yurt dışında pek çok üniversitede görev yaptı ve çeşitli sempozyumlara konuşmacı olarak katıldı.
Born in Ankara in 1963, Arolat graduated from Galatasaray High School in 1982 and the Faculty of Architecture at MSU in 1986. He worked 
at Metcalf Architectural Office between 1986-87. He completed his graduate education at the Faculty of Architecture at MSU in 1992. 
Between 1987-2004, he worked as a designer / partner at Arolat Mimarlık. He continues his professional practice today at EAA – Emre 
Arolat Architects, which he founded together with Gonca Paşolar in 2004. He has contributed to numerous universities in Turkey and 
abroad as a workshop director, jury member and lecturer.

1964 yılında İstanbul’da doğdu, 1986 Mimar (İTÜ), 1989 yılında Y.Mimar - Peyzaj Mimarı (YTÜ), 2000 yılında doktor (İTÜ) 
unvanlarını aldı. Tasarımcı, mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanında ulusal ve uluslararası birçok projeye katılmış, birçok 
yarışmada ödül kazanmış, tasarımları ulusal ve uluslararası birçok dergide yayınlanmıştır.

Born in Istanbul in 1964, Aslan received the titles of Architect in 1986 (ITU) MLandscape Architect in 1989 (YTU) and PhD 
in 2000 (ITU). The designer has contributed to several national and international projects in the fields of architecture and 
landscape architecture; with his designs published in numerous national and international periodicals.

Cem Altınöz

M. Cem Altun

Emre Arolat 

Deniz Aslan

Saltuk Akatay 

1990-1995 yılları arasında DEÜ Mimarlık Fakültesi’nde lisans, 1995-1998 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde yük-
sek lisans eğitimi aldı. 2007-2014 yılları arasında YTÜ Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı’nda doktorasını tamamladı. 2002-
2005 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, 2005-2008 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi’nde ders verdi; 2008’den 
bu yana Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2010 yılında Gül Köksal ile birlikte XII. Ulusal 
Mimarlık Ödülleri’nde Koruma-Yaşatma dalında başarı ödülü aldı.
Burak Altınışık carried out his undergraduate studies at DEU Faculty of Architecture between 1990 and 1995 and his graduate studies 
at the METU Faculty of Architecture between 1995 and 1998. He carried out his PhD studies between 2007 and 2014 at the History and 
Theory of Architecture program at YTU. He worked as an instructor at DEU between 2002 and 2005 and Kocaeli University between 2005 
and 2008. He has been teaching at Bahçeşehir University since 2008. He received the National Architectural Award XII on Conservation-
Restoration in 2010 together with Burak Altınışık.

1998’de İTÜ Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Programı’nda yüksek lisans eğitimini “Ter-
kos Pompa İstasyonu Restorasyon Projesi” başlıklı teziyle 2003’te tamamladı. 1997-2005 yılları arasında pek çok koruma 
ve onarım  projesinde yer aldı. Meslek hayatına 2005 yılında kurduğu firmasında devam ediyor. Tarihî eser restorasyonu 
alanında çok sayıda proje, uygulama ve danışmanlıkları vardır.
Akatay graduated from the Department of Architecture at ITU in 1998. He completed his graduate education in the Restoration program 
at ITU in 2003, with his thesis titled “Terkos Pump Station Restoration Project”. Between 1997 and 2005, he took part in numerous con-
servation and restoration projects. He continues his professional practice today at his own company, which he founded in 2005. He has 
carried out many projects, implementations and consultancies in the field of restoration of historical buildings.
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2006 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Ankara ve İzmir’de çeşitli bürolarda çalıştı. Ulusal ve 
davetli mimari proje yarışmalarında altısı birincilik olmak üzere çeşitli ödül ve mansiyonlar aldı. Mimari proje yarışma-
larıyla başlayan çalışmalarını, 2009’da İzmir’de ve 2011’den beri Ankara’da yer alan, kurucusu olduğu SCRA Mimarlık’ta 
sürdürmektedir. 
Cinasal graduated from the Department of Architecture at Gazi University in 2006. She has worked at various offices in Ankara and Izmir. 
She has received various awards and honorable mentions in national and invited architectural competitions, six of which were first prize. 
Cinasal continues her practice today at SCRA Mimarlık, where she is a founding partner. SCRA Mimarlık was established in Izmir in 2009 
and has been located in Ankara since 2011.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2004’te mezun oldu. Ulusal ve davetli mimari proje yarışmalarında beşi 
birincilik olmak üzere çeşitli ödül ve mansiyonlar aldı. Çalışmalarını 2009’da İzmir’de ve 2011’den beri Ankara’da yer alan, 
kurucusu olduğu SCRA Mimarlık’ta sürdürmektedir. TOBB ETÜ’de Mimari Tasarım stüdyosunda yarı zamanlı öğretim gö-
revlisi olarak görev yapmaktadır. 
Avcı graduated from the Department of Architecture at Dokuz Eylül University in 2004. He has received various awards and honorable 
mentions in national and invited architectural competitions, five of which were first prize. He continues his practice at SCRA Mimarlık 
where he is a founding partner. SCRA Mimarlık was established in Izmir in 2009 and has been located in Ankara since 2011. Avcı currently 
works as a part-time instructor at the Architectural Design Studio at TOBB ETU.

Ankara’da doğdu. 1983’te KSÜ’de mimarlık eğitimini tamamladı. 1994’te İstanbul’da Global Architectural Development 
(GAD)  firmasını kurdu.  Yaptığı projeler arasında ofis binaları, kamusal ve ticari alanlar ve Türkiye, Maldivler, BAE, Amerika 
ve Libya’da konut projeleri bulunmaktadır. 2001 yılından bu yana,  Ecole Spéciale d’Architecture (Paris), YTÜ ve İTÜ’de  ders 
vermektedir. İstanbul, New York, Bodrum ve Dubai’de ofisleri bulunmaktadır.
Born in Ankara, Avcıoğlu completed his undergraduate education on architecture at KSU in 1983. In 1994, he established Global Archi-
tectural Development (GAD) in Istanbul. His projects include office buildings, public and commercial areas and residential developments 
in Turkey, Maldives, UAE, USA and Libya. Since 2001, Avcıoğlu teaches at Ecole Speciale d’Architecture (Paris), YTU and ITU. He has offices 
in Istanbul, New York, Bodrum and Dubai.

1944’te Ankara’da doğdu. ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1967’de yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Toğrul Devres ve 
Doruk Pamir ile çalıştı.  1973’te gittiği Caracas, Venezuela’da “Arquitectura Beckhoff” firmasında tasarım ve yöneticilik yap-
tı. 1981’de “Ayanlar & Siebert” adlı kendi ofisini kurdu. 1987’de döndüğü İstanbul’da Koç Topluluğu’na bağlı kuruluşlarda 
tasarım ve uygulama projeleri yürüttü. 2010’dan sonra “Ayanlar Mimarlık” ofisinde çalışmalarını sürdürdü. Ocak 2015’te 
vefat etti.
Ayanlar was born in Ankara in 1944. He received his graduate degree from the Department of Architecture at METU in 1967. In addition 
to having worked with Toğrul Devres and Doruk Pamir, Ayanlar went to Caracas, Venezuela in 1973, where he worked as a designer and 
director at the “Arquitectura Beckhoff” company. He established his own office “Ayanlar & Siebert” in 1981. Returning to Istanbul in 1987, 
he continued to carry out architectural design and implementation projects at organizations and foundations of the Koç Group. After 
2010, he carried out his practice at “Ayanlar Mimarlık”. He died in January 2015.

1981’de Ankara’da doğdu. 2003’te ODTÜ Mimarlık Bölümü’nü, 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yük-
sek Lisans Programı’nı tamamladı. Dördü birincilik, ikisi WAF kategori finalistliği olmak üzere ulusal ve uluslararası mimari 
yarışmalarda 19 ödül kazandı. “kolokyum.com”un kurucularından biridir. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi 
bünyesinde yarı zamanlı öğretim üyeliği görevlerini sürdürüyor.
Evren Basbuğ was born in Ankara in 1981. He graduated from the METU Department of Architecture in 2003 and completed the Architec-
tural Design Graduate Program at Istanbul Bilgi University in 2009. He has received 19 awards in national and international architectural 
competitions, four of them being first prize and two of them as a finalist at WAF. He is one of the founders of “kolokyum.com”. He 
continues to work as a part-time instructor at Izmir University of Economics and Yaşar University.

1984’te Ankara’da doğdu. 2009’da ODTÜ Mimarlık Bölümü’nü tamamladı. İkisi birincilik, ikisi WAF kategori finalistliği olmak 
üzere 12 ödül kazandı.
Umut Başbuğ was born in Ankara in 1984. He graduated from METU Department of Architecture in 2009. He has received a total of 12 
awards, 2 of them being the first prize and 2 of them as a finalist at WAF.

Seden Cinasal Avcı

Ramazan Avcı

Gökhan Avcıoğlu

Fahrettin Ayanlar

Evren Başbuğ

Umut Başbuğ
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1934 Denizli doğumlu Cengiz Bektaş, yüksek öğrenimini DGSA Süsleme ve Mimarlık Bölümleri ile Münih Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’nde yaptı. Almanya’da serbest mimar olarak çalıştı. 1962-63 öğretim yılında ODTÜ İnşaat İşleri Başkan-
lığı Mimarlık işliğini yönetti. 1963’te Ankara’da Oral Vural ile birlikte kendi mimarlık işliğini kurdu. İki kez Ulusal Mimarlık 
Ödülü’nü, 2001 yılında Uluslararası Ağa Han Ödülü’nü kazandı. 2014’te ilk Uluslararası Mimar Sinan Ödülü’nün sahibi oldu.
Born in Denizli in 1934, Bektaş completed his university education at the Departments of Decoration and Architecture at DGSA, and the 
Faculty of Architecture at Munich Technical University. He has worked as a freelance architect in Germany. Between 1962 and 1963, he 
directed the Architecture Workshop at METU Directorate of Construction Works. In 1963, he established his own Architecture Workshop 
in Ankara together with Oral Vural. He has received the National Architecture Award twice, and the International Aga Khan Award for 
Architecture in 2001. He was awarded the first International Mimar Sinan Award in 2014. 

1945’te İstanbul’da doğan Cafer Bozkurt, 1968‘de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. Kariyeri boyunca çe-
şitli ulusal ve uluslararası mimarlık ödüllerine layık görüldü, pek çok mimarlık yarışmasına jüri üyesi ve üniversitelere da-
vetli öğretim görevlisi olarak çağrıldı. TSMD ve İSMD’nin yanı sıra İstanbul’da sırası ile Tarihi Yarımada’dan ve Boğaziçi’nden 
sorumlu Koruma Yüksek Kurulları’nda üyelik ve başkanlık yaptı.
Born in Istanbul in 1945, Cafer Bozkurt graduated from the Faculty of Architecture at ITU with his first degree in 1968. During his profes-
sional career, Bozkurt has received several national and international architectural awards and has been invited as a member of the jury 
to many architectural competitions and as a visiting instructor for various schools of architecture. He has taken part as a member and 
president of the executive boards of TSMD and ISMD, as well as the Councils of Conservation responsible for the Historical Peninsula and 
the Bosphorus in Istanbul.

Cengiz Bektaş

Cafer Bozkurt

Mimarlık eğitimini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. 1990’da aynı okuldan “Şehir Mimarisi” üzerine hazırladığı tez ile 
yüksek lisans derecesini aldı. 1993’e kadar çeşitli bürolarda proje mimarı olarak çalıştı ve yarışmalara katıldı. 1993 yılından 
beri kendi mimarlık bürosunda serbest mimarlık çalışmalarını sürdürmektedir. 
Çetin completed her architectural education at the Department of Architecture at METU. She received her graduate degree from the 
same school in 1990, with her thesis on “The Architecture of the City”. She worked as an architect in various offices and participated in 
competitions until 1993. Since 1993, she has continued to carry out architectural practice at her own office.

N. Müge Cengizkan 

Tülin Çetin

Mimar, Editör, Küratör. Mimarlar Odası Genel Merkezi, (yarı zamanlı) Yayın, Sergi, Mimarlık Programları Yürütücüsü. MİMAR-
LIK Dergisi Editörü (2002-14). Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri program koordinatörü; 2008, ‘10, ‘12, ‘14 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, 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 2008, 2010, 2012 
and 2014 books National Architectural Awards: Buildings, Projects, Ideas. Director of the Memorial Program and the Sinan Awarded Ar-
chitects programs, which include research, symposiums, exhibitions and book publications. Editor of several architectural monographies 
including Seyfi Arkan, Danyal Çiper and Erkut Şahinbaş.

“Yazıcı Evi” ile Ağa Han, “Maslak Acıbadem” ve “Liv Ulus” hastaneleri ile WAF’da finalist olan Zoom TPU’nun kurucu ortağı 
olan Çırpıcı; hastane, otel, mağaza, okul, ofis ve oditoryumlar için mimari ve iç mimari projeler üretiyor. Mimar Sinan 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım stüdyolarında eğitmen olan, üniversitelerin çalıştaylarına katılan ve konuşmalar yapan 
Çırpıcı, İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimine devam ediyor.
As a finalist at Aga Khan Architectural Awards with Yazıcı House and at WAF with Maslak Acıbadem and Liv Ulus Hospital projects,  
Levent Çırpıcı, a founding partner of Zoom TPU, works on architectural and interior design projects for hospitals, hotels, retail shops, 
schools, offices and auditoriums. Çırpıcı participates in the Architecture and Design studios at Mimar Sinan University of Fine Arts as an 
instructor and contributes to various workshops at universities and giving lectures. He is also continuing his education in the field of 
Sociology at Istanbul University.

Levent Çırpıcı

1976 yılında İstanbul’da doğdu. Ön lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Bölümü’nde tamamladı. 2002 yılında 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde lisans öğrenimi gördü. 2008 yılında Mimari Tasarım 
Fikirleri’ne katıldı.
Deniz Ekim Çubukçu was born in Istanbul in 1976. She received her associate degree at the Department of Restoration at Yıldız Technical 
University. She completed her undergraduate education at the Department of Interior Architecture at the Faculty of Fine Arts at Marmara 
University. She joined Mimari Tasarım Fikirleri in 2008.

Deniz Ekim Çubukçu
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1993 yılında mimarlık mesleğine başlayan Demirtaş, çalışmalarına koruma dalında devam etmektedir. Sirkeci Tren Garı, 
Myra Antik Tiyatrosu, Mardin Kalesi, Bitlis Kalesi, Rumkale, Anıtkabir ve Uzunköprü çalıştığı yapılar arasındadır.
Having started professional practice in architecture in 1993, Demirtaş now works in the field of conservation. Sirkeci Train Station, Myra 
Antique Amphitheater, the Castle of Mardin, Castle of Bitlis, Rumkale, Anıtkabir and Uzunköprü are among the buildings that she has 
worked on.

Nuran Demirtaş

1976’da Çorum’da doğdu. 1998’de Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 2002’de yüksek  lisansını  
İYTE’de  tamamladı. 2002’den bu yana Dokuz  Eylül Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. 2004 yılında Fer-
hat Hacıalibeyoğlu ve Orhan Ersan ile birlikte oluşturdukları İkiartıbir tasarım grubu ile çalışmalar yapıyor. 2004 yılından  
itibaren katıldıkları ulusal mimari proje yarışmalarından çeşitli ödülleri bulunmaktadır.  
Born in Çorum in 1976, Dokgöz graduated from the Faculty of Architecture at Dokuz Eylül University in 1998. He completed his graduate 
education at IYTE in 2002. He has been working as a research assistant at Dokuz Eylül University since 2002. He continues his design 
practice with İKİARTIBİR design group, which he formed together with Ferhat Hacıalibeyoğlu and Orhan Ersan in 2004. He has received 
various awards in national architectural competitions.

Deniz Dokgöz

1999’da ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden lisans, 2001’deyüksek lisans derecelerini aldı. Çeşitli firmalarda 
proje mimarı, proje ve grup yöneticisi olarak çalıştı. 2003’ten bu yana kendi proje ofisinde çalışıyor. Özellikle tasarım 
süreç yönetimi ve proje koordinasyon alanlarında uzmanlaşmış olup tasarım yönetimi üzerine doktora eğitimine devam 
etmektedir. Aynı zamanda BREEAM değerleme uzmanlığı sertifikasına sahiptir.
Duran graduated from the undergraduate program at the METU Faculty of Architecture in 1999 and the graduate program at the same 
university in 2001. She has worked at various companies as a design architect, project and group director. She has been carrying out 
professional practice at her own offices since 2003. She is specialized in Design Process Management and Project Coordination and is 
working on her PhD in Design Management. She is certified as a BREEAM evaluation specialist.

Özge Selen Duran

İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim görevlisidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, 
ABD’de Pratt Üniversitesi’nde tasarım stüdyolarına katkıda bulunmuştur. Sardinia Mangiabarche Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin 
Küratörler Kurulu’nda ve Hollanda’da doğal hayat ve biyoçeşitlilik konularında araştırmalar yürüten Rubicon Foundation’ın 
yönetim kurulunda görev yapmaktadır. 2014 Uluslararası Venedik Mimarlık Bienali’nin Türkiye Bilim Komitesi’nde yer al-
mıştır.
Erdem is currently an instructor at the Department of Architecture at ITU. She has contributed to the design studios at Istanbul Bilgi 
University, Uludağ University, Mardin Artuklu University and Pratt University in the USA. She is a member of the Curators Council of the 
Sardinia Mangiabarche Contemporary Arts Gallery and member of the executive board at Rubicon Foundation (Holland), which directs 
research on natural life and biodiversity. She participated in the Turkish Scientific Committee of International Venice Architecture Bien-
nale in 2014.

Arzu Erdem

İstanbul ve Ankara’da mimarlık uygulamaları yapmakta, etkileşimli teknolojiler ve işitsel sanatlarda üretimde bulunmak-
tadır. Mimarlık ve kentsel tasarım yarışmalarında dereceleri ve tamamlanan yapıları ile çeşitli ödüller almıştır. ODTÜ’den 
elektronik mühendisliği, Harvard Üniversitesi’nden mimarlık diploması sahibi olan Emre Erkal, mimarlık doktora çalışma-
sını 2006 yılında İTÜ’de tamamlamıştır.
Practicing architecture in Istanbul and Ankara, Emre Erkal works in the fields of interactive technologies and auditory arts. He has re-
ceived several awards in architectural and urban design competitions, in addition to various awards received by the recognized buildings 
of his office. Having studied Electronic Engineering at METU and Architecture at Harvard University, Erkal completed his PhD studies at 
ITU in 2006.

Emre Erkal

1983’te Malatya’da doğdu. 2006’da Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2008’de Arif Suyabatmaz 
ile Suyabatmaz Demirel Mimarlık’ı kurdu. 2011’de  “Europe 40 Under 40” Ödülü’nü alarak Avrupa’nın en iyi 40 genç mimarı 
arasına girdi. 2014’te TSMD, İstanbul SMD ve İzmir SMD tarafından Türkiye’nin en iyi genç mimarı seçildi. YTÜ Tasarım 
Stüdyosu’nda yarı zamanlı stüdyo yürütücülüğü yapmaktadır.
Born in Malatya in 1983, Demirel graduated from the Department of Architecture at Yıldız Technical University in 2006. In 2008, he founded 
Suyabatmaz Demirel Mimarlık together with Arif Suyabatmaz. Selected as one of the forty best young European architects,  he received 
the “40 under 40 Europe” award in 2011. He was selected as the best young architect of Turkey by TSMD, İstanbul SMD and Izmir SMD in 
2014. He works as a part-time studio director at the design studio at YTU.

Hakan Demirel
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1974’te Konya’da doğdu. 1997’de Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Tasarım-
hane’nin kurucu ortağı ve baş tasarımcısı olarak 2000 yılından bu yana ortağı Oben Karatepe ile birlikte mimari, iç mimari 
ve görsel iletişim alanlarında işler üretiyor.
Born in 1974 in Konya, Erkan graduated from the Department of Interior Architecture and Environmental Design in 1997. Having carried 
out professional practice for 17 years, she is the founding partner and the chief designer of Tasarımhane, working in the fields of archi-
tecture, interior architecture and visual communication design together with her partner Oben Karatepe.

Güzin Erkan

1982’de Manisa’da doğdu. 2003’te Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2006’da Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. İzmir’de çeşitli  mimarlık bürolarında çalıştı, 2005 yılında Deniz Dokgöz ve  
Ferhat Hacıalibeyoğlu ile birlikte kurduğu  İkiartıbir Mimarlık’la katıldığı birçok mimari proje yarışmasında ödül aldı. Çeşitli 
yapıları inşa edildi. 2006’dan bu yana çeşitli okullarda mimari proje stüdyoları yürütmektedir.
Born in Manisa in 1982, Ersan graduated from the Department of Architecture at SDU in 2003. He completed his graduate education at 
DEU in 2006. He has worked in various architectural offices in Izmir. In 2005, he received an award in an architectural competition with 
İKİARTIBİR Mimarlık, which he founded together with Deniz Dokgöz and Ferhat Hacıalibeyoğlu. He has seen design projects through to 
completion. He has been participating in architectural design studios of various schools as a part-time instructor since 2006.

Orhan Ersan 

1945’te İstanbul’da doğdu. 1969’da DGSA Mimarlık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1975’te DMMA’da yüksek lisansını 
tamamladıktan sonra İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nde doktora yaptı. 1969 yılından itibaren çeşitli fakültelerde asistan ve öğre-
tim görevlisi olarak çalıştı. 1980’de kurduğu bürosunda otuz yılı aşkın süredir restorasyon projeleri ağırlıklı olmak üzere, 
fabrika, otomobil showroom, müze, konut gibi çok sayıda yapı yaptı. Çok sayıda kitap, makale ve günlük gazete yazıları 
bulunmakta.

Born in Istanbul in 1945, Genim graduated from the School of Architecture at DGSA in 1969. He completed graduate stu-
dies at DMMA (1975) and his PhD at the Faculty of Literature at I.U. Starting from 1969, he worked as a research assistant 
and instructor in various departments. He established his own office in 1980, and with a focus on restoration projects, he 
completed several buildings including factories, automotive showrooms, museums and residences. He has had several 
books, essays and articles published in daily newspapers.

M. Sinan Genim

1988’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde lisans, 1993’te ODTÜ’de Restorasyon Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamam-
ladıktan sonra Ankara’da 1991 yılında VEN Mimarlık firmasını kurdu. Girdiği yarışmalarda ulusal ve uluslararası birçok 
ödülü vardır. 2003’ten bu yana üniversitelerde ders verdi, birçok mimari ve tasarım seminer, panel ve kongreye katıldı, 
çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği yaptı.
Gül Güven graduated from the ITU Department of Architecture in 1998 and completed graduate studies at the Department of Restoration 
at METU in 1993. She founded Ven Mimarlık in Ankara in 1991. She has received several awards in national and international competi-
tions. She has been teaching at various universities since 2003 and has participated in numerous seminars, panels and congresses on 
architecture and design, in addition to taking part as a member of the jury in various competitions.

Gül Güven

1982’de ODTÜ Mimarlık Bölümü’nü tamamladı. Newcastle upon Tyne Üniversitesi’nde “Mimarlıkta Eleştiri” üzerine çalıştı 
ve aynı konuda ODTÜ’den doktora derecesi aldı. Halen ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. Üçü birincilik olmak 
üzere çok sayıda ödül ve mansiyon kazanmıştır. Projelerini ağırlıklı olarak üniversite bünyesinde gerçekleştiren Güzer’in 
tasarımları arasında yer alan MATPUM yapısı 2008 yılında YEM Ödülü’ne, Zeugma Müzesi 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı 
Ödülü’ne layık bulunmuştur. 
Güzer graduated from the Department of Architecture at METU in 1982. He studied “Criticism in Architecture” at the University of New-
castle upon Tyne and received his PhD degree from METU on the same subject. He is currently an instructor at the Department of Archi-
tecture at METU. He has received several awards and honorable mentions, three of which were first prize. A majority of his works have 
been carried out within the university. The MATPUM building designed by him received the YEM Award in 2008 and Zeugma Museum 
received the Presidential Award in 2012.

Celal Abdi Güzer

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans düzeyinde mimarlık stüdyo, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 
mimarlık tarihi dersleri vermektedir. Erken modern kentler ve mimarlık tarihi, özellikle de gümrük ve çarşılarla ilgili 
araştırmalarını çeşitli yayınlarla sürdürmektedir. Tarihî ve doğal çevrede yeni yapıların tasarlanması konusuna odaklanan 
projeler gerçekleştirmiştir. 
Erkal is an instructor at the Department of Architecture at METU. He teaches History of Architecture classes at graduate and PhD level, as 
well as an undergraduate design studio. He continues his studies on early modern cities, the history of architecture and especially histori-
cal customs and bazaars with publications on all of these subjects. He has carried out projects focusing on the design of new buildings 
in historical contexts and natural environments.

Namık Erkal
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1969’da İstanbul’da doğdu. 1993’te İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1992-1994 yılları arası Turgut Cansever’in 
bürosunda çalıştığı dönemden bu yana, mesleki faaliyetini Cem İlhan ile birlikte TeCe Mimarlık çatısı altında sürdürüyor. 
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde atöltye çalışmalarına katıldı, jüri üyeliklerinde bulundu. 2003-2006 yılları arasında CNNTürk’te 
yayınlanan Design360 programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi.  
Born in 1969 in Istanbul, Hadi graduated from the Department of Architecture at ITU in 1993. Following the period she spent working with 
Turgut Cansever between 1992 and 1994, she continues her professional practice today together with Cem İlhan at TeCe Mimarlık. She 
has participated in studios and workshops at the Department of Architecture at ITU and has contributed to the studios as a jury member. 
Between 2003 and 2006, she was the producer / presenter of the Design360 TV series on CNNTurk.

Tülin Hadi

Ankara’da doğdu. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Tabanlıoğlu Mimarlık Danışmanlık’a katıldı ve iki yıl burada 
çalıştı. 1997’den beri M-Ofis Mimarlık kurucu ortağı olarak profesyonel çalışmalarını sürdürmektedir.
Born in Ankara, İğdelipınar graduated from the Faculty of Architecture at ITU. He joined Tabanlıoğlu Mimarlık and worked there for two 
years. Since 1997, he has carried out his professional practice as the founding partner of M-Ofis Mimarlık.

Serkan İğdelipınar

1966’da Diyarbakır’da doğdu. 1987’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1989’da Londra Architectural Association 
School of Architecture’da yüksek lisans yaptı. 2008’de YTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Bölümü’nde doktora eğitimini tamam-
ladı.  1992’de kendi bürosunu kurdu. 1994’te Tülin Hadi ile ortak çalışmaya başladı. 2006 yılında Genç Mimar Ödülü’nü aldı. 
Halen Bilgi Üniversitesi’nde tasarım stüdyosu yöneticiliğini sürdürüyor.

Born in 1966 in Diyarbakır, İlhan graduated from the Department of Architecture at ITU in 1987. He completed his graduate 
studies at the Architectural Association School of Architecture in London in 1989, and his PhD studies at the Construction 
Department of the Faculty of Architecture at YTU in 2008. He founded his own office in 1992, and started working with 
Tülin Hadi in 1994. He received the “Young Architect Award” in 2006. He continues to work today as a design studio 
director at Bilgi University.Cem İlhan

2004’te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Okul süresince Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri, 
Emre Arolat Mimarlık ve Arkitera’da staj yaptı. 2004-2006 yılları arasında Brigitte Weber Architects’te, 2006-2009 yılları ara-
sında Geomim’de, 2009-2011 yılları arasında ise Kocacıklıoğlu Mimarlık’ta çalıştı. 2012’de Bilge Kalfa’yla Hâlükâr Mimarlık’ı 
kurdu.
Gamze Işcan graduated from the Department of Architecture at Yıldız Technical University in 2004. During her education, she worked as 
a practicing architect at Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri, Emre Arolat Mimarlık and Arkitera. She worked at Brigitte Weber Architects 
between 2004 -2006, at Geomim between 2006 -2009 and at Kocacıklıoğlu Mimarlık between 2009 -2011. In 2012, she founded Halükar 
Mimarlık together with Bilge Kalfa.

Gamze İşcan

Ferhat Hacıalibeyoğlu 

1979’da Sivas’ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı aynı üniversitede 
araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002-2005 yılları arasında yüksek lisansını tamamladı. Halen doktora çalış-
malarına devam ediyor. 2004 yılında Deniz Dokgöz ve Orhan Ersan  ile birlikte oluşturdukları İkiartıbir tasarım grubu ile 
çalışmalar yapıyor. 2004 yılından itibaren katıldıkları ulusal mimari proje yarışmalarından çeşitli ödülleri bulunmaktadır. 
Born in Sivas in 1979, Hacıalibeyoğlu graduated from the Faculty of Architecture at Dokuz Eylül University and went on to work as a 
research assistant at the same university. He completed his graduate program between 2002-2005 and is currently working on his PhD 
studies. He continues his design practice with İKİARTIBİR design group, which he formed together with Deniz Dokgöz and Orhan Ersan in 
2004. He has received various awards in national architectural competitions that they have participated in since 2004.

1964 İstanbul doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1986 yılında mezun olmuştur. 1991 yılın-
dan beri Metex Tasarım Ofisi’ni yönetmektedir.

Born in Istanbul in 1964; he graduated from the Faculty of Architecture at Istanbul Technical University in 1986. He is the 
director at Metex Design Office since 1991.

Sinan Kafadar
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Peyzaj yüksek mimarı, Nuhoğlu - Aygen Kancı Peyzaj Ofisi’nin kurucu ortağı olan Aygen Kancı Ankara Üniversitesi ve 
Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Gelibolu Milli Parkı Uluslararası Tasarım Yarışması, Gölbaşı 
Çevre Düzenleme Yarışması, İstanbul Deniz Müzesi, İzmir Opera Binası gibi yarışmalarda ödül alan çalışmaları vardır. Halen 
serbest tasarımcı olarak çalışmakta ve ÇEKÜL Akademi’de eğitmenlik yapmaktadır. 

MLandscape Arch and founding partner of Nuhoğlu – Aygen Kancı Landscape Office; Aygen Kancı worked as an instructor 
at Ankara University and Mimar Sinan University. She has works awarded in significant competitions such as the Interna-
tional Design Competition for Gallipoli National Park, Gölbaşı Environmental Design Project Competition and architectural 
design competitions for Istanbul Naval Museum and Izmir Opera Building. She works as a free-practice designer and 
continues to teach at ÇEKÜL Academy.Aygen Kancı Kemaloğlu

1984’te Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1993’te ODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü’nde 
yüksek lisansını tamamladı. 1991-1997 yılları arasında kurucusu ve genel müdürü olduğu Ano Yapı’da çeşitli projeler ger-
çekleştirdi. 1998’den beri Öncüoğlu + ACP’de ortakları ile çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal mimarlık yarışmalarında iki ödül 
kazanmış, projeleri Cityscape, CRE gibi birçok uluslararası ödüle layık görülmüştür.
Kaya graduated from the Faculty of Architecture at Selçuk University. He completed his graduate education at the Department of Res-
toration at METU. Between 1991 and 1997, he carried out various projects at Ano Yapı, where he was the founder and general director. 
Since 1998, he continues his practice together with his partners at Öncüoğlu Mimarlık. He has received 2 awards in national architectural 
competitions and has been awarded in international programs, including Cityscape and CRE.

Önder Kaya 

İstanbul Erkek Lisesi’nden sonra, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise YTÜ Restorasyon 
Anabilim Dalı’nda tamamladı. Anadolu mimarlığının tarihsel süreci konulu mimarlık yayınları ve çevre koruma çalışmala-
rının yanı sıra, yarışmalarda ve jürilerde yer aldı. MKZK Mimarlık ofisinde çalışmalarını sürdürmektedir.
After Istanbul High School, Keskin completed his undergraduate education at Mimar Sinan University and graduate education at the 
Restoration Department of YTU. Besides architectural publications on the historical process of Anatolian architecture and studies on 
environmental conservation, Keskin has participated in various competitions and juries. He continues professional practice today at 
MKZK architectural office.

Y. Metin Keskin

İzmir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nü birincilikle bitirdi. Adana Büyükşehir 
Belediyesi’nde çalışarak, kentsel rekreasyon projeleri tasarladı. Antalya ve Bodrum’da yazlık siteler, oteller ve AVM peyzaj 
projeleri tasarladı. Halen İstanbul’da eski eser yalılar, köşk bahçeleri ve çeşitli şirketlerin çevre düzenlemeleri, AVM vb. 
alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.
Born in İzmir, Kılınç graduated from the Department of Landscape Architecture at the Faculty of Agriculture at Ankara University at the 
top of her class. She has worked for the Metropolitan Municipality of Adana, designing urban recreation projects. She has also worked 
on the landscape design of summer housing, hotels and shopping malls in Antalya and Bodrum. She is currently working on the environ-
mental design of historical waterfront mansions, gardens, spaces of various companies and shopping malls.

Esin Kılınç

2006’da İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İTÜ Mimari Tasarım Programı’nda tamamladı. 
2007’de Evren Uzer ve Okay Karadayılar ile imkanmekan’ı kurdu ve projeyle Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde “Mesleğe Katkı 
Jüri Özel Ödülü”nü aldı. 2007-2010 yılları arasında Han Tümertekin’le çalıştı. 2010’da British Council’ın yürüttüğü “My City” 
projesinde Türkiye’de beş ilin mimari koordinatörlüğünü yaptı. 2012’de Gamze İşcan’la Hâlükâr Mimarlık’ı kurdu.
Bilge Kalfa graduated from the ITU Faculty of Architecture in 2006. She founded imkanmekan in 2007 together with Evren Uzer and Okay 
Karadayılar and received the special jury award for “Contribution to the Profession” at the National Architectural Awards program. She 
worked with Han Tümertekin between 2007 and 2010. She worked as the architectural coordinator of five different cities in Turkey for 
the “My City” project of the British Council in 2010. She founded Halükar Mimarlık together with Gamze İşcan in 2012.

Bilge Kalfa

Hüseyin Kahvecioğlu

1986’da İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora çalışmalarını 
tamamladı. 1998-99 yıllarında ABD’de misafir araştırmacı olarak görev yaptı. Uygulanan projeleri arasında Antalya Kara-
alioğlu Parkı Yenilemesi (2003), İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi (2007), İTÜ Arı2 ve Arı3 Teknokent binaları (2004 ve 2011) 
bulunmaktadır. Halen İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesidir.
Following his graduation from ITU Faculty of Architecture in 1986, Kahvecioğlu completed his graduate and PhD studies at the same 
university. Between 1998 and 1999, he was a visiting scholar in the USA. His completed projects include the renovation of Antalya 
Karaalioğlu Park (2003), ITU Mustafa İnan Library (2007) and ITU Ari2 and Ari3 Teknokent buildings (2004 and 2011). He is currently an 
instructor at the Faculty of Architecture at ITU.
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1999 yılında Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. Aynı okulda yüksek lisansını tamamladı. 
Eğitimi sırasında birçok ulusal yarışmada ödüller kazandı, mezuniyetinden sonra özellikle iç mimari tasarım uygulamala-
rına yönelik çalışmalar yaptı. BKA’yı kurduğu 2003 yılından bu yana, mimarlık ve kentsel tasarım üzerine birçok projesi 
yayımlandı. 2008 ve 2009 yıllarında Erciyes Üniversitesi Mimarlık stüdyolarında proje yürütücüsü ve jüri olarak görev aldı. 
Kul graduated from the Faculty of Architecture at Erciyes University in 1999, with his first degree, and completed his graduate studies at 
the same school. During his education, he received awards in several national competitions. After graduating, he has worked especially 
on implementations of interior design. Since he founded BKA in 2003, many of his projects on architecture and urban design have been 
published. In 2008 and 2009, he participated in the architectural design studios at Erciyes University as an instructor and a jury member.

Bahadır Kul

1995’te ODTÜ Mimarlık Bölümü’nü birincilikle bitirdi. Fulbright Yüksek Lisans Bursu ile gittiği Harvard GSD’den 1999 yı-
lında “Kentsel Tasarımda Yüksek Mimar” derecesini aldı. 2006 yılından beri Kural Mimarlar’ın ortağı olarak çalışmalarını 
İstanbul’da devam ettiren Ali Kural, aynı zamanda yeni kurduğu URBAR-Kentleşme ve Mimarlık Ofisi’nde mesleki çalış-
malarını devam ettiriyor.
Kural graduated from the METU Department of Architecture with his first degree in 1995. He received his graduate degree on Urban 
Design from the GSD at Harvard, where he studied as a Fulbright Graduate Scholar. Continuing his professional practice in Istanbul since 
2006 as a partner of Kural Mimarlar, Kural also works at the URBAR-Urbanization and Architecture Office, which he recently founded.

Ali Kural

1977’de İstanbul’da doğdu. İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi’ni 1999’da bitirdi. Aynı üniversitenin restorasyon programından 2002’de 
yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. 2003-2011 yılları arasında İvedi Mimarlık firması olarak Gemlik/Bursa, Cerrahpaşa, 
Beyoğlu, Beşiktaş/İstanbul’da restorasyon projeleri gerçekleştirdi. Ardından YD Mimarlık adına Konak, Kemalpaşa, Çandar-
lı/İzmir’de restorasyon projeleri yaptı. Halen YD Mimarlık’ta sorumlu mimar/yönetici olarak çalışmaktadır.
Born in 1977 in Istanbul, Köksal graduated from the Faculty of Architecture at ITU in 1999. She received her graduate degree from the 
Restoration program of the same university in 2002. Between 2003 and 2011, she carried out various restoration projects at Gemlik in 
Bursa and Cerrahpaşa, Beyoğlu and Beşiktaş in Istanbul. Later, as a member of YD Mimarlık, she worked on restoration projects at Konak, 
Kemalpaşa and Çandarlı in Izmir. She currently works as a senior architect / director at YD Mimarlık.

Burçe İvedi Köksal

Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki lisans eğitiminin ardından  İstanbul Teknik Üniversitesi’nde koruma alanında yüksek lisans 
ve doktora eğitimini tamamlayarak, endüstri mirasının koruması ve restorasyonu alanında uzmanlaştı. 2006 yılından bu 
yana Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2010 yılında Burak Altın-
ışık ile birlikte XII. Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde Koruma-Yaşatma dalında başarı ödülü aldı.
After completing her undergraduate education at Yıldız Technical University and graduate studies and PhD on conservation at Istanbul 
Technical University, Gül Köksal specialized in the conservation and restoration of industrial archaeology. She has been an instructor 
at Kocaeli University Faculty of Architecture and Design since 2006. She received the National Architectural Award XII on Conservation-
Restoration in 2010 together with Burak Altınışık.

Gül Köksal 

ODTÜ ve University of California, Berkeley mezunudur. 1970 yılında başladığı akademik hayatını 2003’e kadar ODTÜ Mi-
marlık Bölümü’nde tam zamanlı, sonrasında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak devam ettirdi. 1976’da eşi Nerkis Kural 
ile kurduğu Kural Mimarlık ve Planlama Bürosu’nu, 2006 yılında şirketleştirerek devam ettirdi. 2007-2009 arasında Türk 
Serbest Mimarlar Derneği’nin başkanlığını yaptı.
Kural graduated from METU and the University of California, Berkeley. His academic life started in 1970, and continued in the role of a 
full-time instructor at METU until 2003, and as a part-time instructor afterwards. Kural Mimarlık ve Planlama Bürosu, which he founded to-
gether with his wife Nerkis Kural in 1976 continued as a corporation after 2006. He served as president of the  TSMD   between 2007-2009.

İlhan Selim Kural 

1969 yılında Elbistan’da doğdu. 1991’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğini mimari tasa-
rım ve eski eser restorasyonu ağırlıklı olmak üzere proje ve uygulama alanlarında sürdürmektedir. Meslek hayatı boyunca 
mimarlık ve kentsel tasarım yarışmalarında çeşitli ödüller kazanmış, projeleri mesleki dergi ve kitaplarda yayımlanmış ve 
ulusal mimarlık ödülleri kazanmıştır. 
Born in Elbistan in 1969, Kurt graduated from the Department of Architecture at ITU in 1991. He continues his professional practice in the 
fields of design and construction, with a focus on architectural design and the restoration of historical buildings. During his professional 
career, he has received various awards in architectural and urban design competitions, including National Architectural Awards.  Several 
of his projects have been published in architectural periodicals and books.

İlhami Kurt
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Talas ve Tarsus Amerikan Koleji’ni bitirmiş, lisans ve lisansüstü eğitimini ODTÜ’de tamamladıktan sonra aynı okulda asistan-
lık ve Belçika, Louvain La Neuve Üniversitesi’nde araştırmalar yapmıştır. 1982-93 yıllarında Kavala Şirketler Grubu bünyesin-
de proje geliştiren Mutlu, 1993’ten beri kendi firmalarında mimari çalışmalarını devam ettiriyor.
Graduated from Talas and Tarsus American Colleges, Mutlu completed his undergraduate and graduate education at METU. He worked 
as a research assistant at the same university and continued research in Belgium, at the Louvain Le Neuve University. Having developed 
projects within Kavala Group of Companies between 1982 - 1993, Mutlu has been practicing architecture at his own companies since 
1993.

Cemal Mutlu

Arzu Nuhoğlu lisans ve yüksek lisans eğitimlerini AÜZF Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimi 
sırasında Berkeley Environmental Design College, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yüksek Lisans Programı çalışmalarına katıldı. 
1993-94 yıllarında UCLA, Peyzaj Mimarlığı Programı’nda Tasarım Stüdyo programını tamamladı. Doktora çalışmalarına bu 
dönemde başladı. Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi 8. dönem yönetim kurulu’nda yer aldı. Halen İTÜ’de ders ver-
mektedir. 
Arzu Nuhoğlu completed undergraduate and graduate studies at the Department of Landscape Architecture at AUZF. She continued her 
graduate studies at the Department of Landscape Architecture at Berkeley Environmental Design College. She attended the Design Studio 
at the Landscape Architecture program at UCLA between 1993 and 1994. She also started her PhD studies during this period. She is a 
member of the 8th Executive Board of the Chamber of Landscape Architects in Istanbul, and currently teaches at ITU.Arzu Nuhoğlu

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden 1995’te mezun oldu. Çeşitli firma-
larda tasarımcı, proje yardımcısı ve şantiye koordinatörü olarak görev aldıktan sonra, 1997’de  Öncüoğlu + ACP’ye ortak 
ve yönetim kurulu üyesi olarak katıldı. Halen aynı çatı altında pek çok projenin iç mimari tasarımını ve koordinasyonu 
gerçekleştirmekte olup, özellikle alışveriş merkezi, hastane, konut ve ofis projelerinde uzmanlaşmıştır.
Engin Öncüoğlu graduated from the Department of Interior Architecture and Environmental Design at the Faculty of Fine Arts at Bilkent 
University in 1995. After working at various companies as a design assistant and site coordinator, he has been working at Öncüoğlu 
Mimarlık as a partner and member of the executive board since 1997. Having carried out the interior design and coordination of various 
buildings, he specializes in shopping malls, hospitals, offices and residential projects.

Engin Öncüoğlu

1989’da ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra Öncüoğlu Mimarlık’ta başladığı çalışma hayatını 1996’dan 
beri genel müdür olarak sürdürüyor. Çalışmaları karma kullanımlı projeler, alışveriş merkezi, sağlık, otel, konut ve ofis ya-
pıları üzerine gelişmiştir. Türkiye, Rusya, Kazakistan, Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da projeler gerçekleştirdi. Ulusal mimarlık 
yarışmalarında sekiz ödül kazanmış, Cityscape, CRE gibi birçok uluslararası ödüle layık görülmüştür.
Following his graduation from the Department of Architecture at METU in 1989, Enis Öncüoğlu has continued his professional career that 
began at Öncüoğlu Mimarlık as the general director of that institution since 1996. His works focus on mixed-use projects, shopping malls, 
health facilities, hotels and residential and commercial buildings. He has carried out projects in Turkey, Russia, Kazakhstan, Eastern Eu-
rope and the Middle East. He has received 8 awards in national architectural competitions and has been awarded by many international 
programs, including Cityscape and CRE.

Enis Öncüoğlu

Mehmet Kütükçüoğlu ODTÜ’den mezuniyetinden sonra Los Angeles SCI-ARC Mimarlık Okulu’nda yüksek lisansını tamam-
ladı. SCI-ARC, ODTÜ, YTÜ ve İTÜ’de ders verdi.  Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans programında yönetim kurulu üyesi 
ve 2006’dan itibaren atölye lideri oldu. 2003 yılında NTV’de bir tasarım programının yapımcılığını üstlendi. Mimarlık ve 
tasarım üzerine yazıları dergi, kitap ve gazetelerde yayımlanıyor.
Following his graduation from METU, Kütükçüoğlu completed his graduate studies at the SCI-ARC School of Architecture in Los Angeles. 
He has worked as an instructor at SCI-ARC, METU, YTU and ITU. He has been a member of the Executive Board at the Graduate Program 
in Architecture at Bilgi University, where he has also been a studio leader since 2006. In 2003, he undertook the production of a TV series 
on design on NTV. His articles on architecture and design are published in various media including periodicals, books and newspapers.

Mehmet Kütükçüoğlu

2011’de “Yılın Tasarımcısı” seçilen, Zoom TPU’nun kurucu ortağı Kuzu’nun “Intema Open” serisi Edida Yılın En İyi Mutfak 
Tasarımı Ödülü’nü, 888 “Angle” masası Design Turkey En İyi Tasarım Ödülü’nü aldı. “Intema Fluido” En İyi Mutfak dalında 
birinci oldu. “Taklamakan” ve “Barringer” tasarımları Japonya’da IFDA Ödülü’nü aldı. Ürün tasarımlarının yanı sıra ağırlıklı iç 
mimari ve mimari projelerine devam ediyor.
Selected “Designer of the Year” in 2011, Atilla Kuzu, a founding partner of Zoom TPU received the Edida “Best Kitchen Design of the Year” 
award with his Intema Open series and the Design Turkey “Good Design” award with his 888 “Angle” table. Intema “Fluido” received the 
first prize in the “Best Kitchen” category. Kuzu’s designs “Taklamakan” and “Barringer” received the IFDA award in Japan. Besides product 
designs, Kuzu is professionally active especially in interior and architectural design projects.

Atilla Kuzu
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ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü tamamladı. Paris’te E.N.S.C.I.’de Pippo Lionni ile “Mimari Mekânlarda Görsel 
Müdahaleler” üzerine çalışmalar yaptı ve aynı konuda Bilkent Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini aldı. 1995’te 
Paris’te tasarım stüdyosunu kuran Koray Özgen, halen uluslararası alanda ürün tasarımı, mekân ve yönlendirme çözümleri 
üretiyor.
Koray Özgen graduated from the Industrial Design Department at METU. He studied “Visual Intervention in Architectural Spaces” with 
Pippo Lionni at E.N.S.C.I., Paris and received his Master’s degree from Bilkent University on the same subject. He founded his own studio 
in Paris in 1995 and is currently offering product design, consulting and space solutions in the international field.

Koray Özgen

1976’da İstanbul’da doğdu. 2000’de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 2004’te İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini aldı. Karabük Fethi Toker ve Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 
akademik kadroda görev aldı. 2007’de Ozan Öztepe ile Mimari Tasarım Fikirleri’ni kurdu. 
Derya Ekim Öztepe was born in Istanbul in 1976. She graduated from the Faculty of Architecture at Yıldız Technical University in 2000. 
She received her graduate degree from Istanbul Technical University in 2004. She has worked as an instructor at the Faculties of Archi-
tecture in Karabuk Fethi Toker and Bahçeşehir Universities. She established Mimari Tasarım Fikirleri together with Ozan Öztepe in 2007.

Derya Ekim Öztepe

1976’da İstanbul’da doğdu. 1999’da Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden ikincilik derecesi ile mezun oldu. 
2001’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini aldı. 2007’de Derya Ekim Öztepe ile Mimari Tasarım 
Fikirleri’ni kurdu. 
Ozan Öztepe was born in Istanbul in 1976. He has graduated from the Faculty of Architecture and Yıldız Technical University with sec-
ond degree in 1999. He received his graduate degree from Istanbul Technical University in 2001. He established Mimari Tasarım Fikirleri 
together with Derya Ekim Öztepe in 2007. 

Ozan Öztepe

1965’te Ankara’da doğdu. Mimarlık eğitimini ve yüksek lisansını ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, TMMOB Mimarlar Odası, TSMD ve Arkitekt dergisinde çeşitli görevlerde 
bulunmuştur. 1997’de A Tasarım Mimarlık ofisini kurdu. Öztürk’ün proje ve yapılarının yer aldığı kitabı Images Publishing 
Master Architect Series yayınları arasında basılmıştır.
Born in Ankara in 1965, Öztürk completed his undergraduate and graduate studies at the Department of Architecture in METU in 1987. 
He has worked at the Faculties of Architecture in METU and Gazi Universities, The Chamber of Architects, TSMD and Arkitekt Journal. He 
established A Tasarım Mimarlık in 1997. Öztürk’s monograph, which includes his projects and works has been published in the Images 
Publishing Master Architect Series.

Ali Osman Öztürk

1966 yılında İstanbul’da doğdu. 1982-1986 Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümü’nden mezun oldu. 1994 yılında kurulan Özden Mimarlık şirketinde, mağaza, otel, ofis, konut ve mobilya tasarımı 
alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Mimarlık ve tasarım alanında çok sayıda ödülü bulunmaktadır.
He was born in Istanbul in 1966. He graduated from the Department of Industrial Design at the Faculty of Fine Arts at Marmara University 
between 1982-1986. He continues his  practice at Özden Mimarlık founded in 1994, in the fields of retail, hotel, office, residential and 
furniture design. He has several awards in the fields of architecture and design.

Arif Özden

1962’de doğdu. 1984 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun 
oldu. 2007’den beri mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımını Tanju Özelgin Studio çatısı altında yürütmektedir. 
Otuz yıldır mekân ve nesneleri, malzeme ve biçimlerin arketip birleşimleriyle, çağdaş ve soyut, aynı zamanda insan doğa-
sının temellerinin farkında olan kendine özgü anlayışı ile üretmeye devam etmektedir.
Born in 1962, Özelgin graduated from the Department of Industrial Design at the Faculty of Fine Arts at Marmara University in 1984. He 
has worked in the fields of architecture, interior design and industrial design with Tanju Özelgin Studio since 2007. For 30 years, he has 
been producing spaces and objects through the archetypical unity of materials and forms, with an authentic contemporary and abstract 
approach that is conscious of the basic aspects of human nature.

Tanju Özelgin



320

1947’de Anamur’da doğdu. 1968’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1972 yılından bu yana aynı öğretim kuru-
munda akademisyen olarak görev yapmaktadır. İki yıl süreyle Paris’te akademik ve mesleki çalışmalarda bulundu. 2009 
yılında, MİMED Mimarlık Eğitiminde Üstün Başarı Ödülü’nü aldı. Kültür, eğitim, spor, konut, yönetim, rekreasyon konuların-
da yayımlanmış mimari uygulamaları, mimari ve kentsel tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası ödülleri bulunmaktadır.
Born in Anamur in 1947, Şener graduated from the Faculty of Architecture at ITU in 1968. He has been working as an instructor at the 
same institution since 1972. He pursued his academic and professional career in Paris for 2 years. In 2009, he received the MIMED Award 
for Excellence in Architectural Education. He has several published projects, especially in the areas of residential, administrative, cultural, 
education, sports and recreation architecture. He has received national and international awards in architectural and urban design.

Yüksek Lisans çalışmalarını, ODTÜ ve Londra Üniversitesi’nde tamamlamış, doktora derecesini MIT Tarih, Kuram ve Eleştiri 
Programı’ndan 1994 yılında almıştır. Düzenlediği kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra, temsil kuramı ve müze tasarımı 
ile ilgili yayınlar yapmış, bu alandaki çalışmalarını tasarladığı müzelerin kurumsallaşma süreçlerine yansıtma olanağını 
bulumuştur. Halen ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
She completed her graduate studies at METU and the University of London and PhD studies in the History, Theory and Criticism program 
at MIT in 1994. Besides the activities of arts and culture that she has organized, she has published several works on the theory of rep-
resentation and museum design. Savaş has had the opportunity to reflect her theoretical studies in the institutionalization processes of 
the museums that she designed. Savaş is currently an instructor at the Faculty of Architecture at METU. 

Ayşen Savaş

1954 yılında, Hatay’da doğdu. 1978 yılında, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. 1980-1984 
arasında Cengiz Bektaş ile çalıştı. 1990’a kadar farklı büro yapılanmaları ile mimarlık çalışmalarını sürdürdü. Yurtiçi ve yurt-
dışı mimarlık ödüllerine aday gösterildi ve ödüller aldı. NSMH adı altında sürdürdüğü çalışmalarının yanı sıra Türkiye’nin 
farklı mimarlık okullarında öğretim görevlisi olarak hizmet veriyor. 
Born in 1954 in Hatay, Sayın graduated from the Ege University Faculty of Fine Arts, Department of Architecture in 1978. Between 1980 
and 1984, he worked together with Cengiz Bektaş. He carried out his professional practice in different office organizations until 1990. He 
has been nominated for and received various national and international awards. Besides his professional practice that continues pres-
ently as NSMH, he contributes to various schools of architecture in Turkey as an instructor.

Nevzat Sayın

1959’da Çiçekdağı’nda doğdu. TED Ankara Koleji’nden sonra, 1982 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Katılmış 
olduğu bazı ulusal mimari proje yarışmalarından çeşitli ödülleri bulunmaktadır. Ayrıca kişisel karikatür sergileri açmıştır. 
1991’de Mimarlar Odası yayını olan MİMARLIK dergisinin yayın sekreterliği görevini üstlendi. 1997-2014 yılları arasında 
çeşitli mimarlık fakültelerinde öğretim görevlisi olarak tasarım derslerine katıldı. 
Born in Çiçekdağı in 1959, Sorgucu graduated from TED Ankara College and later from the Faculty of Architecture at ITU in 1982. He has 
received various awards in National Architectural Competitions. In addition, he has opened his own cartoon exhibitions. Sorgucu took 
on the position of publication secretary at Mimarlık, the periodical journal of the Chamber of Architects in 1991. He joined architectural 
design studios as an instructor at various universities between 1997-2014.

Erdal Sorgucu

Hasan Şener

1974’de İsviçre’nin Bern kentinde doğdu. 1996 yılında ODTÜ’de Mimarlık Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan 
sonra 1999 yılında yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1997-1998 yıllarında Ankara’da Çağıl Mimarlık 
Ofisi’nde, 2000-2002 yıllarında İstanbul’da PIM Proje Yönetimi ve Mimarlık Ofisi’nde, 2002 yılında Alişan Çırakoğlu ile birlikte 
çalıştı. Emre Arolat’la birlikte çalışmaya 2002 yılında Arolat Mimarlık’ta başladı. Çalışmalarına 2004 yılında Emre Arolat ile 
birlikte kurduğu EAA - Emre Arolat Architects’te devam etmektedir.
Paşolar was born in Bern, Switzerland in 1974. After completing her undergraduate education at the METU Faculty of Architecture in 1996, 
she completed her graduate studies at the same university in 1999. She worked at Çağıl Mimarlık in Ankara between 1997 and 1998, PIM 
Project Management and Architectural Design Office in Istanbul between 2000 and 2002 and with Alişan Çırakoğlu in 2002. She started 
working together with Emre Arolat at Arolat Mimarlık in 2002. She currently carries out her professional practice at EAA - Emre Arolat 
Architects, which she founded together with Emre Arolat in 2004.

Gonca Paşolar

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde aldı. İngiltere’de ve ABD’de misafir araştır-
macı olarak bulundu.  Konferans, araştırma, atölye, sergi gibi farklı akademik organizasyonlarda katılımcı, yürütücü ve jüri 
üyesi olarak yer aldı. Çeşitli kentsel ve mimari tasarım proje yarışmalarında ödül ve mansiyon dereceleri bulunmaktadır. 
Halen İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Paker is an instructor at the Department of Architecture at ITU. She received her undergraduate, graduate and PhD degrees at ITU. She 
has been a visiting scholar in England and the USA. She has taken part in various academic organizations such as conferences, research 
projects, workshops and exhibitions as a participant, moderator or member of the jury. She has received awards and honorable mentions 
in various urban and architectural design project competitions.

Nurbin Paker 
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Yüksek lisans ve doktora derecelerini İTÜ’de aldı. Pamphylia bölgesi kentlerinde kazı ve restorasyon çalışmalarına katıldı. 
1984’te İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde başladığı akademik yaşamı boyunca ABD’de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 
1994-2012 yılları arasında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyesi, ICOMOS Türkiye üyesi olan Tanyeli’nin yayın-
larının yanı sıra, proje ve uygulama çalışmalarında arkeolojik alanlar, anıtsal yapılar ve sanayi tesisleri ağırlıklı yer tutar. 
Tanyeli completed her graduate and PhD degrees at ITU. She has participated in several excavation and restoration works at the cities of 
Pamphylia region. In the course of her academic career, which started in ITU in 1984, she was a visiting scholar in the USA. She has been 
a member of the Council for the Conservation of Cultural and Natural Heritage between 1994 and 2012 and is a member of ICOMOS TR. 
Besides publications, her project and implementation works focus on archeological sites, monument buildings and industrial facilities.

Gülsün Tanyeli

Aydın’da doğdu. Y.T.Ü Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İ.T.Ü’de “Bina Cephe Oluşumu ve Bina Ekonomi-
si Açısından Güneş Kontrol Sistemlerinin İrdelenmesi” tezini yazarak yüksek lisansını tamamladı. Tabanlıoğlu Mimarlık 
Danışmanlık’a katıldı ve üç yıl burada çalıştı. 1997’den beri M-Ofis Mimarlık kurucu ortağı olarak profesyonel çalışmalarını 
sürdürmektedir.
Timoçin was born in Aydın. After graduating from the Faculty of Architecture at YTU, he completed the graduate program at ITU with his 
thesis on the discussion of solar control systems in terms of facade formation and building economy. He joined Tabanlıoğlu Mimarlık and 
worked there for three years. Since 1997 he is working with M-Ofis Mimarlık where he is a founding partner.

A. Sinan Timoçin

1961’de Aydın’da doğdu. 1984’te ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılından bu yana Tozkoparan Mimarlık 
adıyla çalışmalarını sürdüren ofisini 1986’da kurdu. Egemimarlık ve Arkitekt dergilerinin yayın kurullarında bulundu. Ulusal 
ve uluslararası yarışmalara katıldı, bunlardan çeşitli ödüller aldı. Ulusal Mimarlık Sergisi ve çeşitli yarışmalarda jüri olarak 
görev yaptı.
Born in Aydın in 1961, Tozkoparan graduated from the Department of Architecture at METU in 1984. He founded his own office in 1986, 
and has operated his practice under the name “Tozkoparan Mimarlık” since 1991. He has been a member of the publication committees 
of Egemimarlık and Arkitekt periodicals. He has participated in national and international competitions, and received various awards. He 
has been a member of the jury in National Architectural Awards and various architectural competitions.

Tevfik Tozkoparan

1985 yılında Macaristan’da doğdu. Moholy-Nagy Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans öğrenimi gör-
dü. Mimari, iç mimari ve mobilya tasarımları üzerine çalıştı. 2010 yılında Marmara Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık 
Bölümü’nde Erasmus değişim programı için İstanbul’da bulundu. 2011 yılından itibaren Mimari Tasarım Fikirleri yarışma 
projeleri ekibinde yer alıyor. 
Zsofia Török was born in Hungary in 1985. She completed her undergraduate and graduate education at the Moholy-Nagy University of 
Art and Design. She worked on architectural, interior and furniture design. She has studied at the Department of Interior Architecture at 
Marmara University Faculty of Fine Arts in 2010 within the scope of Erasmus exchange program. Since 2011, she continues her practice 
as a member of the competitions team at Mimari Tasarım Fikirleri.

Zsofia Török

Melkan Gürsel Tabanlıoğlu 1993’te İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezuniyetini takiben Metropolitan 
Catalunya Politeknik Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini sürdürdü. Yurt içi ve yurt dışı jürilerde yer alan, konferanslar 
veren, AIA (Int’l. Assoc.) üyesi olan Tabanlıoğlu, 2008’de “The European Centre for Architecture Art Design and Urban Stu-
dies” tarafından Avrupa’nın 40 yaş altı en iyi 40 mimarından biri seçildi.
Melkan Gürsel Tabanlıoğlu graduated from the Department of Architecture at ITU in 1993. She completed graduate studies at the 
Polytechnic University of Metropolitan Catalonia. She is a jury member in national and international competitions and gives lectures at 
various conferences. She is a member of AIA (International Association), and was selected as one of the best 40 architects under the age 
of 40 in Europe, at the “40 under 40” award program held by the European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies in 2008.

Melkan Gürsel 
Tabanlıoğlu

Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 1992’de mezun oldu. Bilgi Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üni-
versitelerde mimari stüdyo dersleri, yurt içi ve yurt dışında konferanslar vermektedir. 2013 Ağa Han Ödülleri Master Jüri 
üyesi olan Tabanlıoğlu, AIA ve WAF gibi uluslararası yarışmalarda ve ulusal değerlendirmelerde jüri üyeliği yapmaktadır.  
14. Uluslararası Mimarlık Sergisi, Venedik Bienali’nde ilk kez yer alan Türkiye Pavyonu’nun küratörlüğünü yapmıştır. 
Murat Tabanlıoğlu graduated from Vienna Technical University in 1992. He currently teaches at the design studio at Bilgi University 
and various other universities, and gives lectures at conferences in Turkey and abroad. He was a Master Jury Member for the 2013 Aga 
Khan Award Program, and participates international and national competitions and awards such as AIA and WAF as a member of the 
jury. He was the curator for the Turkish Pavillion at the 14th International Architecture Exhibition at the Venice Biennale, where Turkey 
participated for the first time.

Murat Tabanlıoğlu
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Mimarlık eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. 1997’den bu yana kurucusu olduğu Zehra Uçar Mimarlık 
bünyesinde çalışmalarını yürütüyor. Çeşitli projelerde Han Tümertekin ile işbirliği yapan Uçar’ın, XXI dergisinde “girinti” 
adıyla yazıları yayımlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde konuk öğretim üyesi olarak ders vermiştir.
Uçar completed her architectural education at ITU.  She currently carries out her practice at Zehra Uçar Mimarlık, which she founded in 
1997. Uçar has collaborated with Han Tümertekin on various projects, and her essays have been published in the periodical XXI under 
the name “girinti”. She has also worked as a visiting instructor at Yıldız Technical University. 

Zehra Uçar

1967’de İstanbul’da doğdu. 1985’te Bornova Anadolu Lisesi’nden, 1991’de Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 
mezun oldu. Öğrenciliğinden 2011 yılına kadar Tozkoparan Mimarlık bünyesinde bulundu. Ulusal ve uluslararası yarışma-
lara katıldı, bunlardan çeşitli ödüller aldı. 2011’den bu yana Ankara’da KA-BA Mimarlık bünyesinde çalışmalarını sürdür-
mektedir.

Born in Istanbul in 1967, Ulaş graduated from Bornova Anatolian High School in 1985 and the Faculty of Architecture at 
Dokuz Eylül University in 1991. From his years as a university student until 2011, he has been a part of Tozkoparan Mimar-
lık. He has participated national and international competitions and received various awards. Since 2011, he continues his 
practice in Ankara at KA-BA Mimarlık.

Emre Ulaş

1983 yılından beri Semra Uygur ile mimari tasarım ve proje çalışmalarını sürdürüyor. Katıldığı proje yarışmalarında sekizi 
birincilik olmak üzere otuz sekiz ödül ve mansiyon kazandı, asıl jüri üyesi olarak görev aldı. TED Ankara Koleji Yerleşkesi ile 
Mimarlar Odası 2004 Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde Yapı Dalı Ödülü, Cer Modern Sanatlar Merkezi ile TSMD 2010 yılı Tasarım 
Ödülü’nü aldı.
Özcan Uygur has been practicing architectural design together with Semra Uygur since 1983. He has received a total of thirty eight prizes 
in National Architectural Competitions, eight of which were first place awards. He has been a member of the jury in many competitions. 
He received the building category award of the National Architecture Awards in 2004 with the TED Ankara College Campus project and 
received the TSMD Design Award in 2010 with the Cer Modern Arts Center project.

Özcan Uygur

1983 yılından beri Özcan Uygur ile mimari tasarım ve proje çalışmalarını sürdürüyor. Katıldığı proje yarışmalarında sekizi 
birincilik olmak üzere otuz sekiz ödül ve mansiyon kazandı, asıl jüri üyesi olarak görev aldı. TED Ankara Koleji Yerleşkesi ile 
Mimarlar Odası 2004 Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde Yapı Dalı Ödülü, Cer Modern Sanatlar Merkezi ile TSMD 2010 yılı Tasarım 
Ödülü’nü aldı.
Semra Uygur has been practicing architectural design together with Özcan Uygur since 1983. She has received a total of thirty eight prizes 
in National Architectural Competitions, eight of which were first place awards. She has been a member of the jury in many competitions. 
She received the building category award of the National Architecture Awards in 2004 with the TED Ankara College Campus project and 
received the TSMD Design Award in 2010 with the Cer Modern Arts Center project.

Semra Uygur

Ertuğ Uçar lisans ve yüksek lisans eğitimlerini ODTÜ’de tamamladı. Tezi mimarlık eğitimine bir ders önerisinde bulunuyor-
du. 2005-2007 yılları arasında YTÜ’de ders verdi.  2007’den bu yana İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde proje dersi veriyor, mezuni-
yet jürilerinde görev alıyor. Mimarlık ve tasarım üzerine yazıları dergi, kitap ve gazetelerde yayımlanıyor. 
Uçar completed his undergraduate and graduate studies at METU. His graduate thesis consisted of a proposal of a course for architectural 
education. He was an instructor at YTU between 2005 and 2007. Since 2007, he has been teaching at the design studios at the Faculty 
of Architecture at ITU, including participation in graduation juries. His articles on architecture and design are published in various media 
including periodicals, books and newspapers.

Ertuğ Uçar

Mimarlık öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlamış, İstanbul Üniversitesi’nde tarihsel koruma konusunda 
çalışmalar yapmıştır. 1986 yılından beri kurucusu olduğu Mimarlar Proje Danışmanlık’ta mimari çalışmalarını sürdürmekte-
dir. 1992 yılından bu yana yurt içi ve dışında çeşitli üniversitelerde dersler vermektedir. Birçok ulusal ve uluslararası ödülü 
bulunan Tümertekin, 2008 yılından bu yana Ağa Han Mimarlık Ödülleri Yönetim Kurulu üyesidir.
Having completed his architectural education at Istanbul Technical University, Tümertekin studied historical conservation at Istanbul Uni-
versity. He continues his practice at Mimarlar Proje Danışmanlık, which he founded in 1986. Since 1992, he has been teaching in various 
universities in Turkey and abroad. Tümertekin has received several national and international awards and is a member of the Executive 
Committee of Aga Khan Architectural Awards.

Han Tümertekin
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1972’de İstanbul’da doğdu. 1998’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. 2001’de Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans 
eğitimini tamamlayan Yücel, 2002’de başlayan öğretim faaliyetlerini 2008’den sonra çeşitli üniversitelerde konuk öğretim 
görevlisi olarak devam ettirdi. 2000 yılından bu yana mesleki proje ve uygulama çalışmalarını MArS-Mimarlar bünyesinde 
büro ortağı olarak sürdürmektedir.
Born in Istanbul in 1972, Yücel graduated from the Faculty of Architecture at ITU in 1998. Having completed his graduate studies in 2001 
at Yıldız Technical University, he has continued his educational activities that started in 2002 as a visiting instructor at various universi-
ties since 2008. Yücel has continued his architectural practice on design and implementation at MarS-Mimarlar as a partner since 2000.

YTÜ Mimarlık Fakültesi’nde lisans, MSGSÜ Restorasyon Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002’de Bilgi Üni-
versitesi Dolapdere I. Binası ile 8. Ulusal Mimarlık Sergisi’nde Yaşam Çevresi Ödülü’ne, 2005’te Dolapdere II. Binası ile 
ECCS Avrupa Çelik Birliği Tasarım Ödülü’ne layık görüldü. İTÜ KKTC Gazimağusa Yerleşkesi davetli yarışmasında ve 7 İklim  
7 Bölge Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda birincilik ödülleri aldı. FSMVÜ’de öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Yılmaz completed his undergraduate education at the Faculty of Architecture at Y.T.U. and graduate studies at the Restoration Depart-
ment of M.S.G.S.U. His design for the first building at Bilgi University Dolapdere Campus received the 8th National Architecture Awards 
Living Environment Award in 2002. His second building at Bilgi University Dolapdere Campus received ECCS European Steel Design Awards 
in 2005. He received the first prize in the invited competition for the ITU TRNC Famagusta Campus and in the National Architectural Com-
petition “7 Climates 7 Regions”. He currently works as an instructor at F.S.M.V.U.

Ahmet Yılmaz

YTÜ Mimarlık Fakültesi’nde lisans, YTÜ Mimarlık Yapı Fiziği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi aldı. 2007-2010 yılları arasın-
da İstanbul yenileme alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda görev yaptı. 2014 yılında İ.T.Ü.-KKTC 
Gazimağusa Yerleşkesi davetli proje yarışmasında  ve 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Proje Yarışmasında birincilik ödülleri 
aldı. FSMVÜ ‘de öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Yiğit completed his undergraduate education at the Faculty of Architecture at Y.T.U. and graduate studies at the Building Physics De-
partment at Y.T.U. Between 2007 and 2010, he has worked at the Council for the Conservation of Natural and Cultural Heritage on the 
regeneration areas in Istanbul. He received first prize in the invited competition for the ITU TRNC Famagusta Campus and in the National 
Architectural Competition “7 Climates 7 Regions” in 2014. He currently works as an instructor at F.S.M.V.Ü.

İbrahim Hakkı Yiğit

Cem Yücel

1996’dan bu yana tarihî, kültürel, sanatsal ve arkeolojik değer taşıyan yapı ve çevreler için mimari belgeleme, tarihî 
araştırma ve dönemleme, koruma, sağlıklılaştırma, onarım ve yeniden yapım (restorasyon) projelerinin hazırlanması ve 
uygulanması alanlarında çalışmaktadır. 2003-2008 yılları arasında Avrupa Birliği Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon 
Programı’nda görev almıştır. EMR Mimarlık Restorasyon Uygulama’nın kurucu ortağıdır.
Ünlü has been working on the documentation, historical research and periodization, conservation, rehabilitation, restoration and archi-
tectural design of historically, culturally, artistically and archeologically distinguished buildings and settlements since 1996. He worked 
with the European Union Rehabilitation Program for Fener and Balat districts between 2003 and 2008. He is a founding partner of EMR 
Mimarlık Restorasyon Uygulama.

Ali Emrah Ünlü

1973 yılında Ankara’da doğdu. 1995’te Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nden mezun 
oldu. 1996’da Domus Academy Milan’dan endüstriyel tasarım, 2000 yılında MÜGSF’den iç mimarlık yüksek lisansını ta-
mamladı. Öğrencilik döneminde Apple, Casio, Driade, Danese, MIT gibi kuruluşların açtığı yarışmalarda dereceler aldı. 
2005’de IDW iyi tasarım ödülünü 2008’de IF ödülünü kazandı.  Kendi stüdyosunda iç mimari, endüstriyel tasarım ve mimari 
alanlarında serbest çalışmalarını sürdürmekte.
Born in Ankara in 1973, Ünal graduated from the Department of Interior Architecture at the Faculty of Fine Arts and Marmara University 
in 1995. He studied industrial design at Domus Academy Milan in 1996 and completed his graduate education on interior architecture at 
MÜGSF in 2000. During his period as a student, he received awards in competitions opened by institutions such as Apple, Casio, Driade, 
Danese and MIT. He received the IDW  best design award in 2005 and IF award in 2008. He continues his free practice on interior design, 
industrial design and architecture at his own studio.   

Ömer Ünal

ODTÜ Rektörlüğü’ne bağlı tasarım ofisi mimarı olarak görev yapmaktadır. Ayşen Savaş’la birlikte müze tasarım projele-
rinde yer almıştır.
Yağlı works as an architect at the design office affiliated with the Rectorate of METU. He has taken part in the past museum design 
projects together with Ayşen Savaş.

Barış Yağlı
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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.

Erdal Sorgucu, 1986’da kurulan “Erdal Sorgucu Mimarlık Atölyesi”nin ardından 1996 yılından bugüne kadar çalışmalarını, 
“Atölye E Mimarlık Hizmetleri Ltd.” firması adı altında sürdürmektedir. Atölye E Mimarlık Atölyesi ağırlıklı olarak “kamu 
projeleri” diyebileceğimiz, kültür, sağlık yapıları, üniversite, eğitim ve idari yapıları ile çeşitli belediye hizmet yapı ve alan-
larının tasarımı ve projelendirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır.
Following “Erdal Sorgucu Mimarlık Atölyesi” founded in 1986, Erdal Sorgucu continues his practice at “Atölye E Mimarlık Hizmetleri Ltd.” 
since 1996. The work of Atölye E Mimarlık Hizmetleri especially focuses on “public works”, which involve the design of culture and health 
facilities, universities, educational and administrative buildings and various municipal service buildings and areas.

Atölye MD, 1989 yılında tasarımcı Metin Deniz tarafından kurulmuştur. Kültür Merkezi, Tiyatro Salonu, Müze tefriş ve 
tanzimi alanlarında çalışmalarını sürdüren Atölye MD’nin gerçekleştirdiği projeler arasında, Sakıp Sabancı Müzesi’nde dü-
zenlenen Dali, Rodin, Rembrandt ve Miro Sergileri, Süreyya Operası restorasyonu, Mardin Kent Müzesi, Caddebostan Kültür 
Merkezi, Mall of İstanbul Tiyatrosu tasarım ve uygulama çalışmaları yer almaktadır.
Atölye MD was founded by designer Metin Deniz in 1989. With their work focused on the furnishing and decoration of cultural centers, 
auditoriums and museums; the projects that they realized include the design and implementation of Dali, Rodin, Rembrandt and Miro 
exhibitions at Sakıp Sabancı Museum; the restoration of Süreyya Opera, Mardin City Museum, Caddebostan Cultural Center and Mall of 
Istanbul Theater.

İstanbul merkezli, multidisipliner bir tasarım ofisi olan Autoban, 2003’te Seyhan Özdemir ve Sefer Çağlar tarafından kurul-
du. Bugün 35 kişilik bir ekiple mimari, iç mimari ve ürün tasarımı alanlarında çağdaş tasarım yaklaşımıyla hizmet veren 
Autoban, kullanıcısına yeni deneyimler yaşatan ve zanaatı öne çıkaran tasarımlar üretmektedir.
A multi-disciplinary design office centered in Istanbul, Autoban was founded in 2003 by Seyhan Özdemir and Sefer Çağlar. With their 
team of 35 people, Autoban provide architectural, interior and product design services with a contemporary design approach, creating 
designs that advance crafts and generate new experiences for the user.

Bektaş Mimarlık İşliği, her zaman küçük bir işlik olarak faaliyet gösterdi. Bir iki tasarım projesi dışında hep 6-7 kişiyle çalıştı. 
En uzun süredir çalışmalarını sürdüren işliklerden biridir.
Bektaş Architecture Workshop has always been a small workshop, operating with a total of 6-7 people for all but a few projects. It is one 
of the longest-lived architectural workshops in Turkey.

ALD  
Akgöze 

Landscape  
Design

Atölye E Mimarlık 
Hizmetleri

Atölye MD

Autoban

Bektaş Mimarlık 
İşliği

1997’de Ali Osman Öztürk tarafından kurulan A Tasarım Mimarlık karma kullanım, konut, ticari, ofis, konaklama, eğitim 
ve kültür yapıları konularında proje hizmeti vermektedir. Yatırımcılar, mühendislik grupları, peyzaj tasarım ekipleri ve 
danışmanlarla birlikte proje sürecini yürüten A Tasarım Mimarlık, yerel ve uluslararası çalışmalarını Ankara ve İstanbul 
ofislerindeki kurumsal yapısı içinde sürdürmektedir.
Founded by Ali Osman Öztürk in 1997, A Tasarım Mimarlık offers architectural services in urban design, mixed-use developments, of-
fices, residential, commercial, public and cultural projects as well as the design of accommodation, education and research facilities.  
A Tasarım Mimarlık carry out the design process in collaboration with investors, engineering groups, landscape design teams and various 
consultants, and continue their local and international practice at their Ankara and Istanbul offices.

A Tasarım 
Mimarlık
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Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden 1990’da mezun olan Betül Aküzüm, üç yıl farklı firmalar-
da çalıştıktan sonra Emlak Bankası’na, Bahçeşehir Konutları Peyzaj Altyapısı konusunda iki yıl süreyle danışmanlık işini 
yürüttü. 1995’te Betula Peyzaj firmasını kurdu ve günümüze kadar deneyimli ekibiyle farklı içerik ve büyüklükte pekçok 
projeye imza attı.
Following her graduation from the Faculty of Agriculture Department of Landscape Architecture at Ege University in 1990, Betül Aküzüm 
worked at various companies for three years and later worked as a consultant for Emlak Bankası on the landscape substructure project 
of Bahçeşehir Residences. She founded Betula Peyzaj in 1995 and continues to implement landscape design projects of varying scale and 
content, with her experienced staff.

Betula Peyzaj

Mimarlık kariyerine 10 sene ortaklık yaptığı Eren Talu-Süha Durukan ile başlayan Berna Bora 1995 yılında B,b:T’i kurmuş-
tur. Berna Bora Tasarım Atölyesi mimari disiplinler ve modernizmin kılavuzluğundaki tasarım yaklaşımıyla 20 yıldır proje 
ve uygulama çalışmaları yapmaktadır.
Having started her architectural career with Eren Talu - Süha Durukan where she has been a partner for ten years; Berna Bora has 
founded B,b:T in 1995. With her design approach guided by architectural disciplines and modernism, she continues her design and 
implementation works for twenty years.

B,b:T
Berna Bora  

Tasarım Atölyesi

İstanbul, Kayseri ve Bağdat ofislerinde yaklaşık 50 kişilik bir ekiple çalışan BKA, Bahadır Kul tarafından 2003 yılında kurul-
muştur. BKA farklı ölçekte birçok ulaşım, spor, kültür ve kamu yapısına imza atmıştır. 2010 yılında İstanbul ofisini açan 
BKA, ulusal ve uluslararası mimari proje üretimine devam etmektedir. BKA’nın işlerinde disiplinler arası etkileşim ve 
dinamizm öne çıkar.
Founded in 2003 by Bahadır Kul, BKA currently works with a total staff of 50 people in their Istanbul, Kayseri and Bagdad offices. BKA has 
designed buildings of diverse scales, focusing on transportation, sports, cultural and public projects. With their Istanbul office opened in 
2010, BKA continue to design national and international projects. As a young architectural office, BKA prioritize interdisciplinary interac-
tion and dynamism as important qualities in architectural practice.

BKA / Bahadır Kul 
Architects

Henry Cheebane tarafından kurulmuş olan Blue Sky Hospitality, ağırlama sektöründe hizmet veren Londra merkezli bir 
yaratıcı ajans ve danışmanlık firmasıdır. Mağazalar, restoranlar, barlar, oteller ve tatil köyleri için yaşam tarzı odaklı fikir-
lerin yaratılması, tasarımı, geliştirilmesi, uygulaması ve tanıtılması üzerinde çalışmaktadır. 2002 yılındaki kuruluşundan bu 
yana Avrupa, Ortadoğu, Afrika’da 165 projede yer almış olup bugünlerde Asya kıtasında gelişmekte olan çalışmalarına 
devam etmektedir.
Blue Sky Hospitality is a London based creative agency and consultancy for the hospitality industries, founded by Henry Chebaane. We 
offer creation, design, development, implementation and promotion of lifestyle-driven concepts for retail, restaurants, bars, hotels and 
resorts. Since the creation in 2002, we have been involved in over 165 projects in Europe, Middle East, Africa and are now developing 
in Asia.

BSH  
(Blue Sky Hospitality)

1971’de Cafer Bozkurt tarafından kurulan büro; toplu konut, turizm, rekreasyon ve kültür yapıları gibi alanlarda yoğun-
laşan çok sayıda proje yaptı ve gerçekleştirdi. Ayrıca tarihi çevre ve restorasyon konularında verdiği çok sayıda eser ile 
uzmanlaştı. Bazı yapıları ulusal ve uluslararası mimarlık ödülleri kazandı. Gerçekleşmiş toplam dokuz projesi Ağa Han 
Ödülleri’ne aday gösterildi.
Founded in 1971 by Cafer Bozkurt, the office has designed and implemented several building projects, with a focus on residential, 
touristic, recreational and cultural projects. They have become specialized in the fields of conservation and restoration with numerous 
projects that they have carried out. Some of their buildings have received national and international architectural awards. They have 
been nominated for the Aga Khan award program with nine of their works.

Cafer Bozkurt  
Mimarlık

Cemal Mutlu Mimarlık (Optimus ve Mozaik Ltd.), 2012’de ailenin ikinci nesil mimarlarının da katılımıyla yeni bir dinamik 
kazanmıştır. Kadrosundaki yaklaşık otuz yıllık mesleki deneyime sahip mimarlar ve genç mimarlarla birlikte keyifle ça-
lışmaktadır.
Cemal Mutlu Mimarlık (Optimus and Mozaik Ltd.) has acquired new dynamics with the participation of the second generation of architects 
in the family in 2012. With almost 30-year veteran architects together with young professionals on staff, they continue architectural 
practice in a pleasant atmosphere.

Cemal Mutlu  
Mimarlık
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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 a resource, and work on generating meaningful, 
clear, definite, innovative and creative media from this complexity.

Emre Arolat Architects, Emre Arolat’ın 1987’de Arolat Mimarlık’ta ortak olarak başladığı mimarlık kariyerinin devamı olarak 
2004’te Emre Arolat ve Gonca Paşolar tarafından kuruldu. 2008’de Şaziment Arolat ile Neşet Arolat, 2009’da da Sezer Bah-
tiyar ortak olarak firmaya katıldı. EAA çalışmalarını İstanbul’da ve Londra’daki yeni ofislerinde sürdürüyor. 
Emre Arolat Architects was founded in Istanbul by Emre Arolat and Gonca Paşolar in 2004 as a stepping stone in the professional career 
of Emre Arolat, who started in 1987 as a partner at Arolat Architects. With the participations of Şaziment and Neşet Arolat as partners 
in 2008 and Sezer Bahtiyar as a partner in 2009; EAA continue their professional practice at their Istanbul office and their new office in 
London.

Mimarlık, tasarım, koruma-restorasyon ve restorasyon uygulaması alanlarında çalışan EMR Mimarlık Restorasyon Uygula-
ma, 2001’dan bu yana İstanbul’da Sarıyer, Büyükdere, Yeniköy, Kireçburnu, Kanlıca, Anadolu Hisarı, Beykoz, Fatih, Fener-
Balat, Zeyrek, Beyoğlu, Galata, Tünel, Heybeliada, Büyükada, Nişantaşı; Bursa’da Cumalıkızık köyü, Denizli Atalar Mahallesi 
Ayvalık ve Behramkale-Assos gibi pekçok farklı yerde 100’den fazla restorasyon projesi ve 30 restorasyon uygulaması 
gerçekleştirilmiştir.
Working in the fields of architecture, design, conservation-restoration design and implementation, since 2001 EMR Mimarlık Restorasyon 
Uygulama has carried out more than 100 restoration projects and 30 implementations in Sarıyer, Büyükdere, Yeniköy,  Kireçburnu, 
Kanlıca, Anadolu Hisarı, Beykoz, Fatih, Fener-Balat, Zeyrek, Beyoğlu, Galata, Tünel, Heybeliada, Büyükada and Nişantaşı in Istanbul, in ad-
dition to the village of Cumalıkızık in Bursa, the Atalar District in Denizli, Ayvalık and Behramkale-Assos.

Chevrel Traher, yirmi yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşamakta ve çalışmakta olan profesyonel bir İngiliz Bahçe Tasarım-
cısıdır. Firması English Gardens, ülkenin önde gelen peyzaj tasarımı firmalarından biridir. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nin 
yanısıra önemli projeleri arasında Göcek ve Fethiye Marina; Amerikan ve İngiliz Konsoloslukları, Swissotel için tasarlanan 
Büyük Efes Oteli, Muğla, Kırıkkale ve Balıkesir’deki Residom ve Ankara Beysu Konakları sayılabilir.
Chevrel Traher is a professional English Garden Designer who has lived and worked in Turkey for over 20 years, where her company 
English Gardens is a leading Landscape Design company. As well as the Raif Dinçkök Cultural Centre, key projects include Gocek & Fethiye 
Marinas, American & British Consulates, Grand Hotel Efes for Swissotel, Residom at Muğla, Kırıkkale & Balıkesir, and Beysu Konakları 
Ankara.

1993 yılında Kerem Erginoğlu ve Hasan Çalışlar tarafından kurulan Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık, başta mimarlık olmak üze-
re 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 gerçekleştirmektedir.
Founded in 1993 by Kerem Erginoğlu and Hasan Çalışlar, the company works on the design, construction and inspection of architectural, 
corporate identity and urban design projects. Considering each project within its unique context, Erginoğlu&Çalışlar offer innovative 
architectural solutions for projects of various type and scale, which they develop both in Turkey and abroad. The company has received 
numerous awards in architectural competitions and award programs.

DS Mimarlık

EAA-Emre Arolat 
Architects

EMR Mimarlık 
Restorasyon ve 

Uygulama

English Gardens

Erginoğlu & Çalışlar 
Mimarlık

1983 yılında Dalokay Mimarlık ve Mühendislik A.Ş. olarak şirketleşen tasarım grubumuz uluslararası ve yurt içinde pek çok 
ayrıcalıklı ve öncül projenin tasarımını gerçekleştirmiştir. 2006 yılında Dalokay Tasarım Atölyesi olarak kurumsal kimliğini 
yenilemiştir. Farklı ölçek ve konularda mimari, peyzaj ve mühendislik proje hizmetleri vermektedir. Ulusal ve uluslararası 
proje yarışmalarında çok sayıda ödül ve mansiyon kazanmıştır.

Institutionalized in 1983 as Dalokay Mimarlık ve Mühendislik A.Ş.; our design group has realized the design of several 
exclusive and pioneer projects in Turkey and abroad. In 2006, the corporate identity has been renewed as Dalokay 
Tasarım Atölyesi (Dalokay Design Workshop) The firm provides architectural, landscape and engineering design services 
in diverse scales and subjects. They have received several awards and honorable mentions in national and international 
competitions.

Dalokay 
Design Studio



327

Filiz ve Coşkun Erkal tarafından 1969’da kurulan Erkal Mimarlık, 2000’de Emre Erkal ve Ozan Erkal’ın katılımıyla tasarım hiz-
metlerini yeni teknolojileri de kapsayacak şekilde genişletmiştir. Mimarlık ve kentsel tasarım yarışmalarında 11’i birincilik 
olmak üzere 50’ye yakın ödül kazanmış, proje ve yapıları birkaç kez Ulusal Mimarlık Ödülleri almış ve finalist gösterilmiştir.
Founded by Filiz and Coşkun Erkal in 1969, Erkal Mimarlık has expanded its design services to include new technologies, with the partici-
pation of Emre Erkal and Ozan Erkal in 2000. They have received approximately 50 awards in architectural and urban design competitions, 
11 of which were first place awards. Their buildings have been nominated for and received National Architectural Awards several times.

Erkal Mimarlık

Bilge Kalfa ve Gamze İşcan tarafından 2012’de kuruldu. Hâlükâr; mimarlık, iç mekân tasarımı, mobilya tasarımı ve bu 
alanların potansiyelleri üzerine araştırma, projelendirme ve uygulama yapıyor. Çeşitli ölçeklerde farklı sorunları, disiplinler 
arası yaklaşımla, araştırıp tartışıyor. Her projede yeni tasarım deneyimleri ile öneriler getirmeyi amaçlıyor. Moda Sahnesi 
tamamlanmış ilk projeleridir. 
Founded by Bilge Kalfa and Gamze İşcan in 2012, Halükar work on research, projects and implications for architecture, interior design, 
furniture design and the potentials of these fields. They study and discuss various problems of diverse scales with an interdisciplinary 
approach. They aim to generate new design experiences and proposals in every project. Moda Stage was their first completed work.

1994’te Gökhan Avcıoğlu tarafından kurulmuş olup, bünyesindeki uluslararası tasarımcı ve iş ortakları ile faaliyetlerini 
geliştirerek devam ettirmektedir. GAD, medya, kültür, teknolojik gelişmeler ve tüketici davranışlarının etkisi alanındaki 
mimarlığın ve kentsel tasarımın farklı ölçeklerdeki değişimine odaklanır. Mimarlar Odası (TMMOB), American Institute of 
Architects (AIA) and Royal Institute of British Architects’e (RIBA) üyedir.
GAD has been carrying out projects of international scale since 1994. Founded by Gökhan Avcıoğlu, GAD develop and continue their 
current practice together with international designers and partners. They focus on media, culture, contemporary cultural developments 
and the transformations of architecture and urban design under the influence of consumer behaviors. GAD is a registered member of the 
Chamber of Architects (TMMOB), American Institute of Architects (AIA) and the Royal Institute of British Architects (RIBA).

Hâlükâr Mimarlık

GAD  
(Global Architectural  

Development)

2004 yılında bir araya gelen üç mimarın oluşturduğu İkiartıbir Mimarlık, ağırlıklı olarak proje hizmeti üzerine yoğunlaştı, 
ayrıca proje yarışmalarına katılarak ulusal ödüller aldı. Mimariyi sonuç ürün odaklı algılamayan İkiartıbir Mimarlık; yere, 
kültüre, özgün yerel üretime ve bunların çağdaş dünya mimarlığına eklemlenme olasılıklarına ilişkin araştırmalar geliştir-
meyi de işinin bir parçası olarak görmektedir. 
Formed by three architects that came together in 2004, İkiartıbir Mimarlık has focused primarily on architectural design practice, par-
ticipated in architectural competitions and received national awards. Not regarding architecture as an end-product, İkiartıbir Mimarlık 
consider the development of research on the concepts of place, culture, authentic local production and their chance of integration with 
contemporary world architecture an essential part of their work.

1976 yılında Nerkis Kural ile birlikte kurulan “Kural Mimarlık ve Şehir Planlama Bürosu”, 2006 yılından bu yana “Kural Mi-
marlar Mimarlık, Şehir Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Ltd. Şti.” olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Kurucu ortak-
ları İlhan Selim Kural, Ali Kural ve Veli Kural’dır. Merkezi Ankara’da olan şirketin İstanbul şubesinin yöneticisi Ali Kural’dır.
Founded in 1976 by Ali and Nerkis Kural, Kural Architectural and Urban Planning Office has been operating under the name “Kural Archi-
tects Architecture, City Planning, Urban Design and Landscaping Ltd.” since 2006. The founding partners are İlhan Selim Kural, Ali Kural 
and Veli Kural. Based in Ankara, the Istanbul office of the company is directed by Ali Kural.

1984’te kuruldu. Bireysel, kurumsal projeler ve çeşitli tasarım işbirlikleriyle çeşitlenen otuz yıllık deneyimi, kentsel tasarım 
ve rehabilitasyon, restorasyon ve yenileme gibi özel uygulama alanlarını ve konut, ticari kompleksler, turizm, kültür, büro 
ve çok amaçlı kentsel kompleksler gibi farklı proje ve uygulamaları kapsamaktadır. MArS-Mimarlar’ın projeleri, ulusal ve 
uluslararası mesleki yayınlarda, proje seçkilerinde ve ödül programlarında yer almıştır.
MarS-Mimarlar was founded in 1984. Their thirty-year experience has been diversified with individual and institutional projects and vari-
ous design collaborations covering various projects and implementations including residences, commercial complexes, tourism, culture 
and office buildings and multi-purpose urban complexes. The projects of MarS-Mimarlar have been published in national and interna-
tional professional publications, and have been credited by a variety of selected projects and award programs.

İkiartıbir Mimarlık

Kural Mimarlar 
Mimarlık

MArS-Mimarlar 
(Mimarlık Araştırmaları 

Stüdyosu)
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Turizm yapıları başta olmak üzere konut, sağlık yapıları, alışveriş merkezi, ofis ve kültür yapıları konusunda uzmanlaşan 
Metex mimari ve iç mimari proje hizmetleri vermektedir.

With a specific focus on tourism buildings, Metex Design Group is specialized in health facilities, shopping malls, offices 
and cultural buildings. Metex provides architectural and interior design services.

2005 yılında Ahmet Yılmaz ve İbrahim Hakkı Yiğit tarafından kuruldu. Mimarlık kariyerlerini 1994 yılından beri farklı ofis 
ve çalışma alanlarında sürdüren iki kurucu ortak, birikimlerini aynı kültürel sorumlulukları taşıyan kadrosu ile mimari 
tasarım, restorasyon, kentsel tasarım hizmetleri, şehir tasarımı ve uygulama alanlarında sürdürmektedir.
Mi’mar was founded in 2005 by Ahmet Yılmaz and İbrahim Hakkı Yiğit. Having continued their architectural careers at different offices 
and diverse fields since 1994, the two founding partners currently carry out their professional practice together with their staff, and 
share a common consciousness of culture, in the fields of architectural design, restoration, urban design, city planning and construction.

2007 yılında Ozan Öztepe ve Derya Ekim Öztepe tarafından İstanbul’da kuruldu. Ofis, kentsel ve mimari ölçekte tasarımlar 
üretiyor. Roboski Müzesi (2014), M.E.B. Afyonkarahisar Merkez Eğitim Kampusü (2013), Çukurova Belediyesi Hizmet Binası 
ve Kültür Merkezi (2011), Trabzon Eski Tekel Binası Yeniden Canlandırma (2006) ofisin kazandığı yarışma projeleri arasın-
dadır.
Founded by Ozan Öztepe and Derya Ekim Öztepe in 2007 in Istanbul, the scope of work of the office includes design at architectural and 
urban scales. Roboski Museum (2014), M.E.B. Afyonkarahisar Central Education Campus (2013), Municipality of Çukurova Service Building 
and Cultural Center (2011), The Rehabilitation of the Former Tekel Building in Trabzon (2006) are among competitive projects won by 
the office.

1987’de İstanbul’da kuruldu. Değişken içerik ve ölçeklerde tasarımlar üreten büro, “mimarın mekânı kurmadan önce, 
mekândaki yaşantıyı kurgulaması gerekir” yaklaşımını benimser. Her projesine “sorunu tanımlamak çabası ile başlayan, 
pratik doğru sorular ve doğru cevaplar üretir” düşüncesindedir.
Founded in 1987, the office creates designs of diverse content and scale, adopting the approach that the architect should construct life 
within a space before constructing the physical space. Starting each new project with an attempt to define the problem, they believe 
that the right questions generate the right responses.

Metin Keskin ve Zuhal Keskin tarafından İstanbul’da kurulan ofis, farklı tip ve ölçeklerde mimari proje hizmetleri sunmanın 
yanısıra eski yapıların yeniden işlevlendirilmesi ve çağdaş ekler tasarlanması konusunda çalışmalar yapmaktadır. 
Founded by W. Metin Keskin and Zuhal Keskin in Istanbul, the office carries out architectural projects of diverse contexts and scales, as 
well as projects on the reuse of old buildings together with contemporary additions.

1997 yılında kurulmuş ve günümüze kadar Sinan Timoçin ve Serkan İğdelipınar öncülüğünde birçok mimari projeyi haya-
ta geçirmiştir. Yapının içinde bulunduğu çevre, iklim ve kültürel değerlerle bağını çağdaş ve yalın bir tasarım anlayışıyla 
sunmayı hedeflemektedir. Fonksiyon ile estetiğin birleştiği yenilikçi, sürdürülebilir ve bulunduğu çevreye pozitif katkıda 
bulunan yapılar tasarlamayı amaçlamaktadır. 
Founded in 1997, M-Ofis has carried out several architectural projects under the supervision of Sinan Timoçin and Serkan İğdelipınar. 
They aim to present the connection of the building with its environment, climate and cultural context through a pure and simple design 
approach. Their objective is to design innovative and sustainable buildings and make positive contributions to their environment.

Metex 
Design Group

Mi’mar Mimarlık 
Sanat Hizmetleri

Mimari Tasarım 
Fikirleri

Mimarlar ve  
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Nevzat Sayın tarafından 1986’da İstanbul Kuzguncuk’ta kuruldu. 1992 yılında yeniden yapılanarak, katılımcı bir yönetim 
ve yürütme anlayışına kavuştu. Çekirdek kadrosu 14 mimar olmakla beraber, esnek organizasyonu sayesinde eş zamanlı 
olarak farklı ölçek ve konularda mimarlık hizmeti verebilen bir yapıya sahiptir. Bu vizyon ile bugüne kadar irili ufaklı 
yaklaşık 300 proje konusunu titizlikle ele almış, 3.500.000 m² kapalı alan ve 12.000.000 m² açık alan projelendirmiştir.
NSMH was founded by Nevzat Sayın in Istanbul Kuzguncuk in 1986. The office was reorganized in 1992 to acquire a more participatory 
approach of administration and operation. With its key staff of 14 architects, the office has a flexible organizational structure that can 
provide architectural services simultaneously for diverse scales and subjects. With approximately 300 projects at different scales meticu-
lously studied with this vision up to now, NSMH has designed a total of 3,500,000 m2 indoor and 12,000,000 m2 outdoor area.

2000 yılında Ankara’da kuruldu. Şirket, taşınmaz kültür varlıklarının ileri teknikler kullanılarak belgelenmesi, rölöve, res-
titüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması ile koruma restorasyon uygulamaları konularında uzmanlaşmıştır. Ça-
lışmaları arasında Aspendos Antik Tiyatrosu, Ayasofya Müzesi cephe restorasyonu, Ankara Devlet Opera Bale Binası, Ptt 
Müzesi ve çok sayıda kale, cami, idari ve askerî yapılar yer almaktadır.
Founded in Ankara in 2000, this company is specialized in the documentation of historical buildings using advanced survey techniques, 
the preparation of surveys, restitution and restoration projects and the implementation of conservation and restoration works. Their 
works include the Antique Theater of Aspendos, the façade restoration of the Hagia Sophia Museum, Ankara State Opera and Ballet 
Building, PTT Museum and numerous castles, mosques and administrative and military buildings.

Hasan Öncüoğlu tarafından 1964’te kurulan firma, 1996’dan bu yana genel müdürü olan Enis Öncüoğlu ve ortakları Önder 
Kaya, Cem Altınöz ve Engin Öncüoğlu tarafından yönetiliyor. Öncüoğlu + ACP elli yıllık tecrübesi ve alanında uzman elli 
çalışanı ile çalışmalarını Ankara, İstanbul, Moskova, Astana ve New York ofislerinde sürdüren uluslararası bir mimarlık 
firmasıdır. 
Founded by Hasan Öncüoğlu in 1964, the firm is directed by Enis Öncüoğlu as the general director and Önder Kaya, Cem Altınöz and Engin 
Öncüoğlu as partners. With their 50 years of experience and 50 staff members specialized in their fields, Öncüoğlu ACP is an international 
architectural firm that continues its practice at the Ankara, Istanbul, Moscow, Astana and New York offices.

Alexis ve Murat Şanal tarafından 2002’de kurulan SANALarc, İstanbul’da faaliyet gösteren bilgi merkezli bir tasarım stüd-
yosudur. SANALarc, “yer”lerin benzersiz karakterlerinin teknoloji, sanat ve sosyal hayat ile nasıl iç içe geçtiğini, insanların 
hayal gücünü harakete geçiren ve yaşam kalitesini artıran, kendine özgü ve etkileyici mekânların nasıl oluştuğunu keş-
fetmeye çalışır. 
SANALarc, founded by Alexis and Murat Şanal in 2002, is a knowledge-centric practice-based studio in Istanbul with expertise in archi-
tecture and urban design. The firm explores how unique characters of places, intertwined with the technology, art and social life can 
generate distinctive and expressive environments that delight people’s imaginations and enhance the quality of life. 

2009’da Seden Cinasal ve Ramazan Avcı tarafından kurulmuştur. Ekip bugüne değin birçok farklı ekiple çok sesli, çok 
aktörlü, kolektif çalışma süreçlerinde üretimde bulunmuştur. Tüm üretimlerde amaç, her işin kendi bağlamı içinde ele 
alınması, araştırılması, sorgulanması, “yerleşik bilgi”nin keşfedilmesi ve üzerine yeni bilgi katmanları eklenmesidir. 
SCRA Mimarlık was founded in 2009 by Seden Cinasal and Ramazan Avcı.  The team carries out production through collective processes 
with diverse design teams and multiple actors. In all processes of design, their objective is to consider each project within its context, to 
research, question and discover existing knowledge, then add layers of information onto it.

Mimarlık ve tasarım alanında her boyutta (yapı ve kent mekânı tasarımı, çoklu medya üretimi, düşünsel üretim, eğitim 
faaliyetleri, vb.) üretim yapmayı hedefleyen İzmir merkezli bir oluşum. steb bünyesinde alınan tüm tasarım kararları 
katılımcı süreçler sonunda ortaya çıkıyor. Yeni ve denenmemiş olan her fırsatta yoklanarak tasarım anlayışı hep taze 
tutuluyor.
steb is an Izmir based formation that aims to produce at all stages of architecture and design, including the design of buildings and urban 
spaces, multi-media spaces, theoretical productions and educational activities. All design decisions made at steb emerge from participa-
tory processes. Attempting the new and untested at every turn, their design approach is continuously refreshed.
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Superpool, manzaranın içinde olmaktansa manzarayı izlemeyi tercih eder. Binlerce senelik deneyim ve birlikte yaşam çö-
zümlerine sahip İstanbul’un içinde olmaktansa onu görebilecek kadar geri çekilir. Şehrin kendi özgün ve sahici çözümlerini 
hatırlar, keşfeder, tanımlar, yeniden hayata sunar. Superpool bir mimarlık ofisidir.

Superpool prefers to be a part of the view rather than watching the view. Rather than being within Istanbul that involves 
thousands of years of experience and solutions for collective living; they prefer to stand back to see it. They recall, dis-
cover, define and represent the authentic and real solutions of the city. Superpool is an architectural office.

Murat Tabanlıoğlu tarafından Dr. Hayati Tabanlıoğlu ile birlikte 1990’da İstanbul’da kuruldu. Melkan Gürsel Tabanlıoğlu 
1995’te firmaya ortak olarak katıldı. Merkezi İstanbul’da olan Tabanlıoğlu Mimarlık Ankara, Dubai (BAE) ve Doha (Katar) 
ofisleriyle, projelerini yoğunlukla Türkiye’de ve başta Orta Doğu ve BDT ülkelerinde olmak üzere dünya çapında sürdür-
mektedir. Mimarlığın yaşam kalitesini artırma potansiyeliyle, İstanbul başta olmak üzere gerçekleşen projeleri kentsel 
gelişime ivme kazandırmış ve olumlu örnekler oluşturmuştur. 
Tabanlıoğlu Mimarlık was founded by Murat Tabanlıoğlu together with Hayati Tabanlıoğlu in Istanbul in 1990. Melkan Gürsel Tabanlıoğlu 
joined the firm in 1995 as a partner. Based in Istanbul with offices in Ankara, Dubai (UAE) and Doha (Qatar), Tabanlıoğlu Mimarlık continues 
its professional practice today in Turkey and abroad, especially in the Middle East and CIS countries. With the potential for architecture 
to improve quality of life, their projects especially in Istanbul have accelerated urban development and constituted positive examples.

2000 yılında Güzin Erkan ve Oben Karatepe tarafından kurulan şirket mimari, iç mimari ve görsel iletişim alanlarında 
işler üretiyor. Bugüne kadar markalara mekân tasarımı, grafik tasarımı, perakende ve sergileme tasarımı, interaktif ve 
multimedya bazlı projeler üretti ve müzeoloji, sergi tasarımı konularında önemli işlere imza attı. Tasarımhane, konsept 
geliştirme ile başlayan proje süreçlerini farklı tasarım disiplinleri aracılığıyla mekân tasarımına dönüştürüyor.
Founded by Güzin Erkan and Oben Karatepe, Tasarımhane works in the fields of architecture, interior design and visual communication 
design. Besides working on spatial design for corporations, graphic design, retail and exhibition design and multimedia-based interactive 
design, Tasarımhane has carried out significant projects in the fields of museology and exhibition design. They make use of diverse design 
disciplines to transform the process that begins with concept development into spatial design.

1993 yılında kuruldu. Firma bünyesinde büyük ve küçük ölçekli pek çok mimari proje tamamlanmış ve bu projelerin bü-
yük bir kısmı inşa edilmiştir. Deneyimli ekibi ve danışman kadrosu ile ulaşım yapıları, yat limanları, konutlar, ofis yapıları, 
ticari binalar, karma yapılar gibi geniş bir çerçevede ulusal ve uluslararası düzeyde proje üretmeye devam etmektedir. 
Founded in 1993, TCMT have completed several large and small scale projects, the majority of which have been completed. With their 
experienced team and consultants, they continue to produce projects at the national and international level, with a wide scope, including 
transportation buildings, marinas, residences and commercial and mixed-use buildings.

Mimarlık faaliyetini Tülin Hadi ve Cem İlhan yönetiminde sürdüren grup 1992’de kuruldu. Bu zamana kadar üretilen pro-
jelerin konu ve ölçeklerindeki çeşitlilik aynı zamanda sezgi, bilgi ve görgünün birlikte şekillendirdiği bir tasarım anlayışını 
sergiliyor. Grubun etkinlik alanı kentsel tasarım, mimari tasarım, iç mimarlık ve danışmanlık hizmetleri gibi geniş bir 
yelpazeye yayılıyor.
Continuing architectural practice with Tülin Hadi and Cem İlhan as directors, the group was founded in 1992. The variety of subjects and 
scales of their completed projects displays their design approach, which is shaped by intuition, knowledge and experience. The group’s 
professional activity covers a wide range, including urban design, architectural design, interior architecture and consultancy services.

Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar tarafından yönetilen ofis, mimari ve kentsel tasarım hizmetleri veriyor. Birinci olduk-
ları yarışmalar arasında Bandırma Cinçukuru Kent Merkezi Yarışması (1996), İstanbul Deniz Müzesi Proje Yarışması (2005),  
İstanbul Barosu Proje Yarışması (2008) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Opera Binası yarışması (2010) sayılabi-
lir. Yapı Kredi Bankacılık Akademisi Binası ile ArchDaily Yılın Eğitim Binası Ödülü’nü (2009) ve Türkiye Ulusal Mimarlık 
Ödülleri’nde Yapı Dalı Ödülü’nü (2010) aldılar.
Directed by Mehmet Kütükçüoğlu and Ertuğ Uçar, Teğet Mimarlık offers architectural and urban design services. The firm has won 
first prize in several notable architecture competitions, including the Izmir Opera Building Competition (2010), Istanbul Bar Association 
Headquarters Competition (2008) and Istanbul Naval Museum Competition (2005). For its Yapı Kredi Banking Academy Building, Teğet 
Mimarlık received the Archdaily Education Building of the Year award in 2009 and the National Architecture Awards’ Building Category 
Award in 2010.
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1986’da İzmir’de kurulan firma 1991’de Tozkoparan Mimarlık adını almıştır. Konuttan, sanayi yapıları, kamusal yapılar ve 
kentsel tasarıma geniş bir yelpazede proje üreten Tozkoparan Mimarlık, kuruluşundan bu yana mimari proje yarışmaları-
nın da hep içinde olmuş, çeşitli ödüller almış, Ulusal Mimarlık ve Ağa Han Mimarlık Ödülü adaylıkları olmuştur. Uygulanmış 
projeleri çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmıştır.
Founded in Izmir in 1986, the company was re-named Tozkoparan Mimarlık in 1991. Working on a wide range of projects from residential 
buildings to industrial facilities, public buildings and urban design, Tozkoparan Mimarlık has always been active in architectural compe-
titions and received various awards in addition to being nominated for National Architectural and Aga Khan Architectural Awards. Their 
completed projects have been published in various national and international periodicals.

Mimarlık, kentsel tasarım alanlarında proje ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Farklı ölçeklerde aynı anda yürütülen 
çalışmaları ile kent-kamusal alan-mimarlık arakesitinin yeniden tanımlanması tartışmasında yer almaktadır. Profesyonel 
çalışmalarının yanında mimari, kentsel tasarım yarışmaları ve akademik çalışmaları ile de mimarlık düşünce ortamına 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
TRafo-mimarlar offer design and consultancy services in the fields of architecture and urban design. With their simultaneous work at 
diverse scales, they contribute to the discussion on the intersection of the city, public space and architecture. Besides their professional 
practice, they aim to contribute to the conceptual medium of architecture with their academic studies and participation in architectural 
and urban design competitions.

1986 yılında, Semra Uygur ve Özcan Uygur tarafından kuruldu. Projeleri arasında Giresun Hükümet Konağı, Ankara Yüksek 
İhtisas Hastanesi, Mersin Defterdarlığı, TBMM Milletvekili Çalışma Binaları, TED Ankara Koleji Yerleşkesi, Gelibolu’da 3 Şe-
hitlik, Morto Koyu Dinlenme Tesisi, Ankara AKM CSO Konser Salonu ve Koro Çalışma Binaları, CERModern Sanatlar Merkezi, 
İstanbul’da 44 adet okul, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Dakka Büyükelçiliği projeleri sayılabilir.
Uygur Mimarlık was founded by Semra Uygur and Özcan Uygur in 1986. Among their most significant projects are the Giresun Govern-
ment Hall, Ankara Specialized Hospital, Mersin Financial Directorate Building, TBMM Parliamentary Office Building, TED Ankara College 
Campus, three Martyr Memorials at Gallipoli, Morto Bay Recreation Center, Ankara AKM CSO Concert Hall and Chorus Practice Buildings, 
Cer Modern Arts Center, 44 school buildings in Istanbul, Municipality of Yenişehir Building in Diyarbakır and the Dakka Embassy Building.

VEN Mimarlık 1991 yılında Ankara’da kuruldu. 2012 yılında İstanbul şubesi faaliyete geçti. Çağdaş ve yaratıcı tasarım 
üzerine yoğunlaşan VEN, kurulduğu günden bu yana, ulusal ve uluslararası birçok ödül kazandı. Çalışmaları, büyük ölçekli 
binalardan, iç mimarlık ve restorasyon projelerine kadar çeşitli alanları kapsamaktadır. Ofis, mimari, iç mimari, restorasyon 
ve planlama konularında hizmet vermektedir. 
Ven Mimarlık was founded in Ankara in 1991, with the Istanbul office established in 2012. The office has received several national and 
international awards since its foundation. VEN focuses on modern and creative design. The office works on a variety of projects, rang-
ing from large scale buildings to interior design and restoration works. VEN Mimarlık offers services in the fields of architecture, interior 
design, restoration and planning.

Yetmiş yıldır ağırlama ve gayrimenkul geliştirme sektörlerine yenilikçi yapılar ve deneysel tasarımlarla hizmet eden 
müşterileri ile WATG; tüm dünyada ağırlama ve eğlence sektörlerindeki önde gelen tasarım danışmanı haline gelmiştir. 
Altı kıtada 160 farklı ülkede çalışmalar yapmış olan WATG; gezegendeki tüm firmalardan daha fazla ilham verici mekanlar 
tasarlamıştır. WATG’nin birçok projesi; yalnızca tasarımı ve yarattığı yer hissi ile değil, aynı zamanda başarılı sonuçları ile 
de uluslararası referans noktaları haline gelmiştir.
For seven decades, WATG has become the world’s leading design consultant in the hospitality, leisure and entertainment industry with 
clients providing innovative building and experiential design solutions to the hospitality and real estate development industries. Having 
worked in 160 countries and territories across six continents, WATG has designed more inspiring destinations than any other firm on 
the planet. Many of WATG’s projects have become international landmarks, renowned not only for their design and sense of place but 
also for their bottom-line success.

1980’de Zincirkuyu’daki bir apartman dairesinde faaliyete geçen proje büro, daha sonra Balmumcu’daki iki ayrı daireye 
taşındı. 2006’dan bu yana Çengelköy’de bulunan kendi binasında faaliyet gösteriyor. Zaman zaman yirmi kişiye kadar 
çıkan kadrosunda şu sıralar on kişi bulunuyor. 
With its practice starting in an apartment in Zincirlikuyu in 1980, our design office later moved to two separate apartments in Balmumcu. 
Since 2006, the office has been operating from its own building in Çengelköy. The staff, which sometimes reaches a total of 20 people, 
is limited to 10 people at present.
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Ulusal ve uluslararası alanda mimarlık ve mühendislik projeleri ile proje yönetimi gerçekleştiren, buna yönelik olarak farklı 
proje gruplarını ve çeşitli disiplinlerden uzmanları bünyesinde barındıran bir proje üretim grubudur.
YPU Group is a design office that carries out architectural and engineering projects and project management nationally and internatio-
nally, with the variety of project groups and disciplinary specialists that they employ.

1970 yılında Kıbrıs’ta Ziya Necati Özkan tarafından kurulan mimarlık ve mühendislik bürosu, müşterilerin istek ve ihtiyaçla-
rını karşılayacak, ülke ve çevre koşullarına uygun, diğer disiplinler ile koordineli olarak proje üretme prensibi ile aralarında 
Ağa Han ödüllü ODTÜ Kalkanlı Kampus Projesi ve çok sayıda turistik otel, tesis, prestij villaları da bulunan birçok esere 
imza atmıştır.

Founded in Cyprus by Ziya Necati Özkan in 1970, the office of architecture and engineering has realized several projects 
responding to the demands and requirements of the clients and in accordance with the national and environmental 
conditions; including the Aga Khan award winner METU Kalkanlı Campus, several hotels, facilities and prestigious villas.

YPU Grubu
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Mimarlık
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Ünlü Ali Emrah 244, 323

v-w-y

Vallaury Alexandre 238 

Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük 
Kültür ve Yaşam Merkezi 60 

VEN Mimarlık 88, 331

VKV Proje İnşaat Koordinatörlüğü 228

WATG 260, 331

Yağlı Barış 152, 323

Yapı-Endüstri Merkezi 52 

Yaşarol Aytül 46  

Yenilem Proje Danışmanlık 162, 222, 
331

Yenimahalle Belediyesi  
Kültür Merkezi (Nazım Hikmet  
Kültür Merkezi) 306 

Yıldırım H. Arslan 46 

Yılmaz Ahmet 84, 323

Yılmaz Ali Okan 46 

Yiğit İbrahim Hakkı 84, 323

Yiğitoğlu Selin Zağpus 46 

YPU Grubu 168, 332

Yücel Cem 250, 323

z

Zeugma Mozaik Müzesi 168 

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi 84

Ziya Necati Özkan Mimarlık 284, 332

Zorlu Center Performans Sanatları 
Merkezi 260

t

Tabanlıoğlu Melkan Gürsel 216, 260, 
296, 321

Tabanlıoğlu Mimarlık 216, 260, 296, 
330

Tabanlıoğlu Murat 216, 260, 296, 321

TAI Konferans ve Kafe Binaları 96

Tanyeli Gülsün 186, 321

Tarih Öncesi Yaşam Müzesi 174 

Tasarımhane 204, 330

TCMT- Tülin Çetin Mimari Tasarım 96, 
330

TeCe Mimarlık 60, 330

Teğet Mimarlık 156, 330

The Seed Çok Amaçlı Konser  
Salonu 266

Timoçin A. Sinan 108, 321

Topal Hasan 46 

Tozkoparan Mimarlık 124, 331

Tozkoparan Tevfik 124, 321

Török Zsofia 140, 321

TRafo–mimarlar 186, 331

Tripoli Kongre Merkezi 296 

TSMD Mimarlık Merkezi 42

Turan Adnan 46  

Tümertekin Han 238, 244, 322

u-ü

Uçar Ertuğ 156, 322

Uçar Zehra 238, 322

Ulaş Emre 124, 322

Ulema Necdet 46  

Uslubaş Serdar 46  

Uygur Mimarlık 210, 331
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Akay Gürkan 108, 111, 112 (1 | 2),  
113 (3 | 4), 144 (2)

Aktürk Alican 159, 160 (1 | 2),  
161 (3 | 4)

Alok Ersin 117 (3)

Altınışık Burak 105 (1), 106 (1)

Arşiray Temmuz 250, 253 (2)

Ataç Uğur 225

Ataol Serdar 96, 99 (1 | 2), 100 (1 | 2), 
101 (3 | 4)

Avcıoğlu Özlem 232, 235 (1 | 2 | 3), 
236 (1 | 2), 237 ( 3 | 4)

Ayşen Savaş Arşivi 152,  
155 ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5), 195 (1 | 2 | 3), 
196 (1 | 2), 197 (3 | 4 | 5)

b

Baan Iwan 249 (5 | 6)

Bahadır Kul Architects 149 (1), 150, 
151 (1)

Başbuğ Evren 174, 178 (1 | 2),  
179 (3 | 4)

Burak Oğuzhan 305 (2)

c-ç

Ceylan Mahmut 130, 133 (1 | 2), 
134 (1 | 2 | 3), 135 (4 | 5)

Çekim Merkezi 220 (2)

d-e

Değirmenci Gökhan 156

Depikt 254, 257, 258 (1 | 2 | 3),  
259 (4 | 5)

Dereli Cenk Hasan 51 (4) 

Dilver Servet 204, 207 (1 | 2),  
208 ( 1 | 2 | 3 | 4), 209 (5 | 6)

Emden Cemal 52, 55 (1 | 2), 72, 75,  
76 (1 | 2 | 3), 77 (4), 78, 81,  
82 (1 | 2), 83 ( 3 | 4), 92,  
95 ( 1 | 2 | 3), 118, 121 (1 | 2),  
122 (1 | 2), 123 (3 | 4), 124, 127,  
128 (1 | 2), 129 (3 | 4), 180, 183,  
184 (1 | 2), 210, 213, 214 (1 | 2),  
215 (3 | 4), 238, 241, 242 ( 1 | 2 | 3), 
243 (4 | 5), 244, 247 (1 | 2),  
248 (1 | 2 | 3 | 4), 253 (1), 265 (4), 
266, 269, 270 ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5),  
271 (6 | 7), 272, 275, 276 (1 | 2 | 3), 
277 (4 | 5) 293 (1 | 2 | 3), 294 (1 | 2), 
295 (3 | 4), 296, 299, 300 (1 | 2 | 3), 
301 (4 | 5)

ENKA Vakfı 117 (2)

Erdem Arzu 190 (2)

Erkal Emre 114, 117 (1)

Ertan Güler 46, 49 (2), 50 (1 | 2 | 3) 

Ertuğ Ahmet 185 (3 | 4)

f-g-h

Fahrettin Ayanlar Arşivi 228,  
231 (1 | 2 | 3)

Germen Murat 60, 63, 64 (1 | 2),  
65 (3 | 4), 146, 151 (2), 192, 216,  
219 (2), 220 (1), 221 (3 | 4)

Güzer Celal Abdi 281 (2), 282 (1 | 2),  
283 (3 | 4)

Hacıalibeyoğlu Ferhat 136,  
139 (1 | 2 | 3)

k-l

Kandemir Hakan 149 (2)

Kanıpak Ömer 186, 190 (1),  191 (3)

Sinan Koçaslan 219 (1)

Kokal Ömer 222, 226 (1 | 2), 227 (3 | 4)

Köksal Gül 105 (2 | 3)

Kural İlhan Selim 284, 287, 288 (1 | 2), 
289 (3 | 4 | 5)

Küçük İsmail 84, 87 (1 | 2 | 3)

m-n

Mağara Fethi 305 (1)

Mayer Thomas 260, 263, 264 (1 | 2), 
265 (3)

Mersin Büyükşehir Belediye Arşivi 278, 
281 (1)

MKZK Mimarlık Arşivi 198, 201,  
202 (1 | 2), 203 ( 3 | 4 | 5)

NSMH Arşivi 66, 69, 70 (1 | 2),  
71 (3 | 4 | 5)

o-ö

Örün Onur 49 (1), 51 (5)

Öztepe Ozan 140, 143, 144 (1),  
145 (3 | 4)

p-r

Paker Nurbin 189 (2)

s-ş-t

Savaşır Gökçeçiçek 177

Severoğlu Bekir Sıtkı 168, 171 (1 | 2), 
172 (1 | 2), 173 (3 | 4)

Sorgucu Erdal 306, 309 (1 | 2 | 3)

Şenal Burcu 302

Tanyeli Gülsün 189 (1), 191 (4)

TSMD Mimarlık Merkezi Arşivi 42,  
45 (1 | 2 | 3)

u-ü-v-y-z

Uludoğan Sami Metin 102, 106 (2),  
107 (3 | 4)

Ven Mimarlık 88, 91 ( 1 | 2 | 3)

Yanık Kerim Ayhan 162, 165 (1 | 2), 
166 (1 | 2), 167 (3 | 4)

Yirmibeşoğlu Hasan 290

Zelef Mustafa Haluk 56,  
59 ( 1 | 2 | 3 | 4)


