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Mimari eserler, içine üretildikleri farklı toplumsal yapı ve ilişkilerin ipuçlarını barındıran 
belgelerdir. Yapılar üzerinden verili dönemlerde teknolojide ulaşılan noktadan estetik 
anlayışa, yaşam biçimleri ve toplumsal değerlere kadar farklı okumalar yapılabilir. Mi-
mari okumalar sadece geçmişe yönelik toplumsal yapı ve olguları anlamak için değil, 
günümüzü de anlamak, değerlendirmek ve daha iyiyi tasavvur edebilmek için eleştiri 
kültürümüzü geliştirebilmenin bir aracıdır. 

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’nin ilk kitabı “Ticari Yapılar”, VitrA ve Türk Serbest Mimarlar 
Derneği’nin mimarlık kültürümüze bu yönde katkı sağlamak için ortaklaşa geliştirdiği 
projenin ilk ürünü. Projenin çıkış noktası, çağdaş mimarlığımızla ilgili bir bellek oluştur-
mak, bunu yaparken de ivmelenerek artan yapı üretimini destekleyen işveren beklen-
tilerindeki değişimin, mimarın kullanıcıya ve çevreye karşı artan sorumluluğunun, mal-
zeme ve yapı teknolojisindeki gelişmelerin tasarımlara nasıl yansıdığının altını çizmek. 
Bu okumalar her yıl farklı bir tipoloji üzerinden yeniden yapılacak. 

2000 sonrası tamamlanmış ticari yapıların hepsi, Danışma Grubu’nun belirlediği kriter-
leri sağlamak koşuluyla, VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’ne dahil olabiliyor. Mimarlarımızın 
yurtdışı üretimleri ve yabancı mimarların Türkiye’deki üretimleri de bu kapsamda de-
ğerlendiriliyor. 

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi kapsamında hazırlanan web sitesinde kriterleri sağlayan 
tüm projeler yayınlanırken, kitapta ticari yapıların farklı karakteristiklerini örnekleyen 
50 projelik bir seçkiye yer verildi. VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi’nin duyurusunun ardın-
dan, seçici kurula ulaşan projeler titizlikle incelendi. Kurul, genel bir değerlendirme ya-
pabilmek için, öncelikle ticari yapıları AVM, Karma Yapılar, Ofisler ve Yönetim Yapıları ve 
Ticari Sergileme olarak 4 ana gruba ayırdı. Seçim sırasında her grupta yer alan binaların 
mümkün olduğunca çeşitliliği gösterecek coğrafi dağılımı sağlamalarına; yenilikçi yakla-
şım, form, kütle, çevre, ölçek, mekan, fonksiyon, malzeme ve yapım teknikleri açısından 
birbirinden farklı olmalarına özen gösterildi. Kitapta yer alan projelerin % 22’si AVM,  
% 18’ini karma yapılar, % 36’sını ofis ve yönetim yapıları, % 24’ünü de ticari sergileme 
yapıları oluşturuyor. Coğrafi olarak baktığımızda; yapılar, % 60 İstanbul, % 18 Ankara,  
% 4 İzmir, % 2 yurtdışı ve geri kalan % 16 da Türkiye’nin çeşitli illerinde yer alıyor. Kitap-
taki 40 mimarlık ofisinden 4’ü ise yurtdışında bulunuyor.

Kitapta, binaların künye bilgileri arasında yer alan QR kodları aracılığıyla web sitesi üze-
rinden daha kapsamlı bilgiye ulaşılabiliyor. Binalar hakkında mimarlarının yaptığı yo-
rumları ise [..............] Deniz Güner’in okumaları [..........] takip ediyor. 
 
Kitabı hayata geçirmeyi sosyal bir sorumluluk olarak kabul eden VitrA ve TSMD’ye te-
şekkür ederiz. 

Banu Binat & Neslihan Şık

✎ 
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Architectural works are like documents: they harbor clues about the variety of social 
configurations and relationships within which they are produced. Different readings can 
be made of buildings from any given period, from the level of technology to aesthetic 
perception, lifestyles and social values. Architectural readings not only enable us to 
understand historical social structures and phenomena, they also are instrumental for 
developing a critical culture that enables us to understand, evaluate and conceive the 
present more accurately.

“Commercial Buildings”, the first book in the VitrA Contemporary Architecture Series, is 
also the first product of a project developed jointly by VitrA and the Turkish Association 
of Architects in Private Practice (TSMD) to contribute to our architectural culture. The 
starting point of the project is to create a record of contemporary architecture and, in 
the process, to emphasize how the changing expectations of employers fueling the 
increase in building projects, the growing responsibility of architects vis-à-vis end-users 
and the environment, and the technological development of materials and construction 
have influenced design. Every year, these readings will focus on a different typology. 

All commercial buildings completed after 2000 that meet the criteria determined by the 
Advisory Group may be included in the VitrA Contemporary Architecture Series, inclu-
ding works by Turkish architects abroad and those by foreign architects in Turkey. All 
projects that comply with the project’s criteria will be published on the VitrA Contem-
porary Architecture Series website; the book comprises 50 projects that best exemplify 
the diverse characteristics of commercial buildings.

The jury carefully examined all the projects it received following the announcement of 
the VitrA Contemporary Architecture Series. In order to facilitate a general evaluation, 
projects were divided into four main groups: shopping malls, mixed-use buildings, offi-
ce buildings and headquarters, and showrooms. During the selection process, as far as 
possible, the jury sought to ensure that the buildings it chose from each group reflected 
diversity in geographical distribution, innovative approach, shape, mass, environment, 
scale, space, function, as well as in material use and construction techniques. Hence, 
22 percent of the projects in the book comprise shopping malls, 18 percent mixed-use 
buildings, 36 percent office buildings and headquarters, and 24 percent showrooms. 
Geographically speaking, 60 percent of the buildings are located in Istanbul, 18 percent 
in Ankara, 4 percent in Izmir, and 2 percent abroad; the remaining 16 percent are from 
various provinces around Turkey. Of the 40 architectural offices included in the book, 
four are located abroad.

Using the QR codes included in the book’s building records, it is possible to attain more 
comprehensive information about the projects on the website. Comments by architects 
[          ] about the buildings are followed by Deniz Güner’s readings [       ].

We would like to thank VitrA and the Turkish Association of Architects in Private Practi-
ce (TSMD), who have approached the realization of this project as nothing less than part 
of their social responsibility.

Banu Binat & Neslihan Şık
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VitrA, mimarlık kültürünün gelişimi yönündeki çalışmalarına kalıcı bir halkayı, “VitrA 
Çağdaş Mimarlık Dizisi” projesiyle ekliyor. Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) ile baş-
ladığımız uzun soluklu işbirliği kapsamında, çağdaş mimarlık eserlerinin; kitap, sergi, 
panel, web sitesi gibi mecralarda çokyönlü irdelenmesini, sosyal ağlar üzerinden ku-
rulacak bağlantılarla tüm ilgililerin interaktif olarak projeye dahil edilmesini, böylece 
mimari tartışma ve eleştiri kültürüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 

Yenilikçi ve her zaman daha iyiyi arayan yaklaşımımızla yapı malzemeleri üretirken, 
sektörün tüm aktörleriyle işbirliği ve paylaşımı da önemsiyoruz. Eğitimci ve tasarımcı-
dan yatırımcıya, işverenden malzeme üreticisine ve kullanıcıya kadar ilgili tüm grupların 
sürece dahil olmasıyla, yapıcı mimari eleştiri kültürümüzün zenginleşeceğine inanıyo-
ruz. Bu nedenle çağdaş mimarlık üzerine çalışmalar yaparak, günümüzde üretilene dik-
kat çekip, ilgili tüm grupları konu hakkında yeniden düşünmeye davet ediyoruz. 

“VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi” kapsamında, 2000’den sonra üretilen yapıları inceleye-
ceğiz. Projenin ilk yılında “Ticari Yapılar”ı ele alıyoruz. Bu yapı tipinin öncelikle seçilme-
si, elbette tesadüf değil. Alışveriş merkezleri ve ofis yapıları, projemize konu olan son  
10 yıl içinde nitelik ve nicelik açısından büyük bir değişim yaşadı. Bu dönemdeki eko-
nomik ve sosyal değişim, çalışma hayatının yükselen temposu, üretme ve arz etme 
tekniklerindeki gelişimin izleri, ticari mekanların mimarisi üzerinden okunabiliyor. Uy-
gulama teknikleri, yeni malzeme kullanımı ve ilişki biçimleri hızla değişirken, mimari 
yapılar bu sürece hem tanıklık etti, hem de arşiv kayıtları arasında yerini aldı. Kitapta; 
ticari yapılarda gördüğümüz hızlı artış ve değişimi, mimari, kullanım ve anlam açısından 
ele alıyoruz. Sizlere sadece geçtiğimiz 10 yılın yapılar kataloğunu ya da seçkisini değil, 
ticari yapılar üzerinden okunabilecek bir “değişen iş ve ticaret hayatı” pratiği tartışma-
sını sunuyoruz. 

Dizi kapsamında yayımlanacak kitapların, çağdaş mimarlık literatürümüze kalıcı bir de-
ğer kazandırmasını, mimarlık eleştirisi konusunda farkındalık yaratmasını ve kışkırtıcı 
bir süreci başlatmasını hedefliyoruz. 

Projeye konu olan yapıları üreten mimarlarımız başta olmak üzere, katkıda bulunan her-
kese teşekkür ediyoruz. 

Hüsamettin Onanç
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı
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With our “VitrA Contemporary Architecture Series” project, VitrA has added a permanent 
component to its ongoing efforts to advance Turkey’s architectural culture. Through 
long-term collaboration with the Turkish Association of Architects in Private Practice 
(TSMD), we aim to contribute to architectural debate and critical culture by examining 
works of contemporary architecture through books, exhibitions, discussion panels, web 
sites and other media, as well as through social networks where all interested parties 
can play an interactive role. 

As producers of building materials who continually strive to innovate and improve, we 
value cooperation and sharing with all the actors in our sector. We believe that the 
involvement of all stakeholders, whether educators, designers, investors, employers, 
material producers or end-users, will enrich the culture of constructive architectural 
criticism. With this in mind, we invite all interested parties to consider and reevaluate 
what is being produced today through these studies of contemporary architecture. 

The “VitrA Contemporary Architecture Series” will examine structures that have been 
built since the year 2000. In the first year of the project we look at “commercial structu-
res”, and it is no coincidence that such structures were the first to be selected. Shopping 
malls and office buildings, the focus of our project, have undergone radical change in 
the last decade, both in terms of quality and quantity. Economic and social changes ta-
king place in Turkey during this period, the accelerating tempo of professional life, and 
evidence of the development in production and display techniques can all be read in 
the architecture of commercial spaces. Architectural structures have borne witness to 
rapid changes in application techniques and the use and interrelation of new materials 
and found their place in the archives. In this book, we examine the proliferation and 
transformation of commercial structures from the perspective of architecture, usage 
and meaning. What we have put together goes beyond being a catalogue or anthology 
of structures built in the last 10 years; we also provide a discussion of the “changes in 
business and commercial life” that can be observed in commercial structures. 

We hope that the books to be published in this series will make a contribution of lasting 
value to Turkish literature on contemporary architecture, foster architectural criticism, 
and inaugurate a thought-provoking process. 

We would like to thank everyone who has contributed to the making of this book, first 
and foremost the architects who have created the projects that form its subject matter.

Hüsamettin Onanç
Executive Vice President 
Eczacıbaşı Building Products Division
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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 heryerinde olduğu gibi Türkiye’de de, mimarlar, tasarım ve sanatla uğraşan 
kişiler, kendi mesleki kimliklerine paralel olarak eleştirel bir kültürü, toplumsal bir du-
yarlılık ve direnme noktasını, gücünü sanattan alan bir öncülüğü ve çağ bilincini temsil 
ederler. 

Türk SMD de bu temsiliyet bilinci içinde; mimarlıkla ilgili etkinliklerini üye profili ve on-
ların mesleki ilgi alanlarıyla sınırlı tutmamakta, aksine, tüm mimarlık ortamına geçirgen, 
o ortamı besleyen ve o ortamdan beslenen bir yapı oluşturmak için çaba sarfetmek-
tedir. Bugün Türk SMD’nin ağırlıklı ilgi alanını oluşturan tasarım ve yapı elde etme, yani 
mimarlığın uygulanma süreçleri, mimarlık mesleğinin bütün paydaş ve aktörlerini bir 
araya getiren en geniş zemindir. 

Derneğimiz, diğer etkinliklerine ek olarak, VitrA’nın işbirliğiyle Türkiye mimarlık orta-
mında eksikliği duyulan yeni bir projeye başlıyor. Bu proje, farklı yapı türlerini eksen 
alarak, Türkiye çağdaş mimarlık ortamını belgelemeyi, tartışmayı ve yeni çalışmalar için 
zemin oluşturmayı hedefliyor. İlki ticari yapıları konu alan, çağdaş mimarlık dizisi, za-
man içinde farklı yapı türlerini de içeren bir birikim oluşturacak. Derneğimiz yürüttüğü 
pek çok projede olduğu gibi, bu projede de üyelerinin yanı sıra tüm mimarlık ortamına 
açık bir katılım öngörüyor.

İki kurum, çağdaş mimarlıkta bellek oluşturulmasına katkıda bulunmak, konuyu sektö-
rün ve kamuoyunun gündemine taşımak, farkındalık yaratarak düşünmeye sevk etmek 
amacıyla bir araya geldi. VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi kapsamında; sergiler, paneller, 
kitap ve web sitesi aracılığıyla akademik, profesyonel ve popüler ortamda iz bırakacak 
bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Projeye katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza bizlerle paylaştıkları değerli çalışmaları; 
projede görev alan editör ve küratörlerimize değerli çalışmaları ve VitrA‘ya üstlendikleri 
bu sosyal sorumluluk projesi ve işbirlikleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunar, hedefledi-
ğimiz gibi, bu projenin uzun soluklu olmasını dileriz . 

Yeşim Hatırlı
Türk Serbest Mimarlar Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı 
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The Turkish Association of Architects in Private Practice (TSMD) is an NGO that has been 
working since 1987 to promote the values embraced by the architectural profession, 
advance architectural practices, create awareness about urban ecology, and contribute 
to the development of the building sector.

In Turkey, as in the rest of the world, architects, as people involved in design and art, 
are in their own ways representatives of cultures characterized by critique, social sen-
sitivity and resistance. Empowered by art, they also represent the vanguard of new 
perceptions about the times we live in. 

Conscious of these roles, TSMD does not restrict its activities solely to its membership 
profile and their professional fields, but rather strives to provide a structure that encom-
passes, nourishes, and is nourished by the entire architectural community. TSMD’s main 
areas of interest today, the design and construction of buildings, that is, the processes 
involved in architectural practice, form the broadest base for bringing together all sta-
keholders in the architectural profession.

In addition to these activities, TSMD has begun to cooperate with VitrA on a new project 
to fill other needs in Turkey’s architectural sector. The project’s aim is to document and 
discuss contemporary architecture in Turkey and provide a basis for developing new 
structures by reflecting on diverse types of buildings. This series of contemporary archi-
tecture, the first of which is concerned with commercial buildings, will form a collection 
as it expands its coverage to different types of structures over time. As with many of 
TSMD’s other activities, the project will be open to the entire architectural community, 
not just association members. 

The two institutions have come together in order to contribute to the formation of 
Turkey’s collective memory in the area of contemporary architecture, make it a pri-
ority for the building sector and the public, and stimulate critical thought by creating 
awareness. Parallel to the VitrA Contemporary Architecture Series, there will also be 
exhibitions, panels, books and activities on the VitrA Contemporary Architecture Series 
website that leave their mark in academic and professional circles and on the public. 

We extend our deepest gratitude to all our colleagues who contributed to this project 
by sharing their valuable projects with us, to the editors and curators of the project for 
their indispensable work, and to VitrA for cooperating with us on this social responsi-
bility project. We sincerely hope that this will be a long-term project, as we intend it 
to be. 

Yeşim Hatırlı
Turkish Association of Architects in Private Practice
Chair of the Administrative Board
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Ticaretin Mimarlığından, Mimarlığın Ticaretine  
Geçiş Süreci İçinde Ticaret ve İş Yapıları

Teknoloji, iletişim ve kültür ortamının sürekli dönüştürdüğü bağlam içinde, yapı ile iş-
lev arasındaki ilişki, mimarlığın asal belirleyicilerinden biri olma özelliğini yitiriyor. Buna 
kent merkezlerinde kalan yapıların hızla yeni işlevlere açılması gerçeği de eklenince, 
başta konut ve iş yapısı ayrımı olmak üzere yapı türleri ile kullanım biçimleri arasındaki 
süreklilik yok oluyor. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri ile gelen olanaklar, her yeri fizik-
sel ortam hatta coğrafyadan bağımsız olarak iş ortamına, iş yerine dönüştürüyor. Ev ofis 
kavramı konutla işyeri arasındaki çizgiyi yok ederken, giderek pazar payı artan e-ticaret 
kavramı, ticaret olgusunu mekânsızlaştırıyor. Bu dönüşüm yersiz ve alabildiğine esnek 
yapılara yer açarken, geleneksel ticaret hayatta kalabilmek için yeni tutunma noktaları 
arıyor; eğlence, dinlence, spor, yeme içme gibi işlevlerin çekiciliklerinden medet umu-
yor. Bugün neredeyse kent mekânın yerini alan, kamusal alanın kendisi haline gelen 
toplu alışveriş mekânları, ticareti sosyal ve vazgeçilmez bir etkinlik haline getirmek 
için sürekli yenilenen stratejiler geliştirmek zorunda kalıyor. Bu mekânların genel adı 
olan ve bütün dillere yerleşen “mall” sözcüğünün köklerine gidildiğinde, sözcüğün açık 
kentsel alanlarda oynanan bir oyuna, bu oyun için ayrılan açık ve korunaklı bir mekâna 
referans veriyor olması şaşırtıcı değil.

Gündelik yaşamın etrafında örgütlendiği tüketim kültürü, her şey gibi mimarlık ala-
nındaki dönüşümün de temel belirleyicisi haline geldi. Mimarlık, tarihi boyunca var-
saydığı gibi dönüştürücü bir güç olmaktan çok, var olan dönüşümün meşrulaştırılma 
ortamı olduğu gerçeğiyle açıkca yüzleşiyor. Ticari yapılar ise diğer yapılardan bir adım 
önde, bu durumun bütün boyutlarıyla gözlenmesine olanak veren örnekleri oluşturu-
yor. Mimarlık tam da tüketim kültürü ile kesişme noktasında yer alan “kimlik üretme” 
becerisini artı bir pazar değeri oluşturmak üzere işlevselleştiriyor. Yapılar, sağladıkları 
yaşam mekânı ve olanakların ötesinde, kimlik değerleri ile pazar ortamına sunuluyor; 
bu değerin üzerinden yarışmaya başlıyor; mimarlık her şeyden çok pazar değerini artı-
ran bir girdi olarak algılanıyor. Değişik, çarpıcı, öne çıkan, yenilikçi, güncel, fark yaratan 
gibi kavramlar mimarlığın tüketilme biçimini diğer nesnelerin tüketilme biçimleri ile 
benzer hale getiriyor. Aslında özü itibarıyla gücünü geçici olmaktan alan moda kavramı, 
bugüne kadar kalıcılığın peşinde olan mimarlık alanına geçirgen hale geliyor; böylece 
taban tabana zıt olacağı varsayılan iki ayrı yaratıcılık alanının uyumlu beraberliğine 
şahit olmaya başlıyoruz. 

Mimarlık; kalıcılık, işlevi ile temsiliyet, bağlamı ile süreklilik ilişkisi içinde olmak gibi kay-
gıları geri plana attığında, başdöndüren bir özgürlük ortamında buluyor kendini. İşlevsel 
verimliliğin yerini ekonomik verimlilik, rasyonel aklın yerini teknoloji ve bütçe kısıtları 
alıyor. Yapıların kütle ve cephe ifadeleri planları ile süreklilik kurma zorunluluğundan 
kurtulduğunda, mimarlık ek ama daha önemlisi kendi sınırlayıcılarından bağımsız hale 
gelen bir ifade ortamı buluyor kendine. Cephe iki ya da üç boyutlu bir grafik ortamı-
na, scenographic bir anlatım biçimine dönüşüyor. Yer, yön, kültürel ve fiziksel bağlam 
ikincil hatta ihmal edilebilir girdiler olarak görülmeye başlanıyor; kentle diyolog yerini 
kente söylenen söze bırakıyor. Yapılar biraz büyüdükçe kentin kendisini simüle etmek-
ten, kentin kendisi gibi davranmaktan çekinmiyor. Böyle bakıldığında, her “mall” kentin 
içinde ve ona rağmen bir kent olmaktan, onu yapamasa bile kent mekânının alternatifi 
olmaktan çekinmiyor. Ticaret yapısının kendisi en önemli ticaret aracı, metası haline 
geliyor.

Kimlik kavramı, sadece ürün üzerinden değer bulan bir kavram değil. Çoğu zaman bir-
biriyle karıştırılan marka ve kimlik kavramlarının sürekliliği içinde “markalaşmak”, ürü-
nün kimlik değeri için ürünün kendisinden bağımsız bir zemin oluşturuyor. Bu anlamda 
mimarlık ürününün kendisi kadar mimarının markalaşması da tüketim kültürünün ka-
çınılmaz bir beklentisi. Bu baskı ile karşı karşıya kalan mimar, gündelik norm ve bek-
lentileri aşan, araştırmaya dayalı projelerden çok, bir yandan bu beklentilerle süreklilik 
oluşturan öte yandan farklılık kazanarak öne çıkan bir ürün sunmaya, ürünle birlikte 
kendi pazar değerini oluşturmaya yöneliyor. Bu süreç içinde farklılık çoğu zaman bina-
nın kütle ya da cephesinin dışavurumuna indirgenmiş bir denemeyle sınırlı kalıyor; çoğu 
zaman kent, bağlam hatta programın kendisinin tasarım sürecinde farklılık yaratacak, 
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dönüştürücü bir izi oluşmuyor. Özellikle büyük ölçekli projelerde mimar karar verici 
olmaktan çok, verilmiş kararları meşrulaştıran kişi konumu ile kısıtlı kalıyor; kendisin-
den beklenen alan verimliliğinin yanı sıra güçlü bir dışavurum ve kimlik oluşturulma 
sorunu, temel sorumluluk alanını oluşturuyor. Tarih içinde mimarlığın araştırma konusu 
olarak algılanan program, işlevsel kurgu, önceliklerin oluşturulması, bağlamsal ilişkiler 
gibi konuları, mimar önünde veri olarak buluyor. Örneğin adları AVM olarak kısaltılan 
alışveriş merkezleri satılabilir alanla inşaat alanı arasındaki oranı, şatış birimlerinin yer 
ve büyüklüklerini ölçen, projeleri oluşmuş normlara göre denetleyen uzmanlarının doğ-
rudan müdahaleleri ile şekillenirken, mimar bu verileri en optimum biçimde sağlayan 
kişi olmanın yanı sıra en ilgi çekici yapıyı en düşük maliyetle gerçekleştirme gibi te-
mel bir sorumluluk üstleniyor. Bu süreç kurgusu içinde AVM projeleri tipolojik kurguları 
olan plan şemalarını arsa boyutlarına göre esnetme, onlara birer kabuk bulma işine 
dönüşüyor. Bu değerlerin kültür ve coğrafya farkı gözetmeksizin geçerlilik kazandığı 
bir ortamda cephe, tipolojiyi örten, tasarımı farklı bir nesne gibi göstermek üzere işlev-
selleştirilen yegane unsur olarak öne çıkıyor. Öte yandan içe dönük bir yapı türü olan 
AVM’ler cephenin bağımsız bir ifade ortamına dönüşmesine yönelik olarak son derece 
esnek bir zemin sunuyor. İfadenin tükendiği noktada devreye hareketli cepheler, ışık 
ve renk gösterileri giriyor. 

Şüphesiz diğer iş yapıları da, AVM’ler kadar yoğun olmasa da bu dönüşümden etkileni-
yor. Ofis ve iş yapılarının çoğu, bir çalışma ortamı olmanın ötesinde barındırdığı kurum-
ların gücünü, pazar ayrıcalığını simgeleyen birer kimlik aracı olarak algılanıyor. Daha 
yüksek, daha büyük, daha teknolojik, daha güncel, daha akıllı gibi kavramlar sadece 
yapıyı değil, yapının sahibini ve kullanıcısını da tarif eden kavramlar olarak algılanıyor. 
Yapı pazarda öne çıkmanın bir aracı ya da öne çıkmışlığın bir göstergesi olarak işlev 
görüyor. Kurumsal kimlik ve onu temsil eden mimari kimlik kavramları bir süreklilik 
kazanıyor. Dünyanın her yerinde aynı otomobil satış ve sergi mekânlarını, aynı mar-
ketleri, aynı toptancıları, farklı arsa ve bağlamlara kurulmuş olarak gözlüyoruz. Benzer 
kapılardan geçiyor, benzer güvenlik önlemlerini aşıyor, benzer odalarda toplantı ya-
pıyor, benzer giysiler içinde benzer konuları konuşuyoruz. Böyle bakıldığında, küresel 
ölçekteki tipleşmenin mimarlığı da etkisi altına almış olması hiç de şaşırtıcı değil. Bir 
yanda farklılık, özgürleşme ve çeşitlilik olarak sunulan tüketim kültürü, öte yanda onun-
la gelen alabildiğine standartlaşmış ve tipleşmiş üretim ilişkileri ve tüketim biçimleri, 
ilk anda bir çelişki gibi algılansa da “farklılık”, “zenginlik”, “çeşitlilik” gibi kavramların 
mimarlıkta olduğu gibi yüzey oyununa indirgenmiş olduğu görüldüğünde, bu çelişki 
anlamını yitiriyor.

Bütün bu dönüşüm içinde, bağlam kavramı da yeni bir anlam kazanıyor. Kültürel bağ-
lamın kazandığı küresel boyut fiziksel, kentsel ve yerel bağlamın etkisini azaltacak 
biçimde baskın bir girdiye dönüşüyor. Bu anlamda yapılar içinde yer aldıkları fiziksel 
ortamdan çok, kültürel hatta sanal ortamda meşruiyet kazanmak üzere tasarlanıyor. 
Tasarımın girdi öncelikleri fiziksel zeminin kendisinden çok ana eksende yer alan mi-
marlık değerlerinin kalıplarına göre, tüketim öncelikleri doğrultusunda oluşturuluyor. 
Oluşmuş kentsel doku, o doku ile oluşturulan süreklilik, başka yapılarla birlikte bir an-
lam üretmek ve bir bütünün parçası olmak, ikincil zorunlu olmayan bir tasarım girdisine 
dönüşüyor; çoğu zaman, aksine, yapılar o doku içinde farklılaşmak, öne çıkmak üzere 
tasarlanıyor. Benzer biçimde kent mekânı ile fiziksel bir süreklilik oluşturmak yerine 
ondan kopmuş, bir güvenlik çemberi içine alınmış, kentin etkilerinden arındırılmaya 
çalışılmış tasarımlar artı bir değer gibi algılanıyor. Pek çok ticari yapı büyüklüğü, işlev 
çeşitliliği, sosyal mekânlarının düzenlenişi ile kente, kent yaşamına alternatif oluştur-
maya, ona rağmen varlığını sürdürmeye çalışıyor. İş yapısı içinde spor yapıyor, yeme-
ğimizi yiyor hatta berberimize gidiyoruz. Güvenlik duvarını aşanları, alternatif bir kent 
simülasyonu bekliyor.

Şüphesiz bu dönüşümün etkileri, ne ticari yapılarla ne de Türkiye mimarlık ortamıyla sı-
nırlı. Aksine Türkiye kendine özgü kültürel, ekonomik ve sosyal bağlamın etkisi altında, 
kentlerin mevcut fiziksel dokuları içinde bu dönüşümlerin bazılarını gecikmeli, bazılarını 
aşınmaya uğramış biçimde yaşıyor; bazı dönüşümler ise hiçbir çoğrafyada görülmeyen 
bir ivme kazanıyor. Örneğin kentsel merkez dokusunun büyük ölçüde korunduğu Av-
rupa kent merkezlerinde geleneksel kent yaşamı varlığını sürdürmeye devam ederken, 
AVM benzeri yapılar ve yeni iş alanları bu dokuya eklemlenmeye çalışılıyor. Türkiye or-
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tamında ise, bu yeni yapıların çoğu kent merkezini dönüştürme, değiştirme aracı olarak 
işlevselleştirilip, kent merkezinin doğrudan yerini almaya , kendisi olmaya yöneliyor. 
Örneğin İstanbul’da Beyoğlu, Nişantaşı gibi tarihi kent merkezleri zorlanarak o doku 
için gerek işlev, gerek dil, gerekse büyüklük olarak yabancı sayılabilecek AVM’lere yer 
açılıyor. Gelir gurubu farklılıklarının ve kültürel farklılıkların daha derin ve keskin olarak 
açığa çıktığı Türkiye metropollerinde korunmuş, kent mekânından koparılmış iş alanları 
her yerde olduğundan daha kolay kabul görüyor. Öte yandan hemen her alanda olduğu 
gibi mimarlık alanında da gelişme ve yenilikleri ikinci elden tüketen Türkiye ortamı, 
küresel mimarlık medyasının sunduğu ana eksene sorgusuz bir temsiliyet yaşıyor. Bu 
anlamda “yeni” olarak kabul gören her şey eleştirel bir mesafe kurulmaksızın içselleş-
tirilerek ve belki de daha vahimi, Türkiye ortamının ekonomik ve teknolojik kısıtları 
içinde “naifleştirilerek” yeniden üretime açılıyor. Bu durum özellikle yabancı sermaye 
tarafından yatırım amaçlı olarak desteklenen iş ve ticaret yapılarında daha açık olarak 
gözleniyor. Kuzeye bakan güneşlikli cepheler, güneye kapanmış masif duvarlar, sadece 
cephe düzleminde simgeleşmeye çalışan dışavurumlar -mış gibi yapan bir mimarlığın 
önünü açıyor. 

Her şeyden çok sayısal çokluk ve inşaat yoğunluğuyla öne çıkan bu dönemde süphesiz 
araştırmaya dayalı, ana eksene karşı eleştirel mesafesini koruyan, ayrıcalıklı ve özgün 
ürünler de yer alıyor. Bu derlemede yer alan örneklerin çoğu, bir yandan belli bir yapı 
grubu üzerinden Türkiye mimarlığının bugününü okumamızı sağlarken, öte yandan bel-
li özellikleriyle bu kendiliğinden gelen dönüşüme karşı çıkma, direnme noktalarını da 
temsil ediyor. Bu anlamda ana eksene eklemlenme becerisi kadar ona mesafeli dur-
mak ve alternatif oluşturmak da bir değer olarak algılanıyor. Başta da söylendiği gibi 
mimarlık, yıllardır sahip çıkmaya çalıştığı “dönüştürücü bir güç olma” özelliğine sahip 
olmadığı, aksine bugün giderek “meşrulaştırma işlevinin” ötesine geçemediği gerçeği 
ile yüzleşiyor. Ancak burada unutulmaması gereken, her dönüşümün kendi değerleri 
ve kültürüyle birlikte o değerlere ve kültüre karşı çıkmaya yönelik eleştirel zeminini de 
beraberinde getirdiği. Bu anlamda “çağdaşlık” kavramı, güncel zaman dilimde olup bi-
tenle süreklilik oluşturmak kadar o “olup bitene” eleştirel bir mesafeden bakarak, kendi 
bağlamı içinde alternatif oluşturmayı, güncel olanı geri beslemeyi de içeriyor.

Doç.Dr. Celal Abdi Güzer
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Commercial and Business Structures in the Transition 
from Commercial Architecture to the 
Architecture of Commerce

In the relationship between structure and function, technology loses its characteristic of 
being one of the prime determiners in architecture, due to the fact that communication 
and the cultural environment are constantly changing. When this fact is added to the 
reality that the remaining structures in the urban center are rapidly being transformed 
to meet new functions, we can see that the distinction between residence and com-
mercial structure and the continuity between structural types and styles of usage are 
disappearing. The possibilities that have appeared with computer and communicati-
on technologies have transformed all physical settings, even geographically detached 
work environments, into the “workplace”. While the concept of the home office is 
destroying the fine line between house and workplace, the concept of e-commerce, 
with its increasing share of the market, leaves the commercial phenomenon without 
a location. While this transformation creates structures that are without location and 
exceedingly flexible, there is a search for new places to latch onto in order to survive 
in traditional commerce, hoping for succor by offering attractions like entertainment, 
recreation, sports, and dining. In order to transform public shopping malls, which have 
staked their claim on the city space and become public places in their own right, into 
commercial, social and indispensable facilities, innovative strategies have constantly 
had to be developed. It is not surprising that when we examine the roots of the word 
“mall”, which has become the common name for these places in almost every langua-
ge, we find that this word refers to a game that was played in urban areas and to the 
open or sheltered venue used for this game. 

Consumer culture, which is organized around daily life, has become the essential de-
terminer of the transformation in the architectural arena, as it has in almost all other 
arenas. Architecture has clearly come face to face with the reality of being a setting for 
legitimizing the current transformation, rather than being the power of transformation 
assumed throughout architectural history. Commercial structures, as they are one step 
ahead of other structures, provide examples that enable us to observe this situation in 
all its dimensions. Architecture functionalizes to form its skill at “identity production”, 
which is located at the exact point where architecture intersects with consumer culture 
and market value. 

Structures, beyond the living spaces and opportunities they provide, are presented in 
the market place with their identity values; it is with this value that they start to com-
pete. Thus, architecture is perceived, above all else, as an input that increases market 
value. Terms such as distinctive, striking, prominent, progressive, current, and creating a 
difference transform the consumer style of architecture into a form that is similar to ot-
her consumer products. In fact, the essence of the term fashion, which takes its power 
from being transient, has now become permeable in architecture, a field that has, until 
today, pursued constancy; thus, we can witness the start of a harmonious compatibility 
between two distinct areas of originality which until now have been assumed to be 
absolute opposites. 

When architecture puts behind it concerns of permanence, functionality and represen-
tationalism, and instead puts itself in a constant relationship with context, it finds itself 
in a mesmerizing state of freedom. Economic efficiency takes over from functional effi-
ciency and technology, and budget constraints take over from the rational mind. When 
freed from the necessity of establishing consistency with the expressions of mass and 
façade in a structure, architecture will find itself, more importantly, in an expressive en-
vironment that has become independent from its own limitations. The façade becomes 
a two or three-dimensional graphic form and the scenography is transformed into a 
narrative form. Location, direction, cultural and physical context begin to be perceived 
as secondary, even negligible inputs, and dialogue with the city gives over to the exp-
ression of the city. As structures grow, they do not hesitate to simulate and act like the 
city itself. When the matter is examined in this way, although every “mall” is in the city, 
it does not hesitate from being the city; even if it cannot do this, it becomes an alterna-
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tive to the urban space. The commercial structure itself becomes the most important 
commercial tool, the merchandise. 
 
The identity concept is not one that finds value with the product. Within the consis-
tency of the concepts of brand and identity, which are frequently confused with one 
another, “branding” establishes a background for the identity value of the product inde-
pendent of the product itself. In this sense, the branding of an architect, as much as the 
architectural product itself, is an unavoidable expectation of the consumer culture. The 
architect who faces this pressure, rather than developing projects based on research 
that overcome these daily norms and expectations, turns instead to creating his/her 
own market value with the product; this is done by presenting a product that creates a 
difference, on the one hand, while heading towards forming a market value for them-
selves. During this process, most of the time, distinction remains restricted to a trial that 
is limited to the expression of the mass or façade of a building; often there is a failure 
to form a transformative imprint that will make a difference to the city, context or even 
to the designing period of the program itself. Particularly in large-scale projects, the arc-
hitect, rather than being the decision maker, remains restricted to being not only the 
person who legitimizes the decisions, but also, rather than achieving the productivity 
that is expected of them in this area, their basic area of responsibility is comprised of 
the powerful manifestation and formation of identity. The program that has been per-
ceived throughout history as being the research subject for architecture presents the 
architect with data from subjects such as functional construct, the establishment of pri-
orities and contextual relationships. For example, while the ratio between retail areas 
and the construction area in shopping malls is established with the direct intervention 
of experts in control of the projects and in accordance with existing norms, the architect 
is the person who ensures that these data are used in the optimum manner, as well as 
being the one with the primary responsibility of creating the most interesting structure 
at the lowest possible cost. Within this creative process, shopping mall projects are 
transformed into efforts to stretch plans with typological constructs to fit the expanse 
of the land, and to create a shell for this plan. In an environment where these values 
have gained legitimacy, regardless of cultural and geographical differences, the façade 
comes forward as the only component that has been made functional by presenting 
the typology and indicating the difference of the design. At the same time, the facades 
of the introverted structures of shopping malls offer an extremely flexible space for a 
transformation into an expressive environment. At the point where expression expires, 
moving facades and light and color shows come into play. 

Without a doubt, other structures are as affected by this transformation as shopping 
malls, but not to the same degree. Most office and work structures go beyond being a 
mere working environment and are perceived as a vehicle to symbolize the strength of 
the institution and their distinctive place in the market. Terms such as higher, larger, more 
technological, more up-to-date, more intelligent are all perceived to describe not only the 
structure, but also the owner or user of the structure. The structure functions as a means 
of getting ahead in the market or as an indication of being ahead. Corporate identity, and 
the architect who represents this, gain continuity for the identity concepts. All over the 
world, we see the same areas selling and displaying cars, the same supermarkets, the 
same wholesalers in different locations and in different contexts. We walk through similar 
doors, go through similar security systems, have meetings in similar rooms, talk about 
similar topics wearing similar clothes. When looked at in this way, it is not surprising that 
typification, which is occurring on a global scale, has also had an effect on architecture. 
On the one hand there is a consumer culture that is presented as differentiation, libe-
ration and variety, on the other there is the maximum standardization and typification 
that accompanies consumer culture; if at first these are perceived as being in conflict, the 
significance of this conflict declines when it is understood that “distinction”, “wealth” and 
“variety” have been reduced to a game, as has happened with architecture. 

During this transformation, the term context takes on a new meaning. The global di-
mension that the cultural context has gained by reducing the effect of the physical, ur-
ban and regional context is transformed into a dominant input. In this sense, structures 
are being designed more for legitimacy in a cultural or even virtual environment than 
for the physical environment in which they have been placed. Rather than suiting the 
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physical background, the input priorities of design are based on consumer priorities, in 
keeping with the templates of architectural values located on the main axis. The urban 
pattern and continuity that are formed within that texture produce meaning with ot-
her structures, as a whole being transformed into a design input that is secondary, not 
compulsory; in contrast, most of the time structures are designed to be distinct within 
that pattern, to stand out. In a similar fashion, instead of forming a physical continuity 
with the urban environment, designs that have been detached from it, enclosed with-
in a security perimeter and purged of the effects of the city, are perceived as having 
added value. Many commercial structures, despite their size, variety of functions and 
arrangement of social spaces, attempt to constitute an alternative and maintain a pre-
sence despite the city and city life. Inside the business structure we can do sports, eat 
food and even go to the hairdressers. An alternative city simulation is waiting for those 
who go beyond the security wall. 

Without a doubt, the effects of this transformation are limited to neither commercial 
structures nor to the Turkish architectural environment. Turkey is undergoing some 
transformations in a delayed manner under the effect of its specific cultural, economic, 
and social context and within the existing physical patterns of its cities as other influ-
ences become eroded; other transformations are occurring at a speed that is not to be 
found in any other location. For example, while traditional city life continues in Europe-
an city centers, where the texture of the urban center has been protected to a greater 
extent, structures like shopping malls and new business centers are still attempting to 
find a place. In Turkey, most contemporary structures are built as functional tools to 
transform the city centre and are aimed at directly taking their place in the city center 
or becoming the city centre. For instance, historical city centers in Istanbul, such as Bey-
oğlu or Nişantaşı, are forced to make room for shopping malls, structures that should 
be considered foreign to the texture in terms of function, vernacular and size. Shopping 
malls, which have a deeper input group and cultural differentiation than business cen-
ters, have been protected in the Turkish metropolis; as they are everywhere, they are 
more easily accepted than business centers, which are detached from the city. On the 
other hand, development and innovation in architecture in the Turkish environment, 
which is being consumed second hand, a phenomenon that occurs in almost every 
other field, are experiencing an unquestioning representation on the main axis that 
is provided by global architecture. In this sense, everything that is accepted as “new” 
is being functionalized without employing a critical distance; perhaps an even graver 
matter is that within the environment of Turkey’s economic and technological constra-
ints, architecture is being opened to production once again, being “made naïve”. This 
situation can be observed more clearly in the business and commercial structures that 
are supported by foreign capital as a means of investment. North-facing façades with 
blinds, massive walls closing off the southern aspect open the way for an architecture 
that is manifested as expressions of attempts to be symbolic on the façade. 

Without a doubt, in this period, a time in which more than anything else, statistical 
plurality and an intensity of construction have come to the fore, there are distinguished 
and original products that are based on research and which conserve the critical distan-
ce from the main axis. Most of the examples that are found within this compilation not 
only enable us to read contemporary Turkish architecture through a certain structure 
type, but also represent, with certain features, the points of resistance that oppose this 
transformation. In this sense, to approach architecture from a distance and to form an 
alternative are perceived as being values equal to the skill in articulating the main axis. 
As was mentioned at the beginning, architecture does not have the feature of “being a 
transforming power”, contrary to what has been claimed for years; conversely, architec-
ture today faces the reality of being increasingly unable to transcend the “function of 
legitimizing”. However, what should not be forgotten here is that every transformation 
brings with it its own values and culture, as well as the grounds for a critical evaluation 
of those values and culture. In this sense, the term “contemporariness” not only forms 
a continuity with what is happening in the present , but also includes forming an alter-
native within the context by looking at “what is happening” from a critical distance and 
re-instilling what is current. 

Assoc.Prof. Dr. Celal Abdi Güzer
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21. Yüzyılda Yeni Davranış ve Yaşam Biçimleri,  
Yeni Binalar ve Kent 

Çoğunluğu İstanbul’da gerçekleşen projelerimizi bir dönemin yansıması olarak okuyup, 
son on beş yirmi yılı mimari üretime paralel olarak tarif edebiliriz.

Mimari, kentin yönelimleriyle şekil alır ve aynı zamanda kente yön ve biçim kazandırır. 
Kentler yoğun ve hızlı yaşanan alanlar; ihtiyaçlar ve alışkanlıklar bu çağın temposun-
da hızla değişiyor; binalarsa heykelsi estetik öğeler değil yaşamın bir uzantısı, sosyal 
olarak kentin hareketini belirleyen birleşenlerden. Bu nedenle, ‘’yaratıcı ifade” ve ‘’top-
lumsal bilinç’’ birlikte ve doğru ele alındığında kentler herkes için yaşanır, uzun ömürlü 
yerler olabilir.

Mekân üretimi süreç ve yöntemlerini belirleyen önemli bir etken de, yerel ve merke-
zi politikalar olmuştur. Daha önce CHP ve DP iktidarlarını olduğu gibi, Özal’la başlayan 
özel yatırım modelini, daha sonra koalisyon dönemleri ve son on yıllık AKP dönemini 
yapılaşma hareketlerinden izlemek mümkün. Türkiye’de inşaat sektörü lokomotif, bu 
sektördeki hareketler de en önemli ekonomik gösterge olmuş her zaman. Neredeyse 
milli bir politika haline gelmiş çoşkulu bir imar faaliyeti var ve daha da fazlasını vaat 
eden bir polika sürüyor. Tüm ülke yıllardır şantiye... Buna rağmen mimari kalite ne yazık 
ki inşaat hacmi ile doğru orantılı olarak artmıyor. Bu bağlamda yakın geçmişimizi çok 
kısaca gözden geçirmek yararlı olacaktır.

80’li yıllardan sonra değişen dünya ve Türkiye’de özellikle Özal politikalarına koşut ola-
rak, yap-işlet-devret modelleri gibi yeni mimari üretim biçimleriyle tanıştık. Bu dönemin 
projelerinden, mimarı Hayati Tabalıoğlu’nun devlet mimarlığından sonra özel sektörle 
ilk karşılaşması olan Ataköy Turizm Kompleksi, “karma” düzenin ilk örneklerden oldu. 
Bu karma yapılanma içinde yer alan, Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi olan Galleria, dün-
yada o dönemde gerçekleşen yapılanmanın ve sosyal değişimin de bir izdüşümüdür. 
Onu takiben Akmerkez ve benzeri alışveriş merkezleri ile tanıştık, bir anlamda farklı 
sosyoekonomik grupların bir araya gelebildiği yarı kamusal mekânlar, rastlaşma alanları 
oldu bu yapılanmalar. Üretim biçimlerinin değişmesi ile örneğin medya yapıları 90’larda 
kent merkezinden perifere taşındı, bu da yeni bir ofis, üretim anlayışını içinde barındıran 
ticari yapılara yön verdi. Babıali’nin yazarları ve basının lokomotifleri Sabah, Hürriyet, 
Milliyet gazeteleri binalarıyla başlayarak, şehir dışına taşındı. Bu yapılarda düşünsel üre-
tim fiziksel üretimle yan yana geldi, çalışanlara ortak alanlar sunan atriumlar, sosyal 
işlev mekânları binalarla birlikte düşünüldü. Kağıt fiilen bu yapılanma içinde depolandı, 
işlendi. Milliyet Binası, DMC ve Doğan Media Town bunun ilk örneklerinden oldu. Bugün 
ise hızla değişen dijital teknolojinin yarattığı imkânlarla bu sektör, bazı birimleriyle ye-
niden kent merkezine dönüyor. Kağıdın yerini ekranlar, günlük ya da süreli yayınların 
yerini anlık değişimleri paylaşabildiğimiz sosyal medya enstrümanları alıyor. Bu iletişim 
ve onun yarattığı üretim biçimi, mekân kullanımını da tamamen farklılaştırıyor.

Özellikle ilaç fabrikalarının yerini hizmet sektörüne ve onların imajını destekleyen yük-
sek yapılara terk ettiği dönem yine 80’ler. Bu dönemde sermayenin gücünü yansıtan 
banka binaları ve bu çerçevede kentsel ölçekte genişleyen Maslak gibi ofis zonları 
etkinleşti. Bu değişimin özellikle ilk yıllarında, nedense bir prestij olduğu düşünülen, 
yabancı mimarların çekmecelerinden çıkartıp verdikleri projelerin uygulanmasının do-
ğurduğu kimliksizleşme, kümelenme söz konusu oldu. Girişimci şehircilik anlayışının bir 
uzantısı olan bu “montaj hattı üretimi” tavrın çoğunlukla bağlam dışı yapıları “yenilikçi” 
başlığıyla sunuldu. Her iki köprü ve bağlantılarının üzerinde ve İstanbul metrosundan 
en doğrudan yararlanan bölge olmasına rağmen, bu bölgenin altyapısı henüz çözüm-
lenebilmiş değil. Ancak son yıllarda gelişen projeler daha kontrollü ve doğru projeler. 
Projesi Doğan Tekeli-Sami Sisa’ya ait Metrocity ile başlayan karma program ve benzer 
bir programın “açık” yorumu diyebileceğimiz Tabanlıoğlu-Jerde ortak projesi Kanyon, bu 
bölgeyi yeniden yaşanan, geceleri terk edilmeyen, ticaretin ve yayanın canlandırdığı bir 
kent merkezi olmaya teşvik etti. Daha sonra bir fabrika olarak düşünülüp, ofis olarak 
inşaatına başlanan Levent Loft, bir dönüşüm projesi olarak Metrocity ve Kanyon’dan 
sonra bu alandaki konut yerleşimi ihtiyacını vurgulayan proje oldu. 
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Öte yandan İstanbul’da konut planlaması bağlamında Ataköy birinci kısımda olduğu 
gibi iyi başlayan, bir süre sonra tünel kalıpla inşa edilerek büyüyen ve “Ataköy Konak-
larına”, kapalı sitelere ya da uydu kentlere, hatta insanların pek de yaşamak istemediği 
sosyal konut alanlarına dönüşen yapılaşma ile genişleyen bir İstanbul ortaya çıktı; iş, 
eğitim, eğlence gibi kentin sağladığı imkânların merkezinden uzak “yatakhane”ler ve 
dolayısıyla bu noktalardan kente doğru zorunlu bir günlük trafik oluştu. Hafta sonu her-
hangi bir gazeteyi açınca görüyoruz aslında bu kalitenin nasıl olduğunu. Mimardan çok 
yatırımcıların ve onları yönlendiren danışmanların inisiyatifleri, şablon yapı tipolojileri 
ve hatta klişeleşmiş pazarlama taktikleri ile şekilleniyor kentler. Mimarlar çoğu zaman 
bu şablonların ve klişelerin görselleştirilmesi için kullanılıyor ve bu çok tehlikeli aslında. 
Yatırımcı doğal olarak gelir elde etmek ister. Mimarın görevi de projesi ile katma değer 
yaratmasıdır. Projeyi sadece kısa vadeli ticari bir yatırım olarak görmek yerine uzun 
vadeli, sosyal çözümleri de beraberinde öneren bir projenin başarısını hedefleyen ya-
tırımcı daha akılcı davranmış olur.

Biz işverenler konusunda şanslı sayılırız. Mimar olarak yaşam kalitesinin değerinin salt 
metrekare ile ölçülebilen bir şey olmadığını aktarabildiğimiz işverenlerle başarılı pro-
jeler ortaya çıkartabiliyoruz. Bize verilen programı olduğu gibi alıp tasarıma başlamak 
yerine, mal sahibi ile önce o programı tartışıp baştan tasarlıyoruz. Aksi taktirde Loft 
Bahçe projesinin bu heyecan verici tektonik formunu gerçekleştiremezdik mesela. Ko-
nut tasarlarken sorduğumuz ilk soru burada kim, nasıl yaşamak ister. Levent Loft ve 
Bahçe aslında Sapphire’den biraz farklıdır. Loftlar daha çok çocuksuz çiftlerin, yalnız 
yaşayanların ömür boyu değil, birkaç seneliğine yaşamak isteyebilecekleri bir yaşam 
şekline göre tasarlandı. Bu nedenle kendi içinde anlaşabilen, kimi zaman iş hayatında 
da görüşen kişiler tarafından satın alınıyor ve bu yüzden sıkı bir komşuluk ilişkisi de 
oluştu. Sapphire ise daha yerleşik olmak isteyen ailelere veya bireylere göre tasarlandı 
ve en önemli özelliği yüksek katlarda bahçeler değil, aslında fiziksel ve mecazi anlamda, 
şehre pencere açabilmesidir. Bu tip konutların talep edilmesi kentin kenarlarındaki gü-
venlikli sitelerden kent merkezine doğru bir dönüşün başladığının işareti olabilir. Elbette 
burası tam Nişantaşı, Bağdat Caddesi gibi değil. Buranın en büyük eksikliği Büyükdere 
Caddesi’nin planlanmamış olması ve bu plansızlık biz mimarları da oldukça zorluyor. Bu-
ranın toparlanabilmesi için öncelikle bu yapıların arkasından geçecek yeni bir bulvarın 
açılması lazım. İkinci olarak da kimi yerlerde Büyükdere Caddesi’nin yer altına alınması 
ve üst kotların yayalara terk edilmesi gerekecek. Elbette bu düzenlemeler trafiğe yine 
bir çözüm olmayacaktır. Mimarlık kent planlaması ile uyumlu olduğunda daha verimli 
ürün verme imkânı bulur. Altyapısı çözümlenmiş belli bir plan dahilinde büyüyen böl-
gelerde, kentlerde doğru binalar üretmek mümkün. Bu nedenle bürokrasinin birçok 
farklı disiplinle, mesleki görüş içeren ortak çalışmalar içinde olması, özellikle de sivil 
insiyatiflere kulak vererek çözüm üretmesi beklenmeli. Bazen de imar koşullarının özel 
konumdaki projelerde standartların esnetilmesi, bazen daha da kısıtlanması gerekir, 
ama her şekilde tartışılarak ve müzakere edilerek istisnaların yaratılması lazım. Örneğin 
Florya’daki Atatürk Köşkü çok iyi bir binadır, ama bugünün imar koşullarına göre bırakın 
deniz üstünde öyle bir yapı yapmayı kıyıda bile yapamazsınız. 

İnsanların yaşadıkları mekânlara, yerlere dair görüşlerinin alınması, katkılarının olması, 
bizim 21. yüzyılda hâlâ varamadığımız bir nokta. Floransa’daki Santa Maria del Fiore 
Katedrali’nin kubbesini yapan, Rönesans döneminde “dâhi” sıfatına layık görülen mi-
mar, sanatçı Brunelleschi’nin 15. yüzyıl mühendisliğinin bir hüneri olan kubbeyi çözmüş 
olmasından daha önemlisi, bu tür bir yapı için bir yarışma düzenlenmiş, şehir konse-
yinden onay alınmış ve en önemlisidaha sonra da kentlinin görüşüne sunulmuş olması. 
Bizde ne zaman yarışma düzenleniyor? Kamu organının halktan bir anlamda çekindiği 
durumlarda... Bu durumda dahi tasarımı tartışmak yerine ihale paketleri hazırlanıyor, bir 
satın alma süreci işletiliyor. Bu anlamda Zorlu Center için açılmış olan yarışma önemli bir 
adımdır. Şu anda inşaatı süren karma projenin belki de en önemli bölümü İstanbul’un 
yıllardır ihtiyacı olan 2.500 kişilik konser salonudur.

İstanbul büyük bir metropol olmasının ötesinde, doğu ve batı arasındaki kültür, turizm 
ve ticaret alışverişinin en kritik noktasında yer alan bir geçiş, kendisi bir köprü. Ne var 
ki, İstanbul gibi varlığını boğaza borçlu olan bir kent için, Boğaz’ın doğal olarak sağladığı 
deniz yoluna rağmen, kentin denizle ilişkisi çok da tatmin edici düzeyde değil. İstanbul 
Boğazı’nın her iki yakasındaki sahil şeridinde geçmişten günümüze yalılar, saraylar, tari-
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hi iskele binaları, restoranlar gibi bina tipolojilerini içine alan bir yapılaşma oluşagelmiş. 
Ancak kent insanının Boğaz’la buluşması çoğu kez engellenmiş. Bu buluşmanın sağla-
nabildiği birbirinden kopuk parçalarda ise, belediyenin öngördüğü parklar dışında bir 
mekân deneyimine rastlamak pek mümkün değil. Aynı yetersizlik ulaşıma da yansıyor, 
kullanılmayan bir su yolu Boğaz. Dünyadaki liman şehirleri yenileniyor, eskinin izlerini 
barındıran, yeni çağdaş kent merkezleri kazanılıyor, bunun için yarışmalar düzenleniyor, 
fikirler geliştiriliyor ve kamu bu öngörüleri en sağlıklı biçimde değerlendiriyor ve en et-
kin biçimde şehre kazanmanın yönetemlerini sorguluyor, uyguluyor. Belki de en önemli 
özelliği İstanbul halkını denize yakınlaştırmak olan Galataport projesi İstanbul’un de-
nize açılan kapısı olabilecekken, on yıldan fazla zamandır politik nedenlerle bekliyor. 
Bir kentsel dönüşüm projesi ile sosyal, kültürel, ticari ve çevre bağlamında yeni işlevler 
ve değer kazanması, kentlinin 24 saat kullanacağı, kentin kıyıya uzantısını olması ile 
bir “merkez” değeri olan bu bölge atıl bırakılmış durumda; tarihi meydanları otopark, 
binalar metruk durumda; 1,2 km kıyı şeridi kentlinin erişimine kapalı uzun yıllardır. Kül-
türel mirasın ve kentin doğal akışının bir parçası olan sahil şeridinin, özellikle Haliç’ten, 
Sarayburnu’ndan Dolmabahçe’ye kadar olan bölümümün bir masterplanla düzenlemesi 
örnek bir uygulama olur. İstanbul, kendi kültür mirasını taşıyabilir ve onun da ötesin-
de çağdaş sanat ve kültüre bir dünya merkezi olma potansiyelini kullanabilir düzeye 
taşınmalıdır. Haliç kıyısının bir kültür hattı olarak gelişmesine imkân tanıyan, yenile-
meye uygun potansiyelleri ile birçok yapı şimdiden bu talebi karşılama yönünde de-
ğerlendirilmeye başladı. İstanbul kendi varoluş biçimiyle daha birçok kültür yapısına ve 
kültürel yapılanmaya açık, bu anlamda ilk örnek olan İstanbul Modern, Galaport projesi 
uygulanamamış olsa da onun tohumu olarak, cesaret verici, özendirici oldu; bünyesinde 
barındırıdığı restoran, kütüphane, sinema gibi ikincil fonksiyonların da özendiriciliğiyle 
her sosyal katmandan binlerce izleyiciyi, birçoğunu ilk kez, sanatla -ve kıyıya ayak ba-
samasa da- Boğaz’la ve tarihle buluşturdu.

Bugün birçok ofis ya da konut projesi, benzer tanıtım sloganlarıyla gazetelerde ilan ver-
mek yoluyla -kime hitap ettiğini bilmedikleri- kullanıcılarını arıyorlar. 
Eskiden devlet yapılarını devlet müteahhiti yapardı. Ancak bu yapılar özellikli kamusal 
amaca hizmet eden tiyatro, bakanlık gibi yapılardı. Bugün ise TOKİ’nin tutumu diğer 
yatrımcılardan farklı değil ne yazık ki. Gecekonduları silip apartmanlardan oluşan bir 
siteye geçince elbette yapısal kalite artıyor,ama mekânın veya yaşamın kalitesinde bir 
değişiklik olmuyor. Bilakis, o gecekondu o yerle çok daha iyi bir ilişki kurabilmiş iken, 
onun yerine hiçbir iklimsel veya topografik özelliği dikkate almadan dikilen şablon bir 
apartman çok daha sağlıksız bir ortam yaratıyor. Özellikle Anadolu’nun her yerinde, 
aynı tipte, coğrafi ve sosyal koşulları hiç dikkate almadan yapılan bu yapılar, sorunlu 
olma potansiyeli taşıyor.

İçinde bulunduğumuz sektör adına 2008’den itibaren yaşadığımız küresel krizden bir ör-
nek çıkartmak gerek, bir yapılanmanın gerekliliği ve yararı planlamada araştırılması ge-
reken en önemli unsurlardan. Mimarın önerdiği model ekonomik olarak da test edilme-
lidir. Ekonomistlerin, plancıların, başka disiplinlerin de genel planı tasarımdan bağımsız 
değerlendirmesi gerekir. Yerel yönetimlerin ve işverenlerin anlaması gereken doğrular-
dan biri, projeleri değerli kılanın inşa edilen döşeme alanı veya emsal değil, ölçüleme-
yen faktörler olduğudur. Bu anlayışla, geri dönüşüm altyapısı ve enerji tasarrufu gibi 
çözümleri içeren projeler gerçekleştirilirken işlev-estetik ilişkisi dengede tutulmalıdır. 
Bir yapı veya yapılanma ne kadar esnekse o kadar sürdürülebilirdir, fiziksel olarak da 
sosyal bağlamda da. Mimarlığın kendisi de buyurgan değildir, doğru soruyu sormak ve 
en doğru çözümü aramakla mükelleftir ve her bina bir deneyimdir, yorumdur, süreçtir.

Murat Tabanlıoğlu
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New attitudes and lifestyles, new buildings and cities in 
the 21st century

Our projects, most of which are located in Istanbul, can be interpreted as reflections of 
a period. They can also be described as being in parallel with the architectural output of 
the last 15-20 years. 

Architecture is shaped by the orientation of the city and at the same time provides 
direction and form to the city. Cities are densely inhabited spaces where life is fast and 
needs and habits change quickly in line with the tempo of this era; buildings are not 
sculpture-like aesthetic components, but an extension of life – amalgams that define 
the social movement of the city. For this reason, when “creative expression” and “social 
consciousness” are jointly taken into account in the right way, cities can become livable, 
long lasting places. 

Local and central politics are other important factors determining building methods and 
processes. The private investment model initiated by the Özal government in the 1980s 
is observable in the building activity of the last 10 years under the AKP government, just 
as it was in earlier CHP and DP governments as well as in the coalition period. Turkey’s 
construction sector has always been the locomotive of its economy, and develop-
ments in this industry the most important indicator of economic activity. There is an 
enthusiastic social improvement drive that has virtually become a national policy, and 
the policy of promising even more in the future continues. The entire country has been 
a building site for years; yet the quality of architecture has not, unfortunately, kept pace 
with the quantity of construction. In this regard, it may be useful to make a quick review 
of the recent past. 

The changes that occurred worldwide after the 1980s and, in the case of Turkey, as a 
direct effect of the Özal government’s policies, acquainted us with new architectural 
production systems like the build-operate-transfer model. One of the first examples of a 
“mixed-use” project in this era was the Ataköy Tourism Complex, designed by architect 
Hayati Tabalıoğlu in his first encounter with the private sector after working for the state. 
Galleria, Turkey’s first shopping center and a mixed-use structure, was a projection of 
the building construction and social change occurring in the world at that time. Subsequ-
ently, we became acquainted with Akmerkez and similar shopping malls, which were, 
in a sense, meeting places, semi-public locations where different socio-economic groups 
could come together. 

With the change in production techniques, media buildings, for example, moved to the 
outskirts of the city in the 1990s, reorienting the design of commercial structures with 
new office and production concepts. Turkey’s major newspapers, Sabah, Hürriyet and 
Milliyet, relocated their offices and writers outside the city center to new buildings. In 
these structures, intellectual and physical production processes were placed side by side 
and social functions were integrated into the design, such as atriums offering common 
areas for employees. Even the paper for the newsprint was stored and printed within 
the structure. The Milliyet Building, DMC and Doğan Media Town were the first examples 
of such buildings. Today, thanks to the opportunities created by rapid changes in digital 
technology, selected departments of this industry are returning to the city center. The 
computer screen is replacing paper and social media, with its ability to communicate 
developments instantaneously, is taking on the role of daily or weekly publications. This 
form of communication and production has completely changed the use of space. 

Again in the 1980s, pharmaceutical factories gave way to the service sector and the lofty 
buildings that supported their image. During this period, banking buildings reflected the 
power of capital, and office zones on an urban scale emerged in areas like Maslak. In the 
early years of this transformation, projects built according to plans whipped out of the 
drawers of foreign architects in the name of “prestige” led to the production of building 
clusters with no identity. The products of this “assembly line production” attitude, itself 
an extension of the entrepreneurial urban development concept, were devoid of context 
for the most part and so presented as innovations. The infrastructure of Maslak, in spite 
of the region’s advantageous links to both bridges as well as the Istanbul Metro, is still 
unresolved, although projects developed in recent years have been more controlled and 
appropriate. First, Metrocity, a mixed project by Doğan Tekeli-Sami Sisa, and then Kan-
yon, an “open” interpretation of the same concept created jointly by Tabanlıoğlu-Jerde, 
contributed to reviving this area, preventing its desertion at night and making it a city 
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center in which trade and pedestrians flourish. Later, the transformation project Levent 
Loft, conceived as a factory and initially constructed as an office, became the next pro-
ject in the region to highlight the need for more residential buildings. 

With regards to Istanbul’s residential planning, on the other hand, things began well with 
projects like the first district of Ataköy. After some time, however, the expansion of Is-
tanbul gave way to residential projects like “Ataköy Konakları”, constructed with tunnel 
formwork, gated communities and suburbs, and even housing projects for people who 
do not really want to live there. “Dormitories” appeared far from the city center and its 
opportunities for employment, education and entertainment, creating the phenome-
non of the obligatory daily commute to the city. We can see how this occurred when 
we open any weekend newspaper. The cities are being shaped less by architects and 
more by investors on the initiative of their advisors using template-like typologies and 
cliché marketing tactics. Most of the time, architects are being used to visualize these 
templates and clichés, and this is very dangerous. The investor naturally wants to make 
a profit. The architect’s duty is to create a project that adds value. Investors wishing to 
create successful projects would be wise not to treat them as short term commercial 
investments, but rather to take into consideration long-term aims and social solutions. 

We have been fortunate as regards the investors who have commissioned us projects. 
As architects, we have been able to produce successful projects with investors who 
understand that quality of life is not something you can measure simply with square 
meters. Instead of taking the project brief as a given and starting to design accordingly, 
we first sit down and discuss the program with the developer.  If we had not done this 
with Loft Bahçe, for example, we would not have achieved this project’s exciting tecto-
nic form. When designing residences, the first question we ask is who is going to live 
there and how they want to live. ‘Levent Loft and Bahçe’ are in fact a little different from 
Sapphire. The lofts have been designed for the lifestyles of couples with no children and 
singles who have chosen this lifestyle for a number of years, not for their entire lives. 
For this reason, the residences have been purchased by people who understand each 
other and who may even see one another from time to time in a business context,  
hence creating a community spirit. Sapphire was designed more for families or indivi-
duals seeking permanent homes, and the most important characteristic of the project 
is not the gardens on the high floors, but the fact that a window is opened onto the 
city, both literally and metaphorically. The demand for these types of residences could 
indicate the beginning of a return to the city center from the secure suburbs on the ed-
ges of the city. Of course, the area is not Nişantaşı or Bağdat Avenue. Here, the greatest 
deficiency is that Büyükdere Avenue has not been planned and this makes things very 
difficult for us as architects. In order to put this area to right, there needs to be a new 
avenue behind these buildings. Secondly, some sections of Büyükdere Avenue should 
be put underground and the upper level given over to pedestrians. Of course, these 
arrangements will still not be a solution to the heavy traffic, but when architecture is 
in harmony with urban planning, there is greater opportunity to create more efficient 
products. It is easier to produce the right buildings for a city in areas that have organized 
their infrastructure and grown according to a plan. For this reason, joint studies should 
be carried out by civil servants from diverse disciplines and professional opinions to 
find solutions that also take heed of civil initiatives. Sometimes, for special projects, it 
is necessary to relax building regulations, while at other times it is necessary to tighten 
them; whichever the case, exceptions should only be created through discussion and 
debate. For example, the Atatürk Pavilion in Florya is a wonderful building, but according 
to today’s building regulations, such a building would not have been allowed on the 
seashore, let alone out on the water. 

Taking into account the public’s opinion about the areas they live in is something we 
have yet to achieve in the 21st century. The significance of the Santa Maria del Fiore 
cathedral in Florence, the dome of which earned the architect and artist Brunelleschi his 
epithet of “genius” in the Renaissance period, derives not so much from his 15th century 
architectural solution to the dome problem, as from the competition that was held for 
the project, the city council’s approval of the winning design, and, most importantly, the 
project’s submission to public review. When do we organize competitions? When public 
administrations are a somewhat leery of the public… Rather than discussing designs, 
however, bidding packets are prepared and a tender is launched. In this sense, the 
competition held for the Zorlu Center was an important step forward. Perhaps the most 
important component of this mixed-use project, still under construction at the time of 
writing, is the 2,500 seat concert hall that Istanbul has needed for many years. 
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More than being a large metropolis, Istanbul is the most critical point of passage for cul-
ture, tourism and trade between East and West; it is itself a bridge. However, for a city 
like Istanbul, which owes its existence to the Bosphorus straits and the natural sea route 
it provides, the relationship between city and sea is not very satisfactory. Both shores 
of the Bosphorus have been built up throughout history with a building typology of ri-
verside residences, palaces, historical port buildings and restaurants. The people of the 
city, however, have usually been prevented from encountering the Bosphorus, and there 
continues to be a dearth of locations that facilitate such an encounter, with the excep-
tion of the fragmented pieces of city park envisaged by the municipal government. The 
same deficiency can be seen in transportation, with the Bosphorus being a non-utilized 
waterway. Port cities around the world are being renovated to create new contem-
porary city centers that incorporate traces of history. To this end, cities are organizing 
design competitions, developing ideas, and submitting them to the public to ensure their 
robust evaluation; in the most effective way, they are searching for and implementing 
the methods that bring the most benefit to the city. Perhaps the most important cha-
racteristic of the Galataport project is that it brings people closer to the sea, and yet, 
despite its potential to be Istanbul’s door to the sea, it has been kept on hold for politi-
cal reasons for more than ten years. An urban transformation project here would which 
create new social, cultural, commercial and environmental functions and value and cre-
ate a “center” that city dwellers could enjoy 24 hours a day as an extension of the city 
to the shore. Today, however, the region has been abandoned; the historical squares are 
being used as car parks, the buildings are abandoned, and the 1.2 kilometer long strip is 
closed to the public. The Bosphorus shoreline, part of the cultural heritage and natural 
flow of the city, in particular the strip from the Golden Horn and Historical Peninsula to 
Dolmabahçe, could be an exemplary implementation of a master plan. Not only should 
Istanbul convey her own cultural heritage, she should also fulfill her potential of being 
a global center for contemporary art and culture. The Golden Horn could be developed 
as a culture zone, and many structures that have the potential for renovation are now 
being evaluated in response to this demand. Istanbul today has room for many more 
cultural buildings and structures, the first example of which was Istanbul Modern. Even 
though the Galataport project has not yet been implemented, its seed, Istanbul Modern 
is encouraging. Secondary functional spaces in the museum, like the restaurant, library 
and cinema, are inspiring in this center where thousands of visitors from different social 
groups come face to face with art, for the first time in the case of many, and with the 
Bosphorus and its history – even if they cannot step out onto the shore.  

Today, many office and residential projects are searching for buyers by placing adverts 
with similar slogans in newspapers without knowing who they are addressing. Public 
buildings used to be constructed by state contractors. These projects were principally 
buildings serving the public, like theaters or ministries. Today, unfortunately, the attitude 
of TOKİ, Turkey’s Housing Development Administration, is no different from that of other 
investors. When people move from a shanty town to an apartment complex, naturally 
there is an improvement in structural standards, but there is no change in spatial or 
living standards. On the contrary, in shanty towns people were able to establish a much 
better relationship with their location; the template type apartments erected in their 
place without taking any heed of climatic or topographic characteristics have created a 
much unhealthier environment. In particular, the uniform structures constructed all over 
Anatolia without attention to geographic or social conditions have the potential of being 
problematic. 

As an industry, we need to learn from the global crisis that has prevailed since 2008; 
evaluating the necessity and benefits of a structure should be one of the most important 
parts of the planning stage. The model proposed by the architect should also be tested 
economically and the general plan independently evaluated by economists, planners 
and other experts from the design stage onward. One of the facts that local govern-
ments and investors must understand is that what gives value to the project is not the  
furnished area or other such features, but factors that cannot be measured. In this 
approach, it is important to maintain a balanced functional-aesthetic relationship in 
projects that incorporate solutions like recycling infrastructure and energy savings. 
A structure or building is sustainable to the extent that it is flexible in both a physical 
and social sense. The architect is not the master; he or she is obliged to ask the correct 
questions and search for the appropriate solution. Every building is an experience, an 
interpretation and a process.  

Murat Tabanlıoğlu
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Mimar : Bünyamin Derman |db Mimarlık & Mete Arat, Cem Arat | asp Architekten
Architect 

İşveren : Akın Holding
Commissioned by

212 istanbul avm
212 istanbul shopping mall

İstanbul, 2009
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Alışveriş merkezinin her köşesinden, her kat ve bölgenin birbiriyle ilişkisi dinamik or-
ganizasyon içinde bir bütün olarak algılanmaktadır. Mağazalar ve kafelerin bir kent – 
köy kurgusu içinde tasarlandığı sürprizli, dinamik, kayan mekânlar, çatıdan süzülen gün 
ışığının mekân içindeki etkileri, peyzajın yapı içindeki hareketi alışveriş merkezindeki 
çeşitli işlev alanlarının vektörel algısını da farklı kılmaktadır. Yapının, yerkabuğunun 
tektonik hareketlerine benzer kırılmalarla oluşturulan beşinci cephesi, yani çatısı, çev-
resiyle panoramik ilişkiler kuran bir kentsel açık alandır. Restoran, sinema ve eğlence 
merkezlerindeki aktiviteler çatıdaki açık alanda devam eder. Yapı kabuğunun kıvrılarak 
Medya Yolu yönünde oluşturduğu üç parçalı cephe, içerideki renkli dünya nesnelerini 
yansıtan reklam panoları ile kaplanmıştır. 

1980’lerin başından itibaren, küçük ve orta boy işletmelerin kentin çeperindeki İkitelli’ye 
taşınmasını öngören plan uyarınca İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin 1986 yılında inşa 
edilmeye başlanması, ayrıca Atatürk Olimpiyat Stadı ve Olimpiyat Köyü’nün de bu böl-
gede yapılması nedeniyle, İkitelli semti orta ölçekli sanayi yatırımları ve fragmanter ko-
nut yerleşimleriyle hızla dolarak kentsel sınırın içinde kalmıştır. Atatürk Havalimanı ve 
E-5 Karayolu’nu Mahmutbey’e ve TEM Otoyolu’na bağlayan Atatürk Bulvarı ve paralelin-
deki Basın Ekspres Yolu, sahip olduğu stratejik konum nedeniyle 1990’ların ortasından 
itibaren medya yönetim merkezlerinin tercih ettikleri ulaşım arteri haline geldi.

2004 yılından itibaren Basın Ekspres Yolu ile Mahmutbey Köprüsü arasında kalan böl-
genin Merkezi İş Alanı (MİA) olarak ilan edilmesinin ardından, büyük araziler üzerine 
kurulmuş olan fabrika ve sanayi işletmeleri yerlerini medya merkezlerine, büyük ölçekli 
ofis, otel, konut ve alışveriş merkezi projelerine bırakmaya başlamıştır. 

Basın Ekspres Yolu’nun Bağcılar-Halkalı üstgeçidiyle kesiştiği noktada bulunan Edip İplik 
Fabrikası’nın taşınmasının ardından yatırımcı firma, alışveriş merkezi ve rezidans kule-
leri olmak üzere iki aşamada hayata geçirmeyi düşündüğü projelerin elde edilmesi için 
2006 yılında üç mimarlık grubunu davet ettiği bir yarışma açmış ve db Mimarlık & asp 
Architekten ortaklığının geliştirdiği konsept proje teklifini uygulamak üzere seçmiştir.

Kütleyi farklı genişliklere sahip üç şeride bölerek aradaki yırtıklardan iç mekâna doğal 
ışık alınması ve katlanmış plaklarının oluşturacağı çatıların kamusal yeşil parklar ola-
rak kullanılması, tasarımın çıkış noktalarını oluşturmuştur. 55.560 m²’lik arsa üzerin-
de 222.000 m²’lik kapalı inşaat alanına sahip kompleks, program yoğunluğu nedeniyle 
arazide kaybedilecek olan yeşil alanı çatıda yeniden üretmek üzere kentsel yeşil park 
önermiş, ancak ekonomik kriz nedeniyle bu uygulamadan vazgeçilerek sınırlı bir alanda 
açık bir amfitiyatro düzenlemesi yapılabilmiştir. 

Basın Ekspres Yolu’ndan yapının nasıl algılanacağı tasarımın bir diğer önemli girdisi ol-
duğundan, yol cephesindeki eğimli sağır yüzeyler ekran olarak tasarlanmış, ancak bu 
çarpıcı medya yüzeylerinden yasal yönetmelikler nedeniyle vazgeçilmek zorunda ka-
lınmıştır.

Kompleksin prizmatik ve monolitik etkisini artırmak, çatıların kırıklı konturlarını vurgulu 
hale getirmek, kısacası yüzey yerine formun görünürlüğünü artırmak amacıyla, yapılar 
tümüyle siyaha boyanmış ve üzerlerinde sınırlı sayıda pencere açılmıştır. 

Yapıyı bilindik alışveriş merkezi tipolojilerinden farklılaştıran, çatının değişen kabuk 
formunun iç mekâna yansıtılması ve rasyonel plan şemasına karşın, dinamik ve üç 
boyutlu bir mekân algısının üretilebilmiş olmasıdır. Bu değişken algının üretilmesinde, 
kütleyi üç parçaya ayıran 200 m uzunluğundaki iki çizgisel çatı ışıklığı ve bu çatılardan 
süzülen gün ışığının otopark katına kadar ulaşmasını sağlayan “kanyon” adlı formu ve 
kesiti değişen galeri boşluğu da etkili olmaktadır. Hareket edildikçe görsel algıyı çoğal-
tan ve sürekli değiştiren 212 İstanbul Power Outlet Alışveriş Merkezi, sahip olduğu bu 
sinematik mekân kurgusu nedeniyle, alışveriş merkezi tipolojisi içerisinde ayrıcalıklı bir 
konuma sahiptir. 
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The connections between the different levels and areas of the shopping mall are percei-
ved as a dynamic, integrated whole. Different aspects of this shopping mall alter its vec-
torial perception; the functional areas in which shops and cafes have been set up give it 
the feel of a small town and the sleek surfaces and the effect of daylight seeping through 
the ceiling together with the movement of the landscape all work toward this end. The 
fifth façade of this structure, the roof, has been formed with fissures similar to the earth’s 
crust; this open urban open area has a panoramic relationship with the environment. 
The functions of the restaurant, movie theater and entertainment centers overflow onto 
the open space of the roof. The three-tier facade on the Medya Yolu side, with its sinuo-
us shell, is covered with advertising panels reflecting objects of a colorful world.

Since the beginning of the 1980s, in keeping with the plan to move small and middle-
sized industries to the outskirts of the city, the construction of the İkitelli Organized 
Industrial Region has commenced. Due to the building of the Atatürk Olympic Stadium 
and the Olympic Village in this region, the investment in mid-sized industry and frag-
mented settlements quickly filled the region, thus causing it to remain within the city li-
mits. Due to its strategic position on Atatürk Boulevard, which connects Atatürk Airport 
and the E-5 Highway to the Mahmutbey neighborhood, as well as the TEM Highway 
and the Media Express Route, which runs parallel, this region has become an artery for 
media management centers since the mid 1990s. 

As of 2004, subsequent to the declaration of the area between the Media Express Route 
and Mahmutbey Bridge as the Central Business Zone, factories and industrial enterpri-
ses on wide expanses of land have gradually made way for media centers, large-scaled 
offices, hotels, housing and shopping mall projects. 

In 2006, following the relocation of the Edip Thread Factory from the intersection of the 
Media Express Route and the Bağcılar-Halkalı overpass, the investors launched a com-
petition for the development of a two-phased project consisting of a shopping mall and 
residential towers in the area; three different groups of architects were invited to join. 
At the end of the competition the concept project presented by the partnership of db 
Architecture & asp Architekten was selected. 

The starting point of the design was to divide the mass of the building with three strips 
of different widths to let natural light filter through the divides into the interior, while 
the roofs, formed from corrugated plates, were designed as green public parks. The 
complex covers 222,000 square meters of interior area on land measuring 55,560 squa-
re meters; the green public park was planned to replace the green field originally here, 
which was lost due to the intensity of the planning in the area. However, due to the 
economic crisis, this implementation had to be abandoned, and it only proved possible 
to build an open amphitheater on a limited area. 

As the perception of the structure from the Media Express Route was to act as another 
input for the design, the inclined blind surfaces on the road façades were designed as 
screens; unfortunately, due to legal regulations, these spectacular screens could not be 
implemented. 

In order to increase the prismatic and monolithic effect of the complex and to emp-
hasize the corrugated texture of the roof, that is, in brief, to increase the visibility of 
the form instead of the surface, the entire structure was painted black and only a few 
windows were made. 

What distinguishes the structure from the general shopping mall typology is the reflec-
tion of the mutable shell-like roof on the interior area and its ability to create a dynamic 
and three-dimensional perception of space, in contrast to the rational plan. Skylights 
measuring 200 meters divide the mass into three; the “canyon” form, which enables the 
light from the roof to reach down to the parking area and the changing gallery space 
are all effective in creating this variable perception. The 212 Istanbul Power Outlet Shop-
ping Center, which constantly changes and increases visual perception as one moves 
past it, has a privileged position among shopping center typology due to its cinematic 
space organization.
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Addresistanbul projesinin tasarımında parçacıl durumun var olan bir taraflarına tutun-
mak yerine, kendi tansiyonunu yaratan, mevcut bağlamdan kopan ve bir kere koptuk-
tan sonra kendi kendisini kuran, mevcudu dönüştürmek yerine kendisini önemli kılan 
biricik bir parça yaratmak hedeflendi. Uzak algıda, var olanı ötekileştiren, kendi geomet-
rik kurgusuyla başkalaşan ışık demeti, yapının yüksekliği boyunca ayrışarak gökyüzüne 
uzanıp kaybolurken, yakın algıda çevre düzeninin başat birimlerini oluşturur. Farklı kot-
lardan içe ulaşımın yaratabileceği mevcut bağlamdan kopamama tehlikesini bertaraf 
ederek tek noktaya indirgenen giriş, yapıya olabildiğince uzak mesafede uç veren bir 
kapalı geçit ile sağlanır. Kendi spesifikliğini oluşturacak satış birimleri ve aralarından 
süzülerek akan yol, var olan “yer”den yatayda ve düşeyde kopuk, özgün bir deneyimi 
örgütler. 

İstanbul Okmeydanı’nda, Çiftecevizler Caddesi ile Darülaceze Caddesi’nin oluşturduğu 
kavşak üzerinde konumlanan Addresistanbul, tasarım odaklı ticari bir merkez yaratmak 
amacıyla 12.300 m²’lik 3 katlı bir yapının dönüştürülmesi ile elde edilmiştir. Dışarıya 
tümüyle kapalı ve irrasyonel plan şemasına sahip bu 3 katlı strüktür yığını ile baş et-
mek üzere sıra dışı bir dizi tasarım yöntemi geliştiren tasarım ekibi, mevcut yapıya ve 
onun strüktürlerine uygun bir tasarım geliştirmek yerine, mevcut yapıyı yok sayan, bu 
nedenle de bağlamını kendisi üzerinden üretmek zorunda kalan, iddialı ve çarpıcı bir 
tasarım yaklaşımını uygulamayı tercih etmiştir. 

Yapılacak düzenlemenin kendisini otonom olarak var edebilmesi için mevcut yapıya yö-
nelik bir dizi çarpıcı tasarım stratejisi geliştirilmiştir. Var olan yapıyı mekânsızlaştırmak 
ve görünmez kılmak üzere tasarım sürecinin en başında “bağlamı yok etme” yolları 
aranmış ve bu amaç doğrultusunda, mevcut yapıya ve onun strüktürüne değmeyen, 
“temas etmemek” üzerinden ilerleyen bir tasarım yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu doğrul-
tuda, binanın dışına taşan kapalı geçit benzeri giriş tüneli, içeriye sızabilmenin, yani 
mevcut strüktüre değmeden içeriye girebilmenin en önemli aracı haline gelmektedir. 
İç dünyanın dışarıya sarkmış bu uzantısı, ziyaretçileri metropolün sersemletici karma-
şasından ve uğultusundan arındırmak, içerideki dingin atmosfere hazırlamak üzere loş 
bir ortam olarak tasarlanmıştır. Bilindik yenileme yöntemlerine ve konvansiyonlarına 
karşı yürütülen bu “zihinsel ihlal”in geliştirdiği bir diğer taktik ise, dokunulmayacak olan 
ancak yine de görünen döşeme ve kolonların siyaha boyanarak görünmez kılınması, 
yaratılan bu ilüzyon sayesinde de derin bir karanlık ve yönsüzlük hissinin oluşturulma-
sıdır. Tam da bu noktada, bağlamı yeniden inşa etmenin koşulları inşa edilmiş, koyu 
ve dipsiz bir karanlığın içerisinde zigzaglar çizerek ilerleyen yürüme yolları ve onların 
ulaştırdığı birbirinden kopuk cam satış birimleri betonarme taşıyıcıların arasına düzensiz 
bir şekilde savrulmuştur.

Kolon ormanının içine, mevcut rasyonel dünyanın içine sızarak dağılma stratejisi, yani 
bu ortalığa savrulma durumunun kendisi, bir başka tasarımsal iddiayı da ortaya koy-
maktadır: “tasarlanmış düzensizlik”. Hem bu iddia hem de kendi bağlamını kendisinin 
yaratacağı iddiası inandırıcılıklarını örtük bir metafor üzerinden, çakıl denizi içinde yü-
zen adalar metaforu üzerinden inşa etmektedir. Gücünü bu “konstrüktif peyzaj” çağrışı-
mından alan yükseltilmiş yürüme yolları, hem karanlığın içinde kendi estetik dünyaları 
ile ışıldayan, yerden kopuk butik ve mağaza vitrinlerini birbirine bağlamakta hem de 
çakıl denizinin üzerinde ilerleyerek formsuz bir dolaşım ağı örmektedir. Bu nedenle, her 
biri farklı estetik dil ve dünyalar öneren bu fragman adalarını yamalı bohça misali birine 
teğelleyerek ören zigzaglı yol ağı, bağlamı inşa etmenin en önemli kurucu öğesi haline 
gelmektedir. Hem eklemlenerek büyüyen gelişme örüntüsünü hem de tasarlanmış dü-
zensizliği anlamlı kılan da yine bu formsuz yol ağıdır. Satış birimlerinin arasında sürekli 
yön değiştirerek akan bu yolda yürümek, algıları tetikleyen ve sezgilerle zenginleşen, 
sinematik bir mekân deneyiminin içinde bulmaktır kendini.

İşletme modeli olarak tercih edilen konsept mağazacılığı anlayışı doğrultusunda büyük 
mağazalar yerine gerilla dükkânları gibi geçici teşhir ortamları sunan Addresİstanbul, 
perakendecilik anlayışını yeniden tanımlayan devrimsel bir işleyiş kurgusuna sahip ol-
masının ötesinde, belirsizliği ve oluşturduğu gizemli atmosfer nedeniyle de ziyaretçileri 
baştan çıkaracak erotizme sahip, son yıllarda inşa edilmiş en sıra dışı ticari mekânlardan 
biridir.
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The objective in designing the Addresistanbul project was to create a single unified 
piece that announces its importance with the creation of a unique tension; it diverges 
from the segmented context and establishes itself by transforming the existing space. 
Viewed from a distance, the rays of light that metamorphose the geometric structure 
disintegrate along the height of the building, vanishing into the sky; up close, the struc-
ture constitutes the principal unit of the landscape. By being reduced to a single point, 
the entrance breaks away from the existing context, something that is not possible 
when access is at various elevations; the entrance is through a foyer at the furthest 
possible point from the building. Sales units, which form their own characteristics, and 
the pathway that glides between them constitute the elements of a unique experience, 
which is both horizontally and vertically disconnected from the existing ‘ground’.

Addresİstanbul is located in Istanbul, Okmeydanı, positioned on the intersection of Cif-
tecevizler and Darulaceze avenues; in order to create a commercial center focused on 
design, Addresİstanbul was transformed from the existing triplex building that measu-
red 12,300 square meters. Designers created a range of extraordinary design methods 
to deal with this triplex structure, which is totally closed to the outside; instead of cre-
ating a design suitable for the present building and its structure, the design team chose 
to apply a challenging and striking design, with an irrational plan. This approach ignores 
the existing structure, thus creating its own context.

In order for the intended arrangement to achieve autonomy, a range of striking design 
strategies was developed for the existing structure. To eliminate the existing space, i.e., 
to make it invisible, at the beginning of the design process methods to “demolish the 
context” were sought; to this end, a “no-contact” design approach was developed. The 
structure does not touch the existing building or its structure. Thus, the tunnel entrance 
resembling a covered walkway that opens out onto the exterior of the building is the 
main ways of gaining access to the present structure without touching it. This extensi-
on, which turns the inside world out, has a cathartic effect on visitors coming in from 
the maelstrom of the metropolis and its dimly lit interior prepares them for the tranquil 
atmosphere within. Another tactic of this “mental intrusion” that is in contrast to the 
usual renewal techniques and conventions is the creation of a sense of deep darkness 
and a loss of direction through the illusion of flooring and columns that are untouchab-
le, but still visible; this illusion has been created by painting the components black. At 
this very point, the conditions for reconstructing the context have been constructed: 
within a deep and bottomless darkness, the disconnected glass sales units, accessed 
along a zigzag pathway, have been irregularly scattered among concrete supports.

Within the forest of columns, the diffusion strategy, seeping within the existing rational 
world, that is, within this atmosphere, drifts about, presenting another schematic claim: 
“planned irregularity”. This assertion is made both in its own context of creativity and 
based on its claim to demonstrativeness through a veiled metaphor; the metaphor of 
floating islands over a sea of gravel. These lifted pathways, evoking an association of 
a “constructive landscape”, not only connect the shop windows of the boutiques and 
shops, which are divorced from the ground, by using their aesthetic worlds to pierce 
the darkness, but also creates a formless circulation net over the sea of gravel. Thus, 
this zigzag path network that tacks together these fragmented islands, each with a 
different aesthetic language and world, becomes the most important construction ele-
ment for establishing the context. This formless road network not only gives meaning 
to the growing progression pattern, but also to the planned irregularity. Walking on this 
constantly shifting path among the sales units, one finds oneself in the middle of a ci-
nematic environmental experience which triggers perceptions and is enriched through 
the senses. 

In keeping with the concept retailing operating model that was chosen, AddresIstanbul 
presents temporary exhibition units, guerilla counters, rather than large stores. Beyond 
introducing a revolutionary operating installation which redefines retailing principles, 
this structure is one of the most extraordinary recently-built commercial centers; it has 
an erotic charm, a mysterious atmosphere and an ambiguity that seduce the visitors.
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Mimar : Sinan Kafadar, Hüray Erk, Kağan Erk | Metex Design
Architect 

İşveren : Gülaylar Group
Commissioned by

city’s nişantaşı avm
city’s nişantaşı shopping mall

İstanbul, 2008



47

✎

City’s Nişantaşı, şehrin değerli ve yüksek yoğunluğa sahip bir yapı adasında bulunması, 
proje ihtiyaçları ve hedeflediği standartların bir araya getirilmesiyle, karşımızda zorlayıcı 
bir denklemdi. Üç yıllık proje sürecinde öncelikli amaç, yapının Nişantaşı mimarisine 
uyumu ile birlikte alışveriş merkezi fonksiyonlarının doğru konumlandırılmasıydı. Tarih-
sel ve kentsel mimari ile bütünleşmesi, insan faktörünü en aza indiren otomatik haber 
alma ve müdahale sistemleri ve en yüksek kalitede malzemenin kullanılması projenin 
gerçekleştirilen birincil hedefleridir. Projelendirme ve inşaat süresince en iyi malzeme-
ler ve teknolojik detaylar ile mimari ve iç mimari öğeler proje ekibi tarafından titizlik-
le çözümlenmiştir. Birçok özelliğiyle “akıllı bina” niteliğinde tasarlanan City’s Nişantaşı, 
Avrupa’nın en büyük dış mekân LED ekran uygulamasına da sahiptir. 
 
Nişantaşı’nın bitişik nizamlı yoğun kentsel dokusu içerisinde, Teşvikiye Caddesi üzerinde 
konumlanan ve paralelindeki Akkavak Sokak’tan da cephe alan City’s Nişantaşı Alışveriş 
Merkezi, Şişli Terakki Lisesi’nin 1994 yılında Levent’teki yerleşkesine taşınması nedeniy-
le yıkılmasının ardından uzun süre boş kalan ve otopark olarak kullanılan bu arazi üze-
rinde 2005 yılında inşa edilmeye başlanmıştır. Şişli Belediyesi’nin projede bulunmasını 
istediği 3 sinema, 3 tiyatro salonu, 1 sanat galerisi ve en az 780 araçlık otopark talebi de 
göz önüne alınarak projelendirilen alışveriş kompleksi, yer altında 10 kat ve yer üstün-
de 7 kat olmak üzere yoğun bir kullanıma sahiptir. Mekânsal organizasyonu ve dağılım 
şeması yatayda gelişen kentin çeperindeki diğer alışveriş merkezlerinden farklı olarak 
kent içinde dar bir parselde konumlanan City’s Nişantaşı, cadde alışverişi alışkanlığını 
kendi bünyesinde devam ettirmek ve içerdiği programları üst üste istifleyerek düşey 
kurguda gelişmek zorunda kaldığından, kentsel örüntünün içinde konumlanan yeni ne-
sil düşey alışveriş merkezlerinin İstanbul’daki öncü örneklerinden biridir. 

Sokak boyunca gerçekleşen yoğun ticaret aktivitesini üst kotlara taşımak amacıyla ge-
lişen çarşı yapılarının konvansiyonel mekân kurgularına benzer bir biçimde orta galeri 
boşluğunun etrafını saran dolaşım sirkülasyonuna sahip kompleks, 6 kata yayılan 1.600 
araçlık otoparkı nedeniyle yer altında 40 m’ye inmekte, yer üstünde ise alışveriş merke-
zi olarak işlev gören 7 katı nedeniyle 24 m kotuna kadar yükselmektedir. Diğer alışveriş 
merkezlerinden farklı olarak kentin tarihsel dokusuyla ilişki kurmak amacıyla yapının 
yüksekliği yol siluetindeki gabarilerle eş tutulmuş, pencere boşluklarına sahip cephe 
organizasyonunda ise, prekast cephe elemanlarıyla oluşturmuş saçaklar, silmeler ve 
doğal taş kaplı su basman gibi kent mimarlığına ait repertuvarlar kullanılmıştır. 

Caddelerden aldığı iki cephesi dışında, kompleksin bir tarafı süregiden konut dokusuna 
bitişik iken diğer tarafı Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Teknik ve Meslek Lisesi yerleşkesinin 
bahçe sınırına dayandığı için üçüncü bir cephesi oluşmuştur. Bu durum, okula bakan 
cephe ile Teşvikiye Caddesi cephesinin kesiştiği köşenin yuvarlatılarak kuleleştirilmesi-
ne ve medya yüzeyi olarak kullanılmasına imkân vermiştir.

Teşvikiye Caddesi’ndeki ana giriş ile Akkavak Sokak’tan aldığı tali girişi, yarım katlık kot 
farkına rağmen birbirine bağlayan geçiş, komplekse pasaj niteliği de kazandırmaktadır. 

Yapıya karakteristik özelliğini veren, merkezinde konumlanan 9 kat yüksekliğinde ve 
10x20m boyutlarındaki eliptik planlı atrium, yaratılan değişken ışık oyunlarını tüm kat-
lara taşıyan heykelsi bir boşluk olmanın ötesinde, yürüyen merdivenler ve panaromik 
asansörlerin de katkısıyla mekânsal zenginliğin ve görsel sürekliliğin oluşmasında etkili 
olmaktadır. Strüktürel açıdan geniş açıklık isteyen sinema salonları yapının çatı katında 
konumlandırılarak hem atrium sonlandırılmış hem de yuvarlatılmış çatı formları saye-
sinde kompleksin cephesindeki bitişler vurgulanmıştır.

Kompleksin iç atmosferine hâkim olan malzeme kültürü ve lüks tasarım anlayışı, oto-
park katlarının yanı sıra şeffaf asansörler, ahşap kaplı yürüyen merdivenler, led aydın-
latmalı ve ekranlı WC’ler gibi tüm servis mekânlarında da kendini yoğun olarak gös-
termektedir. Bu seçkinci tavır ve lüks anlayışı işletme mantığında da etkili olmakta 
ve Türkiye’de ilk kez bir alışveriş merkezinde üniformalı kapıcılar, asansör hostesleri, 
vestiyer ve emanet paket görevlileri gibi birçok hizmetli görev almaktadır.
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The balance between the location of City’s Nişantaşı on a valuable parcel of land in 
what is a densely built-up area, and the high standards and requirements of the project 
presented a challenge. The main objective during the three-year project was to cor-
rectly locate the functions of the shopping mall and to ensure that the building was in 
keeping with the Nişantaşı vernacular. Integration with historic and urban architecture, 
automated communication and preventive systems, and the use of first-rate materials 
were the primary objectives. Architectural and interior decorative elements were meti-
culously selected by the project team during the design and construction stages, with 
top quality materials and technological details being used. In addition to many unique 
features, City’s Nişantaşı, an “intelligent building”, also boasts Europe’s largest outdoor 
LED screen.
 
City’s Shopping Mall, which is located on Teşvikiye Avenue within the dense urban 
texture of Nişantaşı, also has a façade on Akkavak Street running parallel to Teşvikiye 
Avenue. Construction of the mall commenced in 2005 on land that had been vacant for 
a long period of time, and which was being used as a parking lot after the demolition 
of Şişli Terakki Secondary College, subsequent to its relocation to its Levent campus in 
1994. The shopping complex was designed in keeping with Şişli Municipality’s request 
for 3 cinemas, 3 theatre stages, an art gallery and a parking lot with a capacity for a 
minimum of 780 vehicles; the mall consists of 10 floors below ground and 7 floors 
above ground level. Unlike other shopping centers within the perimeter of the sprea-
ding city, the spatial organization and distribution plan of City’s Shopping Mall, which 
is positioned on a narrow parcel within the city, is one of Istanbul’s leading examples 
of new-generation vertical shopping centers positioned within the urban network; the 
shopping mall was compelled to continue the habit of shopping on the avenue within 
the structure, and to expand vertically with the careful positioning of the necessary 
components, stacked one on top of the other.

The complex, with circulation around a central gallery space, similar to the traditional 
spaces in shopping centers that have been developed to transfer the intense commer-
cial activity to the upper levels, stretches 40 meters underground with the 1600-vehicle 
parking lot which occupies 6 levels, and rises 24 meters above ground with the 7 le-
vels that fulfill the shopping mall role. Unlike other shopping centers, the height of the 
building has been kept at the same level as the silhouette of the road to establish a 
relationship with the historic texture of the city; urban architectural repertoires, such as 
precast facade elements, moldings, and natural stone-coated bases have been used in 
the design of the façade, which also features window spaces.

In addition to the two façades on the roads, one side of the complex is adjacent to the 
existing residential texture, while the other side acts as a third façade, being adjacent 
to the garden of the Nişantaşı Rüştü Uzel Technical and Vocational Girls School. This 
allows the structure to round off the corner on the side that faces the school and the 
Teşvikiye Road intersection, forming a tower-like structure which can alternatively be 
used as a media surface.

The 9-level elliptical atrium, measuring 10x20 meters and positioned at the centre of 
the shopping mall, is the definitive characteristic of the building that that takes it be-
yond being a mere sculptural space and imbues all levels with varying light play; this 
atrium is influential in creating spatial substantiality and visual continuity, thanks to the 
escalators and panoramic elevators. The cinema halls, which structurally require a large 
amount of space, have been positioned on the rooftop of the building to complete the 
atrium and to emphasize the facade endings of the complex, which have rounded roof 
forms.

The material culture and luxurious design that is predominant throughout the atmosp-
here of the interior of the complex is also manifest on the parking lot levels, in the 
transparent elevators, the wood-panelled escalators and in the restrooms with LED 
lighting and screens, as well as in all service areas. This elite design and sense of luxury 
has also influenced the management approach, and many service personnel, such as 
uniformed concierges, elevator hostesses, cloakroom attendants, and baggage room 
attendants have been employed in the shopping mall for the first time in Turkey.
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Mimar : Ali Hızıroğlu | ERA Şehircilik Mimarlık
Architect 

İşveren : Multi Turkmall
Commissioned by

forum aydın avm
forum aydın shopping mall

Aydın, 2008
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ERA projede konsept tasarımı, tasarım geliştirme, proje uygulama ve tasarım yönetimi 
gerçekleştirmiştir. Aydın-Denizli yolu üzerinde bulunan Forum Aydın, 76.000 m²’lik bir 
arazide konumlanmıştır. Açık hava alışveriş merkezi olarak Eylül 2008 tarihinde açı-
lan Forum Aydın, toplam 36.000 m²’lik kiralanabilir alanda sinemalar, 209 mağaza, hi-
permarket ve restoranlar içermektedir. Projenin genelinde Aydın’ı yansıtan coğrafi ve 
doğal unsurlar hâkimdir: Seçilen malzeme ve renkler dış mekân-sokak hissini kuvvet-
lendirmektedir. Ege’ye has unsurlar, bitki örtüsü ve yöresel ölçeklerin kullanımı olarak 
projede kendisine yer bulmaktadır. Her mekânda ayrı bir tema kullanılmakla beraber, 
proje bu ayrılıkların tümünün birleştiği ortaklıklar ve mekânlar arasında süreklilikler 
barındıran bir kurguya sahiptir.

1992 yılında kurulan Turkmall şirketi, 2004 yılında kent içi alışveriş merkezi konusunda 
uzman Hollandalı yatırımcı Multi Corporation ile birleşerek Multi Turkmall adlı ortaklığı 
kurmuş ve Türkiye’de ilk kez uygulanan geniş alanlara kurulu az katlı alışveriş merkezi 
konseptini, Forum Alışveriş Merkezi Zinciri yoluyla tüm Türkiye’ye yaymaya başlamıştır. 
Zincirin ilk örneği olan ve 2006 yılında İzmir’de hizmete giren açık hava alışveriş merke-
zi konseptli Forum Bornova’nın ardından, 2007 yılında Mersin, 2008 yılında ise Denizli, 
Trabzon ve Aydın’daki alışveriş merkezleriyle devam edilmiştir. Şirketin bugüne kadar 
gerçekleştirdiği ve yapmayı planladığı 22 alışveriş merkezi içerisinde açık hava konsepti 
ile inşa edilenler, iklimsel koşullar nedeniyle yalnızca Bornova, Aydın, Mersin ve Antal-
ya’daki örneklerdir.

Aydın kentinin doğu çeperinde, konut alanlarının biterek büyük parselli sanayi dokusu-
nun başladığı arayüzde konumlanan Forum Aydın Alışveriş ve Yaşam Merkezi, kentte 
inşa edilen en büyük alışveriş merkezidir. Tarihi kent merkezinden gelen Doğu Gazi 
Bulvarı’nın Adnan Menderes Üniversitesi yerleşkesinin girişiyle kesiştiği noktada ko-
numlanan kompleks, kent merkezinden ve üniversiteden gelen yaya akışlarını kendi 
kurgusu içinde devam ettirerek, oluşturduğu ardışık sokak ve meydan kurgusu saye-
sinde bu kentsel arteri arazinin güney sınırını çizen Denizli Bulvarı’na kadar sürdürmek-
tedir.

İzmir-Aydın-Denizli karayolu üzerinde konumlanan Eski Aydın Tekstil Fabrikası’nın ya-
nındaki 76.000 m²’lik arazi üzerine inşa edilen kompleks, sahip olduğu 29.400 m² ki-
ralanabilir dükkân alanı, 7 salonlu sineması, hipermarketi ve 800 araçlık otoparkı ile 
Aydın’ın en büyük alışveriş merkezi konumundadır. 

Multi Corporation’ın kendi bünyesinde oluşturduğu Hollandalı T+T Design tarafından 
master planları ve konsept tasarımları hazırlanan Forum zincirleri için bulundukları 
kentlerin çeşitli yönlerini inceleyen kapsamlı araştırmalar yapılmakta, kentlerin kültürel 
yapılarına ve mimari karakterlerine uygun tipolojiler üretilmektedir. Forum Aydın için 
üretilen “Zeytin Köyü” konsepti bağlamında, kesişme, beyazlık, samimiyet, seyirlik, çe-
şitlilik, merkezilik, çeşmebaşı, keşfetme, eşik, renk, ışık-gölge gibi kavram setleri oluştu-
rulmuş ve bunlar doğrultusunda Ege ve Akdeniz mimarisinden izler taşıyan kurgusal bir 
köy inşa edilmeye çalışılmıştır. Ortak paydayı bulmayı hedefleyen bu “özcü” yaklaşım 
doğrultusunda dar sokaklar ve meydanlar dizgesinden oluşan organik bir mekânsal 
kurgu oluşturulmuş, çeşitlenen mimari tipoloji, malzeme, tektonik ve detay repertu-
varları yoluyla Zeytin Meydanı, Yasemin Sokak, Begonvil Sokak gibi Akdeniz kültürüne 
yönelik tematik ayrımlar oluşturulmuştur.

İki katlı olan yeme-içme birimleri dışında genelde tek katlı olması nedeniyle klasik bir 
alışveriş merkezinden çok çarşı havası uyandıran kompleks, bu imgesini kuvvetlendiren 
açık, yarı açık ve kapalı geçişlerle zenginleştirilmiş taş kaplı sokakları ve doğal malze-
melerin başat olarak kullanıldığı cephe çeşitlenmeleri sayesinde, dış dünyanın karma-
şasından yalıtılmış, dingin bir iç atmosfer yaratabilmiştir. Mimari tektoniğin ötesinde 
komplekse doğallığını kazandıran bir diğer önemli öğe ise, peyzaj düzenlemesinde böl-
genin yerel bitki örtüsüne ve ağaçlarına yer verilmiş olmasıdır. Diğer Forum alışveriş 
merkezlerinde olduğu gibi bu komplekste de açık alan düzenlemelerinde sanatçıların 
eserlerine yer verilmiş, heykeltıraş Hanefi Yeter ile Tülin İçöz’ün imzasını taşıyan bir dizi 
sanat eseri kompleksin çeşitli bölgelerine yerleştirilmiştir. 
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Forum Aydin, built on an area of 76,000 square meters as an open-air shopping mall on 
the Aydin-Denizli highway, has a total indoor area of 36,000 square meters. Much of the 
material used in the foundations, covering and exterior of the project contains elements 
reflecting the natural landscape of Aydin; earth tones of yellow, orange and brown have 
been utilized in the flooring, providing the mall with a warm ambiance, complementing 
the environment and intensifying the indoor-outdoor contrast. Elements unique to the 
Aegean region, such as regional products and vegetation, have also been employed in 
the design. While a different concept is utilized in each space, the project as a whole 
offers a structural and logical continuity due to the common elements that unite all of 
its different aspects. 

In 2004, the Turkmall Company, first established in 1992, merged with the Dutch inves-
tor Multi Corporation, an expert in developing urban shopping malls to form the Multi 
Turkmall partnership and through the Forum shopping mall chain the concept of low-
rise shopping malls covering a large ground space began to be adopted throughout Tur-
key. The first example in this chain was the Forum Bornova outdoor shopping centre, 
which went into operation in İzmir in 2006; this was followed by the Mersin branch in 
2007 and the Denizli, Trabzon and Aydın branches in 2008. Due to climatic conditions, 
the only malls of the 22 that have been constructed or that are in the planning phase 
to be built according to the outdoor concept are those in Bornova, Aydın, Mersin and 
Antalya.

The Forum Aydın Shopping Mall, the largest shopping centre in the city, is positioned 
at the eastern outskirts of the city of Aydın at a point where the residential areas end 
and the large industrial texture begins. The complex, located at the intersection of Doğu 
Gazi Boulevard, which leads from the historic city center, and the entrance to the Adnan 
Menderes University campus, continues the pedestrian flow from the city centre and 
the university within its own setting; the adjacent street and square pattern thereby 
created continues this urban artery as far as Denizli Boulevard, which extends to the 
southern border of the area. 

The complex, built on a 76,000 square meter orchard of citrus trees near the Old Aydın 
Textile Factory on the İzmir-Aydın-Denizli highway, is Aydın’s largest shopping centre, 
with 29,400 square meters of shopping space available for lease, 7 cinemas, a hyper-
market, and parking space for 800 vehicles.

The blueprints and concept designs for the Forum chains were done by the Dutch gro-
up, T+T Design, which is a part of Multi Corporation. T+T Design carries out comprehen-
sive research in order familiarize itself with the various aspects of the relevant city, thus 
producing a structure that is in keeping with the cultural environment and architectural 
vernacular. Within the context of the “Olive Village”, concept produced for Forum Aydın, 
conceptual sets were used as interconnectivity, whiteness, intimacy, vantage, variety, 
centralism, water fountains, discovery, thresholds, color and light versus shade. In ke-
eping with these, a fictional village bearing elements of Aegean and Mediterranean 
architecture was built. In the context of this “essentialist” approach, which strives to 
find common ground, an organic spatial setting was created that consisted of narrow 
streets and squares; thematic components, such as Zeytin Meydanı (Olive Square), Ya-
semin Sokak (Jasmine Street), and Begonvil Sokak (Bougainvillea Street) were formed to 
create the Mediterranean culture by using diverse architectural typology and materials, 
as well as tectonic and detailed repertoires
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Mimar : DDG - Development Design Group & Ömerler Mimarlık
Architect 

İşveren : Orta Gayrimenkul Yatırım & Orta-Doğuş
Commissioned by

istinye park

İstanbul, 2007
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13 hektarlık bir alan üzerinde tasarlanan İstinye Park, mağaza, restoran, eğlence-oyun 
salonları ve yer altında 4 kat otopark alanı içerir. Dramatik bir etkiye sahip büyük 
merkezî mekân, deniz kabuğu gibi parçalı bir örtüyle geçilmiştir. Germe kablolarıyla 
taşınan 100 m çapındaki bu örtü altında merkezî alan yeme-içme bölümü, sinema sa-
lonları, temalı alışveriş bölgesi ve bir amfitiyatro kapsar. “Yaşam Kültürü” merkezî açık 
havada sokak alışverişi temasına uygun olarak rahat bir atmosfere sahip olacak şekilde 
tasarlanırken, üç kat boyunca yükselen “Moda” bölümünde büyük açıklılar ile doğal ışık 
kullanılmış, alışılmış kapalı alışveriş merkezi tipolojisine yeni bir yaklaşım getirilmiştir.  
 
Avrupa yakasının kuzey hattındaki en önemli arteri olan Büyükdere Caddesi, Maslak’ı 
Büyükdere ve Sarıyer’e bağlarken, bu caddenin bir uzantısı niteliğindeki İstinye Bayırı 
Caddesi ise bölgeyi İstinye’ye ve Boğaziçi kıyı kesimindeki yerleşimlere bağlamaktadır. 
İstinyePark Alışveriş Merkezi ve İstinye Park Sitesi’nin üzerinde konumlandıkları İstinye 
Bayırı Caddesi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB) bu cadde üzerindeki yeni 
binasına 1995 yılında geçmesinin ve A.B.D. İstanbul Başkonsolosluğu’nun bu bölgeye 
taşınmasının ardından yoğunluğunu giderek artmıştır. Bölgenin en büyük konut dokusu 
olan Pınar Mahallesi’nin bitişiğinde konumlanan kompleks, çevresini saran eğitim ve 
spor yerleşkeleri dışında, Boğaz kıyısındaki yoğun konut bölgelerine de hizmet vermek-
tedir. 

2003 yılında tasarımına başlanan ve 2007 yılında hizmete açılan İstinye Park Alışveriş 
Merkezi, daha önce Akmerkez Alışveriş Merkezi’nin de tasarımını gerçekleştiren A.B.D. 
merkezli DDG ile yerli ortağı Ömerler Mimarlık’ın ortak çalışmasının ürünüdür. 

87.000 m² mağaza alanı olmak üzere toplam 270.000 m² inşaat alanına sahip olan İstin-
ye Park’ta 300’e yakın mağaza, 40’a yakın kafe ve restoran bulunmakta olup, uygula-
masında 64 adet yürüyen merdiven ve 21.000 m² cephe kaplaması kullanılmıştır. Fiziki 
olduğu kadar ölçek anlamında da bir tasarım problemi olan bu “büyüklük”, yapının 
parçalı tasarım anlayışı ile ele alınmasını ve tematik olarak bölgelenmesini zorunlu kıl-
mıştır. 

Konvansiyonel alışveriş merkezi tipolojilerinin ve mekân organizasyonlarının dışında 
kalan farklı ve yenilikçi kurgusu ile İstinye Park, değişen tüketim kültürünün yeni nesil 
beklentilerine göre biçimlenmiş görünmektedir. Kullanıcılarda gözlemlenen cadde ma-
ğazacılığına ve semt pazarlarına dönüş eğilimi dikkate alınarak, kompleksin kurgusu 
Yaşam Kültürü ve Moda gibi temalara ve farklı kullanıcı profillerine göre bölgelenmiş, 
“Meydan”, “Park” ile “Pazar Yeri” olmak üzere üç farklı mekân kurgusu birbirine eklem-
lenmiştir.

Kompleksin ortasında yer alan ve “Meydan” olarak adlandırılan 100 m çapındaki cam 
kubbeli giriş mekânı, sahip olduğu gösteri ve etkinlik alanlarının yanı sıra iki medya 
duvarı sayesinde sosyal merkez niteliği kazanmakta ve sirkülasyon akışlarını organi-
ze ederek, tematik parçaları birbirlerine bağlamaktadır. Diğer alışveriş merkezlerinden 
farklı olarak, IMAX salonu da dahil olmak üzere 12 adet sinema salonu, Meydan’ın alt 
katlarında yer almakta olup, yemek yeme bölgeleriyle birlikte bu alanı yaşanır kılmak-
tadır.

İstinye Park’ın en sıra dışı tematik parçalarından biri olan “Park” adlı açık alan, kot far-
kından yararlanılarak yapının en üst katında oluşturulmuş ve kentsel meydana öykü-
nen tasarımı doğrultusunda alana araç ile giriş olanağı sağlanmıştır. “Alışveriş Caddesi” 
olarak da tanımlanan iki katlı lüks mağazaların sıralandığı bu alanda, diğer alışveriş 
mekânlarından farklı olarak, her markanın kendi cephesini tasarlamasına izin verilmiştir.

İstinye Park’ın bir diğer ayırıcı özelliği ise, spesifik konularda uzmanlaşmış satış bölümle-
rinin yer aldığı “Pazar Yeri” temalı, perakende gıda satışı yapılan bölümdür. Komplekste 
bilindik yeme-içme katı olmamasına ve dükkânların her bölge içine dağıtılmış olmaları-
na karşın bu alanda yoğunluk göstermektedirler.

İstinye Park’tan bağımsız olarak, kompleksinin arka kısmında 130-520 m² simpleks ve 
dubleks ünitelerden oluşan 400 lüks konutluk İstinye Park adlı kapalı site yerleşkesi 
bulunmakta olup, alışveriş merkezine geçiş özel bir bağlantı ile sağlanmıştır.
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İstinye Park, master-planned on over 13 hectares, features a range of retail, restaurant 
and entertainment venues serviced by four levels of underground parking. The project’s 
centerpiece is the Grand Rotunda, a dramatic arena-like space beneath a scalloped, 
segmented roof structure. Supported by a central exterior mast and suspension cables, 
this 100-meter-diameter hard-shell canopy encloses a food court, a 10-screen stadium-
seating cinema, themed retail and an amphitheatre. The open-air Lifestyle Center, with 
outdoor parking, street-side shopping and an additional two levels of exclusive retail 
shops, offers a relaxed atmosphere, while the chain stores located under the massive 
skylights and abundant natural lighting of the three-level Fashion Zone present a fresh 
take on an enclosed mall. 

Büyükdere Street, the most important artery along the northern route on the European 
Side, connects Büyükdere to Sariyer while also connecting İstinye Bayiri Street with 
İstinye and other residential areas along the Bosphorus coast. The traffic density in this 
area has steadily increased with the construction of İstinyePark Shopping Center and 
İstinyePark Complex on the İstinye Bayiri Street, the transference of the Istanbul Stock 
Exchange Market (IMKB) to its new building on this street in 1995 and the relocation of 
the American Istanbul Consulate General here. In addition to the educational and sports 
facilities in the surrounding area, this complex, positioned near the largest residential 
area, Pinar Mahallesi, serves a dense residential area by the Bosporus coast. 

The İstinye Park Shopping Mall, designed as of 2003 and opened to the public in 2007, 
was the product of cooperation between the American DDG company, which designed 
the Akmerkez Shopping Center, and local partner, Ömerler Architects. With 270,000 
square meters of construction area and 87,000 square meters of store space, İstinye 
Park contains approximately 300 stores, 40 cafes and restaurants; also 64 escalators and 
21,000 square meters of panelling has been used. This “enormity”, which is a problem 
in physical terms as well as in scale, necessitates the fragmental design and thematic 
zoning of the structure.

İstinye Park is seen as going beyond the conventional shopping mall typologies and 
spatial organizations with a different and innovative layout and as having been desig-
ned to satisfy the constantly changing consumer generation. Taking into consideration 
the fact that street store and regional-market shopping is back in fashion with shop-
pers, the installation is zoned according to various user profiles and themes such as Life, 
Culture and Fashion and there are three space installations that have been added one 
to another: Square, Park and Bazaar.

The glass-domed entrance area in the middle of the complex known as “the square” 
measures 100 meters in diameter; this area acts as a social center thanks to two me-
dia walls and exhibition and events domains, while organizing the circulation flow and 
connecting thematic sections. Unlike other shopping centers, the 12 cinemas including 
an IMAX Hall are located in the lower floors of the center enlivening the space together 
with the food-courts. One of the most extraordinary thematic features of İstinye Park, 
the open area Park, is on the top floor, using the advantage of elevation; this enables 
vehicles to enter the center as with a city center. In this luxurious area, also known 
as Shopping Street, there are two-storey high-end stores and unlike in other shopping 
centers, each brand has permission to design its own storefront. 

Another hallmark of İstinye Park is the Bazaar themed area, which includes specialized 
sales units that focus on specific topics; here food sales can be made. Although there is 
no specific food section and every shop is randomly distributed in the area, the majority 
of eating places are in this area. Independent from İstinye Park, there is a gated com-
munity called İstinye Park consisting of 400 luxurious residential single and duplex units 
of 130-520 square meters. This area is connected to the shopping mall via a special link. 
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Doğal olarak iklimlendirilen ve açılıp kapanabilen çatısıyla sürdürülebilir çağdaş mi-
mari standartlarına sahip olan M1 Meydan Merter Alışveriş Merkezi, İstanbul’un nüfus 
yoğunluğunun en yüksek olduğu Merter bölgesinde, ulaşım–erişim noktalarını konut 
alanına bağlayan bir pasaj oluşturarak yakın çevrede yaşayanlara sağladığı gündelik 
alışveriş kolaylığının yanı sıra kentin farklı bölgelerinden gelenler için de ulaşılabilir bir 
noktada yer almaktadır. Güneş enerjisi kullanımı, gün ışığından optimum yararlanan 
mekânlar ve yarı açık ve gerektiğinde üstü kapatılabilir çatı sistemi ile alışveriş alanında 
doğal havalandırma ile sağlanan enerji tasarrufu sayesinde ortak alan giderleri düşürü-
len alışveriş merkezinin ortasındaki açıklıkta yer alan sistemle cam tavan, istendiğinde  
8 dakika içinde, ya da yağmur sensörleri sayesinde otomatik olarak açılıp kapanabili-
yor. Kentlinin bir geçit olarak da yararlandığı alışveriş alanı, interaktif sosyal bir altyapı 
oluşturuyor. Çevreye saygılı alışveriş merkezinin ön kısmına belediye ile birlikte bir park 
inşa ediliyor. 

Ümraniye’deki Meydan Alışveriş Merkezi’nin tasarımı için 2005 yılında yatırımcı Metro 
Grup’un davet ettiği çalıştaya katılan Tabanlıoğlu Mimarlık, bu yatırımcı grup için aynı 
yıl tasarlamaya başladığı ve Merter’de inşa edilen M1 Meydan Merter adındaki diğer sıra 
dışı alışveriş merkezi projesini 2009’da gerçekleştirme fırsatı buldu.

Güngören ilçesinin yoğun konut dokusuna bitişik, Eski Londra Asfaltı ile Mehmet Akif Er-
soy Caddesi arasındaki 8 m’lik eğime sahip bir arazide konumlanan M1 Meydan Merter, 
batısında kalan konut bölgeleri ile doğusunda kalan tramvay durağı arasında “bağlantı 
kurmayı” hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, konut ve durak arasında oluşacağı 
öngörülen yaya sirkülasyonu tasarımın merkezine alınarak, alışveriş merkezinin orta-
sından geçen ve yapıyı ikiye bölen sıra dışı bir sokak kurgusu oluşturulmuş. Konvan-
siyonel alışveriş merkezlerinin kontrollü ve kapalı mekân kurgusunun dışında alışveriş 
sokağı adında yepyeni bir tipoloji öneren bu yapı, içinden geçilebilen alışveriş merkezi 
kurgusu sayesinde, güvenlik görevlilerinin kontrolü ve X-ray cihazlarının filtresi olma-
dan gerçek bir kamusal mekânın oluşmasına imkân tanıyor.

Arasından geçen iç sokak nedeniyle iki ayrı bloğa ayrılan yapının tüm çeperinde brüt 
beton çatı plağı devam ettirilerek parçalı-bütünlüklü bir kompozisyon elde edilmiş. Ya-
pıyı çevreleyen bu geniş saçaklar bri yandan iç sokak üzerinde gölgeli yarı açık alanlar 
oluştururken, diğer yandan doğu cephesinde, 8 m’lik kot farkından oluşan yükseklik 
farkı sayesinde yüksek tavanlı bir kolonadın oluşması sağlanmış. Klasik bir düzeni çağ-
rıştıran ve 7 adet brüt beton kolonla oluşturulan iki kat yüksekliğindeki bu modern 
portik yorumu, yapıya yalın olduğu kadar kalıcılık etkisi de vermektedir. Alışveriş mer-
kezlerindeki malzeme çoğulluğuna dayalı konvansiyonel tavırdan farklı olarak, yapının 
bu iddialı yalınlığı ve netliği doğrultusunda betonarme strüktür açıkta bırakılmış ve bu 
brütalist tavra uygun olarak yapıdaki malzeme sayısı oldukça sınırlı tutulmuş. Vitrinler 
dışındaki yüzeylerin ışık geçiren yarı-mat elemanlarla kaplı oluşu, yapının yüzeyini hem 
derinleştirmekte hem de şeffaflığın çeşitliliğini artırmakta. Bu arayış iç sokağın üstünün 
örtülmesinde de etkili olmuş görünmekte. İç sokağı gerektiğinde pasaja dönüştüren, 
açılıp kapanabilen kayar şeffaf çatı, yapıyı dış koşullardan korurken içerideki ışık değe-
rinin sabit kalmasına da olanak sağlıyor.

Ümraniye’deki Meydan Alışveriş Merkezi’nde olduğu gibi M1 Meydan Merter Alışveriş 
Merkezi’nde de karbondioksit salınımını azaltmak ve enerji tüketimini düşürmek için 
yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmakta. Çatısında yer alan güneş kollektörleri ile 
yapının iklimlendirilmesi sağlanmakta ve yılda 308 ton karbondioksit salınımını engel-
lenmekte.
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M1 Meydan Merter Shopping Mall features sustainable modern architectural standards 
with natural air-conditioning and a mobile roof. The shopping mall creates a passage 
that links transport-access points to the most densely-populated residential area of Is-
tanbul, Merter, offering the convenience of daily shopping for locals. The mall is located 
at a point which is also accessible for non-residents. The glass roof, which is positioned 
over the opening at the center of the shopping mall, provides solar energy, thus saving 
energy and reducing costs; the mall benefits from the daylight and natural air-conditio-
ning created by the semi-open roofing system, which can be closed when necessary. It 
takes 8 minutes for the glass roof to open or close; when the rain sensors are activated 
the roof closes automatically. The use of the shopping mall as a passage by the locals 
creates an interactive social infrastructure. In joint participation with the local council a 
park is being built in front of the environmentally conscious mall.

Tabanlioglu Architects was invited by the investment group Metro Group to participate 
in a workshop in 2005 for Ümraniye Meydan Shopping Mall, and found the chance to 
realize the same group’s other extraordinary shopping mall project, M1 Meydan Merter, 
in 2009. 

Adjacent to the dense residential texture of Güngören, positioned on an eight-meter 
incline between the Old London Tarmac and Mehmet Akif Ersoy Avenue, M1 Meydan 
Merter was intended to “make a connection” between the residential area to the west 
and the tramline to the east. To this end, the proposed pedestrian circulation between 
the residential area and the tramline was central to the design, forming an extraordi-
nary street construction that proceeds through the middle of the shopping mall and 
divides the shopping mall into two. Departing from the controlled and closed environ-
ment of conventional shopping malls, thanks to the permeable shopping mall arrange-
ment, this structure offers a totally new typology, creating a shopping street, a genuine 
public environment without security controls or X-ray filters. 

Although the inner street divides the structure into two blocks, the brute concrete roof 
plates are continued, thus creating a fragmental/whole composition. These wide eaves 
that surround the structure create shadowy semi-open areas in the inner street while 
also giving the effect of a high-ceilinged colonnade on the eastern side thanks to the 
8-meter difference in elevation. This modern interpretation of the portico is reminiscent 
of a classical order, and consists of 7 two-story brute concrete columns, giving the 
structure an effect of simplicity and permanence. In contrast to the conventional atti-
tude based on a plurality of materials employed in shopping malls, in order to create a 
challenging simplicity and clarity, the reinforced concrete structure has been exposed; 
in keeping with this brutalist attitude the number of materials used in the structure has 
been strictly limited. Surfaces other than the display windows have been covered with 
light-permeable semi-opaque materials, deepening the surface of the structure, while 
enhancing variability in transparency. This quest can also be seen to function in the 
upper covering of the inner street. A transparent sliding roof transforms the inner street 
into a passage when necessary, protecting the structure from external conditions while 
controlling the level of inner light.

As with the Ümraniye Meydan Shopping Mall, in M1 Meydan Merter Shopping Mall rene-
wable energy sources are used in order to reduce carbon-dioxide emission and energy 
consumption. The solar collectors on the roof provide air-conditioning for the structure, 
reducing carbon emissions by 308 tons per annum.
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Meydan Alışveriş Merkezi’nin İstanbul’un en hızlı büyüyen alanlarından birinde gerçek 
bir kent merkezi olması amaçlanmıştır. Geometrisi ve sirkülasyon tasarımıyla, bina yer 
aldığı çevrenin gelişim planlamasına paralel olarak yoğun bir kent dokusu bağlamına 
entegre olur ve alışıldık kapalı kutu AVM tipolojisine bir alternatif yaratır. Benzer satış 
alanları bir araya toplanmış ve merkezde zemin kotunu kent meydanı olarak boşaltmak 
üzere otopark yer altına alınmıştır. Satış hacimleri çevrenin bir uzantısı gibi düşünülmüş, 
yeşil çatılar topografya ile ilişkilendirilmiştir. Böylece alışveriş deneyimi ve kentsel doku 
arasında süreklilik sağlanmıştır. Sürdürülebilirlik tasarımın önemli girdilerinden biridir: 
Tüm havalandırma doğal yollarla sağlanmakta, ısınma ve soğutma için jeotermal enerji 
sistemi (Türkiye’de bir ilk) ve kamusal mekânların aydınlatması için güneş panelleri 
kullanılmaktadır. 

Türkiye’deki ilk şubesini 2005 yılında Ümraniye’de açan IKEA Mağazası’nın çekim gü-
cünden yararlanmak üzere yanındaki metruk arazide Meydan Alışveriş Merkezi’nin ya-
pılmasına karar verilmesinin ardından, alışveriş merkezinin tasarımı için 2005 yılında 
gerçekleştirilen çalıştaya Foreign Office Architects (FOA), Chapman Taylor, JSK Architek-
ten, Bohte Richter Teherani (B.R.T.) ve Tabanlıoğlu Mimarlık’tan oluşan beş mimarlık 
ofisi davet edilmiş ve önerdikleri yapay topografya fikriyle İngiliz FOA ekibi uygulama 
için seçilmiştir. Tarihi kent merkezlerinin sosyal dinamiklerini güncel alışveriş merkezi 
tipolojisi içinde yeniden oluşturmayı ve kapalı bir kutu yerine yaşayan bir kentsel alan 
yaratmayı hedefleyen FOA’nın yapay topografya yaklaşımı, fiziksel veya görsel herhangi 
bir kontrolden geçmeden herkesin gezinebildiği açık plan kurgusu, yarattığı kamusallık 
ve oluşturduğu sıra dışı sivil meydan sayesinde Türkiye’deki yeni nesil alışveriş mer-
kezlerinin öncü örneği olmuştur. 1956’dan beri dünyada yaygın olarak kullanılan kapalı 
kutu formundaki alışveriş merkezi şemasını ve dış dünyadan izole etme, yapay ışıklan-
dırma ve mekanik yollarla iklimlendirme mantığını dönüştüren Meydan Alışveriş Mer-
kezi, insan hareketliliğini vakumlayarak kentsel hayatı öldürmek yerine, önerdiği açık 
mekân kurgusuyla hem sosyal yaşantıyı canlandırmakta hem de Ümraniye’de eksikliği 
hissedilen kentsel açık alan ve donatıları bölgeye sunmaktadır. 

Öte taraftan, kompleksin merkezindeki meydanı tanımlayan birimlerin üzerini örten 
çimle kaplı çatı plağı FOA’nın diğer projelerinde olduğu gibi, hem yapıların üstlerini ge-
zinti ve dinlenme alanlarına dönüştürmekte hem iç mekânlara gün ışığı sağlamakta 
hem de kompleksi taşıtların gürültüsünden ve mevsimsel ısı farklarından korumaktadır. 
Sahip olduğu ekolojik tasarım yaklaşımı nedeniyle yapı, yeşil çatıları sayesinde bölgenin 
ısınmasını azaltmakta, alternatif enerji kullanımı ile de karbondioksit salınımını yüksek 
oranlarda düşürmektedir. 128.000 m²’lik bir alana yayılan ve 70.000 m²’lik kapalı alanı 
bulunan Meydan Alışveriş Merkezi, yürüttüğü sürdürülebilir enerji politikası doğrultu-
sunda, mekanik iklimlendirmeyi en aza indirgeyen planlama anlayışı, dış mekânlarda 
gölgeli alanlar yaratırken iç mekânlarda gün ışığından maksimum ölçüde yararlandıran 
formsal biçimlenişi, otopark aydınlatması için fotovoltaik panellerden enerji sağlaması 
ve tüm ısıtma ve soğutmasını jeotermal enerjiden elde etmesi sayesinde büyük mik-
tarda enerji tasarrufu sağlamakta; bu özelliği aynı zamanda komplekse, Türkiye’nin en 
ekolojik ve sürdürülebilir alışveriş merkezi olma niteliğini de kazandırmaktadır.
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The Meydan retail development performs as a true urban centre in one of the fastest 
growing areas of Istanbul. Through its geometry and circulation strategy, the complex 
anticipates its subsequent integration into a dense inner city context as an alternative 
to the usual out-of-town retail box development. The different retail spaces are clus-
tered together and parking is placed underground, liberating the ground entirely for a 
large urban square in the centre of the scheme. To organise the retail volumes as an 
extension of the surrounding, all roofs are connected to the surrounding topography at 
several points and designed as gardens with extensive vegetation. The experience of 
shopping is in this way continuously connected with the urban space beyond. Sustaina-
bility is an important aspect of the design where all ventilation is natural, heating and 
cooling comes from boreholes rather than traditional mechanical plant (a first in Turkey) 
and solar panels power all public lighting.

When the first branch of Turkey was established in Ümraniye in 2005, the decision was 
made to build Meydan Shopping Mall in this area to derive benefit from IKEA’s power 
to attract consumers. Five architectural offices, Foreign Office Architects (FOA), Chapman 
Taylor, JSK Architekten, Bohte Richter Teherani (B.R.T.) and Tabanlioglu Architects were 
invited to a workshop in 2005 to design this mall. The British FOA team’s design pro-
posing the creation of an artificial topography was selected. FOA, aiming to create an 
artificial topography in order to reintroduce the social dynamics found in historic city 
centers to the contemporary shopping mall typology, created an open plan through 
which everyone can stroll, without being impeded by any physical or visual control; 
this was a pioneering example for new-generation shopping malls in Turkey, offering an 
extraordinary public environment open to all. Meydan Shopping Mall has transformed 
the mentality of the closed-box form of shopping malls, which has spread throughout 
the world since 1956 and which isolates the shopper from the outside world with artifi-
cial lighting and a mechanically-controlled climate. Instead of limiting people’s mobility 
by placing them in a vacuum and killing urban life, this approach adds a dynamic to 
social life with its open-area arrangement, providing a municipal open area and its ac-
coutrements, all of which had been lacking in Ümraniye.

At the same time, the grass-covered roof plate over the units forming the central squa-
re of the complex transforms the surface of the structures into areas on which one can 
stroll and relax, as well as providing the interior with daylight; this feature also insulates 
the area from traffic noise and seasonal  temperature fluctuations, and is a feature seen 
in other FOA projects. Thanks to the green-roofed areas, part of the ecological design 
of the structure, heat emitted into the region is reduced and the use of alternative 
energy reduces the carbon-dioxide emissions. Meydan Shopping Mall has a closed area 
of 70,000 m², and covers a total area of 128,000 m². The sustainable energy approach 
has minimized dependence on a mechanical air-conditioning system, facilitated the 
creation of shaded areas in the exterior and maximized use of natural light in the inte-
rior; energy is provided from photovoltaic panels in the parking area and geothermal 
energy is used for all heating and cooling activities. Thus, Meydan Shopping Mall is able 
to save a huge amount of energy and is the most ecologically sustainable shopping 
mall in Turkey.
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Kentin güneyinde, mevcut konut dokusu yakınında yer alan Panora sadece bir alışveriş 
merkezi yapısı değil, aynı zamanda çevresel etki yaratacak bir yapı olarak tasarlanmış-
tır. Kentsel ölçekte, Eymir-ODTÜ Ormanı’ndan gelen sportif ve sosyal içerikli hareketi, 
proje bölgesine çekip buradan Dikmen vadisine yönlendirici mekânsal düzenlemeleri 
içermesi, ana hedeflerden biri olarak belirlenmiştir. Kuzey ışığından yararlanılarak şef-
faflığın ön plana çıkarıldığı iç mekân düzenlemelerinde, yakın çevreyle görsel ilişkilerin 
kurulması istenmiştir. İki kat yüksekliğinde mağaza birimleriyle düzenlenen dolaşım 
hollerinde kent bulvarı etkisi yaratılmaya çalışılmıştır. Kent mekânların etkisi, lineer so-
kak düzeni ve farklı formlardaki atriumlarda sürdürülmüştür. Yapı, ICSC Avrupa Alışveriş 
Merkezi Ödülleri 2009 Başarı Ödülü’ne sahiptir. 
 
Ankara’nın Eymir Gölü’ne uzanan güney çeperindeki sınırını belirleyen Turan Güneş 
Bulvarı’ndan ulaşılan Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi, eski TBMM Lojmaları’nın bulun-
duğu arazide, yerleşimin sosyal tesislerinin bulunduğu yeşil alan üzerinde inşa edilerek, 
2007 yılında hizmet vermeye başlamıştır. 

OR-AN konut yerleşimi ve birçok konsolosluk yapısının yer aldığı Diplomatik Site ile 
ParkOran Konutları’nın çevrelediği eğimli yapı adası üzerinde inşa edilen bu 4 katlı böl-
gesel alışveriş merkezi, kuzey ışığından ve yeni tasarlanan Diplomatik Park manzarasın-
dan yararlanmak üzere sıra dışı bir yaklaşımla olabildiğince şeffaf tasarlanmıştır. Kapalı 
alışveriş merkezlerinin konvansiyonel kurgusundan farklılaşan bu tasarım yaklaşımına 
ek olarak, farklı kotlardan girişler alması ve alt ile üst giriş katlarındaki dükkânların 
dubleks tipinde kurgulanmış olmaları nedeniyle Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 
bilindik alışveriş merkezlerinden oldukça farklı bir mekânsal algı üretmektedir. Yapının 
klasik haçvari dolaşım kurgusu, merkezinde konumlandırılan 38 m çapındaki devasa 
şeffaf çelik kubbe ile farklılaştırılmış, iç mekânda yaratılan etkileyici ışık kalitesi ve iki 
kat yüksekliğindeki dolaşım hatları sayesinde mekânın görsel ve mekânsal algısı çarpıcı 
hale getirilmiştir. 

Ön cephede yer alan, arkadlı oturma alanlarına sahip dışarıdan da çalışabilen kafe ve 
restoranlar, bir yandan kullanıcılara Diplomatik Park manzarasını sunarken, diğer yan-
dan alışveriş merkezi kapandıktan sonra da hizmet vermeye devam ederek, bölgedeki 
sosyal hayatının devam etmesini sağlamaktadır.

Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi, iç mekânında yarattığı etkileyici açıklığı cephe an-
layışında da devam ettirerek Ankara’daki tüketim mekânları içerisinde farklı bir yer 
edinmekte, presizyonu yüksek bitiş detayları ve malzeme kültürü ile de mimari kalite 
anlamında çıtayı oldukça üst bir noktaya taşımaktadır.



78

✎

Panora, located to the south of the city near to an existing residential area, was de-
signed not only as a shopping mall, but was also intended to have an impact on the 
environment. One of the main objectives was to draw the sports and social nature of 
the Eymir-ODTÜ forest into the project and to include spatial arrangements that guide 
us from here to the Dikmen Valley. The establishment of a visual relationship with the 
immediate surroundings was necessitated by the interior design in which transparency 
was emphasized with the assistance of northerly light. The aim was to create a city 
boulevard effect in the circulation halls in the two-floor shop units. The effect of the city 
area was continued with a linear street plan and various forms of atrium. The building 
was awarded the ICSC European Shopping Mall Award, 2009 Achievement Award.
 
The Panora Shopping and Lifestyle Center, which can be accessed from Turan Guneş 
Boulevard, a road that runs along the southern shore of Eymir Lake in Ankara, was 
constructed on the site of the former Parliamentary Lodgings; the area includes green 
land with social facilities and was opened to the public in 2007.

This four-storey shopping mall was built on an inclined parcel of land surrounded by the 
OR-AN residential estate, the Diplomatic Estate housing a number of consular structures 
and the ParkOran residential units. The center was designed with maximum transpa-
rency in order to derive the most benefit from the northern light and the view of the 
newly-landscaped Diplomatic Park. As a departure from the conventional style of interi-
or shopping malls, the design of Panora Shopping and Lifestyle Center offers access from 
a variety of elevations and the shops consist of an upper and a lower story. This creates 
a great deal of variety in spatial perception, something that is unique when compared 
to other shopping malls. The classic cross circulation pattern has been diversified by 
the addition of a gigantic transparent dome 38 meters in diameter over the center. This 
creates an impressive quality of light in the interior, enhancing the visual and spatial 
perception of the space achieved by the duplex circulation. 

The arcades of cafés and restaurants along the front façade, which can operate outdo-
ors as well as in the interior, have seating areas at the rear enabling the customers to 
enjoy a view of the Diplomatic Park. These venues continue to operate even after the 
shopping mall is closed encouraging the social life in the area to continue. 

The Panora Shopping and Lifestyle Center distinguishes itself from other consumer are-
as in Ankara with the impressive atmosphere of the space that has been created in the 
interior and which is carried through in the treatment of the façade. The center raises 
the bar in terms of architectural quality with its high precision finishing details and the 
materials used. 
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İstanbul, 2009
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Yapı, Pendik’te E-5 Karayolu üzerinde sanayi dönüşüm alanında yer almaktadır. Tasarım 
ve formu belirleyen ana kriterler bu konumdan yola çıkılarak oluşturulmuştur. Proje, 
gürültülü ve işlek E-5 karayoluna kapanarak, yeni yerleşimle toplanma alanı olmayı 
hedefleyen korunaklı açık meydanıyla farklı bir yaklaşım sunmuştur. Meydanın sürekli 
yaşayan bir alan olması hedeflenmiş ve çevre arazilerin dönüşümü ile bu mekânın yaya 
ulaşımının toplanma merkezi olması esas alınmıştır. Özellikle alt ve üstte bulunan teras 
meydanları, açık-kapalı mekân ilişkisini akıcı geçişlerle harmanlayan farklı bir mimariye 
sahiptir. AVM iki açık meydan arasında bir sirkülasyon mekânı olarak çalışır. TEM kena-
rında konumlanan binanın girişi iç kesimlere alınmış, dışarıdan bakıldığında bir ekran 
etkisi yaratan davetkâr bir yapı yaratılmıştır. Cephe için beyaz brüt prekast elemanlar 
ile eksiz bir yüzey kaplaması tasarlanmış ve kullanılmıştır.

Pendik’in merkezinden çok çeperindeki Güzelyalı, Orhangazi, Kavakpınar mahalleleri-
ne hizmet veren Pendorya Alışveriş Merkezi, E-5 Karayolu üzerinde Kaynarca-Güzelyalı 
arasında bulunan Tersane Köprülü Kavşağı’nın köşesinde konumlanmaktadır. E-80 Ana-
dolu Otoyolu ile E-5 Karayolu’nu biribirine bağlayan ve bu yollar arasında kalan Sabi-
ha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşımı sağlayan Kurtköy-Pendik Bağlantı yolu 
üzerinde konumlanan Pendorya Alışveriş Merkezi, 2001 yılında açılan havalimanının ve 
Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de etkisiyle, bölgedeki sanayi alanlarının alışveriş ve 
iş merkezlerine dönüştürülmesi sürecinin öncü örneklerinden biri olmuştur. Bölgenin 
endüstriyel peyzajı yapının hemen yanındaki Malazlar Kibrit Fabrikası, Marmara Un Fab-
rikası, Sika Fabrikası gibi yapılar ile devam ederken, Eski Alemdar Kimya’nın yerine inşa 
edilen Metro Gross Market Pendik ile yolun karşısındaki Bimeks İstanbul Teknoport ve 
2009 yılında bu çevrede açılan ilk alışveriş merkezi olan Neomarin AVM Pendik sayesin-
de sanayi alanlarındaki bu hızlı dönüşüm eğilimi açıkça görülmektedir.

Bu semtte açılan ikinci alışveriş merkezi olan Pendorya Alışveriş Merkezi’nin tasarımı 
davetli bir yarışma sonucunda elde edilmiştir. Tasarımın temel kurgusunu, yapının yol-
dan nasıl algılanacağı ve taşıt yollarından kaynaklanan gürültüye karşı yapının kendisini 
dışarıya nasıl kapatacağı oluşturmaktadır. 

Arazinin yuvarlak köşesi ile uyumlu olarak, kenarları yuvarlatılarak rasyonalize edilen 
eşkenar dörtgen formlu yapı, kiralanabilir alanını artırmak üzere orta galeri boşluğu 
içinde konumlandırılmış, köprülerle bağlanan bağımsız bir yapı adasını da içermekte-
dir. Alışveriş merkezi tasarımlarında en önemli performans göstergelerinden biri olan 
toplam kat alanının kiralanabilir alana oranı bağlamında %67’lik bir değeri sağlaması 
nedeniyle oldukça yüksek bir performansa sahiptir.

Galeri boşluğunu çevreleyen tek koridorlu çizgisel mekân organizasyonu, hem içe dönük 
ve kapalı bir yapılanmayı mümkün kılmakta hem konvansiyonel iç galerili bir mekân 
kurgusunun oluşmasını sağlamakta hem de tasarımcılarının ifadesiyle “mağazalar ara-
sında sinerji yaratabilmeyi” mümkün kılmaktadır.

Yapının konveks formuna yönelik bu ön belirlenim, dış mekânı kesintisiz ve bütüncül 
kılma çabasının yanı sıra kendini iç mekâna konkav olarak yansıması ve toplayıcı bir 
etki yaratması nedeniyle tercih edilmiştir. Yapının en çarpıcı özelliklerinden biri, strük-
türel bezeme mantığıyla çelikten üretilmiş strüktür yapısına sahip ortadaki adanın çatı 
katının açık meydan olarak kurgulanmış olmasıdır. Kapalı ve yarı-kapalı mekânlarda 
sigara içme yasağı sonrasında yapılması bir zorunluluk haline gelen açık alan ihtiyacını 
karşılayan bu üst teras dışında, zemin kotundan iki kat aşağıda girişe de hizmet veren 
gömük bir meydan yaratılmıştır. Dükkânların canlandırdığı bu alt meydanı saran eğrisel 
masif yüzeyler bir yandan korunaklı bir ortam yaratmakta, diğer yandan da oluşturulan 
yırtıklar sayesinde otopark katlarından bu alana erişimler sağlanmaktadır. 

Dokulu beyaz prekast cephe kaplamasının yarattığı masif ve monolitik etkisini boz-
mamak üzere, yapı cephesindeki reklam panolarını disipline etmek üzere geliştirilen 
esnek kurgudaki renkli şerit bant, yüzey tasarımı için Türkiye’de geliştirilmiş en yaratıcı 
çözümlerden biridir.
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Located in Pendik, on the E-5 highway, this mall is in an industrial development area. 
The main criteria that determined the design and form were based on the location. 
The project is protected from the noise of the busy E-5 highway; a different approach 
was taken by forming a sheltered outdoor square that acts as the assembly area. The 
objective was to ensure that the square was constantly alive, with pedestrian access to 
this area forming an assembly center for the surrounding areas. In particular, the lower 
and upper terraces have a unique architecture which combines the outdoor and indoor 
spaces in a flowing transition. The shopping mall functions as a circulation area for two 
outdoor squares. The fact that the entrance of the building, positioned on the corner 
of the TEM highway, is located in the inner section creates the impression of a screen, 
making the building appear inviting when viewed from outside. White solid precast 
elements and a seamless surface coating were used for the façade.

Pendorya Shopping Mall, positioned at the Tersane Köprülü Crossroads between Kay-
narca and Güzelyalı on the E-5 Highway does not so much serve central Pendik as its 
outer-lying neighbourhoods of Güzelyalı, Orhangazi and Kavakpınar. Positioned on the 
Kurtköy-Pendik link road to Sabiha Gökçen International Airport, which also connects 
the E-80 Anatolian Road and the E-5 Highway, the Pendorya Shopping Mall is a pio-
neering example of the transformation of industrial areas into shopping and business 
centers; such efforts are supported by the Kartal Urban Transformation Project, which 
began with the opening of the afore-mentioned airport in 2001. While the industrial 
nature of structures is echoed in nearby buildings such as the Malazlar Match Factory, 
the Marmara Flour Plant, and the Sika Factory, the tendency to rapid transformation in 
this industrial area is evidenced by the Pendik Metro Gross Market constructed on the 
location of the former Alemdar Chemical Factory, Bimeks Istanbul Teknoport across the 
way, and Neomarin SC Pendik, the first shopping mall in the area, which opened in 2009. 

The design of the second shopping mall to open in the area, Pendorya Shopping Mall, 
was the result of a competition to which a number of firms were invited. The determi-
ning factors in the design were the perception of the structure from the road and the 
concern to isolate the building from external noise coming in from the highway.

In keeping with the curvature of the terrain, the rhomboid structure with rationalized 
rounded corners includes an independent island that can be accessed by bridges pla-
ced inside the middle gallery space, thus expanding the rentable space. The mall provi-
des a ratio of 67% rentable area to the total floor space, which in terms of shopping mall 
design is considered to be the most important indicator of high performance. 

The organization of a single corridor linear complex surrounding a gallery space enables 
both an inverted and closed arrangement, providing not only a conventional interior 
gallery-space installation, but also making possible, in the words of the designers, “the 
creation of a synergy between shops”.

The predetermined nature of a convex form for the structure led to the design of a 
continuous and monolithic outer space, creating a concave reflection onto the interior 
space and having the effect of gathering around a nucleus. One of the most striking qu-
alities of the structure is the creation of an open square on the top floor in the middle 
island of the structure produced from steel. Although this is intended to be a decorative 
structural feature, it also serves as an upper terrace that can be used by smokers in 
light of the smoking regulations in closed and semi-closed areas. In addition, an open 
area was created at the entrance, two floors below ground level. This curvilinear mas-
sive surface, which surrounds the lower ground and enlivens the stores by creating a 
sheltering environment, also provides access to these floors from the parking lot. 

In order to not destroy the massive and monolithic effect of the textured precast white 
side-panelling, the advertising on the building façade has been separated by colored 
bands; one of the most creative solutions for this problem in façade design to be de-
veloped in Turkey.
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Şehirlere eklenen mega nesneler, farklı ölçekleri, yeni çekim merkezlerini ve tansiyon-
larını beraberlerinde getirirler. Prestige Mall, rekreatif bir gölet alanının parçası haline 
gelebilecek, yeşil alanın kenarına yanaşmış bir gemi gibi tasarlanmıştır. Cephenin yatay 
ve düşey hareketlerini oluşturan çerçeve hareketi yapı boyunca sürmekte, yumuşak 
geçişleri ile yapının algılanabilir boyutunu küçültmektedir. Bu tip büyük ticari yapılarda 
genelde çok fazla malzeme kullanıldığı görülmektedir. Çoğunlukla karanlık ve siyah kul-
lanımından kaçınılır ve malzemeler ışıkla doldurulmuş parlak mekânlarda sunulurken, 
bu projede siyah, karanlık içinde cesurca objeleri peçeleyen bir renk olarak kullanıldı. 
Siyah asaleti, narinliği, geceyi, gizlenmeyi, kaybolmayı ve bitimsizliği simgeler. Bu yapı, 
mimaride az malzeme ile de mekânsal zenginlik elde edilebileceğini göstermektedir.
 
Bahçeşehir Uydu Kenti’ne ait sosyal tesislerin çevresinde konumlandığı rekreatif amaçlı 
göletin çeperinde, eğimli bir yamaçta konumlanan Prestige Mall, Bahçeşehir beldesine 
hizmet veren ilk büyük alışveriş merkezidir. 

Alışveriş merkezi tasarımlarında yaygın olan eklektik form ve malzeme anlayışına karşıt 
bir duruş geliştirmeyi hedefleyen Prestige Mall, mimarlarının metaforik bir dille “yeşil 
alanın kenarına yanaşmış gemi” olarak ifade ettikleri bilinçli bir yabancılaştırma strateji-
si ile biçimlendirilmiş, monoblok ve kompakt etkisini artıracak biçimde eğimli yeşil alan 
üzerinde konumlandırılmıştır. Gücünü ve etkisini çevresindeki doğal ortam ile olan kar-
şıtlığından kazanan, tümüyle içe dönük kurgudaki bu alışveriş merkezi, monoblok etkisi 
ile çelişir biçimde katlanmış plak mantığıyla oluşturulmuştur. Yapı uzaktan monoblok 
ve statik etki yaratmasına karşın, yakından bakıldığında formunun soyutlanarak kon-
turlarına indirgendiği, akışkanlık ve süreklilik kazandırılarak dinamik bir etki yaratıldığı 
görülmektedir. Yapının konturları arasında kalan cam yüzeyler, yapının hem monoblok 
etkisini kırmakta hem de projenin tümünde geçerli olan imgeleri çoğaltan yansıtma 
görevi üstlenmekteler. Tasarımcılarının mimari ifadede giriştikleri bu sıra dışı kontrastlık 
deneyi, yapıya algısal bir derinlik kazandırmanın yanı sıra, iç mekânda da yüksek tansi-
yonlu bir atmosferin oluşmasını sağlamakta.

Formu ve malzeme çeşitliliğini disipline ederek, düşünsel yatırımını mimari ifade ve 
atmosfere yapan Uras x Dilekçi, yapıya anlam ve derinlik kazandırmak üzere muğlaklığı 
da tasarım startejisi olarak başarıyla devreye sokmaktalar. Alışveriş merkezlerinde pek 
de alışık olunmadığı üzere bir galeri etrafında oluşturulmuş yalın iç mekân kurgusuna, 
sınırlı malzeme kullanımına, karanlık ile loşluk arasında zengin geçişlere imkân veren 
gölgeli alanlara, imgeleri çoğaltarak ilüzyon etkisi yaratan parlak yansıtıcı yüzeylere 
sahip Prestige Mall, öte taraftan tüm bu özellikleri sayesinde alışveriş merkezlerinin çiğ 
ışık altında yarattıkları bilindik gri dünyaların sıradanlığını da gözler önüne sermektedir.

Sahip olduğu kuvvetli formsal yapısı, yalın mekânsal kurgusu, yaratılmak istenilen mi-
mari atmosfer ile uyumlu materyal kültürü sayesinde Prestige Mall, Türkiye’de mimari 
ifade anlamında girişilmiş en sıra dışı deneylerden biridir.
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The enormous structures that are found in cities add a variety in scale to the city, as 
well as creating new centers of attraction and a tension in design. Prestige Mall was 
designed to appear as a ship berthed on the side of a green that is to be included in a 
recreational lagoon area. The frame creates horizontal and vertical movements of the 
façade, continuing throughout the building, and minimizing the perceivable size of the 
building with smooth transitions. It is the norm for a surplus of materials to be used in 
large commercial buildings of this nature. Generally, the use of dark colors is avoided 
and materials are presented in light-filled spaces; however, here bold use of black was 
made to veil objects within the darkness. Black symbolizes nobility, fragility, night, con-
cealment, disappearance, and infinity. This building demonstrates that it is possible to 
achieve spatial opulence in architecture with a minimum of materials.

Positioned around the Bahçeşehir Uydu Kent social facility on an incline near a recreati-
onal lake, Prestige Mall is the first large shopping mall to serve Bahçeşehir.

Intended to go against the grain of the common eclectic understanding of form and 
materials in shopping mall design, Prestige Mall has been formed by a strategy of deli-
berate alienation, expressed by the architect in a metaphorical way as a “ship berthed 
on a green area”. The mall is positioned on an incline, increasing the monolithic and 
compact effect. The impact of the structure is reinforced by the contrast it makes with 
the natural environment in which it is set. The completely introverted arrangement of 
this shopping mall is created by the tension between the plate mentality and mono-
lithic effect. Despite the monolithic and static effect of the structure from a distance, 
when observed at close range it can be seen that the form has been abstracted and re-
duced to contours, and dynamism has been created through fluidity and continuance. 
The glass surfaces between the contours of the structure break up the monolithic effect 
of the structure, and also multiply the reflection of the images that are found within 
the project. This extraordinary experiment in contradiction in architectural expression 
by the designers adds a perceptual depth to the structure while creating a high-tension 
atmosphere within. 

Disciplining the form and variety of materials, making intellectual investments through 
architectural expression and atmosphere, UrasXDilekçi have succeeded in employing 
ambiguity as a design strategy to provide meaning and depth to the structure. Unlike 
other shopping malls, Prestige Mall uses a simple arrangement of the interior space 
around a gallery, which is an uncommon feature in shopping centers. The limited use 
of materials, the shaded areas providing a rich contrast between darkness and muted 
light and the brilliant reflective surfaces that multiply the images to create an illusion 
make us realize the ordinariness of the common gray world of shopping malls under 
their naked light.

With its strong form, plain spatial construction and the harmony of the materials with 
the architectural atmosphere, Prestige Mall is one of the most extraordinary experi-
ments in Turkey in terms of architectural expression.
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Belediye, kent merkezindeki meydan ve tören alanı ile ticaret imarlı eski otogar ala-
nının, yaya ve araç trafiğinin de düzenlenmesiyle, kentsel yaşantıya yeni bir kamusal 
alan sunacak biçimde tasarlanmasını talep etti. Ticaret adasında inşa edilen iki katlı 
yeraltı otoparkı üzerinde konumlandırılan çarşı kentin mevcut dokusu içindeki kot ve 
ulaşım akslarını bağlayan bir geçiş mekânı olarak tasarlandı. Gezinti, buluşma alanı olan 
meydanı çarşının işlevsel olarak beslemesi mekânsal olarak da tanımlaması amaçlandı. 
Çarşı dükkânların açıldığı sokaklar ile kentteki farklı kotları bağladı. Kentte tanımsız 
alanlar sokak gibi yeni kimliklere büründü. İklimsel verilerde düşünülerek yer yer göl-
geli mekânlar yaratacak arkadlı geçitler tasarlandı.

İzmir’in Urla ilçesinin tarihi kent merkezinde bulunan Eski İlçe Terminal Binası’nın yerine 
modern bir çarşı tasarlamak ve bu kompleksi Belediye önündeki mevcut tören alanı ile 
ilişkilendirmek gibi iddialı kentsel kararlar içeren bu proje, tarihi kent merkezini yeniden 
kamusal kılma çabası bağlamında Türkiye’deki sayılı örneklerden biridir. 

Bulunduğu coğrafyada yaygınlaşan açık mekân kurgulu alışveriş merkezlerine benzer 
biçimde, meydan, avlu, pasaj ve arkad gibi tarihi kent merkezindeki bir dizi kentsel mi-
mari repertuvarı mütevazı bir ölçek ve yalın bir ifade diliyle kendi bünyesinde yeniden 
kurabilmektedir. Önerilen yeni taşıt yolu sayesinde, tarihi kent merkezinin yayalaştırıl-
ması sürecinin ilk etaplarından biri olan Urla Çarşı ve Meydanı, farklı kotlardan kesinti-
siz yaya geçişleri sağlayarak kentin merkezindeki dolaşımı kendi bünyesinde yeniden 
örgütlemeyi başarmaktadır. Kentsel akışları toplayabildiği gibi geçirgen de olabilen bu 
kentsel sünger, bir dizi farklı kentsel oda ve niş yaratabilmekte, sahip olduğu mütevazı 
ölçek, konvansiyonel mimari repertuvar ve malzeme kültürü sayesinde de tarihsel bağ-
lam ile kuvvetli ilişkiler kurabilmektedir. 

Çarşı kompleksinin tasarımında gözetilen yalın dil, görsel süreklilik ve geçirgenlik anla-
yışı, yeni meydan ile tören alanı arasında da devam ettirilmekte, birbirinin devamı nite-
liğindeki bu açık alanlar önerilen bir dizi ağaç dokusu ve onların yaratacağı hacimsellik 
ve gölge yüzeyler ile farklılaştırılmaya çalışılmaktadır.

Çarşı kompleksinin kentsel doku ile kurduğu en ilginç arakesitlerden biri de, Eski Tamir-
hane Binası ile arasında oluşturduğu köprü geçiş ve sıra dışı taşıyıcı sisteme sahip bu 
mevcut yapı içinden sağlanan pasaj geçişidir. 
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The city council requested that the Urla city square, memorial area and the former bus 
station be revamped to service both pedestrian and vehicular traffic. The shopping mall, 
with a two-story underground parking garage, was built on the commercial plot; desig-
ned as a passage connecting the central areas and the different levels, it also functions 
as a transportation axis. It was envisaged that the shopping area in the square would 
serve as a meeting/promenade area, and would be functional while defining the area. 
The shopping area connects the streets that extend from the shops and the different 
levels of the town; these streets have given new identities to the local districts. Pas-
sages with arcades were designed to create a series of shade/shelter, with all seasons 
being taken into account.

The project of redesigning the old Provincial Bus Station located in the historical city 
center of Urla, Izmir, as a modern shopping center and connecting this complex to the 
ceremonial square in front of the municipal building is an example of the drive in Tur-
key to create public spaces in historical city centers. 

In a similar way to laterally-spread open-air shopping centers in the same area, this 
structure employs an urban architectural repertoire on a more modest scale and in a 
plain vernacular, using elements in the historical city center such as a square, a court-
yard, a passage and an arcade. Owing to the recently proposed road, the Urla Bazaar 
and Square form part of the first stage in the transformation of the city center into a 
pedestrian zone, re-organizing the circulation of the city center to enable unimpeded 
pedestrian access from different levels. The porous nature of this urban ‘sponge’ ab-
sorbs the urban flow yet remains permeable. A range of different urban rooms and nic-
hes can be created and can form strong historical connections while, due to its modest 
scale, the conventional architectural repertoire and the culture of the materials are still 
observable. 

The simple vernacular observed in the design of the bazaar complex, the perception 
of visual continuity and permeability extend to the ceremonial grounds via a prospe-
red series of arboreal texture, thus introducing diversification with volume and shaded 
surfaces. 

One of the most interesting interconnections between the bazaar complex and the ur-
ban texture is the bridge that has an extraordinary support system allowing transition 
between the Old Repair Shop and the existing building.
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Mimar	 :	Kurtul	Erkmen,	Gürhan	Bakırküre	|	KG	Mimarlık
Architect 

İşveren	 :	Sinpaş
Commissioned by

flatofis

İstanbul,	2009
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Flatofis	daha	önce	AVM	olarak	 tasarlanmış	bir	binanın,	çeşitli	ofisler,	 toplantı	odaları,	
spor	merkezleri	gibi	birçok	işlev	içeren	modern	bir	iş	merkezine	dönüştürülmesi	proje-
sidir.	Tüm	strüktür	sistemi	AVM	gereklerine	göre	kurulan	binanın,	en	az	müdahale	ile	
ofis	 fonksiyonuna	uygun	hale	 getirilmesi	 sağlanmıştır.	 AVM	 işlevi	 ışık	 gerektirmediği	
için,	mevcut	projede	taşıyıcı	perde	sistemi	binanın	dış	cephesinde	yer	almaktaydı.	Bu	da	
bir	ofis	binasının	gereksinimi	olan	ışık	ihtiyacını	engellemekteydi.	Yeni	projede	mevcut	
perde	sistemini	yıkmak	yerine,	binayı	dikine	kesen	3	büyük	iç	boşluk	açılarak	ışık	içeri	
alınmıştır.	Mimari	açıdan	zengin	ve	doğal	aydınlatmalı	iç	boşluklar	sunan	bu	mekânlar	
kullanıcıya	ayrı	bir	ferahlama	ortamı	sunmaktadır.

Eyüp	ilçesinin	Nişancı	mahallesinde	yer	alan	Flatofis,	bölgeki	yoğun	konut	dokusu	için-
de	yer	alması	ve	Mobilyacılar	Çarşısı	gibi	küçük	ölçekli	sanayi	yerleşiminin	yakınında	
bulunması	nedeniyle	gerek	ofis,	gerekse	alışveriş	merkezi	 için	alışılmadık	bir	kentsel	
bağlam	 içinde	 konumlanmaktadır.	 Buna	 karşın	 kompleks,	 İstanbul	 Çevre	 Yolu’na	 ve	
Haliç	Köprüsü’ne	yakınlığı	nedeniyle	kentin	Avrupa	yakasındaki	iş	merkezlerine	kolay	
ulaşım	sağlayacak	avantajlı	bir	konuma	sahiptir.

Flatofis,	alışveriş	merkezi	olarak	tasarlanan	ve	105.000	m²’lik	 inşaat	alanına	sahip	bir	
yapının,	kaba	inşaatı	sonrasında	işvereni	tarafından	iş	merkezine	dönüştürülmesine	ka-
rar	verilmesi	ve	bu	amaçla	düzenlediği	davetli	bir	yarışma	sonucunda	ele	edilmiştir.	Dış	
cepheye	 tümüyle	kapalı	mekân	kurgusu	 ve	 strüktürel	 sınırlılıkları	 nedeniyle	mevcut	
yapının	dayattığı	yatay	yapılanma	önerisi,	dönüştürülecek	iş	merkezinin	düşeyde	geli-
şen	ofis	yapılarının	bilindik	şemalarından	farklı	bir	kurguda	gelişmesine	neden	olmuş-
tur.	Dışarıya	kapalı	 ve	yaklaşık	230	m	uzunluğundaki	mevcut	yapının	ofis	mekânına	
dönüştürülmesi	sürecinde	tasarımcılar	bir	dizi	tasarım	startejisi	geliştirerek,	iş	merkezi	
için	 gerekli	 teknik	 koşulları	 ve	mekânsal	 konforu	 yaratmayı	 başarmışlardır.	 Dışa	 ka-
palı	mekân	kurgusuna	ve	mevcut	strüktüre	en	az	müdahalede	bulunmak	üzere	uzun	
kütleyi	 diklemesine	 bölen	 üç	 derin	 yırtık	 ile	 yapıyı	 dörde	 ayırmak	 ve	 oluşturulacak	
ışık	avluları	sayesinde	iç	mekân	için	gereken	doğal	 ışığı	sağlamak,	en	radikal	tasarım	
kararlarından	biri	olmuştur.	80x12	m’yi	bulan	bu	yırtıklar	sayesinde	yapı	dışarıdan	mo-
noblok	bir	etki	vermesine	karşın,	iç	mekânda	oluşan	5	kat	yüksekliğindeki	bu	avlular	
sayesinde	parçalı	bir	etki	yaratmaktadır.	Bu	etkiye	ek	olarak,	avluların	3	farklı	konseptte	
ele	alınması	sayesinde	avluya	bakan	cephelerde	çeşitlenmeler	ve	mekânsal	zenginlikler	
yaratılabilmiştir.	Tematik	olarak	farklılaştırılmış	her	bir	avluya	dışarıdan	giriş	sağlanarak	
monoblok	 kütlenin,	 birbiriyle	 ilişkili	 ancak	 bağımsız	 çalışabilen	 4	 ayrı	 bloğa	 ayrıldığı	
vurgusu	 kuvvetlendirilmiştir.	 Alışveriş	merkezi	 kurgusundan	 kaynaklanan	 tüm	 servis	
mekânlarının	dış	cepheye	yakın	konumlandırılmış	olması	sorunu,	bu	avlularda	oluşturu-
lan	olabildiğince	şeffaflaştırılmış	düşey	sirkülasyon	alanları	ile	giderilmeye	çalışılmıştır.

Yoğunlaştırılmış	çekirdek	etrafında	kısıtlı	çalışma	alanları	sunan	yüksek	katlı	ofis	bina-
larının	plan	şemalarından	farklı	olarak	Flatofis,	sunduğu	oldukça	geniş	ofis	mekânları	ile	
loft	benzeri	yeni	bir	tür	çalışma	ortamı	ve	tipolojisi	sunmaktadır.	Flatofis’i	bilindik	ofis	
yapılarından	ayıran	bir	diğer	özelliği	ise,	restoran	ve	fast	food	gibi	yemek	alanları,	kapalı	
yüzme	havuzu,	 spor	merkezi	ve	 spa	gibi	 spor	alanları	 ile	alışveriş	merkezi	gibi	 farklı	
programları	aynı	çatı	altında	barındırması	ve	bu	programları	düşeyde	istifleyerek,	semi-
ner	ve	konferans	salonu	gibi	iş	merkezi	için	gerekli	mekânları	bu	istifin	içinde	eritebilme	
başarısını	göstermiş	olmasıdır.
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The	Flatofis	project	entailed	transforming	a	building	originally	designed	as	a	shopping	
center into a modern business center with offices, conference rooms and a fitness cen-
ter.	The	building’s	transformation	enabled	office	functionality	with	minimal	interventi-
on. As the shopping center had not required lighting, the entire bearing-curtain system 
was located in the exterior facade -- making it difficult to meet the lighting needs of 
an	office	building.	Rather	than	destroying	the	curtain	system,	the	new	project	created	
lighting	by	opening	up	three	large	internal	spaces,	dividing	the	building	vertically.	These	
three sections were designed in alignment with three different concepts, presenting 
architecturally	rich	internal	spaces	with	natural	lighting,	offering	an	alternative,	refres-
hing	environment	for	the	user.

Flatofis	is	located	in	the	Nişancı	district	of	Eyüp	in	a	dense	residential	area	close	to	a	
small-scale	 industrial	 settlement,	 the	 Furnishers’	Market.	Hence,	 it	 is	 situated	within	
an urban context that is unusual for both offices and shopping malls. Owing to its 
proximity	to	the	Istanbul	Highway	and	the	Golden	Horn	Bridge,	the	complex	enjoys	a	
convenient	location,	close	to	the	business	centers	of	the	European	side	of	the	city,	thus	
providing	easy	access.

Flatofis, which was designed as a shopping mall and is situated within a construction 
area	of	105,000	square	meters,	was	the	winning	submission	in	a	contest	arranged	by	
the	commissioning	 company,	which	wanted	 to	 convert	 the	 rough	construction	area	
into	a	business	center.	A	horizontal	restructuring	proposal	for	the	conversion	into	a	bu-
siness center of the existing building whose exterior imposed structural limitations due 
to	the	enclosed	construction	space	necessitated	the	design	of	a	plan	that	diverged	from	
familiar	horizontally-spreading	business	centers.	During	the	process	of	converting	into	
office space the existing building that was closed to the exterior and measured app-
roximately	230	meters	in	length,	the	designers	developed	a	series	of	design	strategies	
and succeeded in creating spatial comfort for the business center as well as fulfilling 
the	 technical	 requirements.	 So	as	 to	 intervene	as	 little	as	possible	with	 the	existing	
construction and structure of this enclosed space, one of the most radical decisions of 
the	design	was	to	divide	the	long	mass	into	four	parts	separated	by	three	deep	vertical	
crevices	which	allowed	for	the	creation	of	light	wells	to	supply	the	interior	with	essenti-
al	natural	light.	The	crevices,	which	measure	80	x12	meters,	break	up	the	monolithic	ef-
fect	of	the	exterior;	the	light	wells	also	create	an	effect	of	division	from	the	five-floored	
interior. In addition to this effect, owing to three different conceptual approaches to the 
light	wells,	variations	and	a	feeling	of	spatial	abundance	were	created	on	the	facades	
that	overlook	the	wells.	Each	well,	differentiated	thematically,	has	a	separate	entrance,	
further	emphasizing	the	partition	of	the	monolithic	structure	into	4	separate	blocks	that	
are	related	in	spite	of	functioning	independently.	In	an	attempt	to	solve	the	problem	of	
the sales areas being positioned close to the exterior facade, due to the construction 
originally	being	planned	as	a	shopping	mall,	vertical	circulation	areas	were	created	and	
made as transparent as possible.

In contrast to high-rise office buildings which are concentrated around a nucleus, Fla-
tofis	 offers	 ample	office	 space	and	a	 loft-like	new	work	environment	and	 typology.	
The other characteristics that differentiate Flatofis from typical office buildings are the 
restaurant-like dining areas and fast-food court, the indoor swimming pool, fitness cen-
ter	and	spa	and	shopping	center,	all	under	one	roof.	The	service	quarters	are	stacked	
vertically	and	areas	necessary	to	the	business	center	such	as	seminar	and	conference	
rooms are successfully blended into one area.
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Mimari	tasarım	ve	tasarım	yönetimi	ERA	tarafından	yürütülmüş	olan,	T+T	ve	BDP	gibi	
ofislerle	farklı	aşamalarda	ortaklaşa	çalışmalar	yapılan	Forum	İstanbul	AVM,	Bayrampa-
şa	ilçesinde,	186.000	m²’lik	arazi	üzerinde	400.000	m²’lik	bir	yapı	grubu	olarak	tasarlan-
mıştır.	“Şehir	 içinde	şehir”	konseptinden	yola	çıkılarak,	dış	cephe	tasarımlarında	farklı	
yapıların	bir	 araya	gelmesinden	oluşmuş	bir	 kompleks	etkisi	 amaçlanmıştır.	AVM	 ile	
Konut	blokları	arasında	yer	alan	28.000	m²	alana	sahip	ofis	yapısı	ise,	üç	farklı	kütlenin	
birbirleriyle	olan	diyalogundan	oluşmuştur.	Binanın	ana	karakterindeki	duru	yaklaşım,	
ofis	mekânlarının	esnekliği	ve	ekonomi	gibi	kriterler	tasarımı	yönlendiren	ana	unsurlar-
dır.	Aynı	parselde	konumlanan	Decathlon	yapısının	daha	hareketli	ve	renkli,	karmaşık	
öğeleri	barındıran	mimarisine	kıyasla,	ofis	binası	tasarımının	yalın	yapısıyla	çevre	mima-
ri	dokusundan	ayrışması	hedeflenmiştir.

Avrupa	yakasındaki	kentsel	makroformun	merkezinde	konumlanan	Bayrampaşa	 ilçe-
sinde	1994	yılında	hizmete	giren	Büyük	İstanbul	Otogarı,	Avrupa	(TEM)	Otoyolu	üzerinde	
konumlanması,	Metris-Esenler	 Bağlantı	 Yolu	 ile	 İstanbul	 Çevre	Yolu’na	bağlanması	 ve	
dolayısıyla	Fatih	Sultan	Mehmet	Köprüsü	üzerinden	Anadolu	yakasına	kolay	erişimi	ol-
ması	nedeniyle,	bölgenin	hızla	değer	kazanmasına	neden	olmuştur.	Bayrampaşa’ya	bağlı	
Kocatepe	semtinde,	50.	Yıl	Caddesi’nin	Avrupa	(TEM)	Otoyolu	ile	kesiştiği	alanda,	Hava-
alanı-Aksaray	metro	hattı	ile	Büyük	İstanbul	Otogarı	arasında	kalan	186.000	m²’lik	boş	
arazi	üzerine	kurulan	Forum	İstanbul	Alışveriş	Merkezi,	sahip	olduğu	yoğun	programı	ve	
devasa	inşa	alanı	nedeniyle	hem	Türkiye’nin	hem	Ortadoğu’nun	hem	de	Avrupa’nın	en	
büyük	alışveriş	kompleksi	olma	özelliğini	taşımaktadır.

Forum	İstanbul	kompleksi,	alışveriş	merkezinin	yanı	sıra	28.000	m²’lik	Forum	İstanbul	
Ofis	yapısı	ile	DB	Mimarlık	tarafından	tasarlanan	558	daireli	Yorum	İstanbul	Evleri	adlı	
54.500	m²’lik	konut	alanını	da	içermekte	olup	ticari,	kültürel	ve	sportif	bir	merkez	olma-
nın	ötesinde	konut	ve	ofis	gibi	kentsel	örüntünün	diğer	başat	aktörlerini	de	bünyesinde	
barındırmaktadır.

Ana	taşıt	arterleri	tarafından	parçalanmış	fragmenter	kentsel	doku	içinde	konumlanan	
kompleks,	sahip	olduğu	program	çeşitliliği	sayesinde	bitişiğinde	yer	alan	Kartaltepe	ve	
Muratpaşa	semtlerinin	kentsel	donatı	ihtiyaçlarına	da	cevap	vermektedir.	Kompleksin	
bu	kamusal	 rolü	üstlenmesinde,	 tasarım	konseptinin	“şehir	 içinde	şehir”	olarak	belir-
lenmiş	olması	ve	tasarımın	temelini	oluşturan	bulvar,	cadde,	anıtsal	yapı,	meydan,	avlu	
gibi	kentsel	repertuvarların	kullanılmasıyla	bu	bölgede	kentsel	yaşantı	deneyiminin	ye-
niden	üretebileceği	 iddiası	etkili	olmuştur.	Monolitik	bir	yapı	ve	monoton	bir	kentsel	
çevre	üretmemek	adına,	aynı	zamanda	da	bu	devasa	büyüklük	ile	baş	edebilmek	ama-
cıyla,	parçalı	kütlelerden	oluşan	bir	tasarım	startejisi	geliştirilmiş,	tanımsız	dış	çevreye	
yönelmek	yerine	yaratılacak	iç	dünyaya	yönelecek,	içe	dönük	bir	kurgu	geliştirilmiştir.	
Geniş	kütle	etkisini	kırmak	üzere	form	ve	malzeme	zenginliğine	gidilmiş,	yaratılan	ölçek	
çeşitliliği	sayesinde	tasarım	dilinde	bir	çokluk	grameri	yaratılmıştır.	Bunlara	ek	olarak,	
kullanıcılara	 farklı	 deneyimler	 yaşatmak,	 tekdüzelik	 ve	 benzerliği	 ortadan	 kaldırmak	
amacıyla,	çeşitlenen	bir	dizi	konsept	geliştirilmiştir.

Farklı	parçaların	belirli	bir	alanda	yığılmasını	tanımlayan	konglemerasyon,	bir	merkez	
fikrinden	çok,	farklı	temalar	etrafında	yeni	birliktelikler	örmeyi	hedefleyen	parçacıl	ta-
sarım	anlayışı	doğrultusunda,	büyüdükçe	merkezden	uzaklaşmayı	ve	dağılmayı	değil,	
fragmanların	 kendi	merkezlerini	 kurarak	 yeni	 örüntüler	 oluşturmalarına	 imkân	 tanı-
maktadır.	Bütünü	bir	hamlede	tasarlamayı	değil,	tıpkı	metropolün	kendisi	gibi	bağımsız	
parçaların	bir	arada	durabilmesine	olanak	veren	bu	yönsüz	yığın,	büyümeye	ve	eklem-
lenmeye	açık	oluşuyla	da	aynı	zamanda	açık-uçlu	ve	esnek	bir	kurgu	önermektedir.	
Metropolün	gerçekliği	 ile	yüzleşerek	onun	konglemerasyon	tipi	büyüme	modelini	ve	
programatik	zenginliğini	örnek	alan	Forum	İstanbul,	bu	sıra	dışı	yaklaşımı	 ile	tüketim	
kültürüne	ait	bilindik	tipolojilerin	ötesine	geçerek,	doğmakta	olan	yeni	bir	rasyonalite-
nin	ipuçlarını	haber	vermektedir.	
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The	architectural	design	and	management	of	Forum	Istanbul	Shopping	Mall	was	con-
ducted	by	ERA,	working	at	various	stages	in	conjunction	with	companies	like	T+T	and	
BDP.	The	structure	has	a	total	area	of	400,000	square	meters	on	a	186,000	square-meter	
plot	of	land	in	Bayrampaşa.	Based	on	the	concept	of	“a	city	within	a	city”,	the	façade	de-
sign	gives	a	sense	of	a	complex	made	up	of	different	buildings.	The	28,000	square-meter	
office building situated between the shopping mall and the residential blocks creates a 
dialogue between three different masses. The important elements that influenced the 
design are the clear approach in the character of the building, and the flexibility and 
economic use of office space. The elegant simplicity of the construction of the office 
building	in	stark	contrast		to	the	more	lively	and	colorful	architecture	of	the	Decathlon	
building on the same plot distinguishes it from the surrounding architectural texture.

Opened	in	1994,	the	Central	Istanbul	Bus	Station	in	the	Bayrampaşa	district	within	the	
urban	 center	on	 the	 European	 side,	 is	 situated	on	 the	 European	highway	 (TEM)	 and	
connected	by	the	Metris-Esenler	bypass	and	the	Istanbul	Highway,	therefore	offering	
easy	access	to	the	Anatolian	side	over	the	Fatih	Sultan	Mehmet	Bridge;	for	this	reason	
there	has	been	a	rapid	appreciation	in	the	area.	Forum	Istanbul	Shopping	Mall,	built	in	
the	district	of	Kocatepe	affiliated	with	Bayrampaşa,	was	constructed	on	an	empty	plot	
measuring	186,000	square	meters	on	the	intersection	of	50th	Yıl	Street	and	the	Euro-
pean	highway	(TEM)	and	lies	between	the	Aksaray-Airport	metro-line	and	the	Central	
Istanbul	Bus	Station.	This	building	has	an	intensive	program	and	a	massive	surface	area	
and is in fact the largest shopping complex not only in Turkey and Anatolia, but also in 
Europe.

In	addition	to	the	shopping	mall,	Forum	Istanbul	houses	the	Forum	Istanbul	Office	cove-
ring	28,000	square	meters	of	space,	and	558	apartments	in	the	residential	estate	called	
Yorum	Istanbul	Houses,	designed	by	DB	Architecture,	covering	an	area	of	54,500	square	
meters. Thus beyond being a commercial, cultural and sporting center, Forum Istanbul 
also includes residential and office buildings as dominant actors in the urban pattern.

The complex is located in a fragmentary urban fabric, which is disrupted by the main 
transport	arteries;	owing	to	its	diversified	program,	the	complex	answers	the	needs	for	
urban	refurbishment	in	the	adjacent	districts	of	Kartaltepe	and	Muratpaşa.	By	assuming	
this	public	role,	the	complex,	whose	design	concept	is	“a	city	within	a	city”	and	is	based	
on	the	use	of	urban	repertoires	such	as	boulevards,	streets,	monuments,	squares	and	
courtyards,	justifies	the	claim	that	urban	life	can	be	re-generated	in	this	region.	In	order	
to	avoid	a	monolithic	and	monotonous	urban	environment,	and	also	in	order	to	cope	
with the huge size, a design strategy was produced that was composed of fragmented 
masses,	 and	 instead	of	 being	oriented	 towards	 an	undefined	external	 environment,	
this	is	oriented	towards	the	inner-world	that	is	to	be	created,	thus	developing	an	int-
rospective	structure.	The	structure	focuses	on	the	shape	and	richness	of	the	materials	
so	as	to	break	up	the	mass	effect;	owing	to	the	variety	of	scale	that	has	been	created,	
the	language	of	design	has	a	pluralistic	grammar.	Moreover,	in	order	to	provide	diffe-
rent	experiences	for	the	users,	a	series	of	concepts	have	been	developed	to	eliminate	
uniformity and monotony.

The conglomerate, identifiable through different parts concentrated in a particular area, 
goes beyond the idea of a center; in accordance with the parceling design-concept, new 
synergies are targeted around different themes, and instead of being decentralized 
and	dispersed	while	growing,	new	patterns	are	given	room	to	take	shape	around	their	
own nucleus. The whole is not to be designed at once, but like the metropolis itself, 
this	non-directional	mass	conveys	the	possibility	of	independent	parts	standing	toget-
her; the nature of being open to growth and additions suggests an open-ended and 
flexible structure. Confronting the reality of the metropolis and taking as an example 
its conglomerate-style growth model and programmatic richness, Istanbul Forum, with 
this unusual approach that goes beyond the familiar typologies of consumer culture, is 
the forebear of a new rationality.
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Bir	konut	ve	alışveriş	merkezi	projesi	olan	Sapphire	çevresindeki	yüksek	yapılanmaya	
uyumlu,	ancak	doğa	dostu	çözümlerle	insan	ölçeğini	koruyan	bir	yapı.	Birbirinden	ba-
ğımsız	iki	kabuktan	oluşan	bina	cephesi	iç	-	dış	arasında	bir	tampon	bölge	oluşturuyor;	
olumsuz	meteorolojik	koşullardan,	hava	kirliliği	ve	gürültüden	korunurken	doğal	hava-
landırma	sağlanıyor,	böylece	iklimlendirme	için	daha	az	enerji	tüketiliyor.	Her	3	katta	
bir	iç	bahçeler	olarak	düzenlenen	yeşil	alanlar,	yüksek	kotta	oturumlarda	da	doğal	ve	
sıcak	bir	 atmosfer	 sağlıyor.	Her	 9	katta	bir	 ortak	 sosyal	 alanlar	 yer	 alıyor.	Dördüncü	
kattan	itibaren	aşağı	doğru	genişleyerek	binanın	yüzeyini	kaplayan	cam	örtü,	yumuşak	
bir	kıvrımla,	yatay	olarak	binanın	eteği	şeklinde	uzayarak	dükkânların	ve	yeme-içme	
ünitelerinin	yer	aldığı	alanın	üzerini	bütünlüğü	koruyarak	örtüyor.	

1980’lerin	ortasından	itibaren	küresel	ağ	ve	akışlara	entegre	olmaya	başlayan	İstanbul’da	
servis	sektörünün	tercih	ettiği	alanların	başında	gelen	Büyükdere	Caddesi	hattı	ve	üze-
rindeki	4.	Levent	semti,	1988	yılında	açılan	Fatih	Sultan	Mehmet	Köprüsü	ve	onun	doğ-
rudan	bu	hatta	bağlanışı	nedeniyle,	 iş,	eğlence	ve	konut	yatırımlarının	en	çok	 tercih	
ettiği	alanların	başında	gelmeye	başladı.	Merkezi	İş	Alanı	olarak	tanımlanan	bu	bölgede,	
Fatih	Sultan	Mehmet	Köprüsü	bağlantısının	yakınında	konumlanmak	gibi	stratejik	bir	
konuma	sahip	olan	İstanbul	Sapphire,	10	katı	zemin	altında	olmak	üzere	61	katlı	olup,	
tepesindeki	30	m	anteniyle	Türkiye’nin	en	yüksek	yapısı	sıfatını	kazanmaktadır.	Bina,	
bölgede	giderek	artan	lüks	konut	ve	rezidans	ihtiyacını	karşılamak	üzere,	otopark,	alış-
veriş	merkezi	 ve	 konut	 programlarının	 üst	 üste	 dizildiği	 yüksek	katlı	 bir	 yapı	 olarak	
tasarlanmıştır.

Yapının	ana	girişi,	üzerinde	konumlandığı	Büyükdere	Caddesi’nden	olup,	4	katlı	alışveriş	
merkezinin	en	üst	katındandır.	Alışveriş	merkezinin	bir	diğer	girişi	yeraltındadır	ve	2000	
yılında	hizmete	giren	metro	istasyonu	ile	doğrudan	bağlantılıdır.Rezidanslara	ulaşım	ise,	
zemin	katta	yan	cepheden	olup	iki	özel	girişe	sahiptir.

Parsel	boyutlarının	el	verdiği	ölçüde	ince	uzun	bir	orta	galeri	boşluğu	etrafında	kurgulan	
ve	yeraltına	doğru	ilerleyen	alışveriş	merkezine	doğal	gün	ışığı	sağlamak	üzere,	yüksek	
yapının	cam	giydirme	cephesi	dördüncü	katından	itibaren	kıvrılarak	yataya	döndürül-
müş	ve	alışveriş	mekânının	şeffaf	çatısına	dönüşerek,	giriş	saçağı	olarak	sonlandırılmış-
tır.	Yüksek	yapıların	 zeminle	kurdukları	 gerilimli	 ilişkiyi,	 formsal	 zarafete	dönüştüren	
İstanbul	Sapphire,	düşeyde	ve	yatayda	devam	eden	bu	sürekli	yüzey	anlayışını,	Büyük-
dere	Caddesi’ne	cephe	veren	bir	kentsel	balkon	ve	ekran	ile	sonlandırmaktadır.	

Alışveriş	merkezinin	kurgusuna	dik	yönde	tasarlanan	konut	bloğu,	ince	dikdörtgen	for-
ma	 sahiptir	 ve	 her	 iki	 geniş	 cephesinden	 de	maksimum	manzara	 almak	 üzere	 tüm	
servis	 ve	 sirkülasyon	alanları	 dar	 iki	 cephesinde	 toplanmıştır.	 Yangın	yönetmeliği	 ve	
strüktürel	çözümler	için	kolaylık	sağlayan,	çekirdekleri	kenara	çekilmiş	bu	konvansiyon	
dışı	 plan	 çözümü,	 177	 adet	 konutun	 4	 farklı	 konut	 bölgesi	 içerisinde	 varyasyonlarla	
bir	araya	gelmesine	de	imkân	tanımıştır.	Her	konut	bölgesi	birbirinden	golf	antreman	
sahası,	spor	alanı	gibi	konut	sahiplerine	hizmet	veren	rekreasyon	alanları	ile	ayrılmıştır.	
Konut	birimlerinin	kente	açılan	manzaradan	daha	fazla	yararlanabilmeleri	için	alışveriş	
merkezinin	hemen	üzerinde	yer	alan	birimlerde,	konut	kullanıcılarına	yönelik	resepsi-
yon,	bar	lounge,	SPA,	havuz	ve	restoran	gibi	sosyal	mekânlar	bulunmaktadır.

Çevre	dostu	ofis	yapılarında	kullanılmakta	olan	düşey	bahçe	mantığının	Türkiye’deki	
öncü	uygulamalarından	biri	olan	bu	konut	yapısı,	her	konut	bölgesi	içerisinde	üç	katta	
bir	oluşturulan	kat	bahçeleri	sayesinde,	yüksek	katlı	konut	blokları	tipolojisi	içerisinde	
çevre	dostu	yeni	nesil	bir	konut	tipinin	oluşmasına	katkıda	bulunmuştur.

Ziyaretçilerin	 İstanbul	algısını	değiştirmek	üzere	binanın	son	katında	yer	alan,	225	m	
yükseklikteki	çatı	seyir	terası	ile	restoran-bar,	kamusal	erişimine	açık	olarak	tasarlan-
mıştır.	
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Sapphire,	a	residential	and	shopping	mall	project,	 is	a	structure	in	harmony	with	the	
tall	buildings	surrounding	it,	yet	is	still	able	to	preserve	the	human	scale	with	environ-
mentally	friendly	solutions.	The	façade,	consisting	of	two	independent	shells,	creates	a	
buffer zone between the inner and outer zone. While this protects the building against 
adverse	weather,	air	pollution,	and	noise,	 the	zone	also	provides	natural	ventilation,	
and	thus	less	energy	is	used	for	air-conditioning.	The	planted	areas,	which	have	been	
designed	as	courtyards	on	every	third	floor,	provide	a	natural	and	warm	atmosphere.	
There	are	common	social	areas	every	ninth	floor.	The	glass	roof	that	widens	from	the	
fourth	floor	down	and	covers	the	building	surface,	has	been	extended	to	act	as	horizon-
tal	skirting,	smoothly	curving	around	and	covering	the	shopping	and	dining	units,	thus	
protecting the integrity.

Büyükdere	Avenue	 and	 the	 district	 of	 4th	 Levent,	 an	 area	 popular	with	 the	 service	
sector in Istanbul whose integration with the global network commenced in the mid-
1980’s,	has	become	a	favorite	for	business,	entertainment,	and	residential	investments	
since	the	opening	of	Fatih	Sultan	Mehmet	Bridge	in	1988	due	to	the	direct	link	between	
the bridge and this area. Istanbul Sapphire has a strategic position near the Fatih Sultan 
Mehmet	Bridge	access	road	in	this	district	defined	as	the	Central	Business	Zone	and	has	
the	distinction	of	being	Turkey’s	tallest	building	with	a	total	of	61	floors,	10	of	which	
are	underground,	topped	by	a	30-meter	antenna.	The	building	has	been	designed	as	
a high-rise building with a parking lot, shopping center, and residences, positioned on 
top of one another, to meet the increasing demand for luxury residences in the region.

The main entrance of the building is on Büyükdere Road, and is positioned on the top 
floor	of	the	4-level	shopping	center.	The	other	entrance	is	underground	and	is	directly	
linked	to	the	metro	station	that	came	into	service	in	2000.	Two	private	entrances	pro-
vide	access	to	the	residences	on	the	side	façade	at	ground	level.

The	glass	curtain	wall	of	the	high-rise	building	was	curved	to	the	horizontal	axis	from	
the fourth floor to form the transparent roof of the shopping center; this ends on the 
eaves	of	the	entrance,	providing	natural	sunlight	to	the	shopping	center.	The	shopping	
center has been constructed around a long and narrow central gallery within the parcel 
boundary and extends underground. Istanbul Sapphire, which transforms the tense re-
lationship of high-rise buildings with the ground into a formal elegant expression, brings 
the	continuous	surface	concept,	which	is	visible	throughout	the	vertical	and	horizontal	
axes,	to	a	conclusion	with	an	urban	balcony	and	screen	on	Büyükdere	Avenue.

All	service	and	circulation	areas	of	the	narrow	rectangular	residential	block,	positioned	
at	a	right	angle	to	the	shopping	center,	are	located	on	the	two	narrow	sides	to	provide	
a	maximum	view	from	the	two	broad	sides.	This	unconventional	solution	in	which	the	
cores are situated on the side enables fire control and structural solutions. In addition, 
it	allows	for	the	creation	of	177	residences,	brought	together	with	variations	within	4	
different residential zones. Each residential zone is set apart from the others with recre-
ational	areas	such	as	a	golf	practice	arena	and	a	fitness	room,	which	are	at	the	service	
of	residence	owners.	The	floor	above	the	shopping	center	accommodates	social	areas,	
such as a reception room, bar lounge, spa, pool, and restaurant open to residential 
users,	providing	all	the	units	with	a	better	urban	view.

This	residential	building	is	one	of	the	pioneers	in	Turkey	of	the	vertical	garden	techni-
que	seen	in	environmentally-friendly	office	buildings.	It	has	contributed	to	the	creation	
of	a	new	generation	of	environmentally-friendly	residential	buildings	with	gardens	on	
every	3	floors.

The	225-meter	high	rooftop	viewing	terrace	and	restaurant-bar	on	the	top	level	of	the	
building were designed for public access, changing the perception of Istanbul for guests.
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Kanyon,	şehir	merkezinde,	ortak	yeşil	alanlarla	çevrelenmis	konut,	ofis,	dükkânlar,	eğ-
lence	ve	diğer	sosyal	alanlar	gibi	farklı	mekânların	bir	arada	yer	aldığı	yeni	kent	yaşamı	
modelidir.	Binaları	ve	alanları	birbirine	bağlayan	avlularla	çevrili	iç	yollar,	şehiriçi	etkisi	
yaratmaktadır.	Her	binanın,	yerleşim	planının	ve	bağlantı	yollarının	sahip	olduğu	yumu-
şak	kavisler	zarif	bir	akış	sağlar;	yeşillikle	çevrili	eğrisel	form,	çok	seçenekli	sokaklarıyla	
derinlik	ve	ferahlık	hissi	vermektedir.	Bulvarda	yer	alan	ana	yapı	25	katlı,	betonarme,	
cam	yüzeyli	 ofis	 kulesidir.	 15	 teras	 katlı	 konut	 binası,	 alışveriş	 alanına	 bakmaktadır.	 
40.000	m²’lik	bu	alan	kapalı	bir	alışveriş	merkezi	olmaktan	ziyade	açık	havada,	doğal	
cadde	ortamında	alışveriş	imkânı	sağlayacak	biçimde	düzenlenmiştir.	

Emlak	Kredi	Bankası’nın	toplu	konut	projesi	için	1947	yılında	Levent	semtini	seçmesiyle	
başlayan	bölgenin	gelişimi,	kentin	çeperinde	planlı	banliyö	ve	sanayi	yapılaşmasını	ön-
gören	Beyoğlu	Nazım	Planı’nın	1954’te	yürürlüğe	girmesiyle	hızlanmış	ve	Levent	semti	
özellikle	sanayi	ve	konut	alanları	ile	dolmaya	başlamıştır.	1980’lerden	itibaren	iş	mer-
kezleri	 ve	 yüksek	 yapılar	 için	 tercih	 edilen	 Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe	 bölgesi,	
1988’de	açılan	Fatih	Sultan	Mehmet	Köprüsü’nün	etkisiyle	yerini	Levent-Maslak	hattına	
bırakmış	ve	Merkezi	İş	Alanı’nın	merkezi,	Esentepe	ve	Beşiktaş’tan	Levent	semtine	doğ-
ru	kaymıştır.	1990’lardan	itibaren	Türkiye’nin	en	önemli	finans	merkezi	haline	gelen	bu	
bölgeye	ulaşılabilirlik,	2000	yılında	hizmete	giren	metro	hattı	sayesinde	daha	da	artmış,	
finans	sektörü	dışında	bölgede	lüks	konut,	alışveriş	ve	eğlence	merkezi	projeleri	çoğal-
maya	başlamıştır.

Büyükdere	Caddesi’nden	cephe	alan	ve	derin	bir	parselde	konumlanan	eski	Eczacıbaşı	
İlaç	Fabrikası’nın	yerinde	gerçekleştirilecek	olan	büyük	ölçekli	konut-ofis-alışveriş-eğlen-
ce	merkezi	projesi	 için	uluslararası	davetli	bir	charette	düzenlenmiş	ve	Tabanlıoğlu	&	
Jerde	Partnership	International’ın	önerdikleri	tasarım	gerçekleştirilmiştir.	

2003	yılında	 inşaatına	başlanan	proje	 için,	bölgedeki	 ilk	uygulamalar	olan	Akmerkez	
ile	Metrocity	gibi	kapalı	alışveriş	merkezi	tipinde	bir	tasarım	yapmak	yerine,	üstü	açık	
yeni	nesil	bir	alışveriş	merkezi	tipolojisi	geliştirmek	tasarımın	temel	hedeflerinden	biri	
olmuştur.

Kanyon	kompleksinin	tasarımında,	kentle	farklı	kotlardan	ilişkiler	kurulması,	kamusal	
açık	alanların	 sürekli	 kılınması,	 Büyükdere	Caddesi’den	gelen	yaya	akışlarının	komp-
leksin	arka	kısmındaki	Eczacı	Sokak’a	ve	çevresindeki	diğer	sokaklara	kesintisiz	olarak	
bağlanması	ana	hedefler	arasında	yer	almıştır.	

Alışveriş	merkezinin	açık	koridor	sistemi	eğrisel	formlara	sahip	üstü	açık	boşluğun	etra-
fını	sarmakta	ve	ince	uzun	parsel	boyunca	akışkan	formunu	sürekli	değiştirerek,	komp-
lekse	üç	boyutlu	bir	heykelsilik	kazandırmaktadır.	Binaları	ve	etkinlik	alanlarını	zaman	
zaman	birbirine	köprülerle	bağlayan	bu	süprizli	iç	yollar,	mekânları	birbirleriyle	görsel	
olarak	da	ilişkilendirerek	ziyaretçilere	zengin	görsel	deneyimler	sunmaktadır.	

Zemin	katta,	performans	alanı	olarak	da	kullanılan	ana	yaya	sirkülasyonun	sonlandığı	
meydan,	çeyrek	küre	biçimli	eğlence	bloğu	ile	tanımlanmış	ve	açık	hava	performansları	
ile	ses	aktivitelerinin	gerçekleşmesine	izin	verecek	şekilde	akustik	bir	niş	olarak	tasar-
lanmıştır.

Kompleksin	Büyükdere	Caddesi	 tarafında	yer	alan	25	katlı	betonarme	ofis	bloğu	 ise,	
özel	olarak	tasarlanmış	cam	giydirme	cepheye	ve	dışarıya	bakışı	engellemeyecek	gü-
neş	kırıcılara	 sahiptir.	Alışveriş	merkezinin	hemen	üstünde	yer	alan	konut	bloğu	 ise,	
altında	yer	alan	eğrisel	geometriye	uygun	olarak	teraslanarak	yükselmektedir.	Stüdyo	
ve	aile	tipi	olmak	üzere	20	farklı	plan	şemasına	ve	80-380	m²	arasında	değişen	büyük-
lüklere	sahip	179	konutun	bulunduğu	bloğun	en	üst	kısmında	ise,	15	adet	teraslı	çatı	
katı	dairesi	bulunmaktadır.
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Kanyon	is	a	model	of	new	urban	life	and	features	a	variety	of	functions	such	as	resi-
dences, offices, shops and entertainment; it is surrounded by common green areas in 
the heart of the city. The inner pathways, surrounded by courtyards which connect the 
buildings	and	areas	to	one	another,	create	a	sense	of	an	inner	city.	The	smooth	curves	
on	all	the	buildings,	the	residential	plan,	and	connecting	pathways	provide	an	elegant	
flow.	The	curvilinear	 form	surrounded	by	greenery	gives	a	 sense	of	multi-functional	
streets	with	depth	and	 spaciousness.	 The	main	building	 is	 a	25-floor	 glass	 surfaced,	
reinforced	concrete	office	tower.	The	residential	building	with	15	terraced	floors	over-
looks	the	shopping	area.	This	40,000	square	meter	area	has	been	designed	to	function	
beyond being an indoor shopping centre, allowing outdoor shopping in a natural street 
environment.

The	development	of	Levent	first	began	in	1947	with	the	selection	of	the	region	as	the	
location	for	the	Emlak	Kredi	Bank	housing	project,	and	continued	with	the	implemen-
tation	of	the	1954	Beyoğlu	Master	Plan,	which	stipulated	a	planned	suburban	and	in-
dustrial	development	along	the	perimeter	of	the	city,	leading	to	an	increased	number	
of	industrial	and	residential	areas	in	Levent.

The preference of the Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe region for business centers and 
high-rise	buildings	from	the	1980s	on	has	created	the	Levent-Maslak	line;	this	was	inf-
luenced	even	more	by	the	construction	of	the	Fatih	Sultan	Mehmet	Bridge	in	1988,	and	
the	center	of	the	Central	Business	Area	became	Levent	as	opposed	to	Esentepe	and	Be-
şiktaş.	Ease	of	transportation	to	this	area,	Turkey’s	most	important	finance	center	since	
the	1990s,	was	further	enhanced	with	the	launch	of	the	metro	line	in	2000.	In	addition	
to the financial sector, the number of high-end residences, shopping and entertainment 
projects	in	the	area	has	steadily	grown.

An	 international	 “charette”	was	organized	 to	develop	a	plan	 for	 the	 large-scale	 resi-
dential/business/shopping/entertainment	center	project	that	was	to	be	implemented	
on	the	location	of	the	former	Eczacıbaşı	Pharmaceutical	Plant,	located	on	a	long,	thin	
parcel	opening	out	onto	Büyükdere	Road;	the	design	proposed	by	Tabanlıoğlu	&	Jerde	
Partnership	International	was	selected.

The	development	of	a	new	generation,	open-air	shopping	mall	 typology	as	opposed	
to	an	indoor	shopping	mall	 like	Akmerkez	or	Metrocity	was	one	of	the	fundamental	
objectives	of	the	project	whose	construction	commenced	in	2003.

Some	of	the	main	objectives	in	the	design	of	the	Kanyon	complex	were	to	establish	re-
lationships	with	the	city	from	various	elevations,	to	provide	continuity	in	areas	open	to	
the public and to ensure an uninterrupted connection of the pedestrian flow from Bü-
yükdere	Road	to	Eczacı	Street	behind	the	complex	and	the	other	streets	surrounding	it.

The	open-corridor	system	of	the	shopping	mall	surrounds	the	curvilinear	open-air	spa-
ce,	giving	the	complex	a	three-dimensional	statuesque	look	by	continuously	changing	
its flowing form throughout the thin and long parcel. These inner pathways and the 
bridges	linking	the	buildings	and	activity	areas	add	an	element	of	surprise	offering	a	rich	
visual	experience	to	the	visitors	through	the	visual	relationships	established	between	
the areas.

The ground-floor square at the end of the main pedestrian circulation, which is also 
used as a performance area, has been defined with a quarter sphere shaped entertain-
ment block, and has been designed as an acoustic space in which outdoor performan-
ces and concerts can be held.

The	25-floor	 reinforced-concrete	office	block	 located	on	the	Büyükdere	Road	side	of	
the complex features a custom-designed glass curtain wall, and sunshades that do not 
obstruct	the	outside	view.	The	residential	block	on	top	of	the	shopping	mall	features	a	
terrace	which	follows	the	curvilinear	geometry	beneath	it.	The	top	section	of	the	block	
has	179	studio	and	family	apartments	based	on	20	different	layouts	with	a	surface	area	
ranging	from	80	to	380	square	meters.	There	are	also	15	penthouse	apartments	with	
terraces.



123



124

1
3 4

5

2 6



125



126

Mimar	 :	Enis	Öncüoğlu,	Önder	Kaya,	Cem	Altınöz,	Cumhur	Keskinok	|	Öncüoğlu	Mimarlık
Architect 

İşveren	 :	Megatürk
Commissioned by

kentpark alışveriş merkezi
kentpark shopping mall

Ankara,	2010



127

✎

Eskişehir	Yolu	üzerinde	konumlanan	karma	kullanımlı	proje;	alışveriş	merkezi,	ofis	ve	
konut	fonksiyonlarından	oluşmaktadır.	Proje,	içe	dönük	alışveriş	merkezi	kurgusu	yeri-
ne	mekânsal	çeşitlilik	kavramı	ile	meydan,	plaza,	sokak,	yeşil	ve	rekreasyon	alanları	gibi	
kentsel	mekân	öğelerinin	bir	arada	kurgulanması	ile	tasarlanmıştır.	Proje	kurgusundaki	
en	önemli	elemanlardan	biri,	Eskişehir	Yolu’nu	arsanın	merkezinde	konumlanan	kent-
sel	parka	birleştiren	iç	sokaktır.	Alışveriş	arkadı	olarak	tasarlanan	sokak,	çıkmaz	sokak	
olmak	yerine	teraslar	ve	yeşil	alandan	oluşan	kentsel	parka	doğru	açılmaktadır.	Kentsel	
park,	konutlarla	alışveriş	merkezi	arasındaki	çevresinde	kafelerin	bulunduğu	gölet	ve	
terasları	içeren	bir	rekreasyon	alanı	olarak	tasarlanmıştır.	Bu	alan,	işlevsel	olarak	alışve-
riş	merkezi	ve	konutları	birbirinden	ayırırken	görsel	olarak	birleştirmektedir.

1990’ların	sonundan	itibaren	Ankara’nın	batısına	doğru	başlayan	büyük	ölçekli	yatırım	
hamlesi	ile	birlikte	Eskişehir	Yolu-Çayyolu	aksı,	ana	ulaşım	arteri	üzerinde	konumlanıyor	
oluşu	ve	şehir	içi	ulaşımla	sağladığı	kolay	bağlantı	nedeniyle	alışveriş,	yönetim	ve	kong-
re	merkezleri,	özel	hastaneler,	ofis	yapıları	ile	lüks	konut	ve	otel	yatırımlarının	en	çok	
rağbet	ettiği	yerlerin	başında	gelmektedir.	Ankara’daki	toplam	alışveriş	merkezlerinin	
üçte	birinin	üzerinde	yer	aldığı	bu	arter	boyunca	oluşan	bir	dizi	 lüks	konut	yerleşimi	
ve	üniversite	yerleşkesi	yatırımcıların	dikkatini	çekmekte	ve	bu	potansiyel	kullanıcılara	
yönelik	yeni	yatırımları	tetiklemektedir.	

Eskişehir	Yolu	üzerinde,	ODTÜ	kampus	alanının	karşısında	yer	alan	Kentpark	Alışveriş	
Merkezi,	ofis	ve	alışveriş	merkezi	fonksiyonlarının	yanı	sıra	ikinci	etap	olarak	yapımına	
başlanan,	465	konuttan	oluşan	7	blokluk	Kentpark	Konutları’nı	da	bünyesinde	barındı-
ran	karma	programa	sahip	bir	komplekstir.	Bu	programsal	ayrım	arazi	üzerindeki	da-
ğılımda	da	belirgin	kılınmış,	arazinin	kuzey	tarafındaki	bozkır	manzaralı	alan	konutlar	
için	ayrılmıştır.	Kompleksin	ana	girişi	için,	cephe	aldığı	Eskişehir	Yolu	üzerinde	kentsel	
park	düzenlemesi	yapılarak,	açık	otopark	alanlarının	yarattığı	sevimsiz	ve	tanımsız	gi-
riş	ortamı	bertaraf	edilmiştir.	Kompleksin	geniş	orta	aksının	sonunda	ulaşılan	gölet	ve	
rekreasyon	alanı	 ise,	 hem	 inşa	edilmekte	olan	konut	blokları	 ile	 alışveriş	merkezine	
hizmet	vermekte	hem	de	bu	iki	alan	arasında	doğal	bir	ayırıcı	görevi	üstlenmektedir.	
Bu	orta	aksın	uçlarındaki	girişlerden	ayrı	olarak	yan	parselden	de	tali	bir	giriş	alınmıştır.	
Kentpark	Alışveriş	Merkezi,	2007	yılında	aynı	mimar	ekibi	 tarafından	tasarlanan	CEPA	
Alışveriş	Merkezi’nin	yan	parselinde	konumlanmış	olduğu	için,	zemin	kat	planında	bu	
cepheden	de	ayrı	bir	giriş	alınmıştır.

Kompleks,	farklı	programlar	içeren	kütlelerin	parçalı	geometrik	bir	kompozisyon	ile	bir	
araya	getirilmesinden	oluşturulmuştur.	Bu	çoğulcu	ve	dışavurumcu	dile	sahip	kompo-
zisyonun	bütünlüklü	bir	iç	atmosfer	yaratabilmesi	sınırlı	malzeme	kullanımı	ile	başarılı	
bir	biçimde	sağlanmıştır.	Yapının	dış	kabuğunun	yanı	sıra	iç	mekân	düzenlemelerinde	
de	ahşap	malzemenin	yoğun	olarak	kullanılmış	olması,	alışveriş	mekânlarının	bilindik	
soğuk	ve	mesafeli	atmosferinin	dışında,	sıcak	bir	ortamın	yaratılmasını	mümkün	kılmış	
gözükmektedir.	Bu	sıcak	atmosferi	pekiştiren	en	alt	kattaki	“Kentpazarı”	adlı	market	or-
tamı,	kullanıcıların	nesne	ve	ürünler	ile	aralarında	aşılmaz	bir	sınır	yaratan	vitrin	kurgu-
sunun	olmadığı	bir	düzenleme	sağladığı	için	yapının	en	hareketli	ve	yaşayan	bölümleri	
arasındadır.	Zemin	ve	bodrum	katlarında	su	oyunları	göletini	saran	açık	teras	alanları,	
kafe	ve	restoranların	yarı	açık	oturma	yerleri	niteliğinde	olup,	etkinlik	ve	gösteri	dışı	za-
manlarda	da	kompleksin	en	canlı	bölümüdür.	Yapının	ikinci	katında	yer	alan	yeme	içme	
alanında	ise,	Eskişehir	Yolu	cephesinde	ODTÜ	Ormanı’na	bakan	yarı	açık	bir	balkon	ya-
ratılmıştır.	Giriş	cephesinin	diğer	ucunda	ise,	alışveriş	merkezinin	üzerinde	kuleleşmek	
yerine,	yatayda	yayılması	hedeflenen	4	katlı	ofis	kütlesi	bulunmakta	olup,	yarı	şeffaf	
cephesi	ile	kendini	Eskişehir	Yolu’ndan	da	belli	etmektedir.
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The	shopping	mall	is	set	back	from	the	Eskişehir	Highway	to	create	the	desired	effect	of	
an	urban	square	at	its	entrance.		Within	the	mall,	venues	such	as	offices,	entertainment	
centers,	a	shopping	mall,	gym,	and	food	court,	restaurants	and	a	movie	theater	have	
been	individually	designed	as	separate	structures.	One	of	the	project’s	most	important	
features	 is	 the	central	 interior	 street	 that	 connects	 Eskişehir	 Street	 to	 the	city	park.	
Designed	to	function	as	a	shopping	arcade,	this	strip	is	not	a	dead-end	street,	but	acts	
as a path to the terraced, lush urban park. The terraced area is positioned between the 
housing complexes and the shopping mall; here, people can spend their leisure time 
and also benefit from the recreational center, which houses a games pool surrounded 
by terraces with cafes. While separating the shopping mall and housing complexes 
from	one	another,	the	park	also	provides	a	visual	link	between	them.	

Since	the	end	of	1990s,	due	to	large-scale	investments,	the	area	west	of	Ankara	along	
the	Eskişehir	Road-Çayyolu	axis	has	become	one	of	the	most	popular	areas	for	shop-
ping,	administrative	and	congress	centers,	as	well	as	private	hospitals,	offices,	top-end	
residential structures and hotels due to the fact that it is located by an arterial road 
and is easy to reach with local transportation. This area, which contains one-third of 
the total number of shopping malls in Ankara, as well as a large number of top-end re-
sidential	areas	and	university	campuses,	attracts	investors,	triggering	new	investments	
for potential users. 

Located	 on	 the	 Eskişehir	 Road	 opposite	 the	ODTÜ	 (Middle	 East	 Technical	 University)	
campus,	Kentpark	Shopping	Mall	is	a	mixed-use	complex	offering	both	office	and	shop-
ping	mall	functions	as	well	as	the	7-block	Kentpark	Houses	consisting	of	465	residential	
units	being	constructed	as	part	of	the	second	stage.	This	programmed	division	has	been	
made clear in the allocation of the land with the heath landscape to the north being 
set	aside	for	residential	structures.	The	main	entrance	is	located	on	the	Eskişehir	Road	
façade;	in	order	to	avoid	an	unattractive	and	characterless	entrance,	urban	park	land-
scaping has been implemented here. A lake and recreation area located at the far end 
of	the	wide	central	flow	area	not	only	serves	the	residential	blocks	under	construction	
and the shopping mall, but also acts as a natural separation between these two areas. 
In addition to the entrance that is located on the edge of this middle flow area, there is 
a	secondary	entrance	from	the	side	parcel.	As	Kentpark	Shopping	Mall	is	positioned	on	
land	adjacent	to	the	CEPA	Shopping	Mall,	built	by	the	same	architectural	team	in	2007,	
a	separate	entrance	was	included	in	the	design	for	the	ground	floor	of	this	façade.	

The	complex	is	composed	of	fragmented	geometrical	masses	that	have	different	prog-
rams. The integral interior atmosphere of this pluralist and expressionist composition 
has	been	successfully	created	with	the	use	of	a	limited	variety	of	materials.	There	is	
extensive	use	of	wood	not	only	on	the	outer	shell	of	the	structure	but	also	in	the	inte-
rior,	thus	creating	a	warm	environment	as	opposed	to	the	familiar	bland	and	detached	
atmosphere	of	shopping	malls.	The	“Kentpazari”	market	area	on	the	ground	floor	rein-
forces this warm atmosphere as it eliminates the insurmountable boundaries between 
consumers	and	the	objects	and	products	formed	by	display	windows;	for	this	reason,	
this	area	is	one	the	liveliest	and	busy	sections	of	the	structure.	Open	terraces	surroun-
ding water games ponds on the ground and basement floors and cafes and restaurants 
form	semi-closed	seating	areas.	These	constitute	the	liveliest	areas	of	the	mall	even	at	
times	when	there	are	no	special	events	or	performances.	The	food	courts,	located	on	
the	second	floor	of	the	Eskişehir	façade,	have	a	semi-closed	balcony	overlooking	the	
ODTÜ	forest.	On	the	other	end	of	the	entrance	façade	is	a	4-storey	office	structure	with	
a	semi-transparent	façade	that	will	be	visible	from	Eskisehir	Road.	This	structure	has	a	
low-rise	horizontal	spread	rather	than	towering	over	the	shopping	mall.		
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Ankara’da	 Ümitköy’den	 Alacaatlı’ya	 uzanan	 bulvar	 üzerinde	 konumlanan	 yapı,	 yol	
boyunca	uzanan,	biri	 lineer	diğeri	 ise	kare	 formlu	 iki	ayrı	parselde	projelendirilmiştir.	
Tasarımda	 ayrı	 parsellerin	 bütünleştirilmesi	 hedeflenmiştir.	 Yapıda	bağımsız	 50	 ticari	
birim	vardır.	Ticari	birimlere	açık	alandan	doğrudan	ulaşılabilmektedir.	Böylelikle	yapı	
adalarını	çevreleyen	sokaklar	yaşamakta,	sokak	alışverişi	desteklenmekte	ve	ticari	bi-
rimlerle	çevrelenen	avlulunun	yaya	için	daha	çekici	hale	gelmesi	sağlanmaktadır.	Her	
iki	parselde	de	ofis	birimleri	simetrik	iki	kütlede	yer	alır,	ofisler	iki	ayrı	uçta	zemin	kul-
lanımın	üzerine	getirilen	ilave	iki	katta	konumlandırılmıştır.	Ofis	hacimleri	asma	katlarla	
zenginleştirilmiştir.	Cepheler	brüt	betondur.	Birçok	ticari	aktiviteye	ev	sahipliği	yapacak	
yapının	 cephelerinde	 geniş	 şeffaflıklar	 ön	 plandadır.	 Yol	 cephelerinde	 brüt	 beton	 ve	
çelikle	kolonadlı	alanlar	oluşturulmuştur.

Ankara’nın	batı	yönündeki	gelişim	aksını	belirleyen	Eskişehir	Yolu	boyunca	oluşan	kent-
sel	dokunun	sürekliliği,	ODTÜ	ve	Bilkent	Yerleşkeleri	ile	Hacettepe	Üniversitesi	Beykent	
Yerleşkesi’nin	 sahip	 olduğu	 büyük	 ölçekli	 araziler	 nedeniyle	 kesintiye	 uğramaktadır.	
1990’lardan	 itibaren	 kentin	 dışına,	 çeperlerine	 doğru	 sıçrayan	 konut	 hamlesi,	 kentin	
batı	yönündeki	sınırını	oluşturan	bu	eğitim	alanlarını	atlayarak	kırsal	alan	üzerinde	sa-
çaklanmaya,	yol	ağı	üzerinde	fragmanlar	halinde	gelişmeye	başlamıştır.	Merkezi	olma-
yan,	zaman	zaman	birbirlerine	yaklaşarak	yoğunlaşan,	ancak	bir	kentsel	örüntü	veya	
bütünlük	oluşturmayan	bu	konut	fragmanları	kentin	saçaklarında	yarı	kentsel	peyzajlar	
oluşturmaya	başlamıştır.	Bu	yarı	kentsellik	durmunun	 ihtiyacı	olan	kentsel	donatıları	
karşılamak	üzere	devreye	giren	alışveriş	merkezleri,	bu	saçılmış	coğrafyaların	yeni	çe-
kim	merkezleri	olmaya	başlamıştır.

Keyport	Ticaret	Merkezi	kentin	batı	ucunda,	Çankaya	Belediyesi’nin	sınırları	ile	kenti	ku-
şatan	Ankara	Çevre	Yolu	arasında	kalan	Çayyolu	adlı	yarı	kentselleşmiş	bir	kırsal	bölge-
de	konumlanmaktadır.	Eskişehir	Yolu	üzerinden	giriş	alan	ve	içerilere,	kentin	güneybatı	
kısmına	doğru	ilerleyen	Ümitköy-Alacaatlı	Köyü	Yolu	üzerinde	boş	bir	araziye	inşa	edi-
len	Keyport	Ticaret	Merkezi,	çevresindeki	pastoral	yapıya	uygun	olarak	bilindik	alışveriş	
merkezi	tipolojisinin	dışında	bir	kurguyla	ele	alınmıştır.	Alacaatlı	Köyü	Yolu’nun,	Beyler	
ve	İncek	köylerine	giden	yol	ile	birleştiği	noktada,	eğimli	bir	arazi	üzerine	inşa	edilen	
tesis,	biri	yola	paralel	ince	uzun	dikdörtgen,	diğeri	ise	kare	formlu	iki	parsel	üzerine	inşa	
edilmiştir.	Oluşturulan	açık	otopark	alanı	ile	yoldan	geriye	çekilen	çizgisel	dükkân	dizisi,	
tıpkı	yol	üstündeki	konvansiyonel	ticaret	birimlerinde	olduğu	gibi	bağımsız	olarak	çalı-
şacakları	öngörülerek	tasarlanmıştır.	

Bulvar	cephesinde	zemin	katta	bağımsız	çalışan	batar	katlı	20	adet	dükkân	yan	yana	
getirilerek	bir	dizi	oluşturulmuş,	bunlara	ek	olarak	kare	 formlu	parsel	kısmında	5	bi-
rimden	oluşan	iki	dükkân	dizisi	karşılıklı	olarak	konumlandırılarak	bir	avlu	yaratılmaya	
çalışılmıştır.	İki	parsele	yayılan	bu	parçalı	kurguyu	bütünlüklü	kılmak	üzere	hem	mal-
zeme	ve	cephe	dili	sürekli	kılınmış	hem	de	dükkân	birimlerinin	önünde	arkad	gibi	yarı	
kamusal	bir	mimari	eleman	devam	ettirilmiştir.	Bazı	dükkân	birimlerinin	üzerinde	yer	
alan	 iki	kat	yüksekliğindeki	batar	katlı	ofis	birimlerine	ulaşmak	amacıyla	oluşturulan	
şeffaf	sirkülasyon	kuleleri	ana	kütlelerden	koparılarak	vurgulu	hale	getirilmiştir.	

Bağımsız	çalışan	mekân	kurgusu	ve	batar	katlı	plan	tipolojisi	ile	bilindik	alışveriş	ve	ti-
caret	mekânlarından	farklılaşan	Keyport	Ticaret	Merkezi,	tesise	karakterini	veren	açıkta	
bırakılmış	 brüt	 beton	 cephe	 ve	 taşıyıcı	 sistemi	 sayesinde,	 alışılagelmiş	 ekonomik	 ve	
fiziksel	 ömrü	kısa	 giydirme	 cepheli	 benzerlerinden	 radikal	bir	 biçimde	ayrılmaktadır.	
Şeffaf	 yüzeylerde	 açılabilen	 pencere	 kanatlarının	 renkli	 doğramalar	 ile	 vurgulu	 hale	
getirilmesi,	cephe	gramerinde	derzlerle	oluşturulan	hassas	oranlar,	konsol	olarak	öne	
doğru	fırlayan	heykelsi	güneş	kırıcılar	ve	açılı	arkad	kolonlarının	yarattığı	dinamik	etki,	
zihinsel	yatırımını	mimari	ifade	üzerine	yapan	bu	sıra	dışı	tesisi	içinde	bulunduğu	ortam-
da	ayrıcalıklı	kılmaktadır.

Rasyonel	olduğu	kadar	hassas	bir	duyarlılığın	ürünü	olan	detayları,	presizyonu	yüksek	
işçiliği,	yalın	bir	mimari	tavır	ile	çeşitlendirilmiş	rafine	dili	sayesinde	zengin	bir	atmosfer	
kurmayı	başaran	Keyport	Ticaret	Merkezi’nin,	içinde	konumlandığı	kentsel	bağlamının	
olumsuzluklarını	tasarım	gücüyle	aşabilen,	Türkiye’de	son	yıllarda	üretilmiş	en	çarpıcı	
işlerden	biri	olduğu	rahatlıkla	söylenebilir.



134

✎

Situated	on	the	boulevard	that	extends	from	Ankara	Ümitköy	to	Alacaatlı,	the	building	
occupies	two	separate	plots:	one	rectangular,	the	other	square.	The	design	objective	
was	to	integrate	the	two	plots.	The	building’s	50	independent	commercial	units	can	be	
accessed	directly	from	an	open	area.	Thus,	life	was	injected	into	the	streets	surrounding	
the	two	sections	of	the	building	and	the	courtyard	became	more	attractive	to	pedest-
rians.	The	office	units	on	both	plots	have	been	situated	in	two	symmetrical	groups;	the	
offices	are	located	on	the	opposing	ends	of	two	floors	added	to	the	ground	level.	The	
office	space	has	been	enriched	with	mezzanines.	Natural	light	was	kept	to	the	fore	in	
the construction of the exposed concrete facades. Exposed concrete and steel colonna-
ded	segments	run	along	the	roadside	façade.

To	the	west	of	Ankara,	the	continuity	of	the	urban	texture	along	Eskişehir	Road,	a	road	
that	 determines	 the	 axis	 of	 development,	 is	 disrupted	by	 the	 large	 amount	of	 land	
belonging	to	the	campuses	of	METU	and	Bilkent	and	the	Beytepe	campus	of	Hacettepe	
university.	Since	the	1990s,	housing	development	has	leapt	beyond	the	limits	of	the	city	
to form a rural fringe; the western boundary of the city demarcated by these education 
areas	has	been	overstepped	and	housing	has	begun	to	develop	in	a	fragmented	form	
along the road network.

Keyport	Commercial	Centre	 is	 located	on	the	western	city	 limits	 in	Çayyolu,	a	semi-
urbanized	rural	area	between	the	border	of	the	Çankaya	municipality	and	the	Ankara	
freeway that circles the city. Keyport Commercial Center was built on an empty plot on 
the	road	to	Ümitköy-Alacaatlı	village;	the	entrance	is	on	Eskişehir	Road,	which	proce-
eds	towards	the	city’s	south-west	section.	The	environment	suggested	a	pastoral	type	
of structure and consequently the structure was created outside the usual typology 
of	a	shopping	mall.	The	facility	was	built	on	an	inclined	plot,	over	two	parcels	on	the	
Alacaatlı	village	road,	at	the	intersection	of	the	roads	leading	towards	Beyler	and	Incek	
villages.	The	parcel	which	runs	parallel	to	the	road	is	a	long	thin	rectangle,	while	the	
other one is square in shape. The linear array of stores, separated from the road by an 
open car park, foresees that the units can function independently; they were designed 
to	appear	like	conventional	trade	units	on	the	road	side.

On	the	boulevard	 façade,	20	stores	with	mezzanines	 that	are	 independent	 from	the	
ground floor were placed side by side; in addition to these, on the square parcel there 
are	2	opposing	lines	of	stores,	each	consisting	of	5	units,	with	an	atrium	in	between.	
To	integrate	this	fragmented	structure	spread	over	two	parcels,	continuity	is	provided	
in	 the	vernacular	of	both	 the	materials	 and	 the	 façade	has	been	 continued	and	by	
placing an arcade, a semi-public architectural element, in front of the store units. The 
transparent	circulation	towers	that	were	formed	to	give	access	to	the	mezzanine	office	
units	on	some	of	the	store	units	are	at	second	floor	level	and	are	emphasized	by	their	
separation from the main structure.

Keyport Commercial Centre, with its independent working space design and mezzanine 
floor plan typology, differs from the typical shopping and commercial places; due to the 
brute concrete that has been left open, character has been conferred to the facility. 
The	carrier	 system	of	 this	 structure	 is	 radically	different	 from	typical	 façades,	which	
are	covered	with	economic	but	physically	short-lived	cladding.	The	windows	that	open	
onto	the	transparent	surfaces	are	highlighted	by	colored	joinery,	while	the	delicate	pro-
portions	created	by	the	grout	in	the	facade’s	vernacular,	the	sculptural	sunshades	that	
surge forward as corbels and the dynamic effect created by the angular columns of the 
arcade	all	make	this	extraordinary	facility	–	with	its	mental	investment	in	architectural	
expression	–	distinguished	in	its	environment.

Thanks	 to	 these	 details	 that	 are	 the	 product	 of	 a	 rational	 sensitivity,	 high-precision	
workmanship	and	the	 refinement	of	 the	vernacular	distinguished	by	a	simple	archi-
tectural attitude, Keyport Commercial Center has succeeded in creating a rich atmosp-
here,	overcoming	 the	disadvantages	of	 the	urban	 context	 in	which	 it	 is	 situated	by	
the strength of design; thus it can be said that this building is one of the most striking 
produced in Turkey in recent years.
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Mimar	 :	Atilla	Yücel,	Cem	Yücel	|	MArS	Mimarlar
Architect 

İşveren	 :	Podgorica	Belediyesi	&	Gintaş
Commissioned	by	 	 Podgorica	Municipality	&	Gintaş	

mall of montenegro avm kompleksi
mall of montenegro

Podgorica	-	Karadağ	Cumhuriyeti,	2011



139

✎

Bu	proje,	Karadağ	Cumhuriyeti’nin	başkenti	Podgorica’nın	ticari	hayatını	canlandırma-
yı	ve	modernleştirmeyi	amaçlamıştır.	Kentin	önemli	bir	gelişme	noktasında	simgesel	
bir	niteliği	de	olacak	olan	kompleks	üç	yapım	etabı	halinde	gerçekleştirilmiş	ve	2009	
yılından	 itibaren	hizmete	açılmıştır.	Kapalı	Pazar	Yeri	 ile	Ana	Bina	arasındaki	Meydan	
mekânı,	zaman	zaman	konserlerin	verildiği,	gösteri	ve	toplantıların	yapıldığı	bir	kentsel/	
kamusal	alan	olarak	kullanılmaktadır.	Projenin	farklılaştırıcı	özelliği,	AVM’lerin	standart	
formatları	dışında	bir	toplumsallık	ve	kamusal	mekân	oluşturma	hedefinin	program	ta-
nımından	ve	ilk	eskizlerden	bu	yana	aranmış	olmasıdır.	Genç	Karadağ	Cumhuriyeti’nin	
başkenti	Podgorica’nın	yeni	bir	toplumsallaşma	mekânı	olmak,	projenin	hedeflediği	bir	
kentsel özelliktir.  

Yugoslavya’nın	 dağılmasından	 sonra	 2006	 yılında	 bağımsızlığını	 ilan	 eden	 Karadağ’ın	
başkenti	konumuna	gelen	170.000	nüfuslu	Podgorica’da	ticari	ve	kamusal	yaşamı	can-
landırmak	ve	mevcut	açık	pazar	alanını	modernleştirmek	amacıyla	Podgorica	Belediyesi	
ile	 Türkiyeli	 bir	 girişimcinin	ortak	yatırımı	 olarak	 gerçekleştirilen	Mall	 of	Montenegro	
Alışveriş	Merkezi	Kompleksi,	şehrin	en	büyük	açık	pazar	yeri	olan	Velica	Pijaca’nın	arsası	
üzerinde	inşa	edilmiştir.	

Podgorica’nın	en	büyük	alışveriş	merkezi	olan	bu	kompleks,	kenti	kuzey-güney	aksını	
boydan	boya	geçen	TEM	(Trans-European	Motorway)	Otoyolu’na	paralel	Bratstva	i	 Je-
dinstva	Caddesi	ile	Save	Kovačevića	Bulvarı’nın	kesiştiği	köşe	parselde	konumlanmak-
tadır.	Sosyalist	dönemde	inşa	edilmiş	nokta	blok	konutlar	ve	küçük	ölçekli	ticari	yapılar	
ile	karakterize	olan	Drpe	Mandića	semti,	kent	merkezinden	4	km	uzaklıkta	konumlanışı	
nedeniyle	kentsel	dokunun	seyrekleştiği	ve	düşük	gelirli	kesimin	yaşadığı	bir	bölgedir.	

Kentsel	 dönüşüm	 amacıyla	 belediye	 tarafından	 tahsis	 edilen	 ve	 üzerinde	 kentin	 en	
büyük	açık	pazarının	kurulduğu	bu	arazinin,	açık	pazar	etkinliğinden	hipermarket	ve	
ofislere,	otelden	lüks	tüketim	mallarının	satılacağı	mağazalara	kadar	farklı	beklentilere	
hizmet	verecek	karma	bir	programa	sahip	olması	istenmiştir.	Üç	etapta	tamamlanması	
hedeflenen	57.000	m²’lik	kompleks,	birbiriyle	bağlantılı	otel,	kapalı	pazar	yeri,	hipermar-
ket	ve	bağımsız	kullanımlı	ofis	alanlarına	sahiptir.	Bunlara	ek	olarak,	sinema,	restoran,	
kafe	ve	oyun	üniteleri	gibi	 rekreasyon	alanlarını	 içeren	alışveriş	merkezinin	yanı	sıra	
kapalı	garaj	ve	hizmet	birimleri	gibi	farklı	kullanımları	da	bünyesinde	barındırmaktadır.

Üstü	kapalı	hale	getirilmek	üzere	modern	bir	yaklaşımla	yeniden	ele	alınan	ve	Green	
Bazaar	 adı	 verilen	 17.000	m²’lik	 sebze-meyve	 pazarı,	 projenin	 en	 önemli	 bölümünü	
oluşturmaktadır.	 Zemin	katında	gıda	 reyonlarının	ve	hareketli	 tezgâhların	bulunduğu	
pazarın	üst	katında	ise	giysi	ve	ev	tekstiline	yönelik	dükkânlar	ve	gündelik	ihtiyaçlara	
cevap	veren	 tezgâhlar	bulunmaktadır.	Narinleştirilmiş	 çelik	 taşıyıcı	 elemanlar	 ve	 çatı	
makasları	ile	geçilen	bu	oldukça	büyük	kapalı	pazar	yeri,	bünyesinde	900	iş	yerini	ba-
rındırmaktadır.

Farklı	 geometrilere	 ve	 yüksekliklere	 sahip	 kütlelerin	bir	 araya	 gelerek	oluşturdukları	
bu	dışavurumcu	kompozisyonun	en	etkili	yeri,	kompleksin	yarattığı	Piazza	adı	verilen	
kamusal	meydan	olmalıdır.	Mall	 of	Montenegro	 kompleksinin	merkezinde	 konumla-
nan	Piazza’yı	kuşatan	dik	açılı	ve	dairesel	geometriye	sahip	örtülü	pazaryeri,	alışveriş	
merkezi,	otel	ve	rekreasyon	mekânları	doğrudan	bu	kentsel	etkinlik	alanına	açılarak,	
meydanı	yaşanılır	kılmaktadırlar.	Pazar	yerinin	her	 iki	cephesinde	oluşturulan	arkadlı	
yol	bu	meydanda	sonlanırken,	Piazza’yı	çevreleyen	restoran	ve	kafeler,	hatta	meydan	
üzerinde	konumlanan	eliptik	forma	ve	heykelsi	strüktüre	sahip	lokanta	da	burayı	kısa	
sürede	kentsel	odağa	dönüştürmüş	durumdadır.

Mall	of	Montenegro,	bir	alışveriş	kompleksi	olmanın	ötesinde,	sunduğu	sosyalleşme	me-
kânları	ile	bölgenin	yaşam	kalitesini	artıran,	nitelikli	kentsel	dönüşüm	örneklerinden	bi-
ridir.
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The	objective	of	this	project	was	to	revive	and	modernize	commercial	life	in	Podgorica,	
the	capital	of	the	Republic	of	Montenegro.	The	complex,	which	has	symbolic	significan-
ce,	was	built	in	three	construction	stages	at	an	important	developmental	point	in	the	
city;	it	opened	for	business	in	2009.	The	square	between	the	indoor	market	place	and	
the main building is used as an urban/public area where concerts, shows and confe-
rences	are	held.	The	unique	characteristic	of	the	project	is	that,	from	the	first	sketches,	
a community and public area that goes beyond the standard shopping centre format 
has	been	created.	One	of	the	aims	of	the	project	was	to	turn	Podgorica,	the	capital	of	
the	young	Republic	of	Montenegro,	into	a	new	social	area	with	an	urban	characteristic.

The	Mall	of	Montenegro	Shopping	Mall	Complex	was	implemented	as	a	joint	venture	
by	the	Podgorica	Municipality	and	a	Turkish	entrepreneur.	 It	was	constructed	on	the	
site	of	the	city’s	largest	outdoor	market,	Velica	Pijaca,	to	revive	both	commercial	and	
public	life,	and	to	modernize	the	existing	outdoor	market	in	the	city	Podgorica.	This	is	
a	city	with	a	population	of	170,000	which	became	the	capital	of	Montenegro	after	its	
independence	in	2006,	following	the	disintegration	of	Yugoslavia.

This	complex,	which	is	Podgorica’s	largest	shopping	mall,	is	located	on	a	corner	parcel	
on	 the	 intersection	of	 the	Bratstva	 i	 Jedinstva	Road	and	Save	Kovačevića	Boulevard,	
parallel	to	the	TEM	(Trans-European	Motorway)	which	passes	through	the	city	from	one	
end to the other on a north-south axis. The Drpe	Mandića suburb, which is characteri-
zed by block residences and small-scale commercial buildings that were built during 
the socialist period, is a region of low-income housing; the urban texture is sparse as it 
is	4	kilometers	from	the	city	center.

This	 land,	which	was	 allocated	 by	 the	municipality	 for	 the	 purpose	 of	 urban	 deve-
lopment	and	on	which	the	city’s	largest	street	market	was	established,	was	required	
to	have	a	combined	program	that	would	serve	a	variety	of	expectations	from	street	
markets to hypermarkets and offices, as well as hotels and stores in which luxury con-
sumer	goods	would	be	sold.	The	57,000	square	meter	complex	was	to	be	completed	
in three stages and featured a hotel, indoor market, a hypermarket, and independent 
office areas, all connected to one another. In addition, the shopping mall was to house 
recreation areas such as a cinema, a restaurant, cafe, and game units as well as offering 
other	services	such	as	an	indoor	garage	and	service	units.

The	17,000	square	meter	fruit	and	vegetable	market	known	as	the	Green	Bazaar	that	
was	reinvented	with	a	modern	approach	converting	it	into	an	indoor	market	constitu-
tes	the	most	significant	part	of	the	project.	The	ground	floor	of	the	market	accommo-
dates the food counters and dynamic stalls, while the upper floor features apparel and 
home-textile oriented stores and stalls that meet day-to-day needs. The fairly large 
indoor market, which can be accessed through delicate steel weight bearing elements 
and	roof	trusses,	accommodates	900	businesses.

The	most	impressive	part	of	this	expressionist	composition	is	the	so-called	Piazza	com-
posed	of	masses	with	a	variety	of	geometric	shapes	and	heights	that	are	brought	to-
gether create a public square. The right angled and circular indoor market, the shopping 
mall,	and	the	hotel	and	recreation	areas	surrounding	the	Piazza,	which	is	located	in	the	
center	of	the	Mall	of	Montenegro	complex,	open	directly	onto	the	urban	activity	area	
enlivening	the	square.	While	the	porticoed	pathway	on	both	sides	of	the	market	area	
come	to	an	end	in	this	square,	the	restaurants	and	cafes	surrounding	the	Piazza	and	the	
elliptical	and	statuesque	restaurant	above	the	square	have	very	rapidly	transformed	
this place into the heart of the city.

The	Mall	 of	Montenegro	 is	more	 than	 just	 a	 shopping	mall;	 it	 is	 an	 example	 of	 the	
characteristic urban transformation that enhances the life quality of an area with the 
socialization areas it offers.
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Mimar	 :	Brigitte	Weber	|	Brigitte	Weber	Mimarlık
Architect 

İşveren	 :	Ortadoğu	Otomotiv
Commissioned by

trump towers - şişli istanbul

İstanbul,	2011
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Mecidiyeköy,	İstanbul’un	iki	yakası	arasında	aktarma	noktası	olan,	önemli	iş	merkezle-
rinden	biri	haline	gelen	Şişli	sınırları	içinde,	son	dönemde	İstanbul’da	en	çok	dikkat	çe-
ken	bölgelerden	biridir.	Yükselen	ve	alçalan	dinamik	form,	ilhamını	ulaşımın	kalbi	olan	
ve	günde	4	milyon	kişiyi	çeken	ve	Asya-Avrupa	kıtalarını	birbirine	bağlayan	en	 işlek	
trafik	arterlerinden	birinde	olmasından	almaktadır.	Bağımsız	gibi	görünen	iki	kütlenin	
ortadaki	daha	şeffaf	kütle	etrafında,	birbirine	zıt	yönlerdeki	hareketi	ile	narin	bir	yapıya	
kavuşmuştur.	Trump	Towers;	yaşama,	çalışma,	alışveriş	ve	eğlenceyi	bir	araya	getiren,	
herkesin	kullanımına	açık	bir	transfer	merkezi	olma	özelliğiyle,	bu	bölgeye	yeni	enerji,	
kapsamlı	altyapı	ve	sosyal	yaşama	artı	değer	getiren	bir	projedir.

1990’ların	başından	itibaren	küresel	sermayenin	yığılmaya	başladığı	Zincirlikuyu-Maslak	
hattında	 oluşan	 yüksek	 rant	 nedeniyle	 2000’li	 yılların	 başından	 itibaren	 Zincirlikuyu-
Mecidiyeköy	hattına	yönelen	yüksek	yapı	 talebi,	 İstanbul	 Çevre	Yolu	arteri	üzerinde	
bulunan	Mecidiyeköy’ün	metrobüs	ve	metro	hatlarının	kesişim	noktasında	kalması	ve	
trafik	düğüm	noktasına	dönüşmesinin	ardından	daha	da	artmış	gözükmektedir.	Bu	ta-
lebin	son	örneklerinden	biri	olan	Trump	Kuleleri,	E-5	üzerinden	cephe	alan	340	m	de-
rinliğindeki	5	katlı	alışveriş	merkezinin	üzerinde	yükselen	39	katlı	konut	ve	37	katlı	ofis	
kulesinden	oluşmaktadır.	Bilindik	prizmatik	formlu	yüksek	yapılardan	farklı	olarak,	son	
yıllarda	 İstanbul’da	 da	 benzerleri	 görülmeye	başlanan	 eğimli	 yüzeylere	 ve	 asimetrik	
cephe	kurgusuna	sahip	yüksek	yapıların	son	temsilcilerinden	biri	olan	Trump	Towers,	
prizmatik	ve	açılı	kütleleri	sayesinde	dinamik	ve	heykelsi	bir	görünüm	kazanmakta	ve	
İstanbul’un	silueti	içerisinde	ayrıcalıklı	bir	konum	edinmektedir.	Siluet	etkisi	göz	önüne	
alınarak	incelikle	tasarlanan	blokların	daha	narin	ve	hareketli	kılınması	amacıyla	çekir-
deklerinin	iki	tarafındaki	birimler	farklı	dilimler	olarak	ele	alınmış,	zıt	yönlerde	hareket	
ettikleri	 etkisi	 yaratılmak	üzere	 kaplama	malzemelerinde	 çeşitlenmeler	 yaratılmıştır.	
Her	dilimin	cephesindeki	parapet	panellerinin	konumlarında	varyasyonlar	yaratılarak,	
değişen	ritimler	ve	dinamik	yüzey	ifadeleri	oluşturulmuştur.	

Yüksek	yapılarda	görülen	konvansiyonel	çekirdek	kurgusuna,	plan	şemasına	ve	taşıyıcı	
sistem	çözümüne	sahip	iki	blok,	zeminde	alışveriş	merkezi	olarak	çalışan	5	katlı	bazanın	
çapraz	 köşelerinde	 konumlandırılarak,	 birbirlerinin	manzarasını	 kesmeyecek	biçimde	
yerleştirilmiştir.	Bazanın	üst	kotu,	alışveriş	merkezi	ile	bağlantılı	sosyal	aktivitelerin	ger-
çekleşeceği	açık	alanlar	olarak	düzenlenmiştir.	Peyzaj	düzenlemeleri	sayesinde	yüksel-
tilmiş	bahçe	işlevi	gören	bu	alana	bakan	az	katlı	ofis	dilimi,	sahip	olduğu	balkonlu	ofis	
birimleri	sayesinde	büro	yapıları	içinde	farklı	tipolojisi	ile	öne	çıkmaktadır.	
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Mecidiyeköy,	within	the	borders	of	Şişli,	an	important	commercial	center,	has	recently	
become one of the most striking districts of Istanbul; this region acts as a transfer 
point between the European and Asian districts of Istanbul. The rising and descending 
dynamic structure has been influenced by the fact that it is on one of the busiest traf-
fic	arteries	linking	the	two	continents	used	by	4	million	people	daily.	The	movement	
achieved	by	the	two	seemingly	independent	masses	in	opposing	directions	around	the	
more transparent mass at the centre creates a delicate atmosphere. Trump Towers is a 
project	that	has	brought	new	energy	and	a	comprehensive	infrastructure	to	the	region,	
adding to the social life with a public transfer centre that combines residences, working, 
shopping and entertainment areas under the same roof.

The	high	demand	for	buildings	along	the	Zincirlikuyu-Mecidiyeköy	line	since	the	early	
2000’s	is	a	result	of	the	global	investment	that	has	occurred	along	this	line	since	the	
early	1990’s.	Recently,	this	seems	to	have	increased	even	more,	due	to	the	fact	that	
Mecidiyeköy	forms	the	intersection	of	the	metrobus	and	subway	lines,	transforming	it	
into an important traffic intersection. The Trump Towers, one of the most recent results 
of	this	demand,	is	composed	of	two	towers,	one	of	which	is	a	39-level	residential	to-
wer,	and	the	other	a	37-level	office	tower.	The	towers	emerge	from	a	340-meter	deep,	
5-floor	shopping	center.	Unlike	the	common	prismatic	high-rise	buildings,	the	Trump	
Towers	building,	one	of	the	most	recent	representatives	of	high-rise	buildings	featuring	
inclined	surfaces	and	asymmetric-façade	buildings	which	have	recently	started	to	ap-
pear	in	Istanbul,	has	a	dynamic	and	statuesque	perspective.	It	has	an	exclusive	position	
within the silhouette of Istanbul due to its prismatic and angled masses. The effect of 
the silhouette was taken into consideration in the meticulous design of the blocks. To 
achieve	more	dynamism	and	elegance,	the	units	on	2	sides	of	the	cores	were	treated	
as	separate	sections	and	variances	were	created	in	the	panelling	materials	to	create	an	
effect	of	movement	in	opposite	directions.	Variations	were	created	in	the	positions	of	
the	parapet	panels	on	the	facade	of	each	section	to	form	varying	rhythms	and	dynamic	
surface expressions.

In	the	two	blocks,	the	conventional	core	construct,	layout	and	bearing	system	solution	
seen	in	high-rise	buildings	were	positioned	on	the	diagonal	corners	of	the	5-storey	base	
functioning	as	a	shopping	centre	to	ensure	that	each	block	would	not	obstruct	the	view	
of	 the	other.	The	 top	elevation	of	 the	base	has	been	designed	as	outdoor	areas	 for	
social	activities	related	to	the	shopping-center.	The	low-rise	office	division	facing	this	
area,	which	functions	as	an	elevated	garden	due	to	the	landscaping,	is	prominent	due	
its unique typology, which features office units with balconies set amongst ordinary 
office buildings.



147



148

1
2

3



149



150

Mimar	 :	Joshua	Prince-Ramus	|	REX
Architect 

İşveren	 :	Vakko	&	Power	Medya
Commissioned by

vakko moda merkezi
vakko	fashion	center

İstanbul,	2010
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Vakko	ve	Power	Medya,	kaba	inşaatı	yarım	kalmış	bir	otel	yapısının	yönetim	merkezine	
dönüştürülmesi	için	REX’e	başvurduğunda	hız,	tasarımın	en	belirleyici	parametresiydi.	
Vakko	/	Power’ın	özgün	iç	mekânı	var	olan	yapının	strüktürel	bütünlüğünü	bozmaya-
cak	şekilde	ayrı	tasarlandı.	Oditoryum,	showroomlar,	toplantı	odaları,	ofisler	ve	dikey	
sirkülasyon	ve	 ıslak	hacimleri	 içeren	bu	iç	mekâna	“Showcase”	 (camekân)	adı	verildi.	
Camekânın	çelik	strüktürünü	kaplayan	aynalı	camlar	oluşturduğu	kırılmalarla	kaleydos-
kopik	bir	etki	yarattı.	Vakko	/	Power’ın	kamuya	karşı	imajını	koruyabilmesi	için	iyi	ve	
rafine	bir	mimari	imge	oluşturmak	gerekliydi.	REX	bunun	için	mevcut	yapının	iskeletini	
de	perdeleyen	son	derece	şeffaf	ve	ince	cam	bir	cephe	tasarladı.	Bu	hafif	ve	ince	cephe	
kaplaması,	mevcut	taşıyıcı	iskeleti	sararken	iç	mekânın	atmosferini	de	yansıtmaktadır.		

Küreselleşmenin	mimarlık	üzerinde	yarattığı	 dönüştürücü	etkinin	en	 çarpıcı	 örnekle-
rinden	biri	olan	Vakko	Moda	Merkezi,	ABD	merkezli	bir	mimarlık	bürosu	tarafından	ta-
sarlanmış	olmasının	ötesinde,	Caltech	Üniversitesi	için	önerilen	ancak	uygulanma	şansı	
bulamayan	benzer	boyutlardaki	bir	tasarımın,	kısıtlı	zaman	nedeniyle	ufak	nüanslarla	
Vakko	Moda	Merkezi’ne	uyarlanmış	olması	nedeniyle,	bağlam	olgusunun	çağdaş	mi-
marlık	pratiği	içinde	hâlâ	anlamlı	olup	olmadığını	tartışmaya	açması	bakımından	önem-
lidir. 

Tasarımcıları	tarafından	“uyarlanabilir	yeniden	kullanım”	olarak	tanımlanan	bu	cüretkâr	
tasarım	yaklaşımı,	kaba	inşaatında	yarım	bırakılmış	betonarme	otel	inşaatının,	içerisin-
de	moda	müzesi,	radyo	ve	televizyon	stüdyoları,	oditoryum,	showroom	ve	yönetici	ofis	
bürolarını	da	 içeren	Vakko	Merkez	Yönetim	Merkezi’ne	dönüştürülmesi	 ile	sonuçlan-
mıştır.

Absürd	denebilecek	kısa	bir	 sürede	 tasarlanması	 istenen	yapı	 için	yapılan	 ilk	müda-
hele,	iki	kat	bodrum	üzerinde	yükselen	yarım	kalmış	betonarme	strüktürün	U	formlu	
döşemelerini,	ortasında	galeri	boşluğu	oluşturacak	biçimde	kare	 forma	 tamamlamak	
olmuş.	Bu	“uyarlama”	sonrasında,	imar	yönetmeliklerinin	ve	inşaat	süresinin	de	dayat-
tığı	kısıtlılıklar	nedeniyle,	ofis	birimleri	dışındaki	diğer	programlar	ya	bodrum	katına	ya	
da	mimarın	“camekân”	olarak	tanımladığı,	her	biri	farklı	boyutlara	sahip	altı	adet	çelik	
taşıyıcı	kafesin	içine	yerleştirilerek,	açılı	ve	eğimli	olarak	orta	galeri	boşluğunu	doldu-
racak	biçimde	üst	üste	getirilmiş.	Böylesine	rasyonel	bir	strüktür	ve	ortogonal	mekân	
kurgusuna	sahip	yapının	ortasına	irrasyonel	bir	mantıkta	“istif”	edilen	bu	camekân	bi-
rimler,	mevcut	taşıyıcı	sisteme	herhangi	bir	ek	yük	getirmeden	kendi	kendilerini	ve	çatı	
katındaki	yönetici	ofisini	barındıran	yedinci	birimi	taşımaktalar.	

Yeraltında	arazinin	tümüne	yayılan	iki	katlı	baza	ile	bu	bazanın	bir	kısmı	üzerinde	yük-
selen	beş	katlı	Vakko	Moda	Merkezi,	bodrum	katlarında	otopark,	kütüphane,	kafeterya,	
Vakko	müzesi,	TV	ve	radyo	stüdyoları	ile	bunlara	ait	ofis	ve	teknik	birimleri	içerirken,	
giriş	 ve	 teras	katları	 dışındaki	diğer	katları	 ofis	mekânlarından	oluşmakta.	Orta	gale-
ri	boyunca	bodrum	katlarından	yukarı	katlara	doğru	yükselen	ve	düşey	sirkülasyonu	
da	sağlayan	bu	istiflenmiş	birimler,	showroom,	oditoryum,	toplantı	odaları,	tuvaletler,	
asansör/merdiven	ve	yangın	merdiveni	 gibi	 programlara	ev	 sahipliği	 yapmakta.	 İçin-
den	geçilerek	üst	katlara	ulaşılan	aynalı	cam	kaplı	bu	birimler,	galeri	boyunca	yalnızca	
ilüzyon	oyunları	yaratmakla	kalmamakta,	aynı	zamanda	bu	çoğaltılmış	imgeleri	yaka-
layacak	kullanıcıya,	maksimum	çoklu	bakış	sağlayan	üç	boyutlu	bir	mimari	gezinti	de	
sunmakta.

Mevcut	betonarme	strüktüre	en	az	müdahale	etmek	ve	yapının	 iç	 ile	dış	arasındaki	
görsel	sürekliliğini	kesmemek	üzere	yapının	cephesinde,	taşıyıcı	kayıtları	olmayan	sıra	
dışı	incelikte	bir	cam	yüzey	tasarlanmıştır.	Yalnızca	döşemelere	sabitlenen	süper	ince	
cam	plakların	kendi	kendilerini	 taşıyabilmeleri	 için,	 cam	plakların	üretimi	sırasında	X	
formunda	bombeler	yaratılarak,	et	kalınlıklarının	belli	bölgelerde	artması	sağlanmıştır.	

Vakko	Moda	Merkezi,	yalnızca	sıra	dışı	bir	dönüşüm	projesi	olmasıyla	değil,	yarattığı	şa-
şırtıcı	mimari	atmosfer,	sahip	olduğu	malzeme	kültürü	ve	strüktür	tasarımı	ile	de	yıkıcı	
ve	ufuk	açıcı	bir	vizyon	sunmakta.		
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When		Vakko		and	Power	Media		approached	REX	with	rapid	plans	to	design	and	cons-
truct a new headquarters using an unfinished, abandoned hotel, speed became the 
design’s	most	significant	parameter.	Vakko/Power’s	unique	interior		remained	detached	
so	as	not	to	disrupt	the	structural	integrity	of	the	existing	skeleton.	Dubbed	the	“Show-
case,”	 this	 unique	 interior	 houses	 the	 auditorium,	 showrooms,	meeting	 rooms,	 and	
executive	offices,	as	well	as	all	vertical	circulation	and	restrooms.	The	Showcase	is	clad	
in	mirror-glass,	cloaking	the	steel	boxes	with	a	mirage-like	exterior,	and	enlivening	the	
building’s	 interior	to	kaleidoscopic	effect.	A	beautiful	and	refined	architectural	 image	
was	critical	to	maintaining	Vakko/Power’s	public	profile.	REX	designed	an	exceptionally	
transparent	and	thin	glass	façade	for	the	to	veil	the	existing	skeleton.	 	This	ethereal	
“Saran	Wrap”	subtly	reveals	the	pre-existing	concrete	skeleton	and	suggests	the	Show-
case behind.

The	Vakko	Fashion	Center	designed	by	a	US-based	architectural	firm	is	one	of	the	most	
striking	examples	of	the	transformative	influence	of	globalization	on	architecture.	This	
structure is also important in that it opens the debate on whether the context factor is 
still significant in contemporary architectural practice due to the fact that this was a de-
sign	similar	to	one	proposed	but	not	implemented	for	Caltech	University.	This	plan	was	
adapted with small modifications to the Vakko Fashion Center due to the limited time.

This	bold	design	approach,	defined	by	its	designers	as	“adaptable	reuse”	entailed	tur-
ning a half-finished reinforced concrete hotel construction into the Vakko Administra-
tive	Center.	This	building	contains	a	fashion	museum,	radio	and	television	studios,	an	
auditorium,	a	showroom,	and	administrative	offices.

The building had to be transformed in an absurdly short period of time; the first chan-
ges	to	be	made	to	the	building	was	to	transform	the	U-shaped	flooring	of	the	incomp-
lete reinforced structure that had been erected on a two-story basement into a square, 
forming	a	gallery	space	at	the	center.	Following	this	“adaptation”,	due	to	the	restrictions	
imposed by building bylaws and the limited construction period, arrangements other 
than office units were stationed on the basement floor or in the six steel weight-bea-
ring	cages	of	various	sizes	that	were	defined	by	the	architect	as	“showcases”,	placed	in	
the	angles	and	inclinations	to	fill	the	central	gallery.	These	showcase	units,	which	have	
been	irrationally	“stacked	up”	in	the	center	of	this	building	with	an	extremely	rational	
structure	and	polygonal	space	construction,	support	themselves	and	the	seventh	unit	
that	houses	the	administrative	office	at	the	penthouse	level,	without	adding	any	load	
to the existing structural system.

The	five-floor	Vakko	Fashion	Center,	erected	on	part	of	the	two-story	plinth	that	ex-
tends	beneath	the	entire	plot	of	land,	has	a	parking	lot	in	the	basement	levels,	a	library,	
cafeteria,	the	Vakko	museum,	television-radio	studios	and	their	respective	offices	and	
technical units; the other floors, excluding the ground and terrace floors, consist of of-
fice	spaces.	These	stacked	units,	which	have	been	erected	from	the	basement	floor	to	
the	upper	floor	throughout	the	central	gallery	and	which	provide	a	vertical	circulation,	
accommodate programs such as a showroom, auditorium, conference rooms, toilets, 
elevator/staircase,	and	fire	escape.	These	mirrored,	glass-panelled	units	give	access	to	
the upper floors and do not only create an illusion throughout the gallery, but also offer 
a	 three-dimensional	 architectural	 promenade	 that	 provides	 a	maximum	of	multiple	
views	for	those	in	the	building.

An extraordinarily fine glass surface with no sign of any support was designed for the 
façade,	 thus	minimizing	the	 intervention	with	the	existing	reinforced	concrete	struc-
ture	and	providing	visual	continuity	between	the	interior	and	exterior	of	the	building.	 
X	shaped	cambers	were	created	during	the	production	of	the	glass	plates	to	increase	
the thickness in specific areas and to ensure that the ultra thin glass plates that are 
fixed only to the flooring are self-bearing.
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Mimar	 :	Ahmet	Tercan	|	Norm	Mimarlık
Architect 

İşveren	 :	Armona	Denizcilik
Commissioned by

armona kuruçeşme

İstanbul,	2009
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Armona	 binası,	 Boğaziçi	 geleneksel	 yalı	 geleneğinden	 yararlanarak	 anlam	üzerinden	
mimari	ve	kültürel	süreklilik	konusunda	tutarlı	bir	örnek	oluşturmaktadır.	Boğaziçi	yalı-
larının	ölçek,	arkitektonik	değerler,	çevre	verileri	kullanımı,	iç	mekân	/	dış	mekân	ilişkisi,	
saçak,	cephe	kuruluşu,	kepenk	gibi	yapısal	özelliklerinin	yorumlanarak,	çağdaş	malze-
me	ve	teknolojiyle	yeniden	üretilmesi	tasarımın	çıkış	noktasını	oluşturur.	Yapıda	enerji	
verimli	ve	çevreye	duyarlı	tasarım	yaklaşımı;	ısı	yalıtımı,	enerji	etkin	cam,	geri	dönüş-
türülebilir	malzeme,	yerel	ve	doğal	malzeme	kullanımı	gibi	 tüm	sistem	ve	malzeme	
tercihlerinde	 belirleyici	 olmuştur.	 Yapının	 doğramalarında	 ısı	 yalıtımlı	 alüminyum	 ve	
düşük	enerji	camları,	sabit	panellerde	doğal	çam	ağacı,	çevre	düzenlemesinde	bazalt	ve	
andezit	taşları	kullanılmıştır.

Boğaziçi	sahil	şeridi	üzerinde,	Kuruçeşme	semtindeki	tarihi	koruya	bitişik	parselde	ko-
numlanan	Armona	Kuruçeşme,	1950’lerin	sonundan	itibaren	Devlet	Malzeme	Ofisi’nin	
İstanbul	Şubesi	Müdürlüğü’ne	ait	ayrık	düzendeki	iki	katlı	iki	adet	yığma	yapının	Armo-
na	Denizcilik	A.Ş.’nin	yönetim	merkezi	olarak	yeniden	inşa	edilmesi	ile	elde	edilmiştir.

1983	tarihli	Boğaziçi	Kanunu’nun	tanımladığı	“Öngörünüm	Bölgesi”	içinde	yer	alması	ne-
deniyle	sınırlı	imar	koşulları	altında	gerçekleştirilen	bu	yaratıcı	rekonstrüksiyon	girişimi,	
mevcut	yapıların	yalnızca	izlerini	devam	ettirerek,	çelik	konstrüksiyon	ile	yeniden	inşa	
edilmelerini	ve	birleştirilmesini	hedeflemiştir.

Bu	yeniden	yapım	sürecinde	iki	yığma	yapı	tümüyle	yıkılarak	yerlerine	çelik	konstrük-
siyonlu	 yapılar	 yapılmış,	 düşey	 sirkülasyonu	 da	 barındıran	 giriş	 birimiyle	 birbirlerine	
bağlanarak	tekil	yapı	olarak	çalışmaları	sağlanmıştır.

D.M.O.’nun	lojmanları	olarak	uzun	yıllar	hizmet	veren	iki	binanın	bağımsız	konut	birim-
leri	olarak	çalışan	ve	oldukça	bölüntülü	iç	mekân	kurgusu,	rekonstrüksiyon	sonrasında	
değiştirilerek	güncel	ofis	mekânları	için	gereken	açık	plan	şemasına	dönüştürülmüştür.	

Mevcut	yapı	izlerinin	açılı	geometrisi	ve	köşelerin	pahlı	biçimlenişi	yeni	yapıda	da	de-
vam	ettirilirken,	bu	düzenden	bağımsız	olarak	saçakların	köşelerde	sivri	konsollar	yap-
maları	sağlanmıştır.	Bitiş	hattını	vurgulu	hale	getirerek,	yapıya	görsel	açıdan	dinamizm	
kazandıran	bu	kararlı	tavır,	diğer	yandan	saçak	altının	ahşap	kaplama	oluşuyla	da,	bu	
modern	yapı	ile	bölgedeki	mimari	miras	ve	tarihsel	geçmiş	arasında	materyal	üzerinden	
çağrışımsal	ilişkilerin	kurulmasına	yardımcı	olmaktadır.	

Tasarımcılarının	“mimari	ve	kültürel	süreklilik”	kurmak	üzere	malzeme	ve	mimari	tek-
tonikten	böylesine	bilinçli	bir	biçimde	yararlanmaları,	taklit	etmek	gibi	inandırıcılığını	ve	
anlamını	yitirmiş	biçimsel	formalizm	arayışlarına	prim	vermemeleri,	şeffaflık	ve	doluluk	
ile	kütlesellik	ve	hacimsellik	arasında	gezinen	hassas	yüzey	tasarımı	ve	geliştirdikleri	
yetkin	çözümler	nedeniyle,	Armona	Kuruçeşme,	son	yıllarda	Boğaziçi’nde	görülen	en	
çağdaş	ve	presizyonu	yüksek	rekonstrüksiyon	örneklerinden	biridir.
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The	Armona	Building	is	a	solid	example	of	architectural	and	cultural	sustainability,	and	
draws	from	the	Bosphorus	waterside	residence	tradition.	The	design’s	point	of	departu-
re	comprised	the	reproduction	of	Bosphorus	waterside	residences	using	modern	mate-
rials	and	technology,	together	with	the	interpretation	of	structural	specifications,	such	
as	dimensions,	 architectonic	 values,	 the	use	of	 environmental	 data,	 the	 relationship	
between	interior	and	exterior	space,	and	the	eaves,	facade,	and	shutters.	The	building’s	
energy-efficient and environmentally sensitive design determined the systems and ma-
terials	to	be	used,	such	as	insulation,	energy-efficient	glass,	recyclable	materials	and	the	
use	of	local	and	natural	materials.	The	construction	materials	used	include	heat-insula-
ted	aluminum	and	low-energy	glass	for	the	joinery,	natural	pine	for	the	fixed	paneling,	
and	basalt	and	andesite	for	the	landscaping.

Armona	Kuruçeşme	is	located	on	the	Bosphorus	coastroad	on	a	parcel	of	land	adjacent	
to	the	historic	woods	in	the	Kuruçeşme	neighbourhood.	The	headquarters	of	Armona	
Marine	Co.	Ltd.	Were	created	by	reconstructing	two	detached	double-storey	masonry	
structures	that	had	belonged	to	the	State	Supply	Office,	Istanbul	Branch	Directorate.

This	attempt	at	creative	reconstruction	took	place	under	restrictive	development	con-
ditions,	due	to	this	 location	being	within	the	“Preview	Zone”,	as	defined	by	the	1983	
Bosphorus	Law.	The	objective	was	to	bring	to	light	the	remains	of	the	existing	buildings	
and	to	rebuild	and	join	them	with	steel	construction.

During	this	reconstruction	process,	the	two	masonry	structures	were	completely	de-
molished	and	 replaced	with	 steel	 structures.	 The	buildings	were	 then	 connected	 to	
one	another	by	an	entrance	unit,	which	featured	vertical	circulation,	allowing	the	two	
buildings	to	function	as	one.

The	interior	setting	of	the	two	buildings,	which	had	a	large	number	of	partitions,	had	
served	for	many	years	as	the	State	Supply	Office’s	lodgings,	while	also	functioning	as	in-
dependent	housing	units;	this	was	changed	during	the	reconstruction	and	transformed	
into	an	open-plan	design	that	is	essential	for	modern	offices.

While	the	angular	geometry	and	bevelled	formation	of	the	edges	of	the	existing	bu-
ilding	are	continued	in	the	new	building,	the	eaves	were	formed	to	make	sharp	can-
tilevers	on	the	corners,	standing	independent	of	this	order.	The	resolute	attitude	and	
the	wood	panelling	under	 the	eaves	provide	a	visual	dynamism	 for	 the	building	by	
emphasizing	the	contours	relate	this	modern	building	to	the	architectural	legacy	and	
the	history	of	the	area	through	the	materials	used.	

The designers have made deliberate use of materials and architectural tectonics to 
establish	“architectural	and	cultural	sustainability”	without	paying	heed	to	imitation	or	
the	pursuit	of	meaningless	formalism.	The	delicate	surface	of	the	design	and	the	mass	
and	volume	causes	the	building	to	hover	between	transparency	and	solidity.	With	the-
se	excellent	solutions,	Armona	Kuruçeşme	is	currently	one	of	the	most	contemporary	
and	high-precision	examples	of	reconstruction	to	be	seen	on	the	Bosphorus.

1
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Commissioned by
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Bursa,	2008
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1963	yılında	yapılmış	olan	Bursa	Ticaret	Borsası	binasının	yenileme	çalışmaları,	Bursa	
için	 son	 derece	 önemli	 ve	 ayrıcalıklı	 bir	 yer	 olan	 tarihi	 Hanlar	 Bölgesi’nin	 revizyonu	
çerçevesinde	ele	alınmıştır.	Yapıyı	tasarlarken	esas	hedef,	binanın	dış	cephesinin	çevre-
siyle	uyumlu,	ancak	öte	yandan	da	günümüzü	yansıtacak	şekilde	çağdaş	olmasıdır.	Bu	
amaçla,	binanın	dış	cephesi,	içinde	bulunduğu	tarihi	dokuya	uygun	bir	kabuk	olarak	ele	
alınmıştır.	İç	mekânlar	ise,	topluma	açık,	dışarıdan	kolaylıkla	algılanabilir	biçimde,	say-
dam	duvarlar	yaratılarak	oluşturulmuştur.	Borsanın	çalışma	alanlarında	ise,	işlevsellik	ve	
ferahlık	ön	planda	tutularak	çağa,	modern	iş	ortamına	uygun	düzenlemeler	yapılmıştır.	
Binanın	hem	modern	hem	de	 tarihi	dokuyla	uyumunu	sağlayacak	olan	malzemeler,	
doğal	taş	ve	ahşap	olarak	belirlenmiştir.

Bursa’nın	tarihi	Hanlar	Bölgesi’ni	boydan	boya	geçen	Uzunçarşı	Caddesi	üzerinde,	Be-
desten	ile	Fidan	Han	arasında	köşeye	bitişik	parselde	konumlanan	L	formlu	Bursa	Tica-
ret	Borsası	Binası,	yanındaki	tarihi	Geyve	Han	ile	birlikte	Borsa	Sokağı	boyunca	L	formlu	
bir	düşük	meydan	oluşturmakta	ve	ilerisindeki	Helenistik	yeraltı	mezarları,	Ertuğrul	Bey	
Camii	ve	Ertuğrul	Bey	Mezarı’nın	tanımladığı	Ertuğrul	Bey	Meydanı	ile	bütünleşmektedir.	

Hanlar	 ile	 hamamların	 birbirlerine	 eklemlenerek	 organik	 bir	 biçimde	 oluşturdukları	
Uzun	Çarşı	aksı,	deprem	ve	yangın	nedeniyle	zaman	içerisinde	sürekli	yenilenmiş;	Or-
han	Gazi	döneminden	itibaren	üzeri	kapatılmaya	başlanarak,	günümüzdeki	Kapalı	Çarşı	
formunu	almıştır.	1958	yılında	meydana	gelen	büyük	yangından	sonra	2	katlı	olarak	
yeniden	 inşa	edilen	Kapalı	Çarşı’nın	bitişiğinde,	1963	yılında	3	katlı	olarak	 inşa	edilen	
Bursa	Ticaret	Borsası,	kentin	ekonomik	sermayesinin	her	an	dolaşımda	olduğu	ticaret	
bölgesinin	kalbinde	yer	almaktadır.

Hanlar	 Bölgesi’nin	 tarihi	 ve	 ticari	 kimliğinin	 ortaya	 çıkarılması	 amacıyla	 Osmangazi	
Belediyesi’nin	başlattığı	çalışmalar	kapsamında	ele	alınan	Bursa	Ticaret	Borsası	Binası’nın	
renovasyonu,	 Bursa	 Ticaret	 Borsası	 yönetiminin	 talepleri	 ve	 Bursa	 Sanayi	 ve	 Ticaret	
Odası’nın	katkılarıyla	Osmangazi	Belediyesi	ile	imzalanan	protokol	uyarınca,	“...tarihi	do-
kuya	duyarlı	olacak	bir	yaklaşımla	kat	adedinin	azaltılarak	uygun	ve	ilk	haline	getirilmesi	
ve	böylece	bütünlüğün	korunarak	çevre	için	çok	amaçlı	yararın	kamusal	ve	sosyal	du-
yarlılıkla	temini..”	hedefleri	doğrultusunda	mevcut	betonarme	yapının	1980	yılında	Yük-
sek	Anıtlar	Kurulu’ndan	izin	alınarak	binaya	sonradan	ilave	edilmiş	olan	üstteki	2	katının	
yıkılması	ve	binanın	3	katlı	olarak	yeniden	düzenlenmesini	hedeflemektedir.

Yapının	zemin	katındaki,	dışarıdan	bağımsız	çalışan	kiralanabilir	birimlerin	ticari	fonk-
siyonları	 renovasyon	sonrasında	da	devam	ettirilmiş,	bir	düşey	sirkülasyon	bağlantısı	
ile	bodrum	kattaki	ticari	birimlerin	oluşturduğu	kapalı	çarşıya	bağlanmıştır.	Bu	çizgisel	
formlu	kapalı	çarşının	Yorgancılar	Çarşısı	ile	olan	direkt	bağlantısı	çatı	ışıklıkları	ve	yalın	
vitrin	düzenlemeleriyle	kuvvetlendirilmiş,	yapı	yarattığı	bu	kentsel	süreklilik	sayesinde,	
yabancılık	 hissi	 uyandırmadan	 içinde	 yer	 aldığı	 kentsel	 dokunun	 organik	 bir	 parçası	
haline	gelmiştir.	Meydana	bakan	cepheden	giriş	alan	Ticaret	Borsası’nın	zemin	katı	ise	
geniş	bir	fuaye	olarak	ele	alınmış;	ofisler,	toplantı	ve	yönetici	odaları	ile	yemekhaneden	
oluşan	diğer	programlar	üst	katta	çözülmüştür.

Yapıya	karakterini	veren	dış	cephedeki	doğal	taş	ve	ahşap	malzeme	kullanımı,	yapının	
iç	mekân	 tasarımında	 da	 devam	 ettirilmiş,	 yaratılan	modern	 dil	 ve	 çarpıcı	 atmosfer	
sayesinde,	tarihi	çevre	ile	duyarlı	bir	diyalog	kurabilen,	presizyonu	yüksek	bir	tasarım	
gerçekleştirilmiştir.	Kentin	tarihi	geçmişi	ve	bağlamı	ile	kurulan	bu	hassas	ilişkide	gabari	
ve	plan	tipolojisi	gibi	formsal	repertuvarların	dışında	gücünü	malzemenin	hafızasından	
alan	daha	sezgisel	ve	derin	bir	ilişki	biçimi	geliştirilmiştir.

Kentin	tarihi	dokusuna	uyum	sağlamak	amacıyla	girişilen	bu	çarpıcı	renovasyon	çalış-
ması,	yalnızca	kentsel	süreklilikleri	kurmadaki	üstün	başarısı	nedeniyle	değil,	kamusal	
yaşamı	destekleyerek	kentsel	kaliteyi	artıran	ve	çevresindeki	dönüşümleri	olumlu	yön-
de	tetikleyen	etkileri	nedeniyle	de,	Türkiye’de	son	yıllarda	gerçekleştirilmiş	en	heyecan	
verici	yenileme	projelerinden	biridir.
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The	renovation	of	the	1963	Bursa	Commodity	Exchange	building	was	approached	from	
the	context	of	revising	the	historic	Hanlar	Region,	an	extremely	important	area	in	Bursa.	
The	main	objective	when	designing	the	structure	was	to	ensure	the	building’s	exterior	
façade	was	in	keeping	with	its	surroundings,	while	also	being	contemporary	in	design.	
Thus,	the	exterior	façade	was	to	be	a	shell	reflecting	the	historical	texture	of	the	sur-
rounding	area.	The	interior	spaces	were	formed	by	creating	transparent	walls,	making	
a	space	that	is	open	to	the	public	and	easily	perceived	from	outside.	The	design	of	the	
workspaces	was	planned	in	alignment	with	the	modern	business	environment,	with	
an	emphasis	on	functionality	and	spaciousness.	Natural	stone	and	wood	were	used	to	
ensure	harmony	between	the	building’s	modern	and	historical	textures.

The	Bursa	Commodity	Exchange,	an	L-shaped	building	positioned	on	Uzunçarşı	Avenue,	
which	stretches	along	the	historic	Hanlar	Region	in	Bursa,	stands	between	the	Bedesten	
and	the	Fidan	Han;	the	low	building	is	positioned	on	a	corner	parcel,	at	a	right	angle	
to	the	historic	Geyve	Han	on	Borsa	Street;	here	the	building	meets	with	Ertuğrul	Bey	
Square,	an	area	defined	by	Hellenistic	catacombs,	Ertuğrul	Bey	Mosque	and	Ertuğrul	Bey	
Cemetery.

An	organic	construction	formed	of	adjacent	hans	(inns)	and	baths,	Uzunçarşı	has	been	
constantly	renovated	due	to	damage	caused	by	earthquakes	and	fires.	During	the	era	
of	Orhan	Gazi	the	top	of	the	building	was	totally	covered	and	took	on	the	form	of	the	
present	day	Covered	Bazaar.	The	Bursa	Commodity	Exchange,	positioned	next	to	the	
covered	bazaar	that	was	rebuilt	to	consist	of	two	floors	after	the	great	fire	of	1958	was	
constructed	as	a	three	storey	building	in	1963	in	the	heart	of	the	business	zone,	an	area	
in	which	investment	is	constantly	circulating.	

The	restoration	of	the	Bursa	Commodity	Exchange	Building	was	undertaken	as	part	of	
the	projects	to	bring	out	the	historical	and	commercial	 identity	of	the	Hanlar	District	
with	the	contribution	of	the	Bursa	Chambers	of	Industry	and	Commerce	in	accordance	
with	 the	 conditions	 stipulated	 by	 the	 Bursa	 Commodity	 Exchange	 and	 the	 protocol	
signed	with	Osmangazi	City	Council	to	the	effect	that	“…	in	consideration	of	historical	
texture,	the	number	of	the	floors	would	be	decreased	and	the	building	would	be	retur-
ned	to	its	former	state,	thus	ensuring	that	the	unity	of	the	structure	was	maintained	
while	creating	a	multi-functional	public	and	social	space…”	In	line	with	these	goals	the	
two	floors	that	had	been	added	to	the	upper	part	of	the	building	with	the	permission	
of	the	Higher	Institution	of	Monuments	in	1980	were	demolished,	and	the	building	was	
reconstructed	with	3	floors.

The	trading	functions	of	the	independent	rentable	units	on	the	exterior	of	the	ground	
floor were continued after the renovation and connected by means of a vertical circu-
lation	link	to	the	trading	units	in	the	covered	bazaar.	The	direct	connection	of	the	linear	
covered	bazaar	to	the	Yorgancılar	Market	was	reinforced	by	roof	lights	and	simple	shop	
windows.	Thanks	to	the	creation	of	this	urban	sustainability,	the	structure	was	integra-
ted	as	an	organic	part	of	the	urban	texture	without	creating	any	feelings	of	alienation.	
The	ground	floor	of	the	Commodity	Exchange	opening	out	onto	a	square	is	approached	
as	a	spacious	hall,	while	other	components	including	offices,	meeting	rooms	and	ma-
nagement	space,	as	well	as	the	dining	hall,	have	been	positioned	on	the	upper	floor.

The	use	of	natural	stone	and	wood	used	in	the	façades	of	the	building	that	give	it	its	
character	is	continued	in	the	interior	design.	Owing	to	the	contemporary	language	and	
striking	 atmosphere,	 a	 dialogue	 sensitive	 to	 the	 historical	 environment	 and	 a	 high-
precision	design	has	been	created.	 In	 this	sensitive	connection	between	the	historic	
past	and	the	context	of	the	city,	in	addition	to	formal	repertoires	such	as	typology,	an	
intuitive	and	deep	relationship,	which	takes	its	strength	from	the	memory	of	the	ma-
terial,	has	been	developed.	

This	 spectacular	 renovation	 attempt	 that	was	made	 to	 harmonize	with	 the	 historic	
texture	of	the	city	is	one	of	the	most	exciting	restoration	projects	carried	out	in	Turkey	
in	recent	years,	not	only	for	its	achievement	in	creating	urban	sustainability,	but	also	
for	supporting	public	life	and	thus	not	only	improving	urban	quality,	but	also	creating	a	
positive	trigger	effect	on	transformations	in	the	environment.	
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Mimar	 :	Han	Tümertekin	|	Mimarlar	ve	Han	Tümertekin
Architect 

İşveren	 :	Çimtaş	Engineer	Fabricator	Contractor
Commissioned by

çimtaş yönetim binası
çimtaş	headquarters

Bursa,	2011



167

✎

Yaklaşık	 2.000	m²	 toplam	alana	 sahip	 yapı,	 ofisler	 ve	 toplantı	 odalarından	 oluşuyor.	
Şirketin	verimli	bir	çalışma	ortamı	ihtiyacına	ek	olarak	“üretim	anlayışı	ve	niteliğini	de	
temsil	edecek	bir	yapı”	elde	etmek	amacıyla	başlayan	süreç,	yıllar	içindeki	eklentiler-
le	oluşmuş	vaziyet	planına	kaçınılmaz	bir	 stratejik	müdahaleye	dönüştü.	Tasarım	en	
başından	itibaren	2.000	m²’lik	bir	yapının	değil,	100.000	m²’lik	bir	arazinin	tasarımı	ola-
rak	ilerledi.	Fabrikanın	işleyişini	değiştirmeden	mekân	ilişkilerini	yeniden	kurgulamaktı	
amaç.	Doğal	peyzaj	ile	yapay	peyzaj	arasında	yer	alacağı	için	yapının	olabildiğince	say-
damlaşarak	birinden	ötekine	geçişi	 kolaylaştırması,	 algıyı	 kesmemesi	doğru	olacaktı.	
Buna	göre	kuzey	cephesi	bütünüyle	saydam	kurgulandı.	Güney	cephesi	ise,	dışarıdaki	
yeşil	dokuyu	çerçevelenmiş	görüntülere	dönüştürecek	şekilde	düzenlendi.		

Bursa’nın	Gemlik	ilçesinde	1979	yılında	üretime	geçen	Çimtaş	Çelik	İmalat	Montaj	ve	Te-
sisat	A.Ş.,	150.000	m²	açık	saha	üzerine	kurulan	41.000	m²’lik	kapalı	üretim	tesislerinde	
ağır	çelik	konstrüksiyonlar,	çelik	köprüler	ve	rüzgâr	kuleleri	gibi	ağır	sanayide	kullanılan	
çelik	boruların	üretimini	yapmaktadır.	Firmanın	yönetim	binası	 ile	sosyal	 tesis	yapısı,	
Gemlik	kent	merkezine	1	km	uzaklıkta	bulunan	Serbest	Bölge	 (BUSEB)	alanının	yakı-
nında	konumlanmakta	olup,	Roda	ve	Borusan	Limanları	ile	Gemsaz	sayfiye	bölgesinin	
gerisinde	yer	alan	geniş	üretim	tesis	alanı	içinde	bulunmaktadır.	

Üretim	faaliyetlerinin,	fabrika	yapılarının	konumlarını	ve	aralarında	kalan	açık	depolama	
alanlarını	doğrudan	belirlediği	fonksiyonel	şema	bağlamında	girişe	yakın	bir	konumda	
inşa	edilmiş	olan	iki	katlı	mevcut	yönetim	ve	sosyal	tesis	yapılarının,	güncel	ihtiyaçlara	
hizmet	 vermesi	 ve	 strüktürel	 olarak	 güçlendirilmesi	 amacıyla	 yenilenmelerine	 karar	
verilmiştir.	Bu	amaç	doğrultusunda,	çelik	taşıyıcı	sistem	ile	güçlendirilirken	sosyal	tesis	
yapısının	 cephe	 kurgusu	 ve	malzemesi	 de	 tümüyle	 yenilenmiştir.	 Tümüyle	 yıkılarak	
çelik	strüktür	ile	yeni	baştan	dört	katlı	olarak	inşa	edilen	yönetim	yapısı	ise,	kare	planlı	
önceki	kurgusundan	farklı	olarak,	ince	uzun	dikdörtgen	formda	inşa	edilerek	yola	para-
lel	olarak	konumlandırılmış	ve	sosyal	tesis	yapısı	ile	aralarında	tanımlı	bir	dış	mekânın	
oluşması	sağlanmıştır.	Bu	tanımlı	dış	mekânın	zemininde	oluşturulan	yansıtma	havuzu,	
bir	yandan	gezer	köprü	vinçlerin	hareketleriyle	imgesi	sürekli	değişen	bu	endüstriyel	
peyzajı	yansıtmakta,	diğer	yandan	kuzey	ışığının	yönetim	binasının	her	katına	ulaşma-
sını	sağlamaktadır.

Prefabrik	hangar	yapılarının	renkli	dünyası	ve	depo	yapılarının	kapalı	kurguları	ile	çarpıcı	
bir	kontrastlık	yaratan	bu	 iddialı	yalınlık	ve	şeffaflık,	paslı	endüstriyel	peyzaj	 içerisin-
de	yönetim	yapısına	seçkin	bir	görüntü	kazandırmaktadır.	Üretim	alanının	güneyinde,	
mevcut	ağaç	dizisinin	çizdiği	sınıra	bitişik	olarak	konumlandırılan	bu	presizyonu	yüksek	
yönetim	binası,	 sahip	 olduğu	 radikal	 şeffaflık	 anlayışı	 nedeniyle	 Türkiye’deki	 en	 sıra	
dışı	minimalist	ifade	arayışlarından	birine	sahiptir.	Yapının	narinleştirilmiş	çelik	taşıyıcı	
sistemi	ile	giydirme	cam	cephesindeki	düşey	doğramalar	sayesinde	yüzey	tasarımında	
farklı	ritim	düzenleri	yaratılmış,	birinci	katın	konsol	yaparak	kütleden	fırlayan	etkisi	bu	
sayede	tüm	cephede	okunur	kılınabilmiştir.	

Yapıdaki	merdiven	kovaları	kütleselleştirilerek	hem	iç	mekânda	hem	de	yangın	mer-
diveni	olarak	dış	mekânda,	heykelsi	konstrüksiyonlar	olarak	ele	alınmış,	bu	narin	cam	
prizma	ile	arasında	gerilim	oluşturması	hedeflenmiştir.	Bu	tansiyonlu	ilişki	yapının	eko-
nomik	ifade	dilinde	de,	aynı	sentaksın	kullanılmasına	karşın	cephelerin	ufak	nüanslar	ile	
birbirinden	farklılaştırlımasında	da	görülmektedir.		

Türkiye	mimarlığının	günümüzde	yaşadığı	malzeme	ve	form	çoğulluğu	içerisinde,	yalın	
ve	kuvvetli	 formu,	gücünü	malzeme	ve	onun	ifadesinden	alan	bu	dingin	ve	derinlikli	
bina,	bu	coğrafyada	da	mimari	jestlerle	yol	alınabileceğinin	en	güçlü	örneği	durumun-
dadır.	
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The	Çimtaş	building	consists	of	offices	and	conference	rooms	with	a	total	area	of	appro-
ximately	2,000	square	meters.	The	original	aim	of	the	planning	process	was	to	achieve	
‘a	building	that	represents	both	the	production	concept	and	its	characteristics’,	as	well	
as	one	that	answered	the	need	for	an	efficient	working	environment;	this	was	achieved	
with	strategic	interventions.	Since	the	beginning,	the	design	was	not	only	thought	for	
a	2,000	square	meters	building,	but	a	land	of	100,000	square	meters.	The	aim	was	to	
rethink	the	relationship	between	the	areas	without	affecting	the	factory’s	functions.	As	
it	was	to	be	situated	between	natural	and	artificial	landscapes,	a	building	that	was	as	
transparent	as	possible,	allowing	passage	from	one	side	to	the	other,	was	created;	to	
ensure	that	perception	was	not	interrupted,	the	north	façade	is	entirely	transparent.	
The	north	 façade	was	designed	 to	 transform	the	exterior	green	 texture	 into	 framed	
views.		

Çimtaş	Steel	Production	Montage	and	Building	Supplies	Co.	Ltd.	started	production	 in	
1979	in	the	Gemlik	area	of	the	province	of	Bursa	in	a	plant	with	an	indoor	area	measu-
ring	41,000	square	meters	and	an	open	area	of	150,000	square	meters.	This	company	
manufactures	steel	pipes	used	 in	heavy	 industry,	such	as	heavy	steel	constructions,	
steel	bridges,	and	wind	towers.	The	company’s	administration	building	and	recreational	
facilities	are	located	near	the	Free	Trade	Zone	(BUSEB)	area,	1	kilometer	from	Gemlik	
city	center,	within	the	expansive	production	plant	inland	from	the	Roda	and	Borusan	
Harbours	and	the	Gemsaz	summer	resort	area.

A	decision	was	made	 to	 renew	 the	existing	 two-story	administration	and	 recreatio-
nal	facilities	building	to	meet	current	needs,	and	to	reinforce	them	structurally	within	
the	context	of	the	functional	plan;	the	latter	directly	determined	the	positions	of	the	
production	operations	and	factory	buildings.	There	was	an	additional	plan	to	rearran-
ge	the	outdoor	storage	areas.	In	accordance	with	this	objective,	the	façade	structure	
and	materials	for	the	recreational	facilities	were	reinforced	with	a	steel	frame	system.	
The	administration	building	was	completely	demolished	and	rebuilt	as	a	quadruplex	
building	with	 a	 steel	 structure.	 The	new	 structure	was	designed	 in	 a	 long	 and	nar-
row	rectangular	 form,	thus	creating	a	contrast	to	the	previous	building.	The	building	
was	positioned	parallel	to	the	road,	and	a	defined	outdoor	area	was	formed	between	
the	administration	and	recreational	facilities	buildings.	A	pool	was	created	outside	this	
structure	to	reflect	the	industrial	landscape,	which	is	constantly	changing	with	the	mo-
vements	of	the	overhead	cranes,	and	to	allow	light	from	the	north	to	reach	every	floor	
of	the	administration	building.

The	colourful	world	of	the	prefabricated	aerodrome	buildings	and	the	closed	settings	of	
the	storage	buildings	strike	an	assertive	contrast	with	the	simple	elegance	and	trans-
parency	of	the	administrative	building	lending	it	a	distinguished	appearance	within	the	
rusty	industrial	landscape.	This	high-precision	administration	building,	positioned	in	line	
with	a	row	of	pre-existing	trees	on	the	periphery	to	the	south	of	the	manufacturing	
area,	has	a	radical	transparency	that	makes	it	one	of	the	most	extraordinary	examples	
of	the	quest	for	minimalist	expression	in	Turkey.	Various	combinations	of	rhythm	have	
been	created	on	the	surface	of	the	building	with	a	delicate	steel	structural	system,	the	
horizontal	 joints	on	 the	glass	curtain	wall	and	 the	cantilever	effect	of	 the	 first	 floor,	
which seems to burst out from the mass and this rhythm is evident throughout the 
façade.

The	interior	stairwells	have	been	transformed	into	masses	and	approached	as	statues-
que	constructions	in	both	the	interior	and	the	exterior,	where	they	have	been	designed	
as	a	fire	escape,	creating	tension	with	the	delicate	glass	prism.	This	tense	relationship	
is	also	visible	in	the	economic	language	of	expression	used	in	the	building,	with	a	dif-
ferentiation	between	the	façades,	where	slight	nuances	are	employed,	despite	the	use	
of	the	same	syntax.

Amongst	 the	 plurality	 of	materials	 and	 forms	 in	 contemporary	 Turkish	 architecture,	
this	sedate	building,	a	building	with	depth,	a	building	which	has	been	empowered	by	
the	materials	and	expression,	presents	a	simple	and	strong	form,	creating	a	powerful	
example	of	what	can	be	achieved	through	architectural	expression.

1
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finansbank bölge müdürlük binası
finansbank	district	directorate	building

İzmir,	2003

Mimar	 :	Boran	Ekinci	|	Boran	Ekinci	Mimarlık	&	Sibel	Dalokay	Bozer	|	sdb	Mimarlık
Architect 
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Commissioned by
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Finansbank	Bölge	Müdürlük	Binası,	 İzmir	 kent	merkezinin	 sürekli	 dokusunda,	 cadde-
ye	paralel,	bitişik	nizam	bir	parselde,	kuzey-güney	aksında	konumlanmıştır.	Yapı,	plan	
kurgusu	ve	cephe	ifadesinde	işleve	paralel	olarak	net,	yalın	ve	güçlü	bir	anlayışla	bi-
çimlenmiştir.	Bu	yaklaşım	çevrede	uzun	zamandır	var	olan	ve	sokağın	dilini	oluşturan	
yapılarla	olan	ilişkiyi	de	destekler.	Yapı	estetik	ve	teknik	çözümlerin	birlikte	ele	alındığı	
detaylarla	üretilmiştir.	Dar	bir	cepheye	sahip	olan	ofis	yapısı,	bodrum	katta	garaj,	giriş	
ve	 asma	 katta	 banka	 şube	 hizmetleri	 ile	 ara	 katlarda	 ortak	 grupların	 ofis	 işlevlerini	
içerirken,	teras	katında	ise	çok	amaçlı	kafeterya	ve	seminer	mekânlarına	servis	verir.

İzmir’in	Alsancak	semtinde,	Montrö	Meydanı’na	çıkan	Şehit	Nevres	Bulvarı	üzerinde	yer	
alan	Finansbank	Bölge	Müdürlük	Binası,	bitişik	nizamlı	kentsel	bir	doku	içerisinde	ara	
parsel	konumlanmakta	olup	yaklaşık	15	m’lik	bir	ön	cepheye	sahiptir.	Otopark	olarak	
kullanılan	bodrum	kat	dışında,	parselin	bütününe	yayılan	giriş	ve	asma	katları	müşteri	
hizmetlerine	ayrılmış	olup,	bu	iki	kattan	sonra	yapı	arka	cephesinde	parsel	sınırından	
içeriye	doğru	geriye	çekilmekte	ve	arka	tarafında	bir	teras	oluşturmaktadır.

Bu	terasın	üzerinde	yükselen	5	katta	ise	ofisler,	en	üst	çatı	katında	ise	kafeterya	bulun-
maktadır.	Binanın	batar	katından	ulaşılan	arka	teras,	yapı	adasının	ortasında	bulunan	
tarihi	 Felemenk	 Protestan	 Kilisesi’nin	 avlusuna	 bakmaktadır.	 Buna	 ek	 olarak	 yapının	
çatı	katında	da	ön	ve	arka	cephelerde	geriye	çekilmeler	yapılarak	kafeterya	terasları	
oluşturulmuştur.	

Bitişik	nizamlı	bir	doku	içerisinde	konumlanması	nedeniyle	ancak	iki	dar	cepheden	ışık	
alabilen	yapının,	gerek	ışıktan	gerekse	kentin	manzarasından	maksimum	derecede	fay-
dalanabilmesi	 için	 plan	 şemasında	 optimizasyona	 gidilerek,	 tüm	 servis	mekânları	 iki	
sağır	yan	cephede	toplanmış	ve	gün	ışığının	yapının	içerisinde	rahatça	ilerleyebilmesi	
için	katlarda	açık	ofis	plan	şeması	uygulanmıştır.

Yapı,	kurum	kimliğini	yansıtacak	yalın	ve	sade	bir	tasarım	anlayışıyla	ele	alınarak,	asan-
sör	kulesini	gizleyen	düşey	sağır	granit	yüzeyi	ve	gün	ışığının	geçişine	imkân	veren	ince	
yatay	çizgilerle	bölünmüş	geniş	cam	giydirme	cephesi	sayesinde	bu	pragmatik	tavrını	
presizyonu	yüksek,	net	bir	mimari	dil	ile	dışa	vurmaktadır.
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The	Finansbank	District	Directorate	Building	is	located	on	the	north/south	axis	of	a	par-
cel	of	land	that	runs	parallel	to	the	main	road	in	central	Izmir.	Both	the	structure	and	
façade	of	the	building	have	been	constructed	with	a	clear,	simple	and	powerful	app-
roach	that	suits	its	function.	This	approach	also	supports	a	relationship	with	the	older	
buildings,	creating	the	vernacular	of	the	location.	The	building	is	the	result	of	a	combi-
nation	of	aesthetic	and	technical	solutions.	With	its	narrow	façade,	basement	garage,	
bank	services	at	the	entrance	and	mezzanine	floor,	and	offices	for	different	groups	on	
the	upper	floors,	the	building	also	hosts	a	multipurpose	cafeteria	and	seminar	areas	on	
its	terrace.

The	 İzmir	Branch	Building	of	Finansbank	on	the	Boulevard	of	Şehit	Nevres	 leading	to	
Montrö	Square	in	the	quarter	of	Alsancak	is	situated	on	an	intermediate	building	plot	
adjacent	 to	 urban-organized	 structures,	 and	 features	 a	 15-meter	 façade.	 In	 addition	
to	the	basement,	which	is	used	as	a	car	park,	there	is	a	ground	floor	with	a	mezzani-
ne	spread	over	the	entire	plot	dedicated	to	customer	services.	Over	these	two	floors,	
within	the	limits	of	the	parcel,	the	structure	retreats	back	into	itself,	creating	a	terrace	
on	the	rear	façade.	5	floors	of	offices	rise	above	this	terrace,	with	a	rooftop	cafeteria	
on	top	floor.	The	rear	terrace,	which	can	be	accessed	via	the	mezzanine,	overlooks	the	
historical	Flemish	Protestant	Church,	located	in	the	middle	of	the	block.	In	addition	to	
this,	the	walls	on	the	front	and	back	façades	of	the	rooftop	were	set	back	to	create	
terraces	for	the	cafeteria.

As	it	is	placed	between	adjacent	structures	in	a	dense	urban	pattern,	the	building	only	
receives	light	through	two	narrow	facades;	for	this	reason,	there	was	a	need	to	optimi-
ze	the	plan	to	attain	maximum	benefit	from	both	light	and	landscape.	Thus,	all	service	
areas	were	concentrated	on	the	blind	sides,	and	an	open	office	plan	was	implemented	
to	allow	the	daylight	to	easily	penetrate	into	the	building.

The	approach	to	the	building’s	design	is	bare	and	sober,	reflecting	the	corporate	identity	
of	the	institution.	Thanks	to	the	vertical	granite	surface	that	hides	the	blind	side	of	the	
elevator tower and the fine horizontal lines running through the broad glass curtain wall 
of	 the	 façade	 that	allow	daylight	 into	 the	 interior,	a	pragmatic	atmosphere	and	high	
precision	have	been	expressed	in	a	clear	architectural	language.
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Mimar	 :	Nevzat	Sayın	|	NSMH
Architect 

İşveren	 :	Antika	Partners
Commissioned by

göksu ofis
göksu	office

İstanbul,	2006
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Anadolu	yakasında,	Boğaz’a	dökülen	Göksu	Deresi’nin	üzerindeki	yapının	arka	tarafın-
daki	yolun	kenarına	dayanan	sırtlarda	eski	bir	Osmanlı	mezarlığı	var.	Selvilerin	ve	mezar	
taşlarının	dışında	bir	şey	yok.	Sessiz,	sakin,	dingin	bir	yer.	Dere	boyunca	sıralanan	ba-
lıkçı	tekneleri	belli	belirsiz	kıpırtılarıyla	katkıda	bulunuyorlar	yerin	dinginliğine.	Burada,	
dünyanın	en	büyük	metropollerinden	birinin	merkezinde	olunduğu	unutulabilir.	Bina	
daha	önce	burada	bulunan	 iki	küçük	konutun	 izleri	üzerine	 inşa	edildi.	 Evlerden	biri	
eski	bir	ahşap	yapıydı.	Eski	yapının	malzeme,	ölçü,	oran	verilerini	yeni	yapıya	taşımak	
ve	geleneksel	olanla	yeni	bir	şeyin	üretilmesinin	olanaklarını	ve	koşullarını	tartışmak	ilk	
kararlardan	biriydi.	Dışarıyı	olabildiğince	görmek,	ama	dışarıdan	görünmemek	önemli.	
Bunun	için	ahşap	bir	peçeyle	gizliyor	içini	ve	yerin	dinginliğine	bırakıp	kendini,	orada/
gizli	olanı,	ortaya/gün	ışığına	çıkarmak	ve	göz	önüne	sermek	istiyor.

İstanbul’un	Anadolu	Hisarı	ilçesinde	bulunan	Göksu	Deresi’nin	iç	kesimlerinde,	dere	ke-
narında	konumlanan	biri	ahşap	karkas	olmak	üzere	bitişik	nizamdaki	iki	adet	iki	katlı	
mevcut	yapının	yerine	inşa	edilen	bu	rekonstrüksiyon	projesi,	çatı	katı	da	dahil	olmak	
üzere	3	kata	yayılan	toplam	300	m²’lik	bir	ofis	yapısıdır.	Ofis	yapısı,	Anadolu	Hisarı’ndan	
Tarihi	Göksu	Halat	Fabrikası’na	doğru	dere	boyunca	ilerleyen	Kızıl	Serçe	Sokak	üzerinde	
konumlanmakta	olup,	üst	kısmında	Anadolu	Hisarı	Mezarlığı	ve	onun	yoğun	yeşil	doku-
su	bulunmaktadır.			

Dere	boyunca	giderek	incelen	bir	yapı	adası	ve	onun	en	ucundaki	ince	sivri	parsel	üzeri-
ne	inşa	edilen	Göksu	Ofis,	bir	kat	yüksekliğindeki	kot	farkının	oluşturduğu	set	nedeniyle	
yoldan	kopuktur.

Mevcut	 ahşap	 karkas	 yapının	 korunmak	 istenmesi,	 arazinin	Göksu	Deresi’nin	 her	 iki	
yakasından	da	yakından	görülebilmesi	ve	dış	bakışlara	maruz	kalması,	Anadolu	Hisarı	
gibi	kentin	su	ile	çok	özgün	bir	biçimde	ilişki	kuran	en	önemli	tarihi	bölgelerinden	bi-
rinde	konumlanıyor	oluşu	gibi	birçok	etken	yapının	tasarım	sürecinde	doğrudan	etkili	
olmuştur.	

Göksu	Ofis,	ahşap	yapım	geleneği,	mimari	ifade	ve	malzeme	kültürü	gibi	bölgeye	özgü	
deneyim	ve	pratikleri	devam	ettirmek,	yerin	ruhuna	sadık	kalmak	gibi	mimarın	çoğu	
işine	 sirayet	etmiş	etik	 tavrın	en	belirgin	okunabileceği	 işlerinden	birisidir.	 Bu	kaygı-
lar	 ışığında	 yaratıcı	 bir	 rekonstrüksiyon	 denemesine	 girişilmiş,	 ahşap	 karkas	 binanın	
boyutlarının	ve	pencere	oranlarının	yeni	projede	de	devam	ettirilmesi,	ahşap	yüzeyin	
modern	bir	dille	yorumlanarak	tüm	projeyi	sarması	fikri	geliştirilmiştir.	Plan	şemasında	
da	benzer	fenomenolojik	duyarlılık	sürdürülmüş	ve	yapının	yol	tarafındaki	cephesi	ara-
zinin	sivri	ucuna	doğru	kavislendirerek,	bir	ahşap	kayığın	formunu	çağrıştıracak	şekilde	
biçimlendirilmiştir.	Tarihi	yapıya	ek	yapmaktan	farklı	olarak,	bu	iki	binayı	tek	bir	bina	
haline	döndürmek,	yeniden	yapılan	ahşap	karkas	binanın	varlığını	bu	yeni	binada	hâlâ	
hissettirebilmek,	yani	yok	olanı	tekrar	görünür	kılabilmek,	cephede	sürdürülen	mima-
ri	ifade	arayışlarıyla,	gerçekleştirilen	bir	dizi	yüzey	araştırmasıyla	sağlanmıştır.	Yapının	
dereye	bakan	güney	cephesinde	mevcut	ahşap	karkas	yapının	pencere	oranları	ve	ah-
şap	kaplama	mantığı	devam	ettirilerek	kaplamanın	tektoniği	yapının	sivri	ucuna	doğru	
giderek	şeffaflaştırılmış	ve	en	uçtaki	açık	terası	çevreleyen	geçirgen	bir	ekrana	dönüş-
türülmüştür.	Eski	ile	yeni	yapı	arasındaki	bu	geçişlilik	halinin,	diğer	yandan	da	belirgin	
ayrımın	plan	şemasında	da	görünür	olduğu	bu	ifade	arayışının	kapalı	ofis	mekânından	
açık	odaya	dönüştürülmüş	terasa	doğru	da	ısrarla	devam	ettirildiği	görülmektedir.	

Yüzey	ve	kaplama	fikirlerinin	taze	bir	bakışla	sorgulandığı	bu	yapıda,	ahşap	kayıtların	
demir	dikmelerle	birbirine	bağlandığı	jaluzi	benzeri	ekran	yüzeyler,	yapının	diğer	ucun-
da	ahşap	kayıtların	geçme	yaparak	birlikte	çalıştığı	 raf	benzeri	kendi	kendini	 taşıyan	
strüktürlere	dönüşmekte	ve	bu	sayede	gücünü	tekrar	eden	elemanlardan	alan,	sıra	dışı	
bir	derin	yüzey	etkisi	oluşmaktadır.	Bu	oldukça	küçük	yapı;	sahip	olduğu	tüm	bu	duyar-
lılıkları,	tektonik	ve	mimari	ifade	arayışları	nedeniyle	son	yıllarda	Türkiye’de	üretilmiş	
en	etkileyici	yapılardan	biridir.
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On	Göksu	creek,	which	flows	into	the	Anatolian	side	of	the	Bosphorus,	there	is	an	old	
Ottoman	cemetery	by	the	hillside	running	along	the	road	behind	the	structure.	This	is	
a	tranquil	spot	filled	only	with	cypress	trees	and	gravestones.	The	gently	swaying	of	
the	fishing	boats	that	line	the	creek	add	to	the	peaceful	atmosphere.	Here,	it	is	possible	
to	forget	that	one	is	in	the	center	of	one	of	the	largest	metropolises	in	the	world.	The	
structure	was	built	over	the	remains	of	the	two	small	houses	which	once	stood	here,	
one	of	which	was	an	old	wooden	structure.	One	of	the	first	decisions	was	to	transfer	
the	materials,	measurements	and	proportions	of	the	former	structure	to	the	new	one,	
thus	making	new	objects	from	traditional	ones.	Maximizing	what	could	be	seen	of	the	
outside	world	from	within	was	just	as	important	as	preventing	visibility	of	the	interior	
from	the	outside.	Thus,	the	heart	of	the	building	is	covered	with	a	wooden	screen	and,	
abandoning	itself	to	the	stillness	of	the	place,	what	is	hidden	has	been	brought	to	light.	

This	reconstruction	project	was	built	in	Istanbul’s	Anadolu	Hisarı	district	on	the	bank	of	
the	inner	regions	of	Göksu	Creek.	It	was	built	on	the	site	of	two	adjacent	two-story	bu-
ildings,	one	of	which	was	wood-framed.	The	ultimate	structure	was	to	be	an	office	buil-
ding	of	three	floors,	including	the	rooftop,	expanding	over	a	total	of	300	square	meters.	

Göksu	Ofis	was	built	on	the	pointed	end	of	a	gradually	tapering	building	plot	along	the	
stream	and	is	separated	from	the	road	by	a	high	bank,	formed	by	the	elevation;	the	
height	of	this	bank	is	one	floor.

Factors	influencing	the	design	of	the	project	were	the	desire	to	preserve	the	wooden	
frame,	the	fact	that	the	plot	can	be	seen	from	both	banks	of	the	river,	and	thus	is	visible	
from	the	outside,	and	the	fact	that	the	plot	is	located	in	Anadolu	Hisar,	a	place	that	has	
a	unique	relationship	with	the	waterways	of	the	city	and	one	that	is	of	great	historical	
importance.		

Göksu	Ofis	demonstrates	most	clearly	the	ethical	attitude	of	the	architect	which	ex-
tends	 to	most	of	 his	works.	 In	 this	 project	he	has	kept	 in	 spirit	with	 the	 region	by	
perpetuating	specific	regional	experiences	and	practices	like	wooden	building	construc-
tion,	architectural	expression	and	materials	culture.	In	light	of	these	concerns,	the	idea	
was	developed	to	encapsulate	the	entire	project;	in	attempting	to	carry	out	a	creative	
reconstruction,	the	dimensions	of	the	wooden	frame	and	the	proportions	of	the	win-
dows	were	maintained	in	the	new	project,	while	the	wooden	façade	was	interpreted	
in	a	contemporary	language.	On	the	plan,	similar	phenomenological	sensitivities	were	
observed,	and	the	building’s	 façade	that	overlooks	the	road	 is	designed	to	curve	to-
wards	the	narrow	end	of	the	plot	to	be	reminiscent	of	a	wooden	caique.	 Instead	of	
making	additions	to	the	two	historical	buildings,	both	were	transformed	into	one,	and	
the	wooden	frame	was	reconstructed	so	that	the	former	building	might	be	perceived	
in	the	new	one;	that	is,	an	effort	to	make	that	which	had	been	lost	visible,	while	the	
continuing	search	for	an	architectural	expression	in	the	façade	is	provided	by	a	series	of	
surface	surveys.	On	the	southern	façade	overlooking	the	stream,	the	existing	wooden	
frame,	the	proportion	of	the	windows	and	the	wooden	panelling	were	preserved;	the	
tectonics	of	the	covering	on	the	pointed	end	of	the	building	gradually	become	transpa-
rent	and	are	transformed	into	a	translucent	screen	surrounding	the	open	terrace	at	the	
far	end.	The	state	of	persistent	transition	between	old	and	new	and,	on	the	other	hand,	
the	clear	separation	also	visible	in	the	plan	demonstrates	the	search	for	this	expression	
in	the	closed	office	space	that	has	been	transformed	into	an	open	room	and	the	terrace.

In	this	building	where	the	concept	of	the	surface	and	paneling	of	the	building	has	been	
approached	from	a	fresh	perspective,	the	wooden	connecting	elements	and	iron	sup-
ports	connect	one	another	in	shutter-like	screen	surfaces	and	at	the	other	end	of	the	
structure	the	penetrating	wooden	connection	elements	appear	shelf-like,	being	trans-
formed	into	a	self-bearing	structure.	Owing	to	this,	an	unusual	effect	of	a	deep	surface	
which	takes	its	strength	through	repetitive	elements	is	achieved.	This	rather	small	buil-
ding,	with	all	its	sensitivities,	is	one	of	the	most	impressive	buildings	in	recent	years	in	
Turkey	thanks	to	the	search	for	tectonic	and	architectural	expression.		

1
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habertürk medya merkezi
habertürk	media	center

İstanbul,	2008

Mimar	 :	Doğan	Tekeli,	Dilgün	Saklar,	Mehmet	Emin	Çakırkaya,	Nedim	Sisa	|	Tekeli-Sisa	Mimarlık	Ortaklığı
Architect 

İşveren	 :	Ciner	Grup
Commissioned by
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Haberturk	Medya	Merkezi,	Talimhane’de	Abdülhak	Hamit	Caddesi’nde	2006-2008	yılları	
arasında	inşa	edilmiştir.	TV	stüdyoları,	gazete	ve	dergi	yönetim	merkezi	olarak	tasar-
lanan	yapı,	medya	grubunun	değişken	ihtiyaçları	göz	önüne	alınarak,	esnek	kullanıma	
olanak	verecek	şekilde	planlanmıştır.	Yapı	arsanın	tamamını	kullanan	10	bodrum	kat	
içermektedir.	 0.00	 kotu	 üzerinde	 ise	 12	 katlı	 2	 blok	 tasarlanmıştır.	 Cadde	 kotundaki	 
2	blok	aralarında	yeşil	bir	meydan	oluşturarak	Talimhane’nin	sıkışık	dokusu	içinde	bir	
genişleme	alanı	yaratmaktadır.	Alttan	itibaren	8	kat,	1.300	araç	kapasiteli	bir	otopark,	
iki	kat	ise	grubun	TV,	radyo	stüdyoları,	ve	genel	hizmet	alanlarını	barındırmaktadır.	Üst	
yapıdaki	bloklardan	biri	büro,	diğeri	ise	otel	olarak	düzenlenmiştir.

Taksim	Gezi	Parkı’nda	bulunan	Topçu	Kışlası’na	hizmet	veren,	atış	talimlerinin	yapıldığı	
Talimhane	adlı	boşluk,	kışlanın	1939’da	yıkılışının	ardından	Fransız	kent	plancısı	Henri	
Prost’un	hazırladığı	plan	doğrultusunda	modern	konut	ve	apartman	yapılarıyla	hızla	dol-
maya	başlamıştır.	Bu	düzenli	konut	dokusunun	üzerinde	yer	aldığı	düzlüğün	Dolapdere	
semtine	bakan	ucunda	yer	alan	ve	uzun	yıllar	belediyenin	katlı	otoparkı	olarak	hizmet	
veren	yapının	1998	yılında	satılarak	yıkılmasının	ardından,	aynı	alanda	inşa	edilen	Ciner	
Holding’e	 ait	 genel	merkez,	 ofis	 ve	katlı	 otopark	projesi,	 2008	yılında	 tamamlanarak	
hizmet	vermeye	başlamıştır.

Talimhane	semtinin	Dolapdere’ye	bakan	bölümünde,	Abdülhak	Hamit	Caddesi	ile	Yedi	
Kuyular	 Caddesi	 arasında	 kalan	üçgen	 formlu,	 7.593	m²’lik	 arsa	üzerinde	 inşa	 edilen	
Habertürk	Medya	Merkezi	Binası,	iki	blok	olarak	tasarlanan	kompleksin	Dolapdere	tara-
fına	bakan	L	formlu	binasında	yer	almaktadır.	Oldukça	yüksek	kot	farkına	sahip	arsanın	
zemin	kotunun	altındaki	10	katlık	kısmında,	yapılaşma	arsanın	bütününe	yayılmış;	cad-
de	kotunun	üstündeki	kısımda	ise,	12	katlı	2	ayrı	blok	olarak	inşa	edilmiştir.	Ortasında	
avlu	bulunan	L	formlu	blokta,	büyük	bir	medya	grubu	olan	CİNER	Holding’e	ait	medya	
merkezi	bulunmakta	olup,	zemin	kotunun	altındaki	8	katta	1300	araç	kapasiteli	kapalı	
otopark,	2	katta	ise	TV	ve	radyo	stüdyoları	yer	almaktadır.	Diğer	blok	ise	programının	
belirsizliği	nedeniyle	esnek	bir	kurguda	tasarlanmış;	kiralanabilir	ofis	olarak	kullanıla-
cağı	öngörülmesine	karşın,	2011	yılı	sonunda	30	yıllığına	kiralanarak	yaklaşık	300	odalı	
lüks	bir	kent	oteli	olarak	kullanıma	açılmıştır.	Bu	program	değişikliği	sonrasında	1.	ve	 
2.	bodrum	katlarının	konferans	salonları	ve	gece	kulübü	olarak	kullanılabilmesi	için	bazı	
düzenlemeler	yapılmıştır.

Aynı	 kökten	 beslenen	 iki	 ayrı	 gövde	 gibi	 bodrum	 katlarından	 ilişkililenen	 ancak	 üst	
katlarda	bağımsızlaşan	bu	iki	blok,	üçgen	arazinin	kenarlarına	doğru	çekilerek,	bitişiğin-
deki	Boğaziçi	Elektrik	Dağıtım	A.Ş.	Binası	ile	birlikte	Abdülhak	Hamit	Caddesi	üzerinde	
geniş	bir	meydan	yaratmakta,	bölgede	eksik	olan	kamusal	boşluğu	oluşturmaktadır.	
Her	iki	bloğun	da	bu	kamusal	boşluğa	bakan	güney	cepheleri	olabildiğince	şeffaflaştırıl-
mış,	döşeme	hatlarını	örten	beyaz	fibrebeton	şeritler	yapıların	yataylık	etkisini	artırarak	
komplekse	dinamik	bir	etki	kazandırmıştır.	Tasarımcılarının	yalın	ve	modernist	mimari	
tavrı,	bu	iki	kentsel	bloğu	yaratılan	meydan	tasarımı	ile	bütünleştirmekle	kalmamakta,	
metropol	içinde	elegan	bir	modernizmin	hâlâ	mümkün	olabileceğini	de	gözler	önüne	
sermektedir.
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The	Haberturk	Media	Center,	located	on	Abdülhakhamit	Road	in	Talimhane,	was	built	
between	2006	and	2008.	The	building	was	designed	to	house	television	studios	and	
newspaper	and	magazine	management	centers;	it	was	planned	in	a	flexible	manner,	
taking	into	consideration	the	diverse	requirements	of	a	media	group.	The	building	con-
sists	of	10	stories	at	the	lower	level,	while	two	12-story	blocks	have	been	designed	at	
road	level.	The	natural	square	formed	between	the	two	blocks	at	the	road-level	elevati-
on	creates	a	refreshing	area	within	the	constricted	environment	of	Talimhane.	The	first	
eight	floors	form	a	1,300-vehicle	parking	lot,	while	the	top	two	floors	house	the	group’s	
television	and	radio	studios,	and	general	service	areas.	One	of	the	two	blocks	has	been	
designed	to	function	as	an	office,	while	the	other	will	function	as	a	hotel.

The	unbuilt	area	known	as	Talimhane	in	Taksim	Gezi	Park	used	for	rifle	drill	by	the	Top-
cu	Barracks	underwent	rapid	building	of	modern	housing	and	apartment	buildings	in	
line	with	the	plan	prepared	by	the	French	urban	planner,	Henri	Prost,	after	the	demoli-
tion	of	the	barracks	in	1939.	The	building	located	in	this	planned	residential	area	on	the	
edge	of	level	ground	overlooking	the	district	of	Dolapdere	was	used	by	the	municipality	
for	many	years	as	a	multi-storey	car	park	prior	to	its	sale	and	demolition	in	1998.	The	
general	headquarters	of	Ciner	Holding	was	constructed	on	the	same	plot	and	opened	as	
an	office	and	multi-storey	car	park	on	completion	of	the	project	in	2008.

The	Habertürk	Media	Centre	Building,	built	on	a	7,593	square	meter	triangular-shaped	
plot	in	the	Talimhane	district	between	Abdülhak	Hamit	Street	and	Yedi	Kuyular	Street,	
is	located	in	the	L-shaped	building	of	the	complex	designed	as	two	blocks	in	the	sec-
tion	that	faces	Dolapdere.	The	10-floor	section	below	the	ground	level	of	the	plot,	which	
has	significant	difference	in	elevation,	is	spread	over	the	entire	construction	area,	while	
above	street	 level	 there	are	two	separate	blocks	each	consisting	of	12	 floors.	 In	the	
L-shaped	block,	which	has	a	central	courtyard,	 is	 the	media	center	of	Ciner	Holding,	 
a	large	media	group.	Eight	of	the	subterranean	floors	comprise	an	indoor	car	park	with	 
a	capacity	 for	1,300	vehicles	and	the	other	two	consist	of	TV	and	radio	studios.	The	
other	block,	designed	with	a	flexible	set-up	due	to	uncertainty	of	the	end-user’s	pro-
gram,	was	originally	anticipated	as	being	rentable	office	space.	However,	ultimately	it	
is	to	be	leased	for	a	30-year	period	as	of	the	end	of	2011	to	be	used	as	a	luxury	city	
hotel	with	nearly	300	rooms.	After	this	change	in	the	program,	some	modifications	have	
been made to facilitate use of the first and second basement floors as conference halls 
and	a	night	club.	

These	two	blocks,	which	are	connected	via	the	basement	floors	but	detached	on	the	
upper	 floors	 like	two	separate	bodies	 feeding	 from	the	same	root,	 together	with	the	
Boğazici	Electric	Distribution	Inc.	building,	form	a	broad	square	on	Abdülhak	Hamit	Street,	
pulling	the	edges	of	the	triangular	land	together,	and	thus	forming	a	public	space	that	
has	previously	been	missing	in	the	area.	The	southern	façades	of	both	buildings	which	
overlook	the	public	space	have	been	made	as	transparent	as	possible	and	the	white	
fiber-concrete	strips	that	cover	the	joints	give	the	complex	a	dynamic	effect	by	increas-
ing	the	horizontal	impression	of	the	buildings.	The	simple	and	modern	architectural	style	
of	 the	designers	not	only	consists	of	 integrating	the	two	blocks	with	the	plan	of	 the	
square	that	was	created,	but	has	also	demonstrated	that	elegant	modernism	is	still	pos-
sible	within	an	urban	setting.

1
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Mimar	 :	Cem	Sorguç	|	CM	Mimarlık
Architect 

İşveren	 :	IBTECH	&	Finansbank
Commissioned by

ibtech bilgi işlem merkezi genel müdürlüğü
ibtech	information	processing	centre,	general	directorate

Kocaeli,	2009
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Yapı,	Gebze/	Kocaeli	Tübitak	MAM	alanı	içerisinde	yer	alıyor.	Mevcut	işleyişi	 itibariyle	
kampus	formatını	taşıyan	bir	çalışma	şeklinin	olması,	bizi	de	klasik	ofis	binası	işleyişin-
den	farklı	bir	yere	taşıdı.	Bu	mevcut	işleyiş,	başta	istenen	ancak	daha	sonra	gerçekleş-
meyen	etaplama	işlemi	ve	arazinin	güney	ufkundaki	körfez	ile	yeşil	dokuya	doğru	%10	
meyille	uzanan	peyzaj,	tasarımı	etkileyen	kriterler	oldu.	Kampus	formatı	ve	etaplama	
işlemi	yapının	birbirine	köprülerle	bağlanan	parçalı	karakterine	yön	verirken,	alümin-
yum	doğrama	cephe,	dolu	 cephe	konturları,	 kısmi	 çatı	 eğimi,	pencere	boşlukları,	 bu	
arazi	eğimine	referanslandı.	Üç	bloklu	bir	yapının	tek	bir	işletme	olarak	çalışabilmesi	için	
sirkülasyon	şemasına	ayrıca	önem	verildi.

Kocaeli’nin	Gebze	ilçesinin	Barış	mahallesinde	yer	alan	TÜBİTAK	Gebze	Yerleşkesi,	Gebze	
kent	merkezinden	E-5	Karayolu	ve	etrafında	gelişen	Organize	Sanayi	Bölgesi	 ile	ayrıl-
makta	olup,	deniz	kıyısına	kadar	uzanan	800	hektarlık	geniş	bir	alana	yayılmaktadır.	
2005	yılında	IT	şirketi	olarak	kurulan	IBTech,	aynı	yıl	bu	yerleşkenin	60	hektarlık	kısmı	
üzerinde	TÜBİTAK	MAM	Teknoloji	Serbest	Bölgesi	olarak	belirlenen	Tübitak	MAM	Tek-
nokent’ine	taşınmış	ve	2009	yılından	itibaren	inşa	edilen	yeni	IBTech	Bilgi	İşlem	Merke-
zi	Genel	Müdürlüğü	Binası’nda	hizmet	vermeye	başlamıştır.	Henüz	yerleşim	örüntüsü	
oluşturamayacak	kadar	az	sayıda	binanın	inşa	edildiği	bu		eğimli	yerleşke	alanı	içinde	
bulunan	yapı,	bitişiğindeki	Erginoğlu	&	Çalışlar’ın	tasarladığı	Turkcell	Teknoloji	Araştırma	
ve	Geliştirme	Binası	ile	birlikte,	Türkiye	Teknoloji	Merkezi	Binası	etrafında	dönen	daire-
sel	bir	çıkmaz	yol		üzerinde	konumlanmaktadır.	

Teknokent	ve	serbest	bölgelerdeki	planlama	anlayışının	parselasyon	düzeni	 ile	sınırlı	
kalması,	 zaman	 içinde	 inşa	edilen	yapıların	birbirlerine	 referans	vermeden,	kendileri-
ne	ayrılmış	parseller	üzerinde	bireysel	dil	ve	çözümlerle	üretilmeleri,	bu	bireysellikten	
doğan	fragmanlı	örüntü	şeması	ve	bu	örüntüyü	bir	arada	tutan	yol	ağı	gibi	sınırlı	çev-
resel	veriler	dışında	bağlamsal	ilişkiler	kurabilmenin	zorluğu,	tasarımcıların	bağlamlarını	
kendileri	 üzerinden	geliştirmelerini,	 yani	bağlamı	 icat	 etmelerini	 zorunlu	kılmaktadır.	
Bu	ilişkiselliği	inşa	etmek	üzere	sürece,	mekânsal	kurguya	ve	topografyaya	odaklanan	 
CM	Mimarlık,	 işverenin	talebi	doğrultusunda	etaplanabilir	parçalı	kütle	kurgusu	öner-
mek,	bu	parçaları	içe	dönük	bir	kurgu	etrafında	bir	araya	getirerek	kendi	yarattığı	bir	
aralığa	yönelmek,	topografyaya	tutunmak	olarak	da	ifade	edilebilecek	eğimle	olan	iliş-
kisini	gerilimli	hale	getirmek	ve	yapının	formunu	bu	eğim	üzerinden	tanımlamak	gibi	
operatif	müdahale	biçimleri	üzerinden	bağlamsal	çerçevesini	geliştirmektedir.

Toplamda	13.700	m²’lik	inşaat	alanına	sahip	yapının	etaplar	halinde	inşa	edileceği	öngö-
rülen	ancak	eşzamanlı	olarak	uygulanan	üç	parçası,	birbirlerine	kapalı	köprüler	ile	bağ-
lanmakta;	aralarında	peyzaja	ve	manzaraya	doğru	açılan	bir	dış	aralık,	kendi	kendilerini	
seyrettikleri	bir	arayüz	oluşturmaktadır.	Bu	arayüze	bakan	cephelerin	tümüyle	şeffaf	
tasarlanmış	olması	 ve	plan	 şemasında	yatay	 sirkülasyon	hatlarının	bu	aralığa	bakan	
cepheler	boyunca	devam	ettirilmesi,	çalışanların	gün	boyunca	gerçekleştirecekleri	per-
formativ	hareketlerin	ve	bu	eylemlerin	yaratacağı	dinamizmin	izlenebilmesine	imkân	
vermekte,	yaratılan	kesintisiz	şeffaflık	sayesinde	yapıyı	derinlemesine	kesen	çoklu	ba-
kışların	oluşması	sağlanabilmektedir.

Giydirme	cephenin	eğimli	kurgusu,	sıradan	bir	optik	oyun	olarak	algılanmasının	ötesin-
de,	arazinin	eğimini	görünür	kılan	ve	yapının	zeminle	kurduğu	tansiyonlu	ilişkiyi,	yapı-
nın	topografyaya	karşı	direncini	görünür	kılan	ontolojik	bir	tavrı	da	ortaya	sermektedir.

IBTech	Binası,	yapının	strüktüründen	bağımsızlaşan	şeffaf	giydirme	cephelerin	arazinin	
eğimine	paralel	olarak	düzenlenmesi	nedeniyle,	Le	Corbusier’nin	cepheyi	strüktürden	
özgürleştiren	Domino	önerisinden	bu	yana,	Türkiye	mimarlığında	cephe	 ile	strüktürü	
gerilimli	bir	ilişkiye	sokabilen	istisnai	örneklerden	biridir.
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The	 directorate	 is	 located	 in	 the	 Gebze/	 Kocaeli	 Tübitak	MAM	 area.	 As	 the	 existing	
operations	were	in	a	campus	format,	a	departure	from	the	classic	office	building	was	
designed.	The	existing	operation,	the	staging	process	of	which	was	initially	planned,	but	
not	realized,	the	landscape	that	extends	out	to	the	gulf	on	the	southern	horizon,	and	
the	green	texture	on	the	one	in	ten	incline	were	all	criteria	that	influenced	the	design.	
While	the	campus	format	and	staging	process	dictated	the	fragmented	character	of	the	
building,	which	is	connected	via	bridges,	the	aluminum	joinery	façade,	the	filled	façade	
contours,	the	partial	roof	inclination	and	the	window	bays	all	refer	to	the	incline	of	the	
land.	A	special	emphasis	was	placed	on	the	circulation	scheme,	enabling	a	three-block	
building	to	work	as	a	single	unit.

The	Gebze	Campus	of	TÜBITAK,	located	in	the	Barış	quarter	of	Gebze,	Kocaeli,	is	sepa-
rated	from	the	city	center	of	Gebze	by	the	E-5	Highway	and	the	developing	industrial	
zone;	the	campus	expands	over	a	large	area	comprised	of	800	acres	that	extend	to	the	
sea	shore.	IBTech	was	first	established	as	an	IT	enterprise	in	2005,	and	in	the	same	year	
was	relocated	to	60	acres	of	the	Tübitak	MAM	Teknokent	campus,	which	was	designa-
ted	the	TÜBITAK	MAM	Technology	Free	Zone;	since	2009,	IBTech	has	provided	services	
from	the	newly-built	general	management	premises	of	the	IBTech	Data	Processing	Cen-
ter.	The	building,	constructed	in	an	area	where	there	are	few	residential	buildings,	is	
located	on	an	inclined	area.	Built	on	a	circular	cul-de-sac,	it	is	adjacent	to	the	Turkcell	
Technology	Research	and	Development	building	designed	by	Erginoğlu	&	Çalışlar	and	
the	Turkish	Technology	Center.

The	planning	approach	of	Teknokent	and	the	free	zones	was	limited	by	the	parceling	
of	the	land.	The	concern	to	design	without	reference	to	the	buildings	which	had	been	
constructed	over	time	without	planning,	that	is,	the	concern	to	generate	an	individual	
vernacular	and	solution	on	the	allocated	parcels	and	the	necessity	to	establish	contex-
tual	relationships	outside	the	restrictive	environmental	data,	such	as	the	fragmented	
pattern	scheme	that	arose	from	this	 individualism	and	the	road	network	connecting	
this	scheme,	meant	that	the	designers	had	to	develop	the	contextual	relationships	in-
dependently;	in	other	words,	they	had	to	invent	the	context.	In	order	to	establish	this	
relationship,	focusing	on	the	construction	site	and	topography,	CM	Architecture,	propo-
sed	a	staged	construction	of	a	fragmented	mass	in	accordance	with	the	commissioner’s	
request.	 It	was	 proposed	 that	 the	 pieces	 of	 the	whole	would	 be	 brought	 together	
around	an	inner-construction	that	became	a	space	in	its	own	right	using	the	lie	of	the	
land	to	express	the	tension	created	by	the	relationship	with	the	incline.	The	contextual	
framework	was	developed	with	functional	intervention	by	defining	the	forms	in	relati-
on	to	the	incline.

With	a	total	construction	area	of	13,700	square	meters,	the	structure	was	to	be	cons-
tructed	in	stages;	the	three	parts	that	are	connected	by	covered	bridges	were	to	be	
constructed	at	the	same	time.	An	external	space	between	them	opens	onto	the	land-
scape	and	scenery,	creating	an	interface.	The	fact	that	the	façades	which	look	onto	this	
exterior	space	have	been	designed	as	absolutely	transparent,	and	that	the	horizontal	
lines	of	circulation	continue	along	the	facades	of	this	space	in	the	plan	means	that	the	
movements	of	the	employees	during	their	daily	tasks	and	the	dynamism	created	by	
these	actions	can	be	observed	throughout	the	day,	while	the	uninterrupted	transpa-
rency	that	is	created	provides	multiple	perspectives	into	the	depths	of	the	structure.

Beyond	the	perception	of	the	exterior	as	an	ordinary	optical	illusion,	the	inclined	cons-
truction	of	the	façade	brings	the	slope	of	the	terrain	to	the	fore;	the	tense	relationship	
that	the	structure	establishes	with	the	land	allows	us	to	perceive	the	resistance	to	the	
topography	while	also	demonstrating	an	ontological	attitude.

The	transparent	coating	of	 the	 IBTech	building	 is	 independent	of	 the	building	as	the	
façades	are	arranged	parallel	 to	 the	 terrain’s	 incline.	This	structure	 is	an	exceptional	
example	 in	Turkish	architecture	of	 the	creation	of	a	 tense	 relationship	between	the	
structure	and	the	facade	in	accordance	with	Le	Corbusier’s	Domino	proposal	that	the	
façade	should	be	liberated	from	the	structure.	

1
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Mimar	 :	Swanke	Hayden	Connell	Mimarlık	İstanbul	Ofisi	&	Molestina	Architekten
Architect 

İşveren	 :	Tekfen-OZ	Gayrimenkul	Geliştirme
Commissioned by 

levent ofis
levent office

İstanbul,	2010
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Levent	Ofis	Projesi,	mimari	ve	mühendislik	çözümleriyle	çevreye	duyarlı	bir	yapı	olarak	
inşa	edilmiş,	tasarımında	Amerikan	Yeşil	Binalar	Konseyi	(USGBC)	tarafından	verilen	LEED	
sertifikası	kriterleri	kullanılmıştır.	Projede	kabuk	tasarımı,	binanın	ışık	gölge	ihtiyacına	
göre	plantasyon	ile	özelleştirilerek	öne	çıkarılmış,	cephe	çok	katmanlı	bir	sistem	olarak	
tasarlanmıştır.	Plantasyonun	gölgeleme	etkisi,	enerji	verimliliğini	etkileyen	diğer	sistem-
lerle	beraber	enerji	simülasyonu	ile	ölçülmüş,	cam	seçimi,	cephe	tasarımı,	bitki	çeşidi	
ve	yoğunluğu	bu	veriler	çerçevesinde	belirlenmiştir.	Katları	birbirine	bağlayan	iç	bah-
çeler	doğal	havalandırmaya	katkı	sağlayacak	şekilde	konumlandırılmıştır.	Levent	Ofis,	
merkezi	iş	alanındaki	Shell&Core	(Bina	Kabuğu	ve	Çekirdeği)	kategorisinde	LEED	Golds	
sertifikasına	sahip	ilk	A+	ofis	binasıdır.

İstanbul’un	en	önemli	merkezi	iş	alanı	olan	Levent	semtinde,	Büyükdere	Caddesi’ne	pa-
ralel	ilerleyerek	Kanyon	Alışveriş	Merkezi	ile	sonlanan	Harman	Sokak	üzerinde	konum-
lanan	Levent	Ofis	binası,	tasarımından	uygulamasına	kadar	çevre	dostu	olma	kriterleri	
ile	inşa	edilmiş	olması	ve	“Bina	Çekirdeği	ve	Kabuğu”	(Core	and	Shell)	kategorisinde	LEED	
Altın	Sertifikası’na	sahip	Türkiye’deki	ilk	ticari	ofis	binası	olması	nedeniyle,	1990’lardan	
itibaren	bu	bölgede	hızla	inşa	edilmeye	başlanan	diğer	yüksek	katlı	ofis	yapılarından	
farklılaşmaktadır.

Ayrık	düzen	 içinde	yüksek	yoğunluklu,	sıkışık	dokuya	sahip	bir	yapı	adası	 içerisinde,	
ince	uzun	dikdörtgen	formlu	bir	ara	parselde	konumlanan	Levent	Ofis,	ana	girişini	Har-
man	Sokak	üzerindeki	dar	 cephesinden,	diğer	girişini	 ise	arka	 cephesindeki	Ali	 Kaya	
Sokak’tan	almaktadır.	Yapının	dar	cephelerinden	aldığı	bu	iki	giriş	yol	kotundan	yarım	
kat	yüksekte	tutularak,	1.	bodrum	katın	doğal	ışık	alması	sağlanmış	ve	yol	ile	yapı	ara-
sında	oluşan	bu	kot	farkları	nedeniyle	giriş	merdivenleri	birer	köprü	niteliği	kazanmıştır.	
14	katlı	yapının	zemin	altındaki	3	katı	kapalı	otopark	olarak	hizmet	vermekte	olup,	üst	
katları	 ofis	 kullanımına	 ayrılmıştır.	 Konsept	 tasarımı	Molestina	 Architekten’a,	mimari	
projeleri	ise	Swanke	Hayden	Connell	Architects’e	(SHCA)	ait	olan	Levent	Ofis’te,	projenin	
hedefi	olarak	belirlenen	“Bina	Çekirdeği	ve	Kabuğu”nu	tasarlamak	doğrultusunda,	bütün	
ortak	alanlar	elektrik-mekanik	gibi	teknik	sistemlerle	tasarlanmış,	katların	iç	düzenle-
meleri	ise	kullanıcıların	inisiyatifine	bırakılmıştır.

Dar	ve	uzun	bir	forma	sahip	yapıda	iki	adet	çekirdek	bulunmakta	olup,	bunlar	plan	şe-
ması	üzerinde	yatay	ve	düşey	biçimde	konumlandırılarak,	uzun	plan	şemasını	üç	farklı	
bölüme	ayırmaktadırlar.	 Çekirdeklerin	oluşturduğu	bu	bölgelemeye	ek	olarak	her	 iki	
katta	bir	yerleri	değişen	ve	cephelere	bitişik	olarak	konumlandırılan	iki	kat	yüksekliğin-
deki	iç	bahçeler,	hem	kesintisiz	olan	iç	mekân	kurgusunu	bölümlenebilir	kılmakta	hem	
de	doğal	havalandırma	sağlayan	galeriler	olarak	çalışarak,	taze	havanın	katlar	boyunca	
dolaşımını	ve	binanın	her	yönden	nefes	almasını	sağlamaktadır.

Bina	 kabuğu	 için	 çift	 cidarlı	 giydirme	 cephe	 sisteminin	 tercih	 edilmiş	 olması	 yüksek	
yapılardaki	doğal	havalandırma	sorununun	çözümü	için	bir	imkân	yaratmış,	gölgelen-
dirme	sağlamak	amacıyla	bu	sisteme	entegre	edilen	ve	içinde	canlı	bitkilerin	yetiştiği	
konsol	sistemi	sayesinde	de	pasif	iklimlendirme	sağlanmıştır.	Bunun	sonucunda,	bitki-
lendirmenin	boyutları	ve	yoğunluğu	cephelere	göre	değişiklik	göstermiş,	enerji	optimi-
zasyonu	için	doğal	ve	etkin	bir	filtreleme	katmanı	oluşturulmuştur.

Sürdürülebilirlik	ilkeleri	doğrultusunda	yapının	inşa	sürecinde	yerel	ve	geri	dönüştürül-
müş	malzemelerin	 kullanılmasına	 çalışılmış,	 atıkların	 geri	 dönüşümü	ve	 yeniden	de-
ğerlendirilmesi	gibi	kriterler	dikkate	alınmıştır.	Yapıda	su	tasarrufu	sağlamak	amacıyla	
yağmur	suyu	geri	kazanımı	ve	verimli	sulama	sistemleri	tercih	edilmiş	ve	az	su	tüketen	
bitkiler	seçilmiştir.	
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The	Levent	Office	Project	was	constructed	as	an	environmentally	friendly	building	fe-
aturing	unique	architectural	and	engineering	solutions;	the	US	Green	Buildings	Council	
(USGBC)	LEED	certification	criteria	were	used	in	its	design.	In	the	outer	shell,	the	landsca-
ping	was	customized	to	meet	needs	for	light	and	shade,	and	the	façade	was	designed	
as	a	multi-layered	system.	The	effect	of	the	shade	created	by	the	landscaping	and	the	
impact	of	other	systems	on	energy	efficiency	were	measured	using	energy	simulation,	
which	played	a	determining	role	in	the	selection	of	the	glass,	façade	design	and	variety	
and	density	of	plants	used	in	the	construction.
The	 internal	gardens	that	 link	the	floors	are	arranged	so	as	to	enhance	natural	ven-
tilation.	Levent	Ofis	is	the	first	LEED	Gold-certified	A+	office	building	in	the	Shell&Core	
category	in	the	field	of	centralized	offices.	

The	Levent	Office	is	located	in	the	region	of	Levent,	the	most	important	central	business	
area	of	 Istanbul;	 it	 is	positioned	on	Harman	Street,	which	runs	parallel	to	Büyükdere	
Avenue,	and	culminates	at	Kanyon	Shopping	Mall.	The	building	differs	from	other	high-
rise	office	buildings	that	have	been	built	in	the	area	since	the	1990s	due	to	the	environ-
mentally	friendly	criteria	applied	throughout	the	process	from	design	to	construction	
and	the	fact	that	it	is	the	first	commercial	office	building	in	Turkey	to	have	a	LEED	Gold	
Certificate	in	the	“Building	Core	and	Shell”	category.	

Levent	Office	is	positioned	on	a	densely	built	plot	on	a	long	thin	rectangular	parcel	of	
land,	the	main	entrance	being	on	the	narrow	façade	on	Harman	Street,	with	the	other	
entrance	at	 the	 rear	 façade	on	Ali	Kaya	Street.	These	 two	entrances	on	 the	narrow	
sides	of	the	structure	are	half	a	floor	higher	than	the	road	elevation,	allowing	the	first	
basement	level	to	receive	natural	light;	owing	to	the	elevation	difference	between	the	
road	and	the	structure,	the	entrance	steps	act	as	a	bridge.	The	three	floors	below	the	
ground	floor	of	the	14-storied	building	function	as	a	parking	garage,	while	the	upper	
floors	are	 for	offices.	The	concept	design	was	created	by	Molestina	Architekten,	and	
the	architectural	project	by	Swanke	Hayden	Connell	Architects	(SHCA).	Levent	Office	is	
designed	with	technical	systems,	such	as	integral	common	areas	and	electrical-	mecha-
nical	systems	that	are	in	keeping	with	a	building	of	the	“Building	Core	and	Shell”	cate-
gory;	at	the	same	time,	the	interior	designs	have	been	left	to	the	initiative	of	the	users.	

There	are	two	cores	to	the	narrow	and	 long	structure;	 these	are	vertically	and	hori-
zontally-positioned	in	the	plan	and	divide	the	building	lengthwise	into	3	sections.		In	
addition	to	this	division,	there	are	interior	gardens,	measuring	two	floors	high;	these	are	
positioned	in	different	areas	on	every	second	floor,	connected	to	the	facades.	The	gar-
dens	makes	a	continuous	interior	design	installation	possible	and	also	work	as	natural	
ventilation	galleries,	enabling	the	circulation	of	 fresh	air	through	the	floors,	and	thus	
allowing	the	building	to	breathe.

The	double	façade	used	for	the	building	creates	a	solution	for	the	problem	of	natural	
ventilation	 in	 high	 structures;	 passive	 air	 conditioning	 is	 enabled	 through	 a	 console	
system	that	includes	the	live	plants	that	have	been	integrated	into	this	system	to	pro-
vide	shade.	As	a	result,	the	dimensions	and	intensity	of	the	planting	varies	according	to	
the	location,	creating	a	natural	and	active	filter	layer	to	optimize	energy.	

In	keeping	with	principles	of	sustainability,	recycling	and	the	reuse	of	waste	products	
have	been	taken	into	consideration	and	local	and	recycled	materials	have	been	used	
in	the	construction	process.	In	order	to	conserve	water,	rainwater	is	recycled	and	pro-
ductive	irrigation	systems	are	used,	and	plants	that	require	little	watering	have	been	
selected.		

Due	to	this	sensitive	ecological	approach	and	strikingly	flexible	design,	Levent	Office	is	
a	high-rise	that	sets	an	example	for	other	environment-friendly	structures	as	they	gain	
popularity	throughout	the	world.
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Mimar	 :	Kaya	Arıkoğlu	|	Arıkoğlu	Arkitekt
Architect 

İşveren	 :	Mersin	Deniz	Ticaret	Odası
Commissioned by

mersin deniz ticaret odası
mersin	chamber	of	shipping

Mersin,	2002
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MDTO	kentin	uluslararası	bir	 ticari	 kapısı	olarak,	yeni	hizmet	binasıyla	kara	ve	deniz	
arasındaki	 ticareti	 simgelemek	 istedi.	 Yapının	 sade,	 yalın	 ve	 uygulanabilir	 olmasını	
amaçlarken,	rasyonel	ve	dışa	yansıyan	bir	planının	olması	istendi.	Güneyde	daha	şeffaf,	
kuzeyde	daha	“sert	ve	kapalı”	bir	cephe	oluştururken	bulvara	bakan	girişi	açık	balkon	
(revak)	olarak	tasarlandı.	Şeffaf	güney	cephesinin,	bürolara	kesintisiz	deniz	manzarası	
kazandırırken,	denizden	bakıldığında	 “deniz	 feneri”	gibi	göründüğü	düşünülebilir.	Çatı	
katının	panoramik	manzarası	olması	“gemi	güvertesi”	çağrışımı	yaparken,	yapının	alttan	
yukarıya	doğru	açılması	ve	hafiflemesi	sağlandı.	Geleneksel	mimariye	referans	verme-
den,	yöremizin	doğal,	sosyal	ve	kültürel	karakterini	yansıtarak	yapının	işlevsel	ve	aynı	
zamanda	çağdaş	olması	amaçlandı.	

Mersin’in	yüksek	katlı	yapılarla	biçimlenmiş	kıyısı	boyunca	ilerleyen	İnönü	Bulvarı	üze-
rinde	konumlanan	Mersin	Deniz	Ticaret	Odası	Hizmet	Binası,	deniz	 tarafında	bulunan	
ve	kentin	daha	önceki	morfolojisinin	tanığı	olan	iki	katlı,	altı	adet	yapının	oluşturduğu	
dizinin	 arasında	 inşa	 edilmiş.	 Yanındaki	 diğer	 yapılardan	 farklı	 olarak,	 yola	 bitişmek	
yerine	bulvara	ve	kente	mesafeli	duran	ve	bu	sayede	de	ön	bahçe	olarak	kullanılan	bir	
ara	boşluk	yaratabilen	MDTO	Hizmet	Binası,	oluşturduğu	bu	hassas	aralığı,	birinci	kat	
döşemesinin	uzantısı	niteliğindeki	betonarme	bir	köprü	ile	geçmekte.	Mimarı	tarafından	
“karaya	 yanaşmış	 gemi”	metaforu	 doğrultusunda	 biçimlendirilen	 yapı	 bu	 bağlamda,	
tümüyle	kapalı	zemin	kat	ve	üstünde	yer	alan	 iki	piano nobile	sayesinde	üst	katlara	
çıktıkça	şeffaflaşmakta	ve	gölge	sağlayan	uçucu	bir	pergola	ile	sonlanmakta.

Yalın	 ve	net	 bir	 estetik	 dile	 sahip	 hizmet	binası,	 birbiriyle	 karşıt	 gibi	 duran	 iki	 farklı	
tasarım	yaklaşımını	bilinçli	 bir	 şekilde	bir	 araya	getirmeyi	denemesi	 açısından	 ilham	
vericidir.	Gerek	plan,	gerek	kesit,	gerekse	cephe	kurgusunun	kara	ve	deniz	 tarafında	
farklılaştırılmış	olmasına	karşın	yapının	bütünselliği	yetkin	bir	biçimde	yaratılabilmiştir.	
Deniz	cephesinde,	baza	işlevi	gören	masif	zemin	katın	üzerinde	yer	alan	iki	piano	nobile	
katı	şeffaf	yatay	bantlar	olarak	modernist	bir	estetikle	ele	alınmasına	karşın,	tümüyle	
simetrik	bir	düzende	kurgulanmıştır.	Buna	karşın	bulvar	tarafındaki	masif	etkiye	sahip	
iki	katlı	giriş	cephesi,	oluşturulan	aritmik	boşluklar	sayesinde	asimetrik	bir	kurguda	ele	
alınarak,	loggia	olarak	çalışan	yarı	kapalı	balkonlar	olarak	yorumlanmıştır.	

Plan	kurgusunda	kesintisiz	dolaşımı	sağlayan	mekânsal	şeffaflık	ile	bakışın	Akdenizi	ufki	
olarak	tarayabilmesini	mümkün	kılan	maddesel	şeffaflaşlık,	yerlerini	servis	mekânları	
ve	merdivenden	oluşan	sirkülasyon	hattı	boyunca	düşeyliğe	bırakmakta	ve	gözün	dış	
dünya	ile	kurduğu	ilişki	dikey	yönde	kurulmaktadır.

Cephe	dilinde	simetri	ve	asimetri,	plan	kurgusunda	doluluk	veya	şeffaflık,	kesitte	dola-
şımın	yataylığı	veya	düşeyliği	olarak	kendini	gösteren	bu	cezbedici	çelişki,	brüt	beton	
döşemelerin	cephede	yarattığı	süreklilik	sayesinde	bertaraf	edilmiş,	ama	mimari	ifade	
anlamında	da	bir	o	kadar	gerilimli	hale	getirilmiştir.	

Göreceli	olarak	oldukça	küçük	boyutlara	sahip	olmasına	karşın,	zekice	tasarlanmış	bu	
ikircikli	ve	muğlak	yapısı	sayesinde	MDTO	Hizmet	Binası,	presizyonu	yüksek	imgeselli-
ğinin	yanı	sıra	yoğun	iç	mekân	algısına	ve	bilişsel	deneyime	de	imkân	verebilmektedir.
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With	its	new	service	building,	the	Mersin	Chamber	of	Shipping	wanted	to	symbolize	the	
city’s	trade	between	land	and	sea.	While	designing	a	plain	and	functional	building,	a	ra-
tional	plan	that	would	be	reflected	outwards	was	desired.	We	created	a	more	transpa-
rent	façade	to	the	southern	aspect,	with	a	“rougher	and	closed	in”	façade	to	the	north.	
The	entrance	facing	the	boulevard	was	designed	as	a	portico.	The	transparent	southern	
façade	appears	like	a	“lighthouse”	from	the	sea,	while	providing	an	uninterrupted	sea	
view	from	the	offices.	A	panoramic	view	which	evokes	being	“on	deck	at	sea”	is	provi-
ded	from	the	rooftop;	the	building	opens	from	the	base	to	the	top,	giving	a	feeling	of	
lightness.	A	functional	and	modern	design	that	reflects	the	natural,	social	and	cultural	
character	of	our	region	without	referring	to	traditional	architecture	was	preferred.
 
The	Mersin	Chamber	of	Shipping	Service	Building,	positioned	on	İnönü	Boulevard,	a	stre-
et	that	proceeds	along	the	shore	and	which	is	defined	by	high-rise	buildings,	nestles	
among	the	six	two-story	buildings	standing	along	the	front	that	have	borne	witness	
to	the	earlier	morphology	of	the	city.	The	MDTO	(Mersin	Chamber	of	Shipping)	Service	
Building	is	set	back	from	the	line	of	other	structures	along	the	roadside,	thus	creating	a	
space	used	as	a	garden.	This	delicate	space	can	be	accessed	via	a	concrete	bridge	that	
extends	from	the	paving	of	the	first	floor.	Designed	by	the	architect	in	keeping	with	the	
metaphor	of	a	“docked	ship”,	the	clad	ground	floor	and	the	two	piano	nobile	above	it	
create	a	transparency	that	increases	towards	the	upper	floors.	The	structure	ends	with	
a	pergola,	providing	shadow	play;	the	pergola	seems	ready	to	take	off	at	any	moment.	

With	its	simple	and	clear	aesthetic	language,	the	service	building	is	inspiring,	as	it	cons-
ciously	tries	to	combine	two	contradictory	design	approaches.	Unity	has	been	achieved	
in	the	building	through	differentiation	of	the	plan,	intersection	and	façades	on	both	the	
landward	and	seaward	sides.	Although	on	the	seaward	side	the	two	piano	nobile	floors	
over	the	solid	ground	floor	serving	as	a	base	have	been	approached	from	a	modernist	
aesthetic	to	form	transparent	bands,	the	building	has	been	constructed	in	a	completely	
symmetrical	manner.	In	contrast	to	this,	the	two-story	entrance	façade	on	the	boule-
vard	side,	which	has	a	solid	effect,	has	been	approached	in	an	asymmetrical	way	with	
arrhythmical	spaces,	created	by	semi-open	balconies	that	function	as	loggia.	

The	spatial	transparency	that	creates	the	continuous	circulation	in	structure	and	the	
transparency	of	the	material	that	enables	the	eye	to	scan	the	Mediterranean	horizon,	
give	over	to	the	vertical	on	the	line	of	circulation;	the	latter	is	formed	by	the	service	
sites	and	stairs.	The	relationship	of	the	eye	with	the	outer	world	here	has	been	estab-
lished	on	the	vertical.

The	charming	contradiction	of	symmetry	and	asymmetry,	solidity	and	transparency	in	
the	building,	as	well	as	the	horizontal	and	vertical	aspect	of	the	circulation	intersections,	
has	been	eliminated	thanks	to	the	continuity	created	by	the	brute	concrete	cladding	
on	the	facades.	However,	in	architectural	terms,	an	equal	amount	of	tension	has	been	
created.	

Despite	its	relatively	small	proportions,	owing	to	the	clever	design	and	the	ambivalent	
and	ambiguous	construction,	the	MDTO	Service	Building	enables	an	expansive	indoor	
perspective	and	cognitive	experience,	as	well	as	presenting	high	precision	fiction.	

1

2

3
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Mimar	 :	Nevzat	Sayın	|	NSMH
Architect 

İşveren	 :	D	Yapı
Commissioned by

ortadoğu otomotiv genel müdürlük ve ofis yapısı
ortadoğu	automotiv	headquarters	

İstanbul,	2011



197

✎

Günlük	çalışma	alanlarının	3	kata	yayılmasına	karşılık,	toprak	altında	olmalarına	rağmen	
gün	ışığı	alan	yemek,	seminer,	konferans,	kütüphane	ve	spor	mekânlarının	ortak	fuaye-
ler	çevresinde	yer	almasına	dayalı	kullanım	kararlarına	bağlı	olarak	geliştirilen	yerleşim	
düzeniyle	oluşturulan	yapı,	kütle	etkileri	açısından	neredeyse	anonim	özelliklere	sahip	
olmasının	yanı	sıra,	kendine	has	ve	“benzersiz”	olma	özelliklerini	de	taşıyor:	her	zaman	
yapmak	istediğimiz	gibi,	alışkanlıkların	içinden,	tanıdık	bir	“yeni”.

İstanbul’un	Anadolu	yakasında,	Boğaziçi	Köprüsü’nün	devamında	İstanbul	Çevre	Yolu	ile	
Şile	Otoyolu’nun	kesiştiği,	Altunizade	Kavşağı’nın	hemen	kenarında	konumlanan	Orta-
doğu	Otomotiv	Genel	Müdürlük	ve	Ofis	Yapısı,	Üsküdar	ilçesine	bağlı	Burhaniye	semtinin	
kapalı	konut	siteleri,	bahçeli	tekil	konut	yapıları	ve	Şile	Otoyolu	üzerinde	zaman	zaman	
beliren	ofis	ve	yönetim	yapılarıyla	karakterize	olan	seyrek	dokusu	içinde	yer	almakta-
dır.	Çevre	verilerini	değerlendirmeyi	ve	yerin	ruhunu	ortaya	çıkarmayı	tasarımlarında	
sıklıkla	ele	alan	tasarımcı	için,	bölgenin	sahip	olduğu	bu	anonim	karakter,	tasarımı	yön-
lendiren	başat	verilerden	biri	olmuştur.	

Şile	Otoyolu	üzerinden	giriş	alan	ve	 İstanbul	Çevre	Yolu	boyunca	devam	eden	yakla-
şık	150	m	uzunluğa	sahip	dar	bir	parsel	üzerinde	inşa	edilen	bu	monolitik	yapı,	Doğan	
Holding’e	bağlı	Ortadoğu	Otomotiv	Genel	Müdürlüğü’ne	de	ev	sahipliği	yapmaktadır.	Şile	
Otoyolu’na	paralel	olarak	ilerleyen	Hacı	Reşit	Paşa	Sokağı’ndan	da	tali	bir	giriş	alan	yapı,	
ince	uzun	parsel	boyunca	devam	eden	yaklaşık	80	m	uzunluğunda	iddialı	bir	kütleye	
ve	 iki	 avlulu	 klasik	 bir	 plan	 şemasına	 sahiptir.	 Zemin	 üstünde	 3	 katlı	 gözüken	 yapı-
nın,	 yeraltında	arazinin	 imar	 sınırlarına	kadar	 yayılan	2	katı	 daha	bulunup,	 toplamda	 
12.200	m²’lik	kapalı	 inşaat	alanına	sahiptir.	Neredeyse	19.	yüzyılın	iç	avlulu	klasik	ağır	
kışla	yapılarını	hatırlatan	bu	monoblok	yapı,	dışarıya	kapalı	etkisi	veren	içe	dönük	bir	
mekân	kurgusuna	ve	bir	sirkülasyon	kolunun	ayırdığı	iki	iç	avlu	etrafında	gelişen	dola-
şım	şemasına	sahiptir.

Yönetim	merkezinden	beklenecek	kurumsal	imaj,	ciddiyet	ve	ağırbaşlılığın	konstrüktif	
bir	dil	 ile	yaratılmaya	çalışıldığı	yapıda,	 ”tasarlanmış	anonimlik”	olarak	tanımlanabile-
cek	mütevazı	bir	tasarım	yaklaşımının	izleri	de	görülmektedir.	Bu	tasarım	anlayışı	bir	
yandan	şıklık,	çarpıcılık	gibi	etkilemek	üzere	geliştirilen	tasarım	efektlerine	prim	ver-
memeyi	ve	yalınlık,	sadelik	ve	sıradanlığın	peşinde	koşmayı;	diğer	yandan	ise	gündelik	
olanın	aşinalığı	içinden	süzülen	bilgileri	güncelleyebilmeyi	ve	aynı	zamanda	da	yabancı	
olmayan	bir	“yeniyi	üretme	biçimi”ni	de	mümkün	kılmaktadır.	Bu	sayede	yeni	olmasına	
karşın	hâlâ	anonim	kalabilen	ve	içinde	yeşerdiği	yerin	ruhuna	göre	biçimlenmiş,	yeni	bir	
tür	bağlamsallığın	inşası	da	mümkün	olmaktadır.

Aşinalığı	bozmak	ve	anonimliği	yeniden	üretmek	üzere	tasarımcılar,	yapının	büyüklüğü	
ve	yaklaşık	80	m	boyunca	devam	eden	kesintisiz	yüzeyini	bir	tasarımsal	iddiaya	dönüş-
türmüşler	ve	diziselliği	tasarımın	başat	bileşeni	haline	getirmişlerdir.	Bu	cüretkâr	iddiayı	
mümkün	kılan	ise,	tekrar	eden	eleman	ve	modüllerin	kendi	tikelliklerinin	ötesinde	yeni	
anlam	dizgeleri	kurabilmeleridir.	Öte	taraftan	bu	tasarımsal	ısrar,	tekrar	eden	betonar-
me	strüktür	sisteminin	yapının	cephesini	nasıl	oluşturabileceğini,	taşıyıcı	sistem-cephe	
ikiliği	arasındaki	klasik	hiyerarşik	yapının	nasıl	tersyüz	edebileceğini	gözler	önüne	ser-
mesi	açısından	öğreticidir.

Yalın	 olduğu	 kadar	 yıkıcı	 da	 olan	 bu	 tasarım	 yaklaşımıyla	 biçimlendirilmiş	 Ortadoğu	
Otomotiv	Genel	Müdürlük	ve	Ofis	Yapısı,	 güncel	mimarlık	ortamı	 içerisinde	düşünsel	
yatırımını	mimari	ifade	üzerine	yapan	istisnai	örneklerden	biridir.
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The	allocation	of	space	in	this	building	is	based	on	application	decisions	to	spread	office	
workspace	over	three	floors	while	dining,	seminar,	conference,	library	and	sports	faci-
lities	are	placed	around	a	common	foyer	providing	them	with	daylight	despite	being	
underground.		In	addition	to	a	certain	anonymity	lent	by	the	mass	effects,	the	structure	
also	has	features	that	are	special	and	unique.	As	always,	we	strive	to	give	a	new	twist	
to	the	familiar.		

The	new	management	structure	of	Doğan	Holding	is	positioned	on	the	Anatolian	side	
of	Istanbul,	near	the	Altunızade	Intersection,	where	the	Istanbul	Ring	Road	meets	the	
Bosphorus	Bridge	and	the	Şile	Motorway;	it	is	located	among	the	gated	communities,	
detached	houses	with	gardens,	and	 the	occasional	office	or	management	structures	
defining	the	Şile	Motorway	that	characterize	the	sparsely	built	texture	of	the	Burhaniye	
district	of	Üsküdar.	The	anonymous	characteristic	of	the	area	was	one	of	the	principal	
inputs	that	assisted	the	designer,	who	took	 into	account	the	environmental	data,	 in	
revealing	the	soul	of	the	location.	

This	monolithic	structure	accessed	from	the	Şile	Motorway	and	built	on	a	narrow	150-	
meter	long	parcel	running	along	the	Istanbul	Ring	Road	also	houses	the	Ortadoğu	Au-
tomotive	Headquarters,	affiliated	with	Doğan	Holding.	Also	accessed	from	a	side	road	
parallel	 to	 the	Şile	Motorway	on	Hacı	Reşit	Paşa	Street,	 the	structure	has	a	classical	
scheme	with	an	assertive	mass	80	meters	in	length	continuing	over	a	long,	narrow	plot	
and	two	courtyards.	In	addition	to	the	3	floors	that	are	above	ground,	the	structure	has	
two	floors	below	ground	level,	stretching	to	the	edges	of	the	building	site,	making	a	
total	of	12,200	square	meters	of	interior.	This	mono-block	structure,	with	an	inner	court	
yard,	almost	reminiscent	of	the	strong	classical	19th	century	barrack	structure,	has	an	
introverted	space	installation	and	a	circulation	scheme	expanding	around	the	two	inner	
courts.				

Indications	of	a	modest	design	approach,	which	can	be	defined	as	“designed	anonym-
ity”,	are	to	be	found	in	the	structure;	here	there	is	a	corporate	image	of	gravity	and	
solemnity,	as	 is	only	to	be	expected	from	a	management	center,	presented	through	
a	 constructive	 language.	 This	 design	 approach,	while	 not	 giving	 credence	 to	 design	
effects	that	have	been	developed	in	order	to	impress	such	as	being	smart	or	striking,	
rather	 searches	 for	 simplicity,	 austerity	and	ordinariness,	while	updating	 the	 filtered	
data	 through	 the	 familiarity	of	our	daily	 lives,	enabling	an	unfamiliar	 “new	mode	of	
production”.	Thus,	while	it	has	been	possible	to	create	something	new,	the	structure	
still	remains	anonymous,	shaped	according	to	what	takes	root	in	the	soul,	thus	making	
a	new	type	of	conceptual	construction	possible.

In	order	to	reproduce	de-familiarization	and	anonymity,	the	continuous	surface,	meas-
uring	80	meters,	and	the	dimensions	of	 the	structure	have	been	transformed	 into	a	
design	statement	that	has	become	a	principal	part	of	the	paradigmatic	design.	What	
has	made	this	daring	statement	possible	is	that	beyond	the	recurring	elements	and	the	
partiality	of	the	modules	there	is	an	ability	to	establish	a	paradigm	in	a	new	meaning.	
On	the	other	hand,	this	insistence	in	the	design	is	instructive	as	to	how	the	repetitive	
concrete	structural	system	creates	the	façade	of	the	structure	and	how	the	classical	
hierarchy	of	the	structure,	caught	between	the	dilemma	of	the	carrier	system	and	the	
façade,	can	be	inverted.

With	a	design	approach	that	is	as	simple	as	it	is	destructive,	the	Ortadoğu	Automotive	
Headquarters	 is	an	exceptional	example	within	the	contemporary	architectural	envi-
ronment	of	the	intellectual	investment	in	architectural	expression.
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Mimar	 :	Mehmet	Soylu,	Ümit	Öz,	Mete	Öz	|	Uz	Mimarlık	Atölyesi
Architect 

İşveren	 :	TESKOMB
Commissioned by

teskomb hizmet binası
teskomb	service	building

Ankara,	2005



203

✎

2000	Yılında	açılan	Ulusal	Mimari	Proje	Yarışması	sonucu	162	proje	arasından	seçilerek	
elde	edilen	konsept	proje,	Cinnah	Caddesi	 ile	Göreme	Sokağı	arasında	kalan	 iki	 imar	
parselinin	birleştirildiği	arsa	için	tasarlanmıştır.	Uygulama	projeleri	aşamasındamal	sa-
hibinin	konaklama	işlevini	iptal	etmesiyle	Cinnah	Caddesi’nden	Göreme	Sokağı	tarafına	
açılan	ve	düşey	sirkülasyonu	da	içine	alan	ortak	mekân	üst	katlara	kadar	taşınarak,	iki	
giriş	 cephesini	 ve	katları	birbirine	bağlayan	bir	omurga	olarak	kullanılmıştır.	Göreme	
Sokağı	ve	Cinnah	Caddesi	cephelerinde	mekânsal	özelliklerine	göre	farklı	pencere	boş-
lukları	kullanılmış	olup	büyük	masiflikler	 ile	orta	boşluk	mekânı	vurgulanmıştır.	Bina	
2008	yılı	Ulusal	Mimarlık	Ödülleri	Yapı	Dalında	Ödüle	aday	gösterilmiştir.

Ankara’nın	Çankaya	semtinde,	kentin	en	önemli	caddelerinden	biri	olan	Cinnah	Cadde-
si	 ile	Göreme	Caddesi’nin	oluşturduğu	üçgen	yapı	adası	üzerinde	yapılması	planlanan	
Tükiye	 Esnaf	 ve	 Sanatkarlar	Kredi	 ve	Kooperatifleri	 Birlikleri	Merkez	Birliği	 Binası	 için	
2000	yılında	açılan	Ulusal	Mimari	Proje	Yarışması’nda	birinci	olan	konsept	proje,	parsel	
boyutunun	sınırlılığı	ve	aşırı	yüklü	programına	karşın	iç	mekânında	yarattığı	galeri	boş-
luğu	sayesinde	Şili	Meydanı’nı	Cinnah	Caddesi’ne	bağlayan	Gelibolu	Sokak’ı	yapının	arka	
tarafındaki	Göreme	Sokak’ına	ve	ardındaki	Gül	Bahçesi	Parkı’na	görsel	olarak	bağlamayı	
önermiştir.

Merkez	Birlik’in	yönetim	birimleri,	üyelerin	eğitimine	yönelik	mekânlar,	uluslararası	iliş-
kiler	ofisi,	bilgi-işlem	merkezi	gibi	birimleri	içeren	idare	binası;	toplantı	ve	sergi	aktivite-
lerinin	gerçekleştirileceği	ortak	mekânlar	ve	üyelerin	ağırlanacağı	30	odalı	Esnaf	Evi	adı	
verilen	konaklama	birimlerinden	oluşan	yapı	 ihtiyaç	programı,	uygulama	aşamasında	
konaklama	biriminin	iptal	edilmesi	nedeniyle	revize	edilmiş,	yapının	merdiven	ve	ko-
ridor	gibi	sirkülasyon	elemanları	ile	doğu-batı	aksında	çatı	katına	kadar	ikiye	ayrılması	
fikri	ise	devam	ettirilmiştir.

İki	imar	parseli	üzerine	yayılan	ve	5.100	m²’lik	inşaat	alanına	sahip	9	katlı	yapının	yer	al-
tında	bulunan	4	katından	en	alttaki	3’ü	otopark	olup,	zeminin	altındaki	katta	ise	toplantı	
salonu	ve	ona	ait	fuaye	yer	almaktadır.	Giriş	katının	üstündeki	katlarda	genel	başkan	ve	
ofis	birimleri	yer	alırken,	en	üst	katta	geriye	çekilerek	iki	cephesinde	de	teras	oluşturan	
tonoz	formlu	yemekhane	bulunmaktadır.	

Farklı	programların	kendilerini	cephede	hissettirmeleri	amacıyla	üçlü	cephe	düzeni	ile	
tasarlanan	yarışma	projesi,	uygulama	aşamasında	bazı	programların	iptal	edilmesi	ne-
deniyle	 değiştirilmiş,	 cepheler	 orta	 galeri	 boşluğunu	 daha	 da	 vurgulu	 hale	 getirecek	
şekilde	masif	olarak	ele	alındığından,	sahip	olduğu	parçalı	kompozisyonun	da	etkisiy-
le	 heykelsi	 bir	 görünüm	kazanmıştır.	 Yapı	 sahip	 olduğu	 dinamik	 formlar	 ve	 çoğulcu	
dili	 sayesinde	 içinde	yer	aldığı	kentsel	dokunun	monotonluğu	 ile	 tansiyonlu	bir	 ilişki	
kurmakta,	kentsel	şeffaflık	fikrini	plan	şemasında	ve	cephesinde	vurgulayarak	kentsel	
bağlamını	başarıyla	inşa	etmektedir.
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This	project,	selected	from	among	the	162	project	proposals	submitted	to	a	national	
architecture	project	 competition	 in	2000,	was	designed	 for	 the	 land	connecting	 two	
building	plots	located	between	Cinnah	Road	and	Göreme	Street.	With	the	cancellation	
of	the	residential	function	of	the	land	during	the	planning	stage,	the	common	space,	
which	opens	onto	Göreme	Street	from	Cinnah	Road	and	encompasses	the	horizontal	
circulation,	was	extended	to	the	upper	floors	to	enable	its	use	as	a	spine	linking	to-
gether	the	two	entrances	and	floors.	A	variety	of	window	openings	have	been	used	
on	the	Göreme	Street	and	Cinnah	Road	façades	in	keeping	with	spatial	requirements,	
and	the	solid	areas	between	these	emphasize	the	central	space	between	the	buildings.	
The	building	was	nominated	for	the	2008	National	Architecture	Awards	in	the	Building	
Category.

In	the	quarter	of	Çankaya	in	Ankara,	the	triangular	construction	parcel	formed	by	the	
conjunction	of	Cinnah	Street,	a	major	thoroughfare	in	the	city,	and	Göreme	Street	was	
allocated	for	the	Central	Union	Building	of	the	Turkish	Tradesman	and	Artisans	Loans	
and	Cooperatives	Association’	(TESKOMB).	In	the	2000	National	Architectural	Competiti-
on,	the	winning	project	concept	overcame	the	limitations	imposed	by	the	parcel	and	
the	intense	program.	This	concept	proposed	a	visual	connection	with	Gelibolu	Street,	
connecting	it	to	Şili	Square	and	Cinnah	Street,	while	the	rear	of	the	building,	through	a	
gallery	space	created	in	the	interior,	offers	a	connection	with	Göreme	Street	and,	be-
yond	this,	Gül	Bahçesi	Park.

The	Central	Union’s	management	units,	functioning	as	training	places	for	members,	as	
well	as	an	 international	 relations	office	and	data	processing	center,	are	contained	 in	
the	administration	building	units;	meetings	and	exhibitions	are	carried	out	in	common	
areas.	The	proposed	program	for	a	30-room	accommodation	unit	for	members,	to	be	
known	as	Esnaf	Evi,	was	abolished	during	the	implementation	phase,	thus	leading	to	
a	revision.	Circulation	elements	of	the	building	like	the	staircase	and	the	hallway	and	
the	idea	of	dividing	the	building	into	two	up	to	the	top	floor	on	an	east-west	axis	have	
been	maintained.

Expanded	over	a	double	construction	parcel	and	covering	a	construction	area	of	5,100	
square	meters,	the	nine-floored	building	has	four	floors	underground,	three	of	which	
have	been	allocated	to	parking	space;	on	the	first	subterranean	floor,	there	is	a	mee-
ting	room	and	a	foyer.	The	General	Managers	office	and	other	office	units	are	located	
above	the	ground	floor,	and	on	the	top	floor,	whose	walls	have	been	set	back	to	form	
a	terrace	on	each	of	the	two	façades,	there	is	a	vaulted	dining	hall.	

So	as	to	ensure	that	all	the	different	programs	are	perceived	throughout	the	façade,	
the	competition	project	was	designed	with	a	triple-fronted	scheme;	however,	this	was	
changed	due	to	certain	programs	being	cancelled	during	the	 implementation	phase.	
The	 façades	were	handled	as	 a	mass,	 in	order	 to	highlight	 the	 space	 in	 the	middle	
gallery,	and	the	effect	has	created	a	fragmented	composition	with	a	sculptural	appe-
arance.	With	 its	dynamic	forms	and	the	pluralistic	 language	that	establishes	a	tense	
relationship	with	the	monotony	of	the	urban	texture	of	its	surroundings,	and	with	the	
idea	of	urban	transparency	emphasized	in	the	plan	and	on	the	façade,	the	building	is	a	
successful	example	of	construction	in	the	urban	context.
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Mimar	 :	İ.	Kerem	Erginoğlu,	Hasan	C.	Çalışlar	|	Erginoğlu	&	Çalışlar
Architect 

İşveren	 :	Medina	Turgul	DDB
Commissioned by

tuzambarı medina turgul ddb

İstanbul,	2009
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Önceden	Tekel’e	ait	olan	Tuzambarı’nın	“Medina	-	Turgul	DDB”	tarafından	kiralanmasıyla	
birlikte,	binanın	kapsamlı	restorasyon	ve	dönüşüm	projeleri	hazırlanmış	ve	160	kişinin	
çalıştığı	bir	alan	yaratılmıştır.	Restorasyon	kapsamında	Tuzambarı’na	zarar	vermeden	
yapının	170	yıllık	kirini	ortadan	kaldırmak	için	kimyasal	çözümler	üretilmiş,	taş	duvar	
derzleri	yıkanmış,	analizler	sonucu	karar	verilen	solüsyonlarla	kuvvetlendirilmiş,	yıkıl-
mış	ve	zarar	görmüş	 taşlar	yeniden	örülerek	 restore	edilmiştir.	Yapı	 içinde	 iletişimin	
kesintisiz	devam	edebilmesi	için,	önerilen	4	galeri	çelik	köprülerle	birbirine	bağlanmış,	
yapının	özgün	dokusunu	korumak	adına	dekoratif	unsurlardan	kaçınılmıştır.	Taş	kabuk,	
üzerine	Tekel	tarafından	yapılan	çelik	çatı	ve	sonradan	eklenen	tüm	çelik	elemanlar	gibi	
müdahaleler	farklı	renklerle	katman	katman	okutulmuştur.	Ortaya	çıkan	sonuç,	yaratıcı	
bir	iş	sahasına	uygun,	çalışanlarına	bireysel	alanlar	yaratan,	modern	ama	korumacı	bir	
çözümdür.	

DDB	Medina	Turgul	Reklam	Ajansı’nın	ofisi	için	2003	yılında	Levent’teki	bir	binanın	giriş	
ve	dördüncü	katlarını	düzenleyen	Erginoğlu	&	Çalışlar	Mimarlık,	şeffaf	bölücüler	ile	ke-
sintisiz	görüşün	ve	mekânsal	sürekliliğin	sağlandığı,	kotlar	ile	zenginleştirilmiş	açık	ofis	
mantığını,	ajansın	yeni	çalışma	yeri	için	kiraladığı	dört	büyük	galeri	boşluğundan	oluşan	
Kasımpaşa’daki	tarihi	depo	yapısının	renovasyonu	ve	ofis	mekânına	dönüştürme	süre-
cinde	de	başarıyla	uygulamışlardır.	

Haliç’teki	eski	kıyı	çizgisine	yakınlığı	ve	taş	duvarlarının	kalınlığı	nedeniyle	baruthane	
olarak	kullanıldığı	düşünülen	depo	yapısının,	Tekel	tarafından	uzun	yıllar	alkol	ve	tütün	
deposu	ve	son	olarak	da	tuz	ambarı	olarak	kullanıldığı	bilinmektedir.	Tekel	işletmeleri-
nin	özelleştirilmesi	sonrasında	el	değiştiren	ve	bugünkü	kullanımı	için	uzun	süreli	olarak	
kiralanan	depo	yapısının	restorasyonuna	2008	yılında	başlanmış,	6	ay	sonra	ofis	yapısı	
olarak	hizmet	vermeye	başlamıştır.

Mevcut	ambar	yapısının	plan	şeması,	10	m’yi	aşan	kalın	yığma	taş	duvarların	oluşturdu-
ğu	dört	büyük	galeri	ile	girişten	itibaren	iki	kola	ayrılarak	bu	galerileri	hem	birbirinden	
ayıraran	hem	de	bunlara	ulaşımı	sağlayan	iki	“sokak”tan	oluşmaktadır.

Aynı	çatı	altında	bağımsız	olarak	çalışan	5	ajans	ve	onların	yaklaşık	150	çalışanı	 için,	
işleyiş	yapılarını	bozmadan	mevcut	yapı	kurgusu	içinde	alan	yaratabilmek	ve	çalışma	
alanlarını	büyütebilmek	üzere	galerilerin	baş	ve	sonlarına	bir	dizi	asma	kat	inşa	edilmiş,	
bu	asma	katlar	arasındaki	 sirkülasyon	 ise	duvarlardaki	mevcut	pencere	açıklıklarının	
koridorlara	 dönüştürülmesiyle	 oluşturulmuş	 ve	 aşağıya	 inmeden	 üst	 katlar	 arasında	
ulaşım	 sağlanabilmiştir.	 Üç	 boyutlu	 zenginliği	 ve	mekânsal	 derinliği	 kaybettirmeyen,	
ama	ses	de	geçirmeyen	girişteki	iki	ayrı	cam	küp,	yönetici	odaları	dışında,	toplantı	sa-
lonlarını	da	içermekte	ve	asma	katlara	ulaşımı	sağlamaktadır.	Tüm	mekânsal	ve	mad-
desel	şeffaflığına	karşın,	denetleyici	gücünü	görme	ve	görülmekten	alan	hiyeraşik	ofis	
organizasyonu	nedeniyle	yöneticilerin	odaları	çalışanların	gün	boyunca	gerçekleştire-
cekleri	performansları	izleyebilecek	şekilde	asma	katlarda	çözülmüştür.

Yaklaşık	170	yıllık	ambar	yapısının	renovasyonu	sürecinde,	mevcut	yapıya	en	az	nok-
tadan	temas	edecek	ve	minimum	müdahalede	bulunacak,	kaldırılması	gerektiğinde	ise	
geride	en	az	hasarı	bırakacak	sürdürülebilir	bir	koruma	yaklaşımı	tercih	edilmiş	olup,	
çelik	strüktürlerle	taşıtılan	katlar	da	dahil	olmak	üzere	yapılan	tüm	ek	mekânlar	ve	ze-
min	döşemesi	yapının	orjinal	yığma	beden	duvarlarından	koparılmıştır.	Yapının	tarihsel	
katmanlarını	ve	mekânsal	müdahalelerini	görünür	kılmak	üzere,	zaman	 içinde	duvar	
yüzeylerinde	yapılan	tuğla	ve	taş	dolgular	 ile	dönem	ekleri	korunmuş,	1950’lerin	so-
nunda	Tekel	tarafından	değiştirilen	çelik	çatı	makasları	beyaza,	yeniler	ise	siyaha	boya-
narak	yapılan	müdahaleler	renk	farkıyla	vurgulanmış,	tüm	elektromekanik	tesisat	çatı	
makasları	arasından	açıkta	bırakılarak	 tüm	yapıya	dağıtılmış	ve	mekân	 içindeki	yeni	
ekler	çelik	çerçeve	taşıyıcı	içine	alınarak,	mekânsal	boyutları	ve	konturları	belli	edilerek	
vurgulu	hale	getirilmiştir.

F.L.	Wright’ın	1904’te	Larkin	Yönetim	Binası	için	icat	ettiği	açık	ofis	plan	şemasına	benzer	
bir	kurguda,	dışarıya	neredeyse	tümüyle	kapalı	bir	ofis	mekânı	içerisinde	yüzen	çalışma	
adalarından	oluşan	Tuzambarı,	Türkiye’de	benzerleri	çok	az	bulunan	sürdürülebilir	ko-
ruma	yaklaşımının	en	yetkin	örneklerinden	birisidir.
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Comprehensive	 restoration	 and	 conversion	 projects	were	 prepared	 for	 the	 formerly	
Tekel-owned	Tuzambarı	building,	leased	by	Medina	Turgul	DDB,	creating	a	workspace	
for	 160	employees.	As	 regards	 restoration,	 chemical	 preparations	were	produced	 to	
cleanse	the	building	of	170	years	of	grime	without	harming	the	original	structure.	After	
careful	analyses,	the	mortar	in	the	stone	wall	was	cleansed	and	reinforced;	the	stones	
that	had	been	damaged	or	destroyed	were	restored.	The	4	galleries,	providing	uninter-
rupted	communication	within	the	building,	were	linked	to	one	another	via	steel	brid-
ges;	to	preserve	the	original	texture	of	the	building,	decorative	elements	were	not	used.	
Thus,	all	the	processes	such	as	the	stone	outer	shell,	the	steel	roof	above	it	produced	
by	Tekel,	and	the	steel	elements	that	were	added	at	various	times	forming	layers	of	
different	colors	are	still	visible	today.	The	result	is	a	modern	yet	sheltered	solution	that	
provides	a	creative	work	area	with	personal	space	for	employees.

The	offices	of	the	Advertising	Agency	DDB	Medina	Turgul	were	arranged	on	the	ground	
floor	and	fourth	floor	of	a	building	in	Levent	in	2003	by	Erginoğlu	&	Çalışlar	Architecture;	
the	four	large	gallery	openings	in	a	historical	warehouse	in	Kasımpaşa,	rented	as	the	
agency’s	new	working	space,	were	renovated,	and	the	process	of	transforming	these	
into	office	space	was	successfully	applied.	Transparent	dividers	provide	an	uninterrup-
ted	view	and	spatial	continuity,	and	the	approach	to	an	open-office	plan	was	enhanced	
by	the	different	levels.

The	warehouse	building,	which	is	thought	to	have	been	used	as	a	gunpowder	factory	
because	of	its	proximity	to	the	shoreline	of	the	Golden	Horn	and	also	due	to	the	thick-
ness	of	its	stone	walls,	was	used	for	many	years	by	Tekel	as	an	alcohol	and	tobacco	
warehouse;	it	was	last	used	as	a	salt	warehouse.	The	building	changed	hands	after	the	
privatization	of	Tekel,	and	the	restoration	of	the	warehouse,	which	was	rented	out	on	a	
long	lease	in	view	of	its	present	use,	commenced	in	2008	and	6	months	later	the	office	
building	opened.	

The	existing	warehouse	plan	with	stone	masonry	walls	more	than	10	meters	thick	con-
sists	of	four	large	galleries	divided	into	two	branches,	or	“streets”	at	the	entrance;	these	
separate	the	galleries	from	one	another	and	provide	access.

To	create	 interior	space	and	to	 increase	the	work	areas	without	disturbing	the	ope-
rational	 structure	 of	 the	 existing	 construction,	 a	 series	 of	mezzanines	were	 built	 at	
the	beginning	and	end	of	the	gallery	for	the	5	agencies	and	their	150	employees	who	
function	 independently	 under	 the	 same	 roof.	 The	 existing	window	 openings	 in	 the	
walls	were	transformed	into	hallways,	thus	providing	access	between	the	mezzanines	
without	having	to	go	downstairs.	The	two	separate	glass	cubes	at	the	entrance	ma-
intain	the	three-dimensional	and	spatial	depth	and	also	act	as	sound-proofing;	these	
contain	meeting	rooms,	as	well	as	the	administrative	rooms,	and	provide	access	to	the	
mezzanines.	The	hierarchical	organization	of	the	offices,	owing	to	the	entire	spatial	and	
material	 transparency,	 takes	 its	 supervisory	power	 from	seeing	and	being	seen;	 the	
mezzanines	offer	a	solution	in	that	those	in	the	executive	rooms	are	able	to	follow	the	
performance	of	their	employees.

During	the	process	of	renovation	of	the	nearly	170-year	old	warehouse,	a	sustainable	
conservationist	approach	was	chosen	and	the	building	was	changed	as	little	as	possible	
and	minimum	intervention	was	made,	thus	ensuring	that	the	least	damage	would	be	
inflicted	 during	 essential	 removals.	 All	 the	 additional	 areas,	 including	 the	 floors,	 are	
being	 supported	 by	 steel	 structures	 and	 the	 floor	 covering	was	 removed	 from	 the	
building’s	original	masonry	bearing	walls.	To	make	the	construction’s	historical	layers	
and	 the	spatial	 interventions	visible,	 the	additions	of	bricks	and	stone	 inserts	which	
were	made	over	time	on	the	surfaces	were	preserved.	The	steel	roof	girders	changed	
at	the	end	of	the	1950s	by	Tekel	were	painted	white	and	the	newer	ones	painted	black	
highlighting	interventions	in	different	colours.	All	electromechanical	installations	were	
left	open	between	the	roof	girders	and	distributed	throughout	the	entire	structure;	by	
enclosing	new	additions	within	the	steel	frame	structure,	the	highlighted	spatial	dimen-
sions	and	outlines	have	been	revealed.

Similar	to	the	Larkin	Administration	Building,	for	which	F.L.	Wright	invented	the	open	
plan	office	in	1904,	Tuzambarı	is	an	office	space	almost	completely	closed	to	the	out-
side,	composed	of	work	islands,	and	one	of	the	competent	examples	of	a	sustainable	
approach	to	conservation,	so	very	rare	in	Turkey.
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Commissioned	by	 	 Turkish	Basketball	Federation
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turkish	basketball	federation	headquarters

İstanbul,	2010
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Türkiye	Basketbol	Federasyonu	merkez	binası,	Zeytinburnu’nda,	13.685	m²	alan	üzerin-
de	konumlanmıştır.	Abdi	İpekçi	Spor	Salonu	ve	Yedikule	Surları	tarafından	çevrelenmiş	
olan	yapı,	bağlamsal	veriler	dikkate	alınarak	tasarlanmıştır.	Tarihi	surlarla	çatışmayan	
malzeme	 seçimi	 ve	 ağırlıklı	 brütal	 yaklaşım	yapının	dilini	 oluşturmuştur.	 Güneydoğu	
cephesinde	tasarlanan	ve	yapı	boyunca	uzanan	teras,	yapının	surlarla	kuracağı	görsel	
ilişkiyi	güçlendirmiştir.	Yapının	plan	kurgusu,	TBF’nin	kurumsal	yapılanma	şekli	ve	bu	
yapılanma	şeklinin	talepleri	doğrultusunda	tasarlanmıştır.	Yapı	merkezinde	bir	atrium	
yaratılmış;	üç	yönden	erişilen	ana	dolaşım	merdiveni,	atrium	içinden	yükselmiştir.	Çatı	
ışıklığıyla	aydınlatılan	atrium	etrafındaki	ortak	koridorlar	açık	ofisler	yoluyla	genişletil-
miş,	kamusal	bir	mekân	kurgusu	elde	edilmiştir.	

İstanbul’un	Zeytinburnu	ilçesinde,	İstanbul	Kara	Surları’na	paralel	ilerleyen	10.	Yıl	Cad-
desi	üzerinde	konumlanan	Türkiye	Basketbol	Federasyonu	Genel	Merkez	Binası,	uzun	
yıllar	TÜBGEV	(Türk	Basketbolunu	Geliştirme	Vakfı)	tarafından	işletilen	yakınındaki	Abdi	
İpekçi	Arena’nın	(eski	adıyla	Abdi	İpekçi	Spor	Salonu)	zemin	katında	hizmet	veren	Türki-
ye	Basketbol	Federasyonu’na	ait	ofis	birimlerinin	daha	iyi	hizmet	verebilmeleri	ve	yöne-
tim	yapısı	ihtiyacının	giderilmesi	amacıyla	2010	yılında	inşa	edilerek	hizmete	açılmıştır.

Abdi	İpekçi	Arena’nın	geniş	açık	otopark	alanı	ve	10.	Yıl	Caddesi	ile	çevrili	olan	iki	katlı	
yönetim	yapısı,	merkezinde	atrium	bulunan	dikdörtgen	formlu	plan	şemasına	sahiptir.	
Kamusal	nitelikteki	giriş	katında,	kapalı	ofis	birimleri	dışında	açık	ofis	alanları	 ve	ka-
zanılan	kupaların	sergilendiği	açık	müze	alanı	bulunmaktadır.	Görsel	iletişimi	kurduğu	
kadar,	çatıdan	gelen	doğal	ışığı	ofislere	ve	zemin	kotuna	ulaştıran	atriumun	merkezinde	
üst	kata	ulaşımı	sağlayan	tek	kollu	merdiven	konumlandırılmıştır.	Yapının	üst	katında	
bulunan	ofis	birimlerinin	koridora	bakan	cepheleri	doğal	 ışıktan	maksimum	yararlan-
mak	amacıyla	tümüyle	şeffaf	olarak	ele	alınmıştır.	Bu	kattaki	ofis	birimlerinden	farklı	
olarak,	iki	toplantı	salonu	ile	yönetici	odalarının	mekânsal	kurguları	değiştirilmiş	ve	dı-
şarıdan	yapının	üç	tarafını	saran	açık	koridora	doğrudan	açılmaları	sağlanarak,	alt	kattan	
ve	yapının	ana	girişinden	bağımsız	çalışabilmeleri	sağlanmıştır.	

Yapının	cephesinde	iki	kat	boyunca	oluşturulan	düşey	şeffaf	yırtıkların,	yapının	dolu	yü-
zeylerini	ritmik	olarak	parçalı	hale	getirişi;	giriş	cephesinden	farklı	olarak,	yapının	güney-
batı	cephesinin	pres	tuğla	kaplı	oluşu	gibi	tektonik	çeşitliliğin	yaratabileceği	zorluklar,	
parçalı	yapı	imgesini	bütüncül	kılan	ve	binaya	karakteristik	özelliğini	veren	betonarme	
çatı	plağı	sayesinde	şaşırtıcı	bir	biçimde	aşılmıştır.	Açık	koridorun	üzerini	örterek	güneş	
kırıcı	 işlevi	de	gören	bu	sürekli	çatı	plağı,	aynı	zamanda	yapısal	duvarlara	dönüşerek	
binanın	iki	cephesinde	belirgin	hale	getirilmiştir.	Her	cephede	uzayıp	kısalarak,	düzlem	
değiştirerek	farklılaşan	bu	sürekli	yüzey	fikri	iklimsel	konfor	sağladığı	kadar,	yapıya	al-
gısal	bir	zenginlik	ve	derinlik	de	katmaktadır.	
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The	Turkish	Basketball	Federation	headquarters	building	is	situated	on	a	13,685-square-
meter	plot	of	land	in	Zeytinburnu.	The	planning	for	this	building,	located	in	the	vicinity	
of	the	Abdi	İpekçi	Gymnasium	and	the	Yedikule	City	Walls,	was	carried	out	with	con-
sideration	for	the	contextual	data.	The	vernacular	aspect	was	formed	by	selecting	ma-
terials	in	keeping	with	the	historic	city	walls	and	a	predominantly	brutalist	approach.	
The	terrace,	which	extends	along	the	building	on	the	southeast	façade,	reinforces	the	
visual	relationship	between	the	building	and	the	city	walls.	The	building	was	designed	
with	the	corporate	structure	of	the	Turkish	Basketball	Federation	in	mind.	An	atrium	
was	created	at	the	building’s	center,	including	a	three-way	main	staircase.	The	atrium,	
illuminated	by	a	skylight,	is	extended	by	common	corridors	and	open	offices,	thus	cre-
ating	a	public	space.

The	 General	 Headquarters	 of	 the	 Turkish	 Basketball	 Federation	 are	 situated	 on	 the	
10.Yıl	Street,	parallel	to	Istanbul	City	Walls,	in	Istanbul’s	district	of	Zeytinburnu.	For	many	
years	the	federation	was	situated	in	the	nearby	Abdi	İpekçi	Arena	(formerly	known	as	
Abdi	İpekçi	Sports	Hall),	where	they	were	housed	on	the	ground	floor.	The	the	latter	
premises	were	operated	for	many	years	by	TÜBGEV	(Foundation	for	the	Development	
of	Turkish	Basketball).	The	office	units	belonging	to	the	Turkish	Basketball	Federation	
were	opened	in	these	new	headquarters	constructed	in	2010	to	provide	better	services	
and	in	order	to	meet	management	requirements.

The	two-story	management	structure,	flanked	by	the	large	parking	space	of	Abdi	İpekçi	
Arena	and	the	10.	Yıl	Street,	has	a	rectangular	plan	with	an	atrium	at	the	center.	On	the	
ground	floor,	which	is	open	to	the	public,	there	is	open	office	space	and	an	open	muse-
um	that	exhibits	trophies	outside	the	closed	office	units.	To	provide	access	to	the	upper	
floor as well as to establish a visual connection with the natural light coming from the 
ceiling,	 the	atrium	possesses	a	single	staircase,	 situated	 in	 the	center.	On	 the	upper	
floor	of	the	building,	the	office	fronts	facing	the	hallway	are	transparent,	thus	allowing	
the	offices	to	benefit	as	much	as	possible	from	the	natural	light.	The	spatial	structures	
of the offices on this floor were modified into two meeting rooms and administrative 
rooms,	and	direct	access	to	the	external	hallway	which	surrounds	the	building	on	three	
sides	was	provided;	the	lower	floor	and	the	main	entrance	of	the	building	thus	function	
independently.

On	the	façade	of	the	building,	the	transparent	vertical	slashes	over	two	floors	create	a	
rhythmical	fragmentation	for	the	full	façades	of	the	building.	The	difficulties	created	by	
the	tectonic	diversity	found	in	the	entrance	on	the	southwest	façade,	which	is	covered	
with	bricks,	were	surmounted	 in	a	surprising	way;	owing	to	the	concrete	roof	plate,	
with	its	granular	image,	an	integrity	has	been	created,	thus	giving	the	building	its	cha-
racteristic	feature.	This	continuous	roof	plate,	closing	the	top	of	the	open	hallway	and	
thus	acting	as	a	sun	shade,	has	also	been	transformed	into	structural	walls,	bringing	the	
building’s	two	façades	to	prominence.	Stretching	to	all	fronts	and	then	shortening,	thus	
acquiring	a	different	character	by	changing	planes,	this	continuous	surface	not	only	pro-
vides	climatic	comfort,	but	also	confers	a	perceptual	richness	and	depth	to	the	building.
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Türkiye	Noterler	Birliği	Binası’nın	kullanıcıları	için	bir	“iletişim	ortamı”	olarak	planlanması,	
tasarım	felsefesinin	temelini	oluşturmaktadır.	İç	ve	dış	mekânlar	arasındaki	bağlantılar,	
noterler	ile	toplum	arasındaki	iletişimi	güçlendirirken,	aynı	zamanda	sosyal	bir	çalışma	
ortamı	yaratmaktadır.	Avlu	etrafında	gelişen,	geleneksel	kervansaray	plan	şemasının	
modern	 bir	 yorumu	 olarak	 ele	 alınan	 yapı,	 kullanıcılarına	 çağdaş	 ve	 verimli	 çalışma	
ortamı	sağlamaktadır.	Atrium,	konferans	fuayesini,	giriş	ve	sergi	holünü,	kat	köprülerini	
kapsayan,	sosyal	ve	çalışma	alanları	ile	iç	bahçeyi	görsel	ve	fonksiyonel	olarak	bütün-
leştiren	bir	hacim	oluşturmaktadır.	Yapı	kurgusunun	berraklığı,	algıya	açıklık,	mekânlar	
arasındaki	sürekliliğin	sağlanması,	saydamlık	gibi	özellikler,	tasarımın	her	aşamasında	
öne	çıkan	faktörler	olmuştur.

Eskişehir	Yolu’nu	Atatürk	Orman	Çiftliği’ne	bağlayan	Söğütözü	Caddesi’nin	Yaşam	Cad-
desi	ile	kesiştiği	6.871	m²’lik	köşe	parselde	konumlanan	Türkiye	Noterler	Birliği	Merkez	
Binası’nın	projesi,	Kızılay’daki	eski	merkezin	yetersiz	kalması	nedeniyle	yeni	genel	mer-
kez	binası	ile	kültürel	ve	sosyal	tesislerin	elde	edilmesi	amacıyla	birlik	tarafından	2003	
yılında	açılan,	134	katılımlı	ulusal	mimari	proje	yarışması	ile	elde	edilmiştir.

Söğütözü	bölgesinin	yarı	kentselleşmiş	dağınık	peyzajı	içerisinde	Ak	Parti	Genel	Merkez	
Binası,	 Başyazıcıoğlu	 Camisi,	 Otokoç-Ford	Yetkili	 Servisi,	 TOBB	 ETÜ	Hastanesi,	 Söğütö-
zü	Konut	Sitesi	ve	Ankara	Ticaret	Odası	Kongre	Merkezi	 ile	etrafı	çevrilmiş	olan	yapı,	
olumsuz	dış	çevre	koşullarından	kendini	yalıtmak	üzere	 içe	dönük	bir	yaklaşımla	ta-
sarlanmıştır.	Ofis	ve	yönetim	merkezi	yapılarının	düşeyde	gelişen	konvansiyonel	tipo-
lojilerinden	farklı	olarak,	toplanma	alanı	niteliğindeki	orta	avlu	etrafında	gelişen	5	katlı	
yapı,	sosyalleşmeyi	sağlayacak	“iletişim	ortamı”	yaratma	iddiası	nedeniyle	bir	cephesi	
projeksiyon	duvarı	ile	tamamlanan	U	formlu	bir	kurguda	tasarlanmıştır.	

Dış	 cephedeki	masif	 yüzeylerin	 çokluğuna	 karşın,	 avluya	 bakan	 iç	 cephelerde	 şeffaf	
malzemelerin	kullanılmış	olması	nedeniyle	yapının	her	noktasından	avlu	ile	görsel	ilişki	
kurmak	mümkün	olmuştur.	Plan	şemasında,	avluya	bakan	iç	cepheler	boyunca	devam	
ettirilen	yatay	sirkülasyon	hatları	yapının	dört	köşesindeki	şeffaf	çekirdekler	sayesinde	
düşey	yönde	de	sürekli	kılınmış,	yapının	orta	kolundaki	geniş	galeri	boşluğu	ve	bu	boş-
luk	boyunca	uzanan	tavandan	asılı	çizgisel	çelik	merdiven	sayesinde	bu	algısal	yoğun-
luk,	yapının	mimari	atmosferini	zenginleştirmiştir.

Kesintisiz	algı	ve	mekânsal	deneyim	yaratmak	üzere	iç	ve	dış	arasındaki	sınırları	erit-
mek,	her	türlü	mekânsal	engeli	ortadan	kaldırmak	amacıyla,	cam	bölücü	duvarlardan	
geçirgen	merdiven	ve	korkuluklara	kadar	yapının	her	noktasında	şeffaflığı	hedefleyen	
bir	 tasarım	yaklaşımı	sürdürülmüştür.	Bu	şeffaflık	anlayışı	yalnızca	malzemeyle	sınır-
lı	kalmamış,	mekânsal	süreklilik	anlamında	da	yapının	tümüne	yayılmıştır.	Ana	galeri	
boşluğu	ile	düşeyde	oluşturulan	bu	kesintisiz	algı	ve	mekânsal	zenginlik,	zemin	kattaki	
restoranın	avluya	bakan	kış	bahçesi	bölümünde	yatay	olarak	ele	alınmış,	iç	avlu	ile	hem	
görsel	hem	de	mekânsal	süreklilikler	kurulmuştur.

Uygulama	aşamasında	yapının	bir	kolunda	yapılması	düşünülen	konaklama	birimi	ile	
orta	avluda	yapılması	düşünülen	tenis	kortu	ve	yüzme	havuzu	iptal	edilerek,	avlunun	
peyzaj	 tasarımı	değiştirilmiş,	 zemin	altındaki	 sosyal	mekânların	yerine	 ise	bilgi	 işlem	
merkezi	yapılmıştır.

Toplamda	20.595	m²’lik	inşaat	alanına	yayılan,	tasarımcılarının	tanımıyla	“vaha”	niteli-
ğindeki	büyük	ve	tanımlı	bahçesi	ile	Türkiye	Noterler	Birliği	Merkez	Binası,	sahip	olduğu	
berrak	ve	geçirgen	mekân	kurgusu	ile	yalın	ve	dingin	mekânsal	atmosferinin	yanı	sıra	
kullanıcılarına	sunduğu	sosyalleşme	imkânları	ve	iç	açıcı	çalışma	ortamları	nedeniyle,	
son	yıllarda	Türkiye’de	inşa	edilmiş	en	sıra	dışı	yönetim	yapılarından	birisidir.
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The	basis	of	the	design	philosophy	used	in	the	planning	of	the	Union	of	Turkish	Public	
Notaries	building	was	to	develop	a	“communication	environment”.	While	the	passages	
between the internal and outdoor areas reinforce communication between the nota-
ries	and	the	public,	they	also	create	a	social-working	environment.	The	building,	struc-
tured	around	a	courtyard,	a	modern	interpretation	of	the	traditional	caravanserai	plan,	
creates	a	modern	and	productive	work	environment.	The	atrium	includes	a	conference	
foyer,	entrance	and	exhibition	hall,	and	bridges	connecting	the	 levels,	which	visually	
and	functionally	connect	the	social	and	working	areas	to	the	courtyard.	Transparency	
of	construction	and	clear	perception	and	continuity	between	the	spaces	were	factors	
that	were	kept	in	mind	throughout	every	stage	of	the	design.

Positioned	on	a	6,871	square	meter	corner	parcel	at	the	intersection	of	Yaşam	Avenue	
and	Söğütözü	Avenue,	which	connects	the	Eskişehir	Road	with	the	Atatürk	Forest	Farm,	
the	design	 for	 the	Headquarters	of	 the	Union	of	Turkish	Public	Notaries	project	was	
chosen	 from	134	entries	 in	a	national	architectural	competition	held	 in	2003	after	 it	
was	decided	that	the	former	headquarters	and	cultural/social	facilities	in	Kızılay	were	
insufficient.		

The	Headquarters	of	the	Union	of	Turkish	Public	Notaries	is	located	in	the	partially	ur-
banized	landscape	of	scattered	buildings	in	the	Söğütözü	region	amidst	the	Ak	Party	
General	Headquarters,	Başyazıcıoğlu	Mosque,	Otokoç-Ford	Authorized	Service,	TOBB	ETÜ	
Hospital,	Söğütözü	Residential	Complex	and	the	Ankara	Chamber	of	Commerce	Cong-
ress	Center.	The	structure	has	an	introverted	design	that	insulates	it	from	the	negative	
external	 environmental	 conditions.	 In	 contrast	 to	 the	 conventional	 vertical	 typology	
of	office	and	headquarters,	 the	5-floored	 structure	 rises	around	an	atrium	 to	 create	
an	assembly	area;	this	area	has	been	designed	in	a	U-shape,	which	is	topped	off	by	a	
projection	wall	on	one	side.	In	this	way,	a	“communication	area”	for	socialization	has	
been	created.	

Despite	the	fact	that	the	majority	of	the	exterior	consists	of	solid	surfaces,	the	transpa-
rent	material	used	in	the	interior	façade	in	the	atrium	enables	a	visual	connection	to	be	
made	from	every	point	of	the	building.	In	the	plan,	the	horizontal	circulation	lines	in	the	
interior	walls	that	face	the	atrium	continue	along	the	vertical	surfaces,	passing	through	
the	transparent	cores	at	the	four	corners	of	the	structure;	this	perceptual	density,	en-
hanced	by	means	of	the	wide	gallery	space	in	the	middle	of	the	structure	and	the	steel	
stairs	suspended	from	the	ceiling	into	this	space	enriches	the	architectural	atmosphere	
of	the	structure.	

This	is	a	design	approach	in	which	complete	transparency	is	continued	throughout	the	
structure,	including	in	the	permeable	stairs,	banisters	and	glass	walls	in	order	to	create	
a	continuous	perception	and	spatial	experience;	 the	boundaries	between	 the	 interi-
or	and	exterior	have	been	removed,	as	has	every	spatial	obstacle.	This	transparency	
concept	is	not	limited	to	the	materials;	indeed,	it	is	applied	to	the	whole	building.	This	
continuous	perception	and	spatial	richness	is	established	vertically	in	the	main	gallery	
space	and	horizontally	in	the	winter	garden,	which	is	part	of	the	ground	floor	restau-
rant	and	faces	the	atrium,	thus	providing	both	a	visual	and	spatial	continuity	with	the	
interior	atrium.

In	the	application	phase,	the	residential	unit	that	was	to	be	built	in	one	section	of	the	
building	and	the	tennis	court	and	swimming	pool	that	were	to	be	constructed	in	the	
central	atrium	were	removed	from	the	plan;	the	landscape	design	of	the	atrium	was	
also	altered.	Instead	of	residential	apartments	on	the	ground	floor,	a	data-processing	
center	was	established.	

A	wide	and	defined	garden	described	by	the	designers	as	an	“oasis”	forms	part	of	the	
20,595	square	meter	area	of	the	Headquarters	of	the	Union	of	Turkish	Public	Notaries.	
The	clear	and	permeable	structure,	the	simple	and	calm	spatial	atmosphere,	socializati-
on	areas	and	pleasant	work	environments	make	the	building	one	of	the	most	extraor-
dinary	headquarters	to	be	built	in	Turkey	in	recent	years.	
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Mimar	 :	Hüseyin	Bütüner	|	Bütüner	Mimarlık
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İşveren	 :	Orhan	Tiner
Commissioned by

ümitköy iş merkezi
ümitköy	business	center

Ankara,	2010
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Ümitköy	İş	Merkezi,	Ankara’nın	Ümitköy	semti	ana	bulvarı	üzerinde	konut,	cami,	tica-
ret	yapısı	gibi	farklı	ölçek	ve	işlevlerdeki	yapılarla	birlikte	yer	almaktadır.	Bu	bağlamda	
bölgede	zaman	içerisinde	konut	yapılarından	dönüştürülmüş	ticaret	yapılarının	aksine;	
bir	yandan	işlevsel	kullanımını	ifade	ederken	diğer	yandan	da	çevresine	mekânsal	katkı	
sağlayan	ve	showroom,	market,	restoran	gibi	farklı	mekân	ihtiyaçlarını	karşılayabilecek	
esneklikte	bir	yapı	olması,	önemli	tasarım	kavramları	olmuştur.	Arazideki	eğim	değer-
lendirilerek	 hem	 bulvar	 hem	 de	 arka	 sokak	 tarafında	 farklı	 kotlarda	 birer	 giriş	 elde	
edilmiş;	bu	iki	giriş	arasında	kamuya	açık,	merdivenli	bir	sokak	oluşturulmuştur.	Böylece	
yapının	köşe	vurgusu	güçlendirilerek	bulvar	üzerinde	bir	odak	olması	hedeflenmiştir.

1980’lerden	itibaren	Ankara’nın	batısına	doğru	başlayan	büyüme	ve	saçaklanma	ham-
leleri	 sonucunda,	 küçük	yerleşim	ve	köylerin	 araları	 lüks	 konut	 siteleri	 ve	 toplu	 ko-
nutlarla	dolmaya	başlamış,	Ümitköy	ve	benzeri	birçok	banliyö	semti,	aralarında	yeni	
boşluklar	üreterek	fragmanter	yapılı	çevreler	oluşturmaya	başlamıştır.	Merkezi	olma-
yan,	zaman	zaman	birbirlerine	yaklaşarak	yoğunlaşan,	ancak	bir	kentsel	örüntü	veya	
bütünlük	oluşturmayan	bu	konut	fragmanları,	kentin	çeperinde	yarı	kentsel	peyzajlar	
oluşturmaya	başlamıştır.	Eskişehir	Yolu	boyunca	kentin	güneybatı	yönünde	saçaklanan	
ve	merkezi	olmayan	bu	seyrek	örüntüler,	kendi	anlam	ve	düzen	kurgularını	inşa	ederek	
yeni	yerleşim	 fragmanları	oluştururken,	aralarındaki	 ilişkiselliği	kuran	 tek	şey	bunları	
var	eden	ağ	benzeri	ulaşım	örüntüsüdür.	

Ümitköy’ü	Eskişehir	Yolu’na	bağlayan	8.	Cadde	ile	Satcom	Askeri	Radar	Tesisi	ve	TÜBİTAK	
UEKAE	İLTAREN	Binası’na	çıkan	2435	Sokağı’nın	kesiştiği	eğimli	arazi	üzerinde	konumla-
nan	Ümitköy	İş	Merkezi,	bitişiğinde	bulunan	Ümitköy	Camii	ile	yolların	biçimlendirdiği	
çeyrek	daire	formlu	köşe	parsel	üzerine	inşa	edilmiştir.	Bulunduğu	dağınık	ve	düzensiz	
yarı	kentsel	doku	içerisinde,	çevresindeki	yapılaşmaya	kayıtsız	kalarak	kendi	düzenini	
kurmak	yerine,	kentsel	ilişkiler	kurmaya	çalışan	yapı,	bir	dizi	mimari	ve	kentsel	eleman	
kullanarak,	bulunduğu	alanda	kamusal	ve	kentsel	örüntülerin	üreyebileceği	başlangıç-
lar	inşa	etmektedir.	Yolun	karşı	tarafında	sürekli	olarak	hissedilen,	ancak	kendi	bulun-
duğu	tarafta,	yanındaki	cami	ve	devamındaki	boş	arazi	nedeniyle	bir	türlü	oluşamayan	
sokak	etkisini	yaratmak	üzere	yol	boyunca	kesintisiz	bir	yüzey	öneren	yapı,	bu	sayede	
yolun	diğer	tarafındaki	cepheler	ile	diyaloğa	girerek,	8.	Cadde	boyunca	çok	az	noktada	
yakalanabilen	sokak	hissini	oluşturmakta,	semtin	seyrek	dokusu	içinde	sınırlı	da	olsa	
bir	yoğunluk	etkisi	yaratarak,	kentsel	merkez	hissinin	oluşmasına	yardımcı	olmaktadır.

Kapalı	otopark	olarak	kullanılan	zemin	altındaki	2	katı	ve	en	üstte	geriye	çekilen	teraslı	
çatı	katı	da	dahil	olmak	üzere	toplam	6	katlı	olan	yapı,	bir	kat	yüksekliğindeki	kot	farkı	
nedeniyle	ön	ve	arka	cephesindeki	yollardan	iki	ayrı	giriş	alabilmektedir.	Bu	iki	girişi,	
dolayısıyla	da	iki	yolu	yapının	dışından	birbirine	bağlayan	ve	binanın	eğrisel	yüzeyi	bo-
yunca	devam	eden	kamusal	merdivenler,	bu	semtte	görülebilecek	en	istisnai	kentsel	
elemanlardan	biridir.	Yalnızca	yapıyı	kullananlar	için	değil,	yolun	kenarında	yürüyenler	
için	de	yarı	gölgeli	kamusal	alanlar	öneren	bu	merdivenler,	kiralanabilir	ticari	birimle-
re	de	dışarıdan	ulaşım	sağlamaktadır.	 Toplamda	5.110	m²’lik	kapalı	 alana	yayılan	ve	 
53	araçlık	kapalı	otopark	alanı	bulunan	bu	iş	merkezinin	tasarımında	farklı	olasılıklar	göz	
önüne	alınmış,	kullanıcısı	belli	olmadığı	için,	gerektiğinde	binanın	tek	bir	işyeri	olarak	
kullanılabileceği,	 gerekirse	de	dışarıdan	bağımsız	birimler	olarak	kiraya	verilebileceği	
esnek	bir	plan	şeması	geliştirilmiştir.	Yapı,	kentsel	 ilişkiler	önermeyi	vaat	eden	cesur	
yaklaşımı	ve	mütevazı	tasarım	diliyle,	metropolün	savruk	dünyası	içinde	yalın	ama	et-
kili	mimari	müdahaleler	üretebilmenin	olanaklarını	göstermesi	açısından	son	yıllarda	
üretilmiş	en	çarpıcı	ve	öğretici	yapılardan	biridir.
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The	Ümitköy	Business	Center	is	located	on	the	main	boulevard	in	Ümitköy,	where	ot-
her	buildings	of	various	dimensions	and	functions,	 including	residential,	religious	and	
commercial	structures,	can	be	found.	Thus	the	overriding	concept	 in	the	design	was	
self-expression	while	 establishing	 a	 positive	 relationship	with	 the	 surroundings.	 The	
difference in elevation of the land on which the building is located was utilized to ac-
hieve	entrances	at	different	levels	for	the	boulevard	and	rear	façades.	A	public	access	
stairway	was	created	between	these	two	entrances	to	reinforce	the	structure’s	corner	
emphasis.	Hence,	contrary	to	the	other	commercial	units	created	from	pre-existing	re-
sidential	buildings	along	Ümitköy	Boulevard,	a	modern	commercial	building	has	been	
created	which	fulfills	a	number	of	different	minor	and	major	functions.

As	a	result	of	the	rapid	growth	spreading	west	of	Ankara	since	the	1980s,	the	areas	be-
tween	the	existing	small	settlements	and	villages	have	been	used	for	the	construction	
of	 luxurious	 residential	complexes	and	housing	estates.	Many	suburban	districts	 like		
ümitköy	have	started	to	form	fragmented	neighborhoods,	creating	new	gaps	between	
the	older	settlements.	These	residential	fragments	without	a	center,	have,	from	time	to	
time,	grown	towards	each	other	and	created	more	densely-built	areas.	Nevertheless,	
rather	than	forming	an	urban	pattern	or	an	integral	whole,	they	have	begun	to	form	
semi-urban	landscapes	on	the	outskirts	of	the	city.	While	these	sparse	patterns,	spread-
ing	 towards	 the	 south-west	 along	 the	 Eskişehir	 Road,	 have	 created	 new	 residential	
areas	by	forming	their	own	meaning	and	order,	the	only	connection	between	them	is	
the	web-like	transportation	pattern	which	led	to	their	existence.	

The	Ümitköy	Business	 Centre,	 built	 on	 the	 inclined	 land	 that	 forms	 the	 intersection	
between	8th	Street,	a	 road	that	connects	Ümitköy	with	 the	Eskişehir	Road,	and	the	
Satcom	Military	Radar	Facility	and	2435	Street,	which	emerges	from	the	TÜBİTAK	UEKAE	
İLTAREN	building,	is	built	adjacent	to	the	Ümitköy	Mosque,	on	a	quarter-circle	shaped	
corner	parcel.	Instead	of	remaining	indifferent	to	the	construction	around	it	and	forming	
its	own	order	within	the	fragmented	and	disordered	semi-urban	texture,	the	structure	
attempts	to	form	an	urban	relationship;	using	a	number	of	architectural	and	urban	ele-
ments,	it	constructs	the	beginning	of	a	public	and	urban	pattern.	The	structure,	which	
offers	an	uninterrupted	façade	along	the	road,	creates	a	street	effect	that	is	otherwise	
not	possible	due	to	the	existence	of	the	mosque	next	to	it	and	the	empty	plot	beyond;	
thus,	the	center	enters	into	a	dialogue	with	the	façades	on	the	other	side	of	the	road,	
forming	a	street	feeling	that	can	be	sensed	in	few	other	areas	along	8th	street,	and	by	
creating	a	feeling	of	intensity	to	the	extent	possible	in	the	scattered	texture	of	the	area,	
helps	to	form	the	feeling	of	an	urban	center.	

The	structure,	which	has	a	total	of	6	floors,	including	the	2	lower	floors	that	are	used	as	
an	indoor	car	park	and	the	terraced	roof,	which	turns	back	on	itself,	has	two	separate	
entrances	from	the	roads	on	the	front	and	back	façades	created	by	the	difference	in	
level	of	one	storey.	These	two	entrances	thus	connect	the	two	roads	to	one	another	
from	the	exterior	of	the	structure	and	via	the	public	stairs	which	continue	along	the	
building’s	 curvilinear	 surface;	 this	 is	 an	 exceptional	 urban	 element	 in	 this	 area.	 The	
stairs	 create	 semi-shaded	public	areas	 for	 those	walking	on	 the	side	of	 the	 road	as	
well	as	for	those	who	use	the	building;	in	addition,	the	stairs	also	provide	access	to	the	
rented	commercial	units	from	the	exterior.	A	number	of	variables	have	been	taken	into	
account	during	the	design	phase	of	this	commercial	centre,	which	is	spread	over	a	total	
closed	area	of	5,110	square	meters,	with	an	indoor	car	park	with	a	capacity	for	53	ve-
hicles.	A	flexible	plan	has	been	developed,	as	the	end-user	is	undetermined;	thus	when	
needed,	the	building	can	be	used	as	one	business	space	or,	if	necessary,	can	be	rented	
to	 independent	companies.	 The	building,	with	 its	bold	approach	and	modest	design	
approach,	is	one	of	the	most	striking	and	exemplary	structures	to	have	been	produced	
in	recent	years	in	that	it	demonstrates	the	possibilities	for	creating	simple	but	effective	
architectural	interventions	in	the	city’s	urban	sprawl.	
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Ofis	binası	olarak	tasarlanan	projede,	çalışma	alanları	ağırlıklı	olarak	güney	yönünde	ko-
numlandırılmış;	servis	ve	teknik	birimler	kuzey	cephede	planlanmıştır.	Güney	cephede	
ısı	ve	ışık	kontrolü	sağlamak	amacıyla	içeriden	otomatik	olarak	kontrol	edilen	hareketli	
paneller	tasarlanmıştır.	Cephe	tasarımında,	Karadeniz’in	mimari	karakterine	gönderme	
ile	zemin	kat	sağır	olarak	tasarlanmış,	üst	katlar	ahşap	paneller	 ile	yarı	geçirgen	ola-
rak	 planlanmıştır.	 Yapının	 çevreden	 algısını	 ve	 gece	 etkisini	 güçlendirmek	 için	 doğu	
ve	güney	cephelerdeki	hareketli	panellerde	özel	aydınlatmalar	tasarlanmıştır.	Böylece	
panellerin	hareketlerine	göre	farklılaşan	bir	cephe	etkisi	sağlanmıştır.	İç	mekân	yapının	
genel	mimari	kurgusu	ile	uyumlu;	mermer,	ahşap	ve	cam	gibi	doğal	malzemelerin	kul-
lanımıyla	tasarlanmıştır.

Samsun’un	13	km	doğusundaki	Tekkeköy	ilçesinin	sınırları	içinde	bulunan	ve	Samsun-
Ordu	Karayolu	üzerinden	ulaşılan	Yeşilyurt	Ofis	Binası,	Türkiye’nin	önemli	demir	çelik	
üreticilerinden	biri	olan	Yeşilyurt	Grup’un,	Samsun	Organize	Sanayi	Bölgesi	içinde	1987	
yılında	kurduğu	fabrikanın	arazisi	içinde	yer	almaktadır.	Grubun	deniz	kenarında	bulu-
nan	Yeşilyurt	Çelik	Liman	İskelesi’ne	ve	Yeşilyurt	Demir	Çelik	Fabrikası’na	2	km	uzaklık-
taki	diğer	fabrika	alanında	konumlanan	ofis	yapısı,	fabrika	kütlesine	bitiştirilerek	“kafa	
yapısı”	olarak	çözülen,	üretim	ile	doğrudan	ilişkili	bilindik	fabrika	yönetim	yapılarından	
farklı	olarak,	metal	atıkların	yüksek	ısı	altında	işlenerek	dönüştürüldüğü	çelikhane	ve	
haddehane	birimlerinden	uzakta,	bağımsız	bir	yönetim	yapısı	olarak	ele	alınmıştır.

Karayolunun	yakınında	bulunan	fabrika	kompleksinin	yola	en	yakın	güney	köşesinde	
konumlandırılan	yönetim	yapısı,	kontrol	noktası	olarak	işlev	görebileceği,	fabrikaya	gi-
ren	araçların	geçişlerinin	 izlenebildiği	kritik	bir	noktada	 inşa	edilmiştir.	Fabrika	arazisi	
içerisinde	623	m²’lik	bir	alana	oturan	ve	2.025	m²’lik	kapalı	alana	sahip	bu	5	katlı	yö-
netim	yapısının	bodrum	katında	kapalı	otopark	bulunmaktadır.	Zemin	katında	ise,	çok	
amaçlı	salon	ile	oda	olarak	düşünülmüş	rezerv	ofis	alanı	bulunmakta	olup,	yapının	en	
üst	katına	arşiv	ve	yemekhane,	ara	katlara	ise	yönetici	ofisleri	ile	diğer	hizmet	birimle-
rinin	odaları	yerleştirilmiştir.	Plan	şemasında,	servis	ve	düşey	sirkülasyon	birimleri	ya-
pının	kuzey	tarafında	toplanarak,	çalışma	mekânlarının	güneye	bakmaları	sağlanmıştır.	

Koyu	renk	doğal	taşla	kaplı	yapının	ana	gövdesinden	dışarıya	fırlatılan	2.	ve	3.	katlar,	
katlanmış	plak	mantığında	sürekli	bir	yüzey	içine	alınarak	programatik	farklılıkları	vur-
gulu	hale	getirilmiştir.	Binanın	giriş	saçağı	da	benzer	biçimde	katlanmış	yüzey	mantığı	
ile	ele	alınarak,	arsa	sınırına	kadar	devam	ettirilmiş	ve	bir	porte-cochère’e	döndürül-
müştür.	Yapının	çevresindeki	boş	alanları	organize	eden	bu	mimari	eleman,	bina	girişini	
tanımlamanın	yanı	sıra,	açık	otopark	alanı	ile	fabrika	girişi	arasındaki	ayrımı	da	belirgin	
kılmıştır.

Yarı	kırsal	nitelikteki	bir	endüstriyel	peyzaj	içerisinde	konumlanan	Yeşilyurt	Ofis	Binası,	
çevresinde	 kaliteli	 bir	mimari	 ortamın	 oluşmasını	 teşvik	 eden	mütevazı	 ölçeği,	 yalın	
ve	net	mimari	diliyle,	bu	bölgede	eşine	az	rastlanır	bir	mimari	kaliteye	sahip	yönetim	
yapılarından	biridir.	
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The	working	areas	of	this	office	building	have	for	the	most	part	a	southern	aspect,	with	
service	and	 technical	units	being	positioned	along	 the	northern	 side.	Mobile	panels,	
automatically	controlled	 from	 inside,	have	been	designed	 to	allow	climate	and	 light	
control	on	the	southern	side.	The	façade	makes	reference	to	the	Black	Sea	vernacular	
with	the	ground	floor	designed	as	a	‘blind’	floor,	while	the	upper	floors	have	been	de-
signed	as	semi-transparent	panels	interspersed	with	wooden	panels.	To	enhance	the	
perception	of	the	building	from	its	surroundings	and	to	emphasize	its	nighttime	appe-
arance,	 special	 illumination	has	been	designed	 in	 the	moving	panels	on	 the	eastern	
and	southern	façades,	to	create	different	effects	in	accordance	with	the	movement	of	
the	panels.	The	indoor	area	is	designed	to	be	consistent	with	the	overall	architectural	
theme	using	natural	materials	such	as	marble,	wood	and	glass.

The	Yeşilyurt	Office	Building	is	located	in	the	factory	complex	of	the	Samsun	Organized	
Industrial	Zone	in	the	Samsun	borough	of	Tekkeköy	13	kilometers	east	of	Samsun	on	
the	Samsun-Ordu	Highway.	Built	in	1987,	the	building	belongs	to	one	of	Turkey’s	most	
important	iron-steel	producers,	the	Yeşilyurt	Group.	The	office	building,	positioned	in	
the	factory	area	2	kilometers	from	the	Yeşilyurt	Steel	Harbor	Dock	and	the	Yeşilyurt	
Iron-Steel	Factory,	has	been	approached	as	an	independent	management	structure	set	
away	from	the	steelworks	and	rolling	mill	units	where	iron	waste	is	recycled	at	high	
temperatures	unlike	most	factory	management	structures	that	have	a	direct	physical	
relationship	with	production.	

The	management	structure	is	in	a	prime	position	in	the	southern	corner	of	the	factory	
complex	next	to	the	highway	allowing	it	to	function	as	a	control	point	by	observing	
vehicles	entering	and	leaving	the	factory.	There	is	an	indoor	parking	area	in	the	base-
ment	of	 the	5-storey	management	structure,	which	 is	built	on	a	623	square-	meter	
plot	and	consists	of	2,025	square	meters	of	interior	area.	On	the	ground	floor	there	is	a	
reserve	office	area	which	has	been	perceived	as	a	multi-purpose	lounge	and	a	room,	
with	management	offices	and	other	service	units	on	the	middle	floors;	an	archives	and	
a	dining	hall	are	located	on	the	top	floor.	In	the	plan,	the	service	and	vertical	circulation	
units	are	located	on	the	northern	side	and	the	work	spaces	have	a	southern	aspect.		

The	second	and	third	floors	overhang	the	main	body	of	the	structure,	which	has	been	
covered	with	dark	natural	stone	to	provide	continuity	with	a	folded	plate	system,	thus	
emphasizing	programmatic	differences.	 In	addition,	 the	canopy	over	 the	entrance	of	
the	structure	have	been	created	with	the	folded	plate	method,	continuing	to	the	limits	
of	the	plot,	thus	forming	a	Porte-cochère.	This	architectural	element,	which	organizes	
the	vacant	areas	around	the	structure,	also	emphasizes	the	separation	between	the	
parking	area	and	the	factory	entrance,	as	well	as	defining	the	entrance	to	the	building.	

Positioned	in	this	semi-rural	industrial	landscape,	the	Yeşilyurt	Office	Building	is	an	unu-
sual management structure in the area with its unique architectural quality that results 
from	its	modest	scale	and	simple,	clear	architectural	vernacular;	it	is	this	that	helps	to	
encourage	the	development	of	a	high	quality	architectural	environment	in	the	area.	

1 2

3 4

5 6
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Mimar : Emre Arolat | EAA-Emre Arolat Architects
Architect 

İşveren	 :	Yorum	Ajans
Commissioned by

yorum ajans ofis binası
yorum	ajans	office	building

İstanbul,	2005
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Dönüştürme	mimarlığının	giydirme	ve	güzelleştirme	pratiği	olarak	tanımlandığı	günler-
de,	rasyonel	bir	plan	kurgusu	ve	basit	bir	cephe	organizasyonuna	sahip	mevcut	yapının	
yüzeysel	izleri	sürdürülürken,	dekoratif	 iç	ve	dış	giydirme	eğilimlerinden	olabildiğince	
uzak	durma	çabası	 tasarımın	en	önemli	kriteri	oldu.	 İstanbul	Gayrettepe’de,	yaya	ve	
araç	 trafiğinin	yoğun	olduğu	bölgede	yer	alan	yapı,	yeni	sahibi	Yorum	Ajans	 tarafın-
dan	tariflenen	kullanım	senaryosuna	uygun	olarak	kurgulandı.	Dikdörtgen	planlı	yapının	
uzun	kenarındaki	konsolun	1.	ve	5.	katlar	arasındaki	bölümünün	kaldırılması	 ile	olu-
şan	galerinin,	kurulması	öngörülen	her	türden	ilişkinin	tetikleyicisi	olması,	ana	kullanım	
alanları	ile	şehir	arasında	bir	arayüz	olarak	yer	alan	düşey	etkili	bu	mekânın,	açılır	kapa-
nır	sistemlerle	gerektiğinde	yapının	iç	kullanımına	katılabilmesi	öngörüldü.

İstanbul’da	Barbaros	Bulvarı’nı	Boğaziçi	Köprüsü’nün	devamındaki	İstanbul	Çevre	Yolu’na	
bağlayan	 Yıldız	 Posta	 Caddesi	 üzerinde	 konumlanan	 Publics	 Yorum	 Ajans	 Yönetim	
Merkezi,	 1963	yılında	 inşa	edilen	 ve	2	kısımdan	oluşan	 Emekli	 Subay	 Evleri	 yerleşimi	
içerisinde	 yer	 almaktadır.	 Esentepe	 ve	Gayrettepe	 semtlerini	 birbirinden	 ayıran	Yıldız	
Posta	 Caddesi	 ile	 Villa	 Caddesi’nin	 birleştiği	 köşe	 parselde	 bulunmakta	 olup,	mevcut	 
8	katlı	yapının	bodrum	katı	 ile	banka	şubesinin	bulunduğu	zemin	ve	1.	katı	dışındaki	
diğer	katları	yenilenerek	reklam	ajansının	yönetim	merkezine	dönüştürülmüştür.	Top-
lamda	5	kata	yayılan	1.800	m²’lik	yenileme	projesi,	tasarımcılarının	eleştirel	duruşu	sa-
yesinde	güncel	mimarlık	ortamında	kabul	gören	konvansiyonel	yenileme	anlayışlarını	
sorgulanır	kılmakta,	önerdikleri	yenilikçi	dönüşüm	yaklaşımı	nedeniyle	de	yeni	olasılık-
ları	gündeme	getirmektedir.

Tasarımcılar,	 yatay,	 düşey	ve	döngüsel	 hareketler	 olarak	 tanımladıkları	 reklam	ajan-
sındaki	 grift	 ilişkiler	 ağını	 organize	 edebilmek	 ve	 bu	 performatif	 hareketlerin	 5	 kata	
yayılmasından	kaynaklanabilecek	kopukluğu	gidermek	amacıyla,	cephe	boyunca	de-
vam	eden	5	kat	yüksekliğinde	bir	galeri	boşluğu	açmayı	önermişlerdir.	 İnce	uzun	bir	
parsel	üzerine	oturan	yapının	güneydoğu	yönündeki	uzun	cephesi	boyunca	açılan	bu	
boşluk,	yapının	yatayda	gelişen	mekân	kurgusunu	yırtarak	bir	anda	düşeye	döndür-
mekte,	 içinde	tek	kollu	merdivenin	yer	aldığı	bu	 ince	uzun	galeri	boşluğu	sayesinde,	
katlar	arasında	kurulan	ilişkisellik	görselliğin	ötesine	geçerek	performatif	bir	nitelik	ka-
zanmaktadır.	Mekân	kurgusuna	yapılan	bu	alışılmadık	müdahale,	bir	yandan	yapıları	
estetikleştirmeye	çalışan	güncel	yenileme	eğilimleri	karşısında	tasarımcıların	geliştirdiği	
muhalif	pozisyonu	görünür	kılmakta,	diğer	yandan	yapıya	eklemeler	yapmayı	değil	de,	
yüklerinden	arındırarak	onu	okunaklı	kılmayı,	gerçekliğini	dışa	vurabileceği	sakinlik	or-
tamını	üretebilmeyi	ve	yapıyı	idealize	etmeden	kusurlarıyla,	kendisi	olarak	sunabilmeyi	
iddia	etmektedir.	Mimarlık	ortamındaki	mevcut	söylemlere	karşı	geliştirilen	bu	zihinsel	
mesafelenme,	bitmişlik	ve	mükemmellik	beklentilerini	askıya	alan	muhalif	bir	pozisyo-
nun	da	geliştirilmesini	zorunlu	kılmaktadır.	Yapının	mükemmelliğinin	peşinde	koşmayı	
değil	de,	her	müdahale	ile	biraz	daha	bozulduğunun,	her	daim	bir	parçasının	eksik	kala-
cağının	hissettirileceği	bir	pürüzlülük	halinin	de	tasarımın	merkezine	konmasını	gerekli	
kılmaktadır.	Yapının	cephesine	yapılan	müdahale	biçimi	bile	bu	pürüzlülüğü	görünür	
kılmaktadır.	Cephenin	tümüyle	değil	de	bir	kısmının	dönüştürülmüş	olması,	bölgedeki	
yatay	bantlı	 jenerik	cephe	düzeninin,	hem	yapının	eski	halini	hem	de	içinden	geldiği	
jenerik	dünyayı	hatırlatırcasına	varlığını	hâlâ	sürdürmeye	devam	etmesi,	buna	karşın	
sahip	olduğu	yataylık	düzeninin	de	kesintiye	uğratılmış	olması,	her	türlü	bütünlük	bek-
lentisini	sekteye	uğratmaktadır.

Katlar	arasındaki	insan	hareketlerini	olduğu	kadar	dış	dünyayı	da	seyirlik	bir	manzaraya	
dönüştüren	bu	akışkan	galeri	boşluğu,	manzara	 içinde	devinmeyi	mümkün	kılan	en-
düstriyel	merdiven,	düşük	tavan	yüksekliği	nedeniyle	elektro-mekanik	sistemleri	açıkta	
bırakan	brütal	 anlayış,	 yapının	 konstrüktif	 güzelliği	 ile	 de	 kendini	 var	 edebileceğinin	
kanıtları	 olarak	 sunulmaktadır.	 Sahip	 olduğu	 bu	 radikal	 yenileme	 anlayışı	 nedeniyle		
Yorum	Ajans	Yönetim	Merkezi,	Türkiye’deki	güncel	mimarlık	ortamı	içerisinde	muhalif	
kalabilmenin	ve	sürekli	yer	değiştiren	bir	eleştirel	pozisyon	üretebilmenin	önemine	işa-
ret	eden	çarpıcı	örneklerden	biridir.	
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At	a	time	when	architectural	transformation	has	been	defined	as	the	practice	of	clad-
ding	and	beautification,	the	most	important	criterion	of	the	design	was	to	avoid	deco-
rative	interior	or	exterior	cladding	while	maintaining	the	external	aspects	of	the	existing	
building,	with	its	rational	structure	and	simple	façade.The	building,	which	is	located	in	
the	busy	pedestrian	and	traffic	area	of	Gayrettepe-Istanbul,	was	built	according	to	the	
requirements	of	Yorum	Agency.	The	gallery,	formed	by	the	removal	of	a	section	of	the	
corbel,	from	the	1st	to	the	5th	floor	on	the	long	side	of	the	rectangular	building,	acted	
as	the	impetus	to	any	new	aspects;	the	vertical	area	acts	as	an	interface	between	the	
main	usage	areas	and	the	city.	When	necessary	this	structure	can	be	included	in	the	
internal	use	of	the	building	via	the	opening/closing	systems.		

Positioned	on	Yıldız	Posta	Avenue,	which	connects	Barbaros	Boulevard	to	the	Istanbul	
Ring	Road	after	it	leaves	the	Bosphorus	Bridge,	Yorum	Ajans	Office	Building	is	located	
in	the	Retired	Officers’	Housing	Estate	consisting	of	two	parts	and	built	in	1963.	Located	
on	the	corner	of	the	plot	at	the	intersection	of	Yıldız	Posta	Avenue	and	Villa	Avenue,	
which	separates	the	districts	of	Esentepe	and	Gayrettepe,	all	the	floors	of	the	8-storey	
building,	with	the	exception	of	the	basement,	ground	and	first	floors	that	house	a	bank,	
have	been	renovated	and	transformed	into	the	headquarters	of	an	advertising	agency.	
The	critical	stance	of	this	five-storey	renovation	project	spanning	1,800	square	meters	
has	opened	dialogue	on	the	questioning	of	conventional	renovation	approaches	in	con-
temporary	architecture,	as	well	as	producing	new	solutions	thanks	to	the	innovative	
renovation	approach	that	was	adopted.	

In	order	to	organize	the	intricate	web	of	relations	in	an	advertising	agency,	which	are	
defined	as	vertical,	horizontal	and	circular	movements,	and	to	remove	any	possible	dis-
connection	which	might	result	from	the	expansion	of	these	performative	movements	
over	5	floors,	the	designers	suggested	creating	a	gallery	space	that	travelled	throug-
hout	the	five	floors	at	the	front.	This	space,	which	continues	over	the	long	front	on	the	
southeastern	side	of	the	building,	which	is	positioned	on	a	long	thin	parcel	of	land,	rips	
through	the	horizontal	space	installation	and	converts	it	into	the	vertical;	thanks	to	this	
long	thin	gallery	space	in	which	there	is	a	flight	of	stairs,	the	relationship	between	the	
floors	takes	on	a	performative	feature	that	goes	beyond	the	visual.	This	unusual	inter-
vention	in	the	space	installation	positions	the	designers	in	opposition	to	contemporary	
renovation	tendencies	while	still	attempting	to	make	the	structure	aesthetically	visible;	
at	the	same	time	the	structure	offers	itself,	with	its	flaws,	without	being	idealized,	thus	
creating	a	calm	environment	in	which	its	essence	can	be	expressed.	Instead	of	making	
additions,	the	elimination	of	its	weight	has	made	it	more	legible.	This	mental	distancing	
from	the	current	discourses	in	the	architectural	environment	necessitates	adopting	a	
contradictory	position	to	the	expectations	of	perfection	and	completeness.	Thus,	rather	
than	pursuing	perfection,	 there	 is	 a	 demand	 for	 every	 intervention	 to	 cause	 a	 little	
more	disruption,	every	permanent	piece	that	is	missing	to	make	its	absence	felt,	thus	
creating	a	feeling	of	roughness	in	the	center	of	the	design.	Even	the	style	of	intervention	
carried	out	on	the	façade	of	the	structure	is	seen	to	be	rough.	The	transformation	of	a	
part	of	the	façade	rather	than	the	whole	is	a	reminder	of	the	generic	world	in	which	it	
still	exists;	on	the	other	hand,	the	fact	that	the	horizontal	order	is	interrupted	confounds	
expectations	of	any	type	of	integrity.	

This	fluid	gallery	space,	which	transforms	not	only	the	outer	world	into	an	observati-
onal	view	but	also	the	industrial	stairs	that	enable	one	to	move	through	the	scenery,	
the	brutal	approach	that	leaves	the	electro-magnetic	systems	open	because	of	the	low	
ceiling,	and	the	constructive	beauty	of	the	structure	all	present	evidence	that	the	buil-
ding	can	exist	as	it	is.	Yorum	Ajans	Office	Building	is	a	rare	example,	due	to	the	radical	
renovation	 approach,	which	 demonstrates	 the	 importance	 of	 adopting	 an	 opposing	
stance	within	the	contemporary	architectural	environment	in	Turkey	and	of	creating	a	
critical	position	that	is	able	to	constantly	change	position.	
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Mimar	 :	Ali	Osman	Öztürk	|	A	Tasarım	Mimarlık
Architect 

İşveren	 :	Ziraat	Bankası	Genel	Müdürlüğü
Commissioned by

ziraat bankası kadıköy şubesi
ziraat	bank	kadıköy	branch

İstanbul,	2004
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Ziraat	Bankası	Kadıköy	Şubesi,	Karaköy	 İskelesi’nin	arkasında,	 tarihi	yarımada	ve	Ka-
dıköy	rıhtımına	hâkim	bitişik	düzen	bir	köşe	parseldedir.	Yapı	programında	zemin	kat	
şube	işlemlerine	ayrılmıştır.	Üst	katlar	diğer	çalışma	birimleri	için	düzenlenmiştir.	Banka	
tipolojisinde	yer	alan	dolu	yüzeyler	yerine	farklı	olarak	“şeffaflık”	tercih	edilmiştir.	Kadı-
köy	siluetinde	cephe	tasarımıyla	dokuyu	tamamlayan	bir	yapı	amaçlanmıştır.	Mimariye	
yön	veren,	yapının	omurgasını	oluşturan	 taşıyıcı	 sistem,	Rıhtım	Caddesi’nde	yer	alan	
arkad	üzerinde	devam	ederek,	geleneksel	banka	mimarisine	göndermede	bulunmak-
tadır.	 Çalışanların	manzaradan	en	üst	düzeyde	 faydalanabileceği	 şekilde,	 Karaköy	 İs-
kelesi,	Tarihi	Yarımada	ve	Haydarpaşa	Garı’na	kadar	geniş	bir	perspektifi	algılamaları	
istenmiştir.	

Karaköy	 İskelesi’nin	 karşısında,	 Haydarpaşa	 Rıhtım	 Caddesi	 ile	 Başçavuş	 Sokağı’nın	
kesiştiği	köşe	parselde	yer	alan	mevcut	Ziraat	Bankası	Kadıköy	Şubesi	güncellenmek	
amacıyla	yıkılarak,	tarihi	Haydarpaşa	Garı’nı	ve	arkasında	da	Tarihi	Yarımada’yı	gören	
müthiş	manzarası	nedeniyle	olabildiğince	şeffaf	bir	kurguda	yeniden	tasarlanmıştır.	Bi-
tişik	nizamlı	köşe	parselde	konumlanıyor	oluşu	nedeniyle,	yapının	manzara	gören	her	
iki	cephesinden	de	maksimum	ışık	alabilmesi	hedeflemiştir.	Bu	amaç	doğrultusunda,	
plan	şemasında	çekirdek	ve	servis	mekânları	sağır	yan	yüzeylerde	toplanarak,	açık	ofis	
alanları	için	gereken	serbest	mekânlar	oluşturulmuştur.	Toplamda	9	kata	yayılan	prog-
ramın,	giriş	ve	batar	katları	şube	işlemlerine	ayrılırken,	bodrum	katındaki	tesisat	ve	kasa	
dairesi	dışında	8.	katında	çok	amaçlı	salon	ve	onun	ana	cephe	boyunca	açıldığı	teras	
bulunmakta	olup,	diğer	katları	ofis	birimlerine	ayrılmıştır.

Yapı,	gabarisi	ve	parsel	 izleri	 ile	mevcut	kentsel	dokuyu	devam	ettirirken,	 süregelen	
arkadlı	yaya	yolunu	kendi	tasarım	yaklaşımında	da	devam	ettirerek,	kentsel	sürekliliği	
ve	 kent	 ile	 bağlamsal	 ilişkiler	 kurmayı	 hedeflemektedir.	 Haydarpaşa	 Rıhtım	 Caddesi	
boyunca	devam	ettirilen	bu	kentsel	repertuvarın	yapıya	karakteristiğini	verecek	şekil-
de	tüm	cephe	tasarımına	yayılması,	strüktürel	zorunluluğun	cephede	dışavurumcu	bir	
mimari	ifadeye	dönmesi	anlamında	ilginç	bir	deneydir.	Beyaz	opak	camla	kaplanarak	
cephedeki	vurgusu	artırılan	düşey	taşıyıcılar,	çatı	katının	geri	çekilmesiyle	oluşturulan	
terasın	üzerinden	dönerek,	pergole	niteliği	kazanan	çerçevelere	dönüşmektedir.	Zemin	
ve	çatı	katlarında	ise	yüzeyden	bağımsızlaşarak	strüktürel	rollerini	hatırlatan	bu	düşey	
hatlar,	20.	yüzyıl	başından	itibaren	süregelen	yüzey	ve	strüktür	arasındaki	gerilimli	iliş-
kiyi	kendi	bünyelerinde	yeniden	sorunsallaştırmaktadır.	
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The	Kadıköy	Branch	of	Ziraat	Bank	is	situated	on	a	corner	plot	behind	the	Karaköy	Quay,	
overlooking	the	wharf	and	the	historical	peninsula.	In	the	construction	plan	the	ground	
floor	has	been	dedicated	to	branch	operations,	while	the	upper	floors	were	planned	to	
house	other	work	units.	Unlike	the	solid	walls	normally	preferred	for	bank	structures,	
transparency	was	chosen	here.	The	objective	was	to	ensure	that	the	building’s	façade	
complemented	the	texture	of	the	Kadıköy	silhouette.	The	bearing	system,	which	forms	
the	basis	of	the	architecture	and	constitutes	the	spine	of	the	building,	continues	along	
the	arcade	on	Rıhtım	Road,	with	a	reference	to	traditional	bank	architecture.	The	ob-
jective	was	to	produce	an	expansive	perspective	extending	from	the	Karaköy	Quay	to	
the	Historical	Peninsula	and	Haydarpaşa	Train	Station,	thus	allowing	optimum	benefit	
from	the	view.
 
The	existing	Ziraat	Bank	Kadıköy	Branch,	located	on	the	corner	parcel	at	the	intersection	
of	Haydarpaşa	Rıhtım	Road	and	Başçavuş	Street,	across	from	the	Karaköy	Quay,	was	
demolished	and	redesigned	to	be	as	transparent	as	possible,	due	to	the	extraordinary	
view	of	the	historic	Haydarpaşa	Train	Station	and	the	Historic	Peninsula	beyond.	The	
aim	was	to	ensure	maximum	light	from	both	sides	of	the	building	enjoying	the	view	
due	to	the	building’s	position	on	a	corner	plot.	In	accordance	with	this	aim,	on	the	plan	
the core and service areas were located on the blind surfaces to create the necessary 
free	space	for	the	open	office	areas.	While	the	ground	and	mezzanine	floors	of	the	9-flo-
or	building	have	been	allocated	to	branch	transactions,	the	basement	has	been	given	
over	to	plumbing	and	the	vault,	and	the	8th	floor	is	a	multi-purpose	chamber,	featuring	
a	full	terrace	on	the	main	side.	The	other	floors	have	been	allocated	as	office	units.

While	the	template	and	the	limits	of	the	plot	maintain	the	existing	urban	texture,	the	
pedestrian	arcade	continues	its	characteristic	design	approach,	thus	establishing	urban	
continuity	and	contextual	relationships	with	the	city.	The	extension	of	the	urban	re-
pertoire	along	the	Haydarpaşa	Rıhtım	Road	throughout	the	design	of	the	façade,	which	
gives	the	building	its	unique	character,	is	an	interesting	experiment	in	turning	structu-
ral	requirements	into	expressionistic	architecture	on	the	façade.	The	vertical	bearings,	
whose	emphasis	has	been	increased	by	the	white	opaque	glass	coating,	curl	back	over	
the	terrace	created	by	setting	back	the	penthouse	wall,	and	thus	are	transformed	into	
frames	to	form	pergolas.	These	vertical	lines,	independent	of	the	surface	at	the	ground	
and	on	the	penthouse	floors,	emphasize	their	structural	roles	and	thereby	once	aga-
in	problematize	the	tense	relationship	between	the	surface	and	structure,	which	has	
been	on	the	agenda	since	the	early	20th	century.	
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Mimar	 :	Arif	Suyabatmaz,	Hakan	Demirel	|	Suyabatmaz	Demirel	Mimarlık
Architect 

İşveren	 :	Mar	Yapı
Commissioned by

g plus satış ofisi
g plus sales office

İstanbul,	2011
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Satış	ofisi,	İstanbul’un	Güneşli	ilçesinde	uygulanmakta	olan	toplam	100.000m²’lik	inşaat	
alanına	sahip	G	Plus	Projesi’nin	satış	ve	teşhir	bölümleri	ile	aynı	zamanda	yatırımcısının	
bu	bölgedeki	işlerini	takip	etmek	için	kullanacağı	bir	ofis	olarak	tasarlanmıştır.	Projenin	
büyük	kısmını	oluşturan	stüdyo	ve	1+1	dairelerin	teşhir	edildiği	satış	ofisinin	zemin	ka-
tında	müşterilerin	bilgi	alabilecekleri	danışma,	banka	ve	maket	teşhir	holü	bulunmak-
tadır.	1.	katta	bulunan	1+1	daire	örneği	yönetici	ofislerinden	bir	galeriyle	ayrılmaktadır.	
Yalın	bir	dile	sahip	olan	cephesi	G	Plus	projesinin	cephe	karakterini	yansıtmakla	birlikte	
söz	konusu	projeyi	oluşturan	arkadın	küçük	bir	tekrarı	göze	çarpar.	Bina	önündeki	pey-
zaj	alanı	yine	G	Plus	Projesi’nin	sert	zeminleriyle	aynı	dile	sahiptir.
 
İstanbul’un	Bağcılar	ilçesinin	Güneşli	semtinde	yer	alan	G	PLUS	Satış	Ofisi,	Güneşli	Kav-
şağı	yoluyla	Atatürk	Bulvarı’ndan	ayrılan	ve	 iç	kısımlara	doğru	 ilerleyen	Mimar	Sinan	
Caddesi’ne	paralel	Yalçın	Koreş	Caddesi	ile	Çınar	Caddesi’nin	kesiştiği	eğrisel	köşe	parsel-
de	konumlanmaktadır.	Bağcılar	ile	Bahçelievler	ilçelerini	birbirinden	ayıran	Yalçın	Koreş	
Caddesi’nin	her	 iki	yanında	bulunan	yaklaşık	20’şer	dönümlük	 iki	ayrı	arazi	üzerinde	
inşa	edilmeye	başlanan	G	Plus	projesi,	550	daire	ve	60	ticari	üniteyi	barındıran	23	katlı	
iki	bloktan	oluşmaktadır.	Bu	konut	ve	iş	merkezi	projesini	tanıtmak	amacıyla	inşa	edi-
len	G	Plus	Satış	Ofisi,	çelik	taşıyıcı	sistemini	ve	onun	cephede	yarattığı	rasyonel	ızgara	
düzenini	öne	çıkarmak	üzere	diğer	yüzeylerin	şeffaflaştırıldığı	tasarım	yaklaşımı	saye-
sinde,	hem	kendisinin	hem	de	temsil	ettiği	projenin	net	ve	yalın	mimari	tasarım	dilini	
doğrudan	 yansıtmaktadır.	 Yaklaşık	 300	m²’lik	 arsa	 üzerine	 inşa	 edilen	 ve	 450	m²’lik	
kapalı	alana	sahip	olan	iki	katlı	satış	ofisinin	dış	cepheleri	koyu	renkte	olmasına	karşın,	
iç	mekânları	açık	renkte	düzenlenmiş	olup,	kamusal	ile	özel	alan	arasında	renk	yoluyla	
tansiyon	yaratılmaya	çalışılmıştır.	100.000	m²’lik	inşaat	alanına	sahip	G	Plus	projesinde	
yer	alan	45	m²’lik	stüdyo,	65	m²’lik	1+1	ve	95	m²’lik	2+1	dairelerden1+1	olanı,	G	Plus	
Satış	Ofisi’nin	 zemin	 katında	 sergilenmektedir.	 Yapının	 zemin	 katında	 ayrıca	müşteri	
ofisleri,	banka	temsilcilikleri	ve	maket	teşhir	bölümü	bulunmaktadır.	Yapının	üst	katın-
da	ise,	yönetici	ofislerinden	ayrı	olarak,	stüdyo	tipi	bir	örnek	daire	yer	almaktadır.

Son	yıllarda	artan	lüks	konut	talebi	ile	bağlantılı	olarak,	satış	ofisleri	ve	örnek	evler	gibi	
yeni	 tür	 ticari	 sunum	mekânları	 oluşmaya	 başlamıştır.	 Henüz	 tasarım	 aşamasındaki	
inşa	edilmemiş	konut,	ofis	veya	ticari	birim	gibi	metaların	tanıtılmasına,	pazarlanmasına	
ve	hatta	deneyimlenmesine	imkân	veren	bu	yeni	tür	temsil	ortamları,	mimari	mekân	
ile	kurulan	konvansiyonel	algı	ve	deneyim	ilişkisinin	ötesinde	yepyeni	davranış	ve	algı	
biçimlerinin	oluşmasına	neden	olmaktadır.	Temsili	olan	 ile	gerçek	olanın,	maddi	olan	
ile	olmayanın	arasındaki	bilindik	sınırları	eriten	bu	sunum	mekânlarında,	çizimler,	im-
geler,	görsel	modellemeler,	animasyonlar	ve	kısa	filmlerin	yanı	sıra	interaktif	yüzeyler,	
maketler	ve	malzeme	katalogları	ile	metayı	gerçeğe	en	yakın	biçimiyle	deneyimleme	
imkânı	tanıyan,	kısmen	idealize	edilmiş	“örnek”	ev,	dükkân	veya	ofisler,	potansiyel	alı-
cılara	 yaratıcı	 yöntemlerle	 pazarlanmaktadır.	 Alıcıların	 algı	 ve	 psikolojilerini	merkeze	
alarak,	 kurum	kimliğini	 öne	 çıkarmak,	 inşa	 edilecek	olanın	 niteliklerini	 gözler	 önüne	
sermek	ve	müşteriler	üzerinde	olumlu	bir	izlenim	oluşturmak	amacıyla	kurgulanan	bu	
ticari	sunum	ortamları,	çoğu	zaman	geçici	olarak	inşa	edilmekte	olup,	mimari	atmosfer	
yaratmak	 adına	 son	yıllarda	ortaya	 çıkmış,	 zekice	 kurgulananan,	 en	 yaratıcı	 tasarım	
alanlarından	biridir.
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The	G	Plus	Sales	Office	has	been	designed	as	an	office	in	which	the	investor	can	follow	
local transactions, but which also accommodates sales and showroom sections for the 
G	Plus	project.	It	is	located	in	the	Güneşli	district	of	Istanbul	on	an	area	of	100,000	square	
meters.	The	sales	office	is	on	the	building’s	ground	floor,	a	significant	segment	of	which	
comprises	studio	and	1BR	apartments,	and	also	houses	a	bank,	a	model	display	hall,	
and	consultancy	offices	where	customers	can	obtain	information.	The	1BR	showroom	
apartment	on	 Level	 1	 is	 separated	 from	 the	administration	offices	by	a	gallery.	 The	 
G	Plus	sales	office	reflects	the	simple	elegance	of	the	G	Plus	façade,	and	includes	a	smal-
ler	version	of	the	arcade,	a	characteristic	of	the	project.	The	landscaping	in	the	front	is	
designed	in	the	same	vernacular	as	the	G	Plus	project.	

The	G	PLUS	Sales	Office,	which	 is	 in	 the	 Istanbul	borough	of	Güneşli,	 is	 located	on	a	
curved	corner	parcel	 intersected	by	Mimar	Sinan	Avenue,	which	heads	off	 from	 the	
Güneşli	Junction	at	the	Atatürk	Boulevard	turnoff,	and	Yalçın	Koreş	Avenue	and	Çınar	
Avenue,	which	run	parallel	to	it.	The	construction	of	the	G	Plus	project	has	commenced	
on	two	separate	plots,	each	measuring	approximately	20	acres,	on	either	side	of	Yalçın	
Koreş	Avenue,	which		 forms	a	boundary	between	the	two	boroughs	of	Bağcılar	and	
Bahçelievler.	The	project	consists	of	two	23-storey	blocks	containing	550	apartments	
and	60	commercial	units.	The	G	Plus	Office,	built	 in	order	to	promote	this	residential	
and business center, directly reflects a clear and simple architectural expression in its 
own	design	and	in	that	of	the	project	it	represents	thanks	to	a	design	approach	that	
creates outer surfaces that are transparent to bring out the steel frame bearing system 
and	the	rational	grid	created	on	the	facade.	Colour	is	used	to	create	a	deliberate	ten-
sion	between	the	public	and	private	areas;	the	interior	areas	have	been	given	a	light	
color,	in	contrast	to	the	darker	exterior	façades	of	the	two-floored	sales	office,	which	
was	constructed	on	approximately	300	square	meters	of	land,	with	450	square	meters	
of	 interior	 space.	 The	G	Plus	project,	which	has	a	 total	 construction	area	of	 100,000	
square	meters,	has	apartments	of	different	styles	and	sizes,	namely,	45	square	meter	
studios,	65	square	meter	1+1	apartments	and	95	square	meter	2+1	apartments.	A	1+1	
apartment	is	used	as	a	show	apartment	on	display	on	the	ground	floor	of	the	G	Plus	
Sales	Office.	Also	included	on	the	ground	floor	of	the	building	are	customer	offices,	bank	
representatives	and	an	exhibition	section	where	models	of	the	available	space	can	be	
seen.	On	the	top	floor	of	the	building,	in	addition	to	the	offices	of	the	managers,	a	show	
studio	apartment	is	located.	

In	 connection	with	 the	 recent	 rise	 in	 the	demand	 for	 luxury	housing,	 new	 types	of	
commercial	presentation	spaces	have	evolved	with	sales	offices	and	show	apartments.	
These	new	types	of	representational	environments	that	allow	for	the	promotion,	mar-
keting	and	even	the	option	of	trying	out	merchandise	like	housing,	office	or	commercial	
units	while	they	are	at	the	planning	stage	and	not	yet	even	under	construction	have	
made	 it	 possible	 to	 go	beyond	 the	 relationship	 of	 the	 conventional	 perception	 and	
experience and the architectural location to create new forms of treatment and per-
ception.	In	these	presentational	locations,	which	dissolve	the	familiar	divisions	between	
the	representational	and	the	real,	between	the	material	and	the	non-material,	objects,	
symbols,	visual	models,	animations	and	short	films	are	used	as	well	as	interactive	sur-
faces, models and catalogues of materials to market the reality of the merchandise to 
potential	buyers	by	using	creative	methods	to	allow	them	to	experience	close	up	the	
partially	idealized	“sample”	house,	commercial	space	and	offices.	Commercial	presenta-
tion	areas	are	most	frequently	built	as	temporary	spaces	in	order	to	create	an	architec-
tural	atmosphere;	here	in	G	Plus	Office,	the	presentation	areas	have	been	constructed	
in	order	to	present	the	corporate	identity,	to	display	the	quality	of	what	is	to	be	cons-
tructed	and	to	create	a	positive	impression	with	the	customer.	By	centering	themselves	
on	the	buyers’	perception	and	psychology,	G	Plus	Offices	has	created	one	of	the	most	
intelligently	designed	and	creative	design	areas	in	recent	years.	

1
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Maksimum	 Evler’in	 pazarlamasına	 yönelik	 olarak	 inşa	 edilen	 satış	 binası,	 geçici	 yapı	
olmasının	avantajı	ile	İstanbul	Boğaziçi	bölgesinde	son	yıllarda	“Geri	Görünüm	ve	Etki-
lenme	Bölgesi	Kararları”	olarak	adlandırılan,	topografyayla	kurduğu	ilişkiler,	blok	ebadı,	
çatı	şekli	gibi	yapılanma	koşulları	ile	ilgili	kısıtların	hiçbirisine	tabi	olmadı.	Bu	konularda-
ki	tüm	kararlar,	sadece	mimarlığın	estetik	kanalları	üzerinden	oluşturularak	vurgulandı.	
Hem	yakın	hem	de	uzak	algıda	etkinleşen	bu	vurgular,	meraklısına,	kısıtlı	bir	süre	için	
de	olsa	mevcut	imar	koşullarının	bir	kez	daha	sorgulanmasının	yolunu	açtı.

İstanbul’un	Beşiktaş	ilçesinde,	Ortaköy	semtinin	tarihi	dokusunun	biterek	yerini	kapalı	
site	yerleşimlerinin	fragmanter	yapısına	bıraktığı	oldukça	eğimli	bir	bölgede,	zirvesinde	
Havacılar	 Parkı’nın	 bulunduğu	 dik	 bir	 yamaçta	 konumlanan	Maksimum	 Evler,	 Boğaz	
Köprüsü’ne	bakan	 ince	 ve	 uzun	bir	 parsel	 üzerine	 yerleştirilmiş	 6	 ve	 7	 katlı	 3	 blok-
tan	 oluşan	 bir	 kapalı	 site	 yerleşimidir.	 Tasarımına	 2001	 yılında	 başlanan	 ve	 yaklaşık	
8.000	m²’lik	alana	sahip	projede,	büyüklükleri	160	ile	406	m²	arasında	değişen,	farklı	
tipte	 25	 daire	 bulunmaktadır.	 Kendi	 sosyal	 ortamını	 üretmeyi	 iddia	 eden	 her	 kapalı	
site	yerleşiminde	olduğu	gibi	bu	yerleşimde	de	kapalı-açık	yüzme	havuzları,	kafe,	spor	
merkezi,	sauna,	sinema	salonu	gibi	sosyal	tesisler	yer	almaktadır.	

Yaklaşık	12	m’lik	kot	farkının	bulunduğu	bu	dik	eğimli	arazinin	setlenmesi	 ile	oluşan	
betonarme	 istinat	 duvarları,	 örtülerek	 gizlenmek	 yerine	 sert	 bir	 peyzajın	 elemanları	
olarak	ele	alınmış,	diğer	yandan	da	binalara	ulaşımı	sağlayacak	sirkülasyon	yüzeyleri	
olarak	 işlevlendirilmiştir.	 Doğaya	 yapılan	müdahaleyi	 açığa	 çıkarmak,	 binaların	 üzer-
inde	konumlandığı	bu	yapay	topografyanın	oluşum	sürecini	gözler	önüne	sermek	üzere	
tasarımcı	 ekip,	 betonarme	 istinat	 duvarlarını	 kaplayarak	 örtmek	 yerine	 ifşa	 edilebi-
lecekleri	bir	yüzey	ve	peyzaj	tasarımı	geliştirmiştir.	Bu	yaklaşıma	karşıt	olarak,	3	konut	
bloğu	ve	 tek	katlı	 satış	ofis	yapısı	 ahşap	kompozit	paneller	 ile	kaplanarak	örtülmüş,	
farklı	 konumda	 ve	 büyüklükteki	 bu	 4	 yapı	 malzeme	 ortaklığı	 sayesinde	 birbiriyle	
ilişkilendirilmiştir.	Bu	örtme	ve	açıkta	bırakma	anlayışının	bir	başka	tasarım	yaklaşımıyla,	
bütüncül	 bir	 yüzey	 etkisi	 yaratan	 brütalist	 tavırla	 tansiyonlu	 bir	 ilişkiye	 girmesi	
hedeflenmiştir.	 Bu	 tasarım	 yaklaşımı	 doğrultusunda,	 monolitik	 etki	 yaratmak	 üzere	
açıkta	 bırakılan	betonarme	yapay	 topografya	 ile	masif	 etkisi	 veren	 ahşap	 kaplamalı	
prizmatik	 konut	 blokları	 arasında	 birbirini	 keskinleştiren	 gerilimli	 bir	 ilişki	 kurulmuş,	
bu	sayede	de	imar	kurallarının	tanımladığı	aşinalığı	bozacak	bir	yabancılaştırma	etkisi	
yaratılabilmiştir.	

Boğaziçi’nden	görülmemelerine	karşın,	Boğaziçi	Kanunu’nda	tanımlanan	“Geri	Görünüm	
Bölgesi”	içinde	yer	almaları	nedeniyle,	konut	bloklarının	biçimlenmesinde	bu	kanunun	
tanımladığı	 imar	kuralları	doğrudan	etkili	olmuş,	buna	karşın	geçici	nitelikteki	yapılar	
bu	durumdan	muaf	oldukları	için	Maksimum	Evler	Satış	ve	Tanıtım	Ofisi	mevcut	imar	
koşullarının	dışındaki	tasarım	olanaklarını	görünür	kılmak	üzere	muhalif	bir	anlayış	ile	
ele	alınmış,	konvansiyonların	içindeki	boşlukları	işaret	edecek	radikal	bir	deney	olarak	
kurgulanmıştır.

Boğaz	 Köprüsü’nden	 geçerken	 kentsel	 siluetin	 önemli	 bir	 bileşeni	 olarak	 rahatça	
algılanabilen	Maksimum	Evler	Satış	Ofisi,	görmek	 için	olduğu	kadar	görülmek	 için	de	
tasarlanmış,	tek	hacimli	tanıtım	ofisi	betonarme	istinat	duvarı	üzerinde	konsol	yaparak	
öne	doğru	fırlatılmıştır.	Görsel	olduğu	kadar	fiziksel	olarak	da	sınırsızlaşmayı	sağlayan	
sürme	cam	yüzeylere	sahip	bu	 tek	katlı	yapı,	benzerlerinden	 farklı	olarak,	 içerisinde	
yalnızca	yerleşimin	küçük	bir	maketi	 ile	mutfak	ve	banyo	dolabı	seçeneklerini	teşhir	
eden	küçük	bir	sergileme	alanını	barındırmaktadır.
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With	the	advantage	of	being	a	temporary	building,	the	sales	structure	built	to	market	
Maksimum	Evler	was	not	subjected	to	recent	restrictions	known	as	“Back	View	and	Im-
pact	Zone	Decisions”	regulating	development	along	Istanbul’s	Bosphorus	with	constra-
ints	regarding	the	relationship	with	topography,	block	size	and	roof	form.	All	decisions	
on	project	design	focused	solely	on	the	aesthetic	aspects	of	architecture.	The	activation	
of this emphasis, which has an impact on perception from both near and afar, has led 
to	 the	questioning	of	existing	development	conditions	once	more	by	 those	with	an	
interest	in	the	subject,	even	if	for	a	limited	period	of	time.

Maksiumum	Evler	is	located	in	the	Istanbul	borough	of	Beşiktaş	in	the	district	of	Ortaköy	
where	the	historical	texture	gives	way	to	the	fragmented	structures	of	gated	residen-
tial	estates.		This	is	a	gated	estate	consisting	of	three	six	and	seven-storey	blocks	on	
a	long,	thin	parcel	on	a	steep	incline	descending	from	Havacılar	Park	and	overlooking	
the	Bosphorus	Bridge.	 The	project,	 commenced	 in	2001,	 covers	 approximately	8,000	
square	meters,	with	25	different	styles	of	flats	ranging	from	160	to	406	square	meters	in	
size.	As	with	every	gated	community	that	claims	to	create	its	own	social	environment,	
this residential estate has social facilities such as indoor-outdoor pools, a café, fitness 
center,	sauna	and	cinema.	

Instead	 of	 attempting	 to	 camouflage	 the	 supporting	 concrete	walls	which	 are	 used	
as	ramparts	on	the	steep	incline	with	an	elevation	difference	of	12	meters,	they	are	
treated	 as	 elements	of	 the	 severe	 landscape	and	 function	 as	 circulation	 layers	 that	
provide	access	to	other	buildings.	The	design	team	has	chosen	to	demonstrate	the	in-
tervention	that	has	been	made	with	nature	and	emphasise	the	process	used	in	creating	
this artificial topography on which the structures are built with an exposed surface and 
landscape	design	rather	than	covering	up	the	concrete	sustaining	walls.	In	contrast	to	
this approach, the three residential blocks and the single-storey sales office structures 
have	been	 covered	with	wooden	 composite	panels,	 thus	establishing	 a	 relationship	
between these four structures in different positions and of different size through use 
of	material.	This	method	of	covering	while	revealing	aims	at	creating	a	tense	relation-
ship by using a third design approach, that is, the brutalist attitude, which creates an 
integrated	surface	effect.	In	accordance	with	this	design	approach,	a	decisive	tension	
has	been	created	between	the	revealed	artificial	concrete	topography,	which	creates	
a	monolithic	effect,	and	the	wood-clad	prismatic	building	blocks	that	create	a	massive	
effect.	This	relationship	creates	an	effect	of	alienation	that	disrupts	the	familiarity	of	
construction	conventions.	

Although	not	visible	from	the	Bosphorus,	the	“Maksimum	Evler”	estate	is	still	subject	
to	the	regulations	governing	building	dimensions	under	the	Bosphorus	Legislation,	and	
accordingly,	construction	conventions	have	had	a	direct	effect	on	the	formation	of	the	
blocks.	However,	as	temporary	structures	are	exempted	from	the	provisions	of	this	law,	
taking	advantage	of	this	 loophole	the	“Maksimum	Evler”	Sales	and	Promotions	Office		
has been designed as a radical experiment to emphasize the space within using design 
opportunities	that	are	independent	from	construction	conventions.	

Clearly	visible	as	a	part	of	the	urban	silhouette	of	the	city	while	crossing	the	Bosphorus	
Bridge,	the	“Maksimum	Evler”	Sales	Office	has	been	designed	to	be	seen	as	well	as	for	
the	view.	The	single	volume	promotional	office	juts	out	from	the	concrete	supporting	
wall	with	a	cantilever.	This	single-floored	structure	with	sliding	window	surfaces	ena-
bles	the	elimination	of	not	only	physical	 limits,	but	also	visual	boundaries,	making	it	
unique	among	its	kind.	Within	the	structure	is	a	small	presentation	area	where	kitchen	
and	bathroom	cabinet	options	are	included	as	well	as	a	small	model	of	the	develop-
ment.

1
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İnşaat	aşamasında	proje	tanıtım	ve	satış	işlevlerini	içermek,	sitenin	tamamlanmasından	
sonra	ise	ortak	alan	olarak	kullanılmak	üzere	tasarlanmıştır.	Brüt	beton	çerçeve	yapı,	ta-
ban	kotunda	zeminden	yükseltilerek	ayrıştırılmış,	ön	cephe	boyunca	zeminde	yer	alan	
bir	havuzla	bu	ayrıştırılma	hissi	daha	da	artırılmıştır.	Binaya	sol	köşeden	yaklaşırken	
ilk	aks	boş	bir	çerçeve	birimi	oluşturacak	şekilde	açık	bırakılmış,	kapalı	 işlevler	 ikinci	
akstan	itibaren	kolonların	gerisinde	yere	kadar	cam	bir	kitlede	yerleştirilmiştir.	Çerçeve	
yapının	içinde	cam	kitlenin	asimetrik	yerleşimi	giriş	vestibülünün	konumu	ile	güçlendi-
rilmiştir.	Tanıtım	ofisinin	iç	dolaşımı,	ön	cephede	yere	kadar,	arkada	denizlik	seviyesine	
kadar	uzanan	cam	yüzeylerle,	konut	sitesi	arazisinin	bütününü	algılatacak	bir	biçimde	
tasarlanmıştır.

1990’lardan	 itibaren	Ankara’nın	merkezinden	çeperlere	doğru	 ilerleyen	hızlı	 büyüme	
hamlesinin	batı	yönünde	yoğunlaştığı	yerlerden	biri	olan	Çayyolu	Köyü	ile	Ümitköy	si-
tesi	ve	çevresi,	hızla	çoğalan	kapalı	site	yerleşimleri	ile	biçimlenen	bir	banliyö	bölgesidir.	
Fragmanlar	halinde	yarı-kentsel	ortamlar	üreten	bu	banliyöleşme	eğilimi,	 lüks,	prestij	
ve	 güvenlik	 vaadi	 sunan	bahçeli	 konutlardan	blok	 tipi	 konutlara,	 sıra	 evlerden	 nok-
ta	blok	tipindeki	apartmanlara	kadar	her	tür	konut	tipolojisinin	uygulandığı	bir	deney	
alanına	dönüşmüş	durumdadır.	Farklılık	talebiyle	giderek	çoğullaşan	ve	yoğunlaşan	bu	
saçılmış	banliyö	semtlerinde,	anlamlı	birer	dünya	kurabilmek	amacıyla	birçok	yerleşim	
yüzünü	kendi	içinde	yarattığı	dünyaya	çevirmekte,	eksik	olan	kentsel	ve	sosyal	donatı-
ları	kapalı	site	yerleşimlerinin	içinde	gidermeyi	denemektedir.	

Bu	dağınık	banliyö	peyzajı	içerisinde	kaybolan	Çayyolu	Köyü’nün	hemen	yakınında	ko-
numlanan	ve	Beysukent’e	giden	1920	Caddesi	ile	2432	Caddesi’nin	kesiştiği	kavşaktan	
ulaşılan	Park	312	Evleri	Satış	Ofisi,	yolun	iç	kısmında	dik	bir	yamaca	oturan	312	Ulusoy	
City	konut	sitesinde	yer	almaktadır.	Bu	konut	sitesi,	eğimli	arazide	yapılan	setlemeler	
üzerine	yerleştirilmiş	3	blokta	yer	alan	160	konuttan	ve	bu	bloklar	arasında	yaratılan	
peyzaj	 ve	 rekreasyon	düzenlemelerinden	oluşmaktadır.	 Bu	konut	projesinin	 satış	 ve	
tanıtımı	 için	 inşa	 edilen	 Park	 312	 Evleri	 Satış	Ofisi,	 Çayyolu	Köyü	Yolu’ndan	 algılana-
bilecek	şekilde	sitenin	kuzeybatı	 tarafında,	arazinin	ucunda	konumlandırılmıştır.	Top-
lam	300	m²’lik	bir	alana	oturan	bu	tek	katlı	satış	birimi,	benzer	satış	ofisi	yapılarından	
farklı	olarak,	sitenin	tamamlanmasından	sonra	da	kullanılacağı	için	brüt	betondan	inşa	
edilmiş	ve	tasarımcının	net	ve	yalın	mimari	tavrını	belli	edecek	biçimde	kaplanmadan	
bırakılmıştır.

Bu	brütal	tavır,	yükseltilerek	zemin	ile	ilişkisi	koparılmış	8	kolonlu	yalın	betonarme	çer-
çeve	strüktür	ve	bu	strüktürün	içine	yerleştirilmiş	şeffaf	cam	yüzeyler	ile	daha	da	vur-
gulu	hale	getirilmiştir.	Giriş	cephesinde	geriye	çekilen	cam	yüzey	ile	betonarme	kolo-
nad	arasında	oluşturulan	yansıtma	havuzu,	farklı	ışık	oyunları	yaratarak,	yapının	ton	ve	
dokusunun	gün	içinde	değişmesine	neden	olmaktadır.	Betonarme	strüktürün	yarattığı	
ritmik	düzen	ve	klasik	etki,	ilk	aksın	boş	bırakılması	ve	vestibülün	konumlanışı	nede-
niyle	modern	ve	asimetrik	bir	etki	kazanmıştır.	Oranları,	mimari	tektoniği	ve	atmosferi	
incelikle	 düşünülmüş	 bu	 pavyon	 yapısı,	 plan	 kurgusunda	 da	 alışılmadık	 bir	 çözümü	
denemiş,	yapının	dış	cidarlarından	kopartılarak	ortada	toplanan	servis	ve	ofis	mekânları,	
ana	mekânın	içinde	“yüzdürülerek”	kesintisiz,	akışkan	bir	plan	şeması	elde	edilmiştir.	
Sıkıştırılan	bu	servis	ve	ofis	mekânları	plan	şemasında	dikkatlice	konumlandırılarak,	bir	
yandan	ana	mekânı	sergileme	holü	ve	toplantı	salonu	olarak	iki	alana	ayırmakta,	diğer	
yandan	ise	çevresinde	yarattığı	geçiş	holleri	nedeniyle	akışkanlığı	kesilmeyen	bir	ser-
best	mekân	oluşturmaktadır.	Tüm	bu	yalın	ve	ağırbaşlı	niteliklerinin	yanı	sıra	Park	312	
Evleri	Satış	Ofisi,	sahip	olduğu	mimari	zenginlik	ve	incelikle	tasarlanmış	mekân	kurgusu	
nedeniyle	son	yıllarda	üretilmiş	en	başarılı	satış	ofisi	yapılarından	biridir.
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At	the	construction	stage,	the	area	accommodating	the	project	introduction	and	sales	
functions	was	designed	to	be	used	as	a	common	area	after	completion.	The	exposed	
concrete-frame	structure	was	extricated	by	being	elevated	from	the	ground	level;	this	
effect	is	intensified	by	the	addition	of	a	pool	stretching	along	the	front	façade.	Appro-
aching the building from the left corner, the first axis has been left open to create an 
empty	 frame	unit,	and	 the	 interior	 functions	have	been	placed	 in	a	glass	mass	 that	
stretches	to	the	ground	just	behind	the	columns	after	the	second	axis.	The	asymmet-
rical positioning of the glass mass inside the frame structure has been reinforced with 
the	position	of	the	entrance	vestibule.	The	interior	circulation	of	the	marketing	office	is	
designed	with	glass	surfaces	that	stretch	to	the	ground	on	the	front	façade,	and	glass	
surfaces	reaching	sea	level	at	the	posterior,	enabling	the	perception	of	the	entire	area	
of	the	housing	complex.

One	of	the	rapidly	expanding	areas	to	the	west	of	Ankara	since	the	1990s	is	the	suburban	
region	of	Çayyolu	village	and	Ümitköy	estate	and	environs	where	gated	communities	
are	springing	up.	This	tendency	towards	creating	fragmented	semi-urban	environments	
has	 transformed	the	 region	 into	experimental	areas	where	every	 type	of	 residential	
typology, from the luxurious, prestigious and high security block-style residences with 
gardens	 to	 terraced	houses	and	apartment	blocks,	 can	be	 found.	 In	 these	scattered	
suburban districts, which are increasing and intensifying, in response to demands and 
in	order	to	create	a	meaningful	world,	many	have	turned	their	faces	inwards,	trying	to	
overcome	deficiencies	in	municipal	or	social	facilities	within	the	complex	itself.	

Lost	 in	 this	untidy	suburban	 landscape,	 the	Park	312	Evleri	Sales	Office	 is	positioned	
near	Çayyolu	Village	at	the	intersection	of	2432	Avenue	and	1920	Avenue,	a	road	which	
leads	to	Beysukent,	within	the	312	Ulusoy	City	Complex	on	a	steep	slope	on	the	inner	
side	of	the	road.	This	housing	complex	consists	of	160	houses	arranged	in	3	blocks	on	
ramparts built into the sloped land interspaced by landscaping and recreational arran-
gements.	Park	312	Evleri	Sales	Office,	built	for	the	sales	and	promotion	of	the	complex,	
is	positioned	at	the	tip	of	the	 land,	on	the	northwestern	side	of	the	site,	observable	
from	 the	Çayyolu	Köyü	Road.	 This	 single-story	 sales	unit,	which	will	 continue	 to	be	
used	once	the	construction	is	finished,	covers	300	square	meters	in	total;	differing	from	
ordinary	office	structures	it	is	built	in	brute	concrete,	and	has	been	left	uncovered,	thus	
expressing	the	clear	and	simple	attitude	of	the	designer.		

This	brutal	approach	has	been	emphasized	by	a	simple	elevated	8-columned	concrete	
frame, thus eliminating the connection with the ground, and the transparent glass sur-
faces	placed	inside	the	structure	further	enhance	the	effect.	The	reflection	pool,	which	
has	been	created	between	the	glass	surface	drawn	back	on	the	front	façade	and	the	
concrete colonnade, creates different plays of light, causing changes in the tone and 
texture	of	the	structure	during	the	day.	The	rhythmic	order	and	classical	effect	of	the	
concrete	structure	takes	on	a	modern	and	asymmetric	quality	due	to	the	positioning	
of	the	vestibule	and	the	fact	that	the	first	axis	has	been	left	empty.	The	proportions	of	
this	pavilion	structure,	as	well	as	its	architectural	positioning	and	delicately	constructed	
atmosphere, attempts to create an extraordinary solution to the layout, succeeding in 
establishing	a	sustainable,	fluid	plan	scheme	with	the	office	and	service	areas	collected	
in	the	center,	separated	from	the	outer	walls	of	the	structure,	thus	creating	a	“floating”	
effect.	These	compacted	service	and	office	areas	have	been	carefully	positioned	in	the	
scheme,	dividing	the	main	body	into	two,	a	presentation	hall	and	a	meeting	room.	In	
this way a free space is established and the fluidity has been continued by the corridors 
that	flow	around	them.	With	all	of	these	simple	and	modest	qualities,	“Park	312	Evleri”	
Sales	Office	is	one	of	the	most	successful	office	structures	created	in	recent	years,	pre-
senting	architectural	richness	and	sensitivity.
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Ankara	Or-an’da	eski	milletvekili	lojmanlarının	arsası	üzerine	ACE	Mimarlık’ın	projelen-
dirdiği	Park	Oran	projesinin	satış	ofisi	olarak	tasarlanan	bina;	yerleşiminin	ana	girişine	
eklenmiş	küçük	ölçekli	bir	yapı.	Pazarlama	fonksiyonu,	temelde	bir	açık	ofis	kurgusu	ile	
karşılanmış	durumda.	İki	katlı	yapının	zemin	katında	satış	temsilcilerine	ayrılmış	alan,	
sergileme	olanaklı	bir	ana	hol	ile	birleşiyor.	İkinci	katta	ise,	banka	temsilcilerinin	ofisleri	
ve	bir	toplantı	odası,	iki	katı	birleştiren	galeri	etrafında	konumlanıyor.	Olabildiğince	sade	
bir	dile	sahip	olması	istenen	yapının	taşıyıcı	sistemi	çelik	olarak	kurgulanmış,	bu	karar	
tasarımın	genel	karakterine	de	yansıtılmıştır.	

Ankara’nın	kent	merkezini,	kenti	kuşatan	 ilk	ulaşım	halkasına	bağlayan	Turan	Güneş	
Bulvarı,	Eymir	Gölü’ne	doğru	uzanan	güneydeki	kentsel	gelişimi	belirleyen	en	önemli	
arterlerden	biridir.	Kentsel	dokunun	ilk	ulaşım	halkası	ile	sınırlandığı	Ankara’nın	güney	
ucunda	yer	alan	ve	eski	TBMM	Lojmaları,	Diplomatik	Site	ile	Şevki	Vanlı’nın	tasarladığı	
Ankara’nın	ilk	uydu	yerleşim	projelerinden	biri	olan	OR-AN	yerleşimi	ile	karakterize	olan	
bu	bölge,	Turan	Güneş	Bulvarı’na	bitişik	konumu,	kent	merkezinden	kolay	ulaşılabilirliği,	
bürokrat	ve	teknokratların	tercih	ettiği	bölge	oluşu	nedeniyle	1990’lardan	itibaren	ken-
tin	prestijli	bölgeleri	arasında	yer	almaya	başlamıştır.	

Behruz	Çinici	tarafından	1984	yılında	yapımı	tamamlanan	400	konutluk	TBMM	Milletve-
killeri	Lojmanları,	2006	yılında	özelleştirilerek	satılmalarının	ardından	yıkılmış	ve	yerle-
rine	Toplu	Konut	İdaresi	tarafından	Mesa-Aktürk-Emlak	Pazarlama	ortaklığına	yaptırılan	
32	katlı	12	bloğa	yayılmış	toplam	1.832	konuttan	oluşan	ParkOran	Konutları	inşa	edil-
miştir.

ParkOran	projesinin	satış	ve	tanıtım	ofisi	olarak	tasarlanan	300	m²’lik	bu	küçük	ölçekli	
MAE-PA	Satış	Ofisi,	246.650	m²’lik	yerleşimin	güney	ucunda,	Turan	Güneş	Bulvarı’na	bağ-
lanan	eski	girişe	yakın	bir	noktada	inşa	edilmiştir.	Toplam	inşaat	alanı	560	m²	olan	bu	iki	
katlı	satış	ve	tanıtım	ofisi,	projenin	genel	karakterine	uygun	olarak	çelik	taşıyıcı	sistemle	
inşa	edilmiştir.	Zemin	katında,	satış	temsilcilerine	ait	açık	ofis	birimleri	 ile	müşterilere	
yerleşimin	bütününü	kavratacak	büyük	ölçekli	bir	maket	yer	almaktadır.	Galeri	katında	
ise,	5	banka	satış	temsilcisine	ayrılmış	açık	ofis	birimleri	ile	toplantı	odası	yer	almakta-
dır.	Maketin	üst	kattan	da	algınlanmasına	imkân	veren	galeri	boşluğu,	birçok	satış	ofis	
yapısında	olduğu	gibi	bu	binanın	tasarımında	da	tercih	edilmiş;	öte	taraftan	diğer	satış	
ofislerinden	farklı	olarak,	ziyaretçilerin	deneyimleyecekleri	örnek	daire,	binanın	dışında	
ayrı	bir	yapı	olarak	inşa	edilmiştir.	Bu	nedenle	satış	ofis	binasının	içinde,	girişi	karşılayan	
bir	noktada	örnek	daireye	geçişi	sağlayacak	bir	bağlantı	tasarlanmış	ve	yapının	dışında	
yarı	kapalı	bir	yürüme	yolu	oluşturulmuştur.

Park	Oran	MAE-PA	Satış	Ofisi’ne	ana	karakterini	veren,	güneydeki	şeffaf	giriş	cephesinin	
önüne	yatay	metal	güneş	kırıcılardan	oluşan	geçirgen	ikinci	bir	yüzey	konularak	yapıda	
güneş	kontrolü	sağlanmıştır.	Bu	sayede	geçirgen	güneş	kırıcı	yüzey	ile	yapının	şeffaf	yü-
zeyi	arasında	bir	derin	yüzey	oluşturulabilmiş,	yapıya	girme	eyleminin	kendisi	iki	cidar	
ile	bunlar	arasında	oluşan	arayüzün	aşılması	anlamında	bir	deneyime	dönüştürülmüş-
tür.	Yapı	sahip	olduğu	oldukça	sade	ve	yalın	tasarım	diline	ek	olarak,	cephesinde	tekrar	
eden	narin	çelik	taşıyıcılar	sayesinde	kendi	ritmini	ve	düzenini	sessizce	oluşturmaktadır.
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The	building,	designed	as	the	sales	office	of	the	Parkoran	project,	was	planned	by	ACE	
Mimarlık	on	the	old	parliamentarian	lodgings	land	at	Ankara	Oran.	It	is	a	small-scale	bu-
ilding	appended	to	the	settlement’s	main	entrance.	The	building’s	marketing	function	is	
fulfilled	through	its	open-office	structure.	The	area	allocated	for	sales	representatives	at	
the	ground	level	of	the	two-story	building	joins	a	main	hall	with	the	option	to	exhibit.	
The	offices	of	bank	representatives	and	a	conference	room	located	on	the	second	floor	
are	positioned	around	a	gallery	that	connects	both	floors.	The	bearing	system	of	the	
building	is	intended	to	be	as	plain	as	possible,	and	is	a	steel	frame	construction;	this	
decision	is	also	reflected	in	the	general	character	of	the	design.

The	Turan	Guneş	Boulevard,	which	connects	Ankara’s	city	center	to	the	first	ring	road	
circling	the	city,	is	one	of	the	most	important	arteries	determining	the	urban	develop-
ment	to	the	south	of	the	city,	and	stretches	as	far	as	Eymir	Lake.	In	this	region	at	the	
southern outskirts of Ankara where the urban texture is bounded by the ring road  are 
the	 former	 lodgings	of	 the	Turkish	Parliament,	diplomatic	complexes	and	 the	OR-AN	
settlement,	one	of	Ankara’s	first	satellite	residential	projects	designed	by	Şevki	Vanlı.	
Since	the	1990s,	it	has	been	acknowledged	as	being	one	of	the	city’s	more	prestigious	
areas	due	to	its	location	near	Turan	Guneş	Boulevard,	ease	of	access	to	the	city	center	
and	residential	profile	of	bureaucrats	and	technocrats.	

The	ParkOran	estates,	constructed	by	the	Mesa-Aktürk-Real	Estate	Marketing	partners-
hip	with	 the	Public	Housing	Authority	 (TOKI),	 consists	of	a	 total	of	1,832	apartments	
spread	over	12	blocks	each	consisting	of	32	storeys.	This	complex	was	erected	to	repla-
ce	the	400-unit	lodgings	of	the	Turkish	Parliament	constructed	by	Behruz	Çinici	in	1984.	
The	lodgings	were	privatized	and	sold	off,	later	being	demolished	in	2006.	

The	MAE-PA	Sales	Office,	which	is	on	a	small	scale	measuring	300	square	meters,	was	
designed	as	the	sales	and	promotion	office	of	the	ParkOran	project.	The	sales	office	was	
built	on	the	southern	edge	of	a	plot	measuring	246,650	square	meters,	near	the	former	
entrance,	 thus	connecting	 it	 to	 the	Turan	Guneş	Boulevard.	The	two-story	sales	and	
promotion	office,	with	a	total	of	560	square	meters,	has	been	constructed	with	a	steel	
bearing	system,	 in	keeping	with	the	general	character	of	the	project.	On	the	ground	
floor	are	located	the	open-office	units	of	the	sales	representatives	and	a	large-scaled	
model	to	help	customers	understand	the	layout	of	the	settlement.	On	the	gallery	floor	
there	are	open-office	units	 reserved	 for	5	bank	sales	 representatives	and	a	meeting	
room.	As	with	many	sales	office,	the	gallery	has	been	designed	with	a	large	degree	of	
empty	space	which	makes	it	possible	to	perceive	the	model	from	the	upper	floor;	on	
the other hand, a distinct difference from other sales offices is that the show apartment 
has	been	built	as	a	separate	structure	outside	the	building.	For	this	reason,	a	connec-
tion	has	been	created	to	provide	access	to	the	show	apartment	at	a	point	inside	the	
sales office, opposite the entrance, and a semi-enclosed corridor has been constructed 
outside	the	building.	

Control	of	daylight	has	been	made	possible	with	the	installment	of	a	second	conductive	
surface formed from horizontal metal blinds placed in front of the transparent entrance 
on	the	southern	façade.	This	arrangement	gives	the	ParkOran	MAE-PA	Sales	Office	its	
main	character.	In	this	way	a	deep	surface	has	been	formed	between	the	conductive	
blinds and the transparent surface of the building, and the action of entering the buil-
ding has been transformed into an experience of passing between two walls and the 
interface	created	between	them.	The	building,	in	addition	to	its	rather	plain	and	simple	
design,	quietly	creates	its	own	rhythm	and	harmony	thanks	to	the	delicate	steel	carri-
ers	which	are	repeated	along	the	façade.	

1
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Tasarlanan	ofis	binası,	İstanbul’un	Ümraniye	ilçesinde	Üsküdar-Ümraniye	bağlantı	yolu	
üzerinde	bir	yamaca,	cephesi	anayoldan	algılanacak	şekilde	konumlanmaktadır.	Bina	ait	
olduğu	konut	projesinin	ilk	izlenimini	yaratacağından	dolayı	dikkat	çekici	bir	mimari	dile	
sahip	olmalıydı.	Binanın	dikkat	çeken	güney	cephesinde	cam	yüzeyin	önünde	ikinci	bir	
cephe	olarak	uzanan	geometrik	ahşap	paneller	yapının	yoldan	algısını	güçlendirirken,	
panellerdeki	 boşluk-doluluk	 etkisi	 güneş	 kontrolünü	 ve	 ses	 yalıtımını	 sağlamaktadır.	
Bu	sayede	iç	mekânda	konforlu	bir	ofis	ortamı	oluşmaktadır.	Yapıda	doğal	taş,	ahşap	
ve	cam	malzeme	keskin	geometrik	hatlarla	bir	araya	gelerek	binanın	genel	karakterini	
oluşturmaktadır.	Aynı	dile	sahip	peyzaj	tasarımı	da	bu	karakteri	vurgulanmaktadır.	

İstanbul’un	Anadolu	yakasında,	Altunizade-Çekmeköy	aksı	boyunca	 lüks	konut,	 iş,	 fi-
nans	ve	alışveriş	merkezlerinin	oluşmasına	neden	olan	Şile	Otobanı	üzerinde	konumla-
nan	Sur	Yapı	Satış	Ofisi,	Ümraniye	ilçesi	sınırları	içinde	kalan	son	büyük	arazilerden	biri	
üzerinde	yapılacak	olan	Sur	Yapı	Exen	İstanbul	Konutları’nın	tanıtım	ve	satış	ofis	bina-
sı	olarak	2010	yılında	inşa	edilmiştir.	Arazinin	çeperinde	konumlandırılması	düşünülen	 
44	katlı	rezidans	bloğu	ile	11-15	katlı	yatay	konut	bloklarının	çevreleyeceği	rekreasyon	
alanlarından	oluşan	yerleşimi	tanıtmak	amacıyla	tasarlanan	yapı,	projenin	tamamlan-
masından	sonra	firmanın	genel	merkezi	olarak	kullanılacaktır.	Satış	ofis	binasının	daha	
sonra	da	kullanılacağı	öngörüldüğü	için,	brüt	beton	gibi	kalıcı	malzemelerle	inşa	edilmiş	
ve	genel	yerleşim	şemasını	engellemeyecek	biçimde	arazinin	kıyısında	konumlandırıl-
mıştır.

Toplamda	2.182	m²’lik	kapalı	alana	sahip	yapı	3	katlı	olup,	arazideki	yamaçta	konum-
landırılarak	1’i	zemin	altında	olmak	üzere	2	adet	bodrum	kat	oluşturulmuştur.	Tanıtım	
ve	pazarlama	ofisi	olarak	düzenlenen	zemin	katında	satış	ve	yönetim	birimleri	ile	sergi	
alanı,	1.	bodrum	katında	örnek	daireler,	2.	bodrum	katında	ise	teknik	hacimler	ve	kapalı	
otopark	bulunmaktadır.

Şile	Otoyolu’na	paralel	olarak	arazinin	güney	ucunda	konumlandırılan	yapının,	yoldan	
görülen	güney	cephesi,	hem	inşa	edilecek	konutların	tasarım	dili	hakkında	ipucu	ver-
mek	hem	de	 ışık	 ve	 ses	 kontrolü	 sağlamak	üzere	prizmatik	 ahşap	paneller	 ile	 kap-
lanmıştır.	 Filtreleme	 görevi	 üstlenen	 bu	 geçirgen	 ahşap	 yüzey	 ile	 yapının	 şeffaf	 ana	
gövdesi	arasında	bir	ara	mekân	oluşturularak,	yapı	boyunca	uzanan	2	adet	ince	balkon	
oluşturulmuştur.

Dışarıdan	masif	ve	monolitik	bir	etki	vermek	amacıyla	doğal	taş	kaplı	dikdörtgen	prizma	
olarak	tasarlanan	yapı,	kuzey	cephesinde	yaratılan	prizmatik	geniş	şeffaf	yırtığın	doğu	
cephesinde	de	devam	ettirilmesi	sayesinde	içi	oyulmuş	bir	kütle	etkisi	yaratmaktadır.	
Bu	mimari	 ifadeyi	kuvvetlendirmek	üzere,	duvar	kalınlığını	derin	göstermek	ve	kütle	
içine	 doğru	 bükülme	 etkisini	 artırmak	 amacıyla,	 saydam	 yüzeylerin	 etrafındaki	 kes-
kin	 geometrili	 eğimli	 yüzeyler	 ahşap	 çubuk	elemanlar	 ile	 kaplanmıştır.	 Bu	prizmatik	
geometriler,	yapının	kuzey	cephesindeki	peyzaj	tasarımında	da	kullanılmış	ve	formsal	
süreklilik	yakın	çevrenin	tasarımında	da	devam	ettirilmiştir.	Kot	farkı	sayesinde	tümüyle	
şeffaf	olarak	ele	alınan	1.	bodrum	kat,	giriş	katın	masifliği	 ile	gerilim	yaratan	bir	ilişki	
kurmaktadır.	

Bu	küçük	ölçekli	prestij	yapısı,	sahip	olduğu	gerilimli	tasarım	dili	ve	presizyonu	yüksek	
çarpıcı	tasarım	yaklaşımı	nedeniyle	ayrıcalıklı	bir	konum	edinmekte	ve	Türkiye	mimar-
lığına	taze	bir	soluk	getirmektedir.
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The	office	building	 is	 located	on	a	slope	along	the	Üsküdar-Ümraniye	access	road	 in	
Istanbul’s	Ümraniye	district	in	such	a	way	that	its	façade	is	visible	from	the	highway.	
Since	the	building	was	to	form	the	first	impression	of	the	housing	project,	it	needed	to	
have	an	attractive	architectural	language.	While	the	geometric	wooden	panels	form	a	
second	façade	in	front	of	the	glass	surface,	reinforcing	the	building’s	perception	from	
the	highway,	the	full-empty	effect	of	the	panels	provides	sun	control	and	sound	insu-
lation.	Hence,	a	comfortable	office	environment	has	been	created	inside.	Natural	stone,	
wood	and	glass	materials	have	been	combined	in	the	building,	and	sharp	geometric	
lines	 create	 the	building’s	 general	 character.	 The	 landscape	design	 shares	 the	 same	
language,	also	emphasizing	this	character.

The	Sur	Yapı	Sales	Office	is	located	on	the	Altunızade-Çekmeköy	axis	of	the	Şile	High-
way, a road that has been the impetus for the creation of luxury complexes, office, 
finance	and	shopping	centers	on	Istanbul’s	Anatolian	side.	The	Sur	Yapı	Sales	Office	was	
built	in	2010	as	the	promotion	and	sales	office	for	the	Sur	Yapı	Exen	Istanbul	Estates,	
which is planned to be constructed on one of the largest remaining tracts of land within 
the	borders	of	the	borough	of	Ümraniye.	Designed	to	promote	the	residential	complex	
which	will	consist	of	a	recreational	area	surrounded	by	a	44-floor	residential	block	and	
11-15-floor	horizontal	residential	blocks	on	the	perimeter	of	the	land,	the	Sur	Yapı	Sales	
Office	will	be	used	as	the	head	office	of	Sur	Yapı	on	completion	of	the	project.	Due	to	
the	projection	that	the	sales	office	building	will	be	used	later	as	well,	it	was	built	from	
durable materials like brute concrete and is located on the edge of the plot, thus not 
obstructing	the	integral	plan	of	the	rest	of	the	complex.	

The	three-storey	structure	has	a	total	of	2,182	square	meters	of	indoor	space.	Located	
on	an	incline,	two	floors	form	the	basement,	one	of	which	is	below	ground	level.	On	the	
ground floor, which has been designed as the promotions and marketing office, there 
are	sales	and	management	units	and	an	exhibition	area;	the	first	basement	functions	
as a showroom for model apartments and the second basement houses the technical 
capacity	and	an	indoor	car	park.	

The	southern	façade	of		the	building,	which	runs	parallel	to	the	Şile	Highway	on	the	
southern	edge	of	the	plot	and	which	can	be	seen	from	the	road,	is	covered	with	pris-
matic	wooden	panels,	providing	an	idea	about	the	design	of	the	projected	residential	
complex;	these	panels	help	to	control	 light	and	sound.	Two	narrow	balconies,	which	
extend	along	the	façade	of	the	building,	have	been	created	by	forming	an	intermediate	
space	between	the	conductive	wooden	surface	which	acts	as	a	filter	and	the	transpar-
ent	main	façade.	

The	wide	prismatic	transparent	tear	created	on	the	northern	facade	has	been	carried	
over	to	the	eastern	façade	and	gives	the	building	a	feel	of	being	a	mass	with	a	hol-
lowed-out	interior.	The	building	has	been	designed	as	a	rectangular	prism	covered	with	
natural	 stone,	 thus	 creating	a	massive	and	monolithic	 impression	 from	 the	exterior.	
In	order	 to	 strengthen	 this	architectural	expression,	 the	oblique	 sharply	geometrical	
surfaces	around	 the	 transparent	 surfaces	have	been	covered	with	wooden	strips	 to	
make the walls appear thicker and to increase the impression of a twisting towards 
the	inside	of	the	mass.	This	prismatic	geometry	has	also	been	used	in	the	landscaping	
on the northern front of the building, and the formal continuity has been continued in 
the	design	of	the	immediate	surroundings.	Thanks	to	the	difference	in	elevation,	the	
first basement floor, which has been treated as a completely transparent entity, forms 
a	tense	relationship	with	the	massive	nature	of	the	first	floor.	

This	small-scaled	prestigious	building	distinguished	by	a	tense	design	approach	and	a	
high	precision	striking	design	approach	brings	a	fresh	breath	of	air	to	Turkish	architec-
tural	design.		
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Zorlu	Center	Satış	Ofisi,	şantiye	yapılarından	birinin	yapısal	olarak	dönüştürülerek	ye-
niden	işlevlendirilmesi	ile	tamamlandı.	Mevcut	iki	katlı	şantiye	ofisi	yapısının	kuzey	ve	
güney	çeperlerine	eklemlenen	iki	büyük	galerinin	ilki	olan	kuzey	galerisi,	olabildiğince	
geçirgen	bir	 cephe	 ile	 tanımlanarak	yapının	giriş	bölümünü	 tarifledi.	Alt	 salon,	 özgül	
bilgiye	ilişkin	enstrümanların	yapısal	elemanlardan	ayrıştırıldığı	bir	zemin,	güney	galerisi	
ise	projenin	farklı	bölümlerinde	kullanılan	yapısal	çözümlerin	fragmanlarının	da	izlene-
bildiği	 bir	mekân	 olarak	 tasarlandı.	 Dolaşım	 senaryosu	 içerisinde	 güney	 galerisinden	
sonra	ulaşılan	son	mekân	olan	mood	room,	yapıya	ilişkin	tanıtım	filminin	gösterimi	ve	
benzer	sunumların	hazırlanması	amacıyla	görsel	ve	işitsel	yalıtılmış	bir	mekân	olarak	
düzenlendi.	Üst	katta	yer	alan	ofisler	ise	değiştirilmeden	kullanıldı.	

İstanbul’un	Zincirlikuyu	semtinde	inşa	edilmekte	olan	Zorlu	Center,	rezidans,	ofis,	otel	
ve	alışveriş	merkezi	programlarının	yanı	sıra,	Performans	Sanatları	Merkezi’ni	de	içeren	
karma	kullanımlı	mega	bir	komplekstir.	Karayolları	Genel	Müdürlüğü’ne	ait	96.505	m²’lik	
arazinin	2007	yılında	özelleştirilmesinin	ardından	açılan	2	etaplı	Zorlu	Center	Mimarlık	ve	
Kentsel	Tasarım	Yarışması’na	başvuruda	bulunan	117	firmadan	13	uluslararası	mimarlık	
ofisi	yarışmaya	katılmaya	hak	kazanmış,	Emre	Arolat	Mimarlık	ve	Tabanlıoğlu	Mimarlık	
Ortak	Girişim	Grubu’nun	tasarladığı	proje	uygulanmak	üzere	seçilmiştir.

1980’lerden	itibaren	ofis,	alışveriş	merkezi	ve	lüks	konut	yapıları	ile	biçimlenen	Zincirli-
kuyu-Levent-Maslak	hattındaki	kentsel	gelişmeyi	tekrar	Zincirlikuyu	bölgesine	çekecek	
olan	Zorlu	Center	Projesi’ni	tanıtmak	ve	potansiyel	müşterileri	bilgilendirmek	amacıyla	
tasarlanan	Zorlu	Center	Satış	Ofisi,	2	katlı	mevcut	prefabrike	şantiye	yapısının	satış	ve	
bilgilendirme	birimine	dönüştürülmesiyle	elde	edilmiştir.	Emre	Arolat	Mimarlık’ın	çoğu	
işinde	görülen	sıra	dışı	 tasarım	yaklaşımı,	sınırlı	bir	sürede	gerçekleştirilmesi	gereken	
bu	dönüştürme	projesinde	de	kendini	göstermiş,	mevcut	yapının	her	iki	dar	cephesine	
eklenen	iki	kat	yüksekliğindeki	giriş	ve	sergi	holleri	ile	uzun	cephenin	önüne	eklenen	
dokulu	ve	opak	ikinci	bir	cephe	sayesinde	yapının	mevcut	duvar	ve	strüktürü	bozulma-
dan	yeniden	işlevlendirme	işlemi	gerçekleştirilmiştir.	Dar	cepheye	eklenen	8	m	yüksek-
liğindeki	şeffaf	giriş	holü	ve	içerisinde	medya	yüzeyi	olarak	adlandırılan	dijital	ekranlı	
bir	masanın	bulunduğu	sergi	holüne	ek	olarak	zemin	katında,	proje	maketinin	ortasına	
yerleştirildiği	bir	başka	sergi	holü	daha	bulunmakta	olup,	ayrıca	görsel	ve	işitsel	sunum-
ların	izlenebildiği	mood	room	adı	verilen	izole	edilmiş	özel	bir	mekân	da	yer	almaktadır.	
Yapının	üst	katında	bulunan	4	ofis	mekânı	ise	değiştirilmeden	mevcut	halleriyle	bırakıl-
mış	ve	görüşme	odaları	olarak	kullanılmaları	öngörülmüştür.

Konvansiyonel	satış	ofislerinde	maruz	kalınan	yazılı	ve	görsel	bombardımanlardan	farklı	
olarak	Zorlu	Center	Satış	Ofisi’nde	proje	hakkında	verilmek	istenen	bilgi	ve	yaratılmak	
istenen	 izlenim,	 tasarlanan	mimari	senaryo	doğrultusunda	yapının	 içinde	oluşturulan	
mimari	atmosfer	yoluyla	aktarılmak	istenmiştir.	Etkileyici	olduğu	kadar	kırılgan	da	olan	
bu	hassas	atmosferi	yaratmak	üzere,	çarpıcı	imgeler	yerine	mimari	nitelikler	üzerinden	
ilerleyen	bir	dizi	tasarım	startejisi	geliştirilmiştir.	Oluşturulmak	istenen	etki	ve	yaratıl-
mak	istenen	izlenim	ile	bağlantılı	olarak	yapının	bazı	bölümlerinin	loş	ve	sessiz	noktalar	
olarak	bırakıldığı,	renk,	malzeme	ve	dokusal	farklılıkların	yanı	sıra	aydınlık	yüzeyler	ve	
ışık	 hatları	 ile	 pasif	 yönlendirmenin	 yaratıldığı,	 bu	 sayede	de	mekânların	birbirlerine	
görsel,	dokunsal	ve	işitsel	olarak	bağlandığı	sinematik	bir	mekân	kurgusu	oluşturulmuş-
tur.	Gücünü	ve	etkisini	her	bir	malzemenin	diğeriyle	bir	araya	gelme	biçiminden	alan	
tektonik	yaklaşımdan	 farklı	olarak,	maddi	ve	maddesel	olmayan	niteliklerin	yarattığı	
sinerjiden	beslenen	“mimari	atmosfer”	görsel	algının	ötesinde	derinlikli	bir	sezgisel	kav-
rayış	da	gerektirdiği	için,	bu	kaygılarla	biçimlendirilmiş	Zorlu	Satış	Ofisi,	çağdaş	Türkiye	
mimarlığındaki	en	sıra	dışı	yeniden	işlevlendirme	projelerinden	biridir.



260

✎

The	Zorlu	Center	Sales	Office	was	completed	by	transforming	and	redefining	a	site	bu-
ilding.	The	north	gallery,	the	first	of	the	two	large	galleries	appended	to	the	north	and	
south perimeters of the existing two-story building, was defined as the entrance with a 
façade	that	is	as	permeable	as	possible.	The	lower	hall	was	designed	as	a	space	where	
information-specific instruments are distinguished from structural elements, and the 
south	gallery	is	an	area	in	which	the	fragments	of	the	structural	solution	used	in	vario-
us	sections	of	the	project	can	be	observed.	The	“mood	room,”	the	last	area	within	the	
circulation	after	the	south	gallery,	is	provided	with	sound	and	vision	insulation;	here	a	
promotional	film	on	the	building	is	screened,	as	well	as	other	similar	presentations.	The	
offices	situated	on	the	top	floor	have	been	used	without	any	alterations.

Built	 in	 Istanbul’s	Zincirlikuyu	district,	 the	Zorlu	Center	 is	a	mixed-use	mega	complex	
that includes a performing arts center, as well as residential and office space and hotel 
and	 shopping	mall	 programs.	 Subsequent	 to	 the	 privatization	 in	 2007	 of	 the	 96,505	
square	meter	area	belonging	to	the	General	Directorate	of	Highways,	the	Zorlu	Center	
Architecture	and	Urban	Design	Competition	was	opened	and	a	total	of	117	firms	sub-
mitted	projects,	including	13	international	architectural	offices.	The	winning	project	was	
that	designed	by	Emre	Arolat	Architecture	and	Tabanlıoğlu	Architecture	Partners	Enter-
prise	Group.	

In	order	to	promote	and	attract	potential	customers	to	the	Zorlu	Center	Project,	a	project	
that	would	pull	the	urban	development	commenced	in	the	1980s	of	office	buildings,	
shopping	malls	and	luxury	residential	structures	built	on	the	Zincirlikuyu-Levent-Maslak	
axis	towards	Zincirlikuyu,	the	Zorlu	Center	Sales	Office	was	created	by	transforming	the	
prefabricated	two-storey	worksite	into	a	sales	and	information	unit.	The	extraordinary	
design approach that can be seen in many works by Emre Arolat Architecture is also 
apparent	in	this	rapidly	achieved	transformation	project.	In	addition	to	the	entrances	
that are two storeys in height on both of the narrow facades of the existing building, 
the	addition	of	exhibition	halls	in	front	of	the	long	façade	has	created	a	textured	and	
opaque	second	façade.	Thanks	to	this	feature,	the	building	has	been	given	a	new	func-
tion	without	disrupting	the	existing	walls	and	structure.	In	the	8-meter	high	transparent	
entrance	hall	added	to	the	narrow	façade	there	is	a	table	with	a	digital	screen	known	as	
a	media	surface;	in	addition,	there	is	also	another	exhibition	hall	located	in	the	center	of	
the	project	model,	on	the	ground	floor,	offering	a	special	isolated	location,	known	as	a	
“mood	room”,	in	which	visual	and	audio	presentations	can	be	watched.	The	four	office	
areas	on	the	upper	floor	of	the	structure	have	been	left	without	any	changes	and	are	
used	as	meeting	rooms.		

As	 opposed	 to	 the	written	 and	 visual	 bombardment	 that	 conventional	 sales	 offices	
are	subjected	to,	the	information	about	and	the	impression	of	the	project	that	was	to	
be	created	for	the	Zorlu	Center	Sales	Office	was	designed	to	be	transmitted	through	
the architectural atmosphere created inside the building in keeping with the designed 
architectural	scenario.	In	order	to	create	this	impressive,	but	fragile	atmosphere,	rather	
than employing glossy images, a range of design strategies through architectural fea-
tures	was	 preferred.	 In	 accordance	with	 this	 intended	 effect	 and	 impression,	 some	
parts	of	the	building	have	been	left	as	quiet	spaces	with	subdued	lighting;	in	addition	
to differences in color, materials and texture, the employment of bright surfaces and 
illuminated	lines	creates	a	passive	route.	In	turn,	a	cinematic	spatial	perception	is	cre-
ated	by	the	interconnection	of	areas	in	a	visual,	tactile	and	audible	sense.	Unlike	the	
tectonic approach, which takes its power and effect from combining each of the materi-
als	with	the	others,	the	“architectural	atmosphere”	in	the	Zorlu	Sales	Office	is	supported	
by	features	that	go	beyond	the	material	and	concrete,	thus	requiring	a	deep	intuitive	
understanding	taking	one	beyond	visual	perception,	creating	one	of	the	most	extraor-
dinary	projects	that	redefine	functions	in	contemporary	Turkish	Architecture.	
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17.295	m²	arsa	alanı	üzerinde	granit	taş	ve	mevcut	göl	derinliği	9.5	m	olan	zeminde	asitli	
zemin	suyunun	arıtımı	ve	özel	 izolasyon	tekniği	ve	deprem	ve	ekolojik	ve	akıllı	bina	
teknoloji	verilerine	göre	inşa	edilen	bina,	bitiminde	BMW	Almanya	tarafından,	BMW’nin	
fonksiyonel	ve	sanatsal	açıdan	en	başarılı	ve	örnek	binası	seçilmiştir.	

Borusan	Otomotiv	bünyesinde	yer	alan	firmaların	satış,	sergileme	ve	servis	hizmetleri	
vermesi	amacıyla	2002	yılında	inşa	edilen	Borusan	Oto	İstinye	Şubesi,	İstinye	Koyu’nun	
iç	kesimlerinde,	Sarıyer	Caddesi	üzerinde	yer	almaktadır.	Granit	taş	ocağı	olarak	işletilen	
bir	kazı	alanı	üzerine	inşa	edilen	kompleks,	ocaktaki	hafriyat	sonucunda	sülfatlı	yer	altı	
sularının	oluşturduğu	9.70	m	derinliğindeki	küçük	göl	alanını	da	tasarım	sürecinin	par-
çası	olarak	değerlendirmiştir.	

Boğaziçi	Kanunu’nu	tanımladığı	Geri	Görünüm	alanı	içerisinde	kalan	Borusan	Oto	İstin-
ye,	+	9.50	m	gabari	sınırlaması	nedeniyle,	zemin	kotu	altına	inmek	zorunda	kalmıştır.	
17.295	m²’lik	arazi	üzerinde	38.880	m²’lik	kapalı	alana	sahip	yapı,	sergileme	ve	showro-
om	bloğu,	idari	bürolar,	mekanik-tamir	atölyeleri	ile	otopark	bölümlerinden	oluşmuştur.	
Her	biri	birbirinden	bağımsız	işlev	görebilen	birimlerden	oluşan	bu	organizma	benzeri	
bütüncül	ve	kompakt	kompleks,	topografya	ile	kurduğu	uyumlu	ilişkinin	yanı	sıra	tasa-
rım	sürecinin	her	aşamasında	doğal	kaynakları	verimli	şekilde	kullanmayı	hedeflemiştir.	

Çelik	ve	betonarme	karma	sistemle	 inşa	edilen	komplekste,	detaylı	bir	geridönüşüm	
sistemi	 kurularak,	 çatılardan	 toplanan	 yağmur	 suları	 biyolojik	 işlemle	 arıtılmakta	 ve	
%95	oranında	geri	kazanılan	su,	ıslak	hacimlerde,	araç	yıkamada,	bahçe	sulamada	ve	
yangın	 depolarında	 kullanılmaktadır.	 Öte	 taraftan,	 arazideki	 yeraltı	 ve	 yerüstü	 suları	
ayrı	sistemlerde	toplanarak,	sülfatlı	yeraltı	sularının	geridönüşüm	için	kullanılan	yüzey-
deki	sulara	karışması	engellenmektedir.	Araçlardan	toplanan	atık	yağlar	ise,	geridönü-
şümlü	arıtma	tesisi	sayesinde	tekrar	kullanıma	kazandırılmaktadır.	Bilinçli	ve	çevreye	
duyarlı	yapı	 işletme	politikası	sayesinde,	cam,	kağıt,	metal,	yağ,	ve	ahşap	gibi	atıklar	
özelliklerine	 göre	 ayrı	 ayrı	 toplanmaktadır.	 Kompleksin	 içerisinde	 yer	 alan	 ve	 yapıyı	
diğer	satış	ve	servis	birimlerinden	farklılaştıran	Sanat	Atölyesi	birçok	yaratıcı	gence	ev	
sahipliği	yaparak,	katılımcıların	atık,	hurda	ve	kullanılmış	otomobil	parçalarını	değer-
lendirerek	heykeller	yapmalarına	imkân	vermekte,	showroom	binasını	sanat	ve	kültür	
odaklı	 bir	 kamusal	mekâna	 dönüştürmektedir.	 Bu	 bağlamda,	 Alman	 heykeltraş	 Karl	
Schlamminger’in	büyük	boy	metal	eseri,	firmanın	çağdaş	sanat	ile	olan	yakın	ilişkisini	
vurgulamak	üzere	yapının	ön	giriş	avlusunda	konumlandırılmıştır.

Dış	ortamdaki	verilere	göre	kendi	kendisini	düzenleyen	bina	otomasyon	sistemleri	sa-
yesinde	kompleks,	 ısıtma,	soğutma	ve	aydınlatma	konularında	yüksek	oranda	enerji	
verimliliği	de	sağlamaktadır.

Borusan	Otomotiv’in	kurum	kimliğini	de	belirleyen	şirketin	mottosu	“yaratıcılık	ve	mü-
kemmellik”,	yapının	plan	şemasında	da	yaratıcı	 çözümler	üretilmesine	neden	olmuş,	
bodrum	katlardan	 çatı	 katına	kadar	ulaşan	araç	 asansörünün,	 kayar	 çatı	 sistemi	 sa-
yesinde	 tanıtım	 platosuna	 kadar	 çıkması	 sağlanmıştır.	 Buna	 ek	 olarak,	 otoparkın	 iki	
katındaki	çelik	döşemeler,	bu	mekânın	daha	sonra	çok	amaçlı	salon	haline	getirilebilme	
ihitmali	dikkate	alınarak,	sökülebilir	şekilde	inşa	edilmiştir.

Sıra	dışı	bir	arazi	üzerinde	konumlanıyor	oluşunun	yanı	sıra,	yapım	sürecini	belirleyen	
çevreci	 tasarım	kararları	ve	geridönüşüm	konusunda	 işletmede	gösterilen	hassasiyet	
nedeniyle,	Borusan	Oto	BMW	Grubu	İstinye	Kompleksi,	şirketin	Türkiye	ve	Almanya’daki	
şubeleri	içerisinde	ekolojik	kaygılarla	biçimlendirilmiş	en	çarpıcı	yapılarından	biridir.
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The	granite	stone	structure	was	constructed	on	a	295	square	meter	plot	of	land	with	
an	existing	lake	with	a	depth	of	9.5	meters.		The	structure	was	built	in	accordance	with	
underground	water	purification	and	special	insulation	techniques	and	data	pertaining	
to	earthquake,	ecological	and	smart	building	technology.	Once	the	construction	was	
finished,	it	was	selected	by	BMW’s	head	office	in	Germany	as	the	most	successful	and	
exemplary	BMW	building	in	terms	of	functionality	and	art.	

The	Borusan	Auto	İstinye	Branch,	built	in	2002	for	sales,	display	and	maintenance	ser-
vices	for	companies	Borusan	Automotive	group	companies,	is	situated	on	Sariyer	Street	
on	the	inner	curve	of	İstinye	bay.	During	the	design	process	the	complex,	which	was	
built	over	an	area	that	had	been	used	as	a	granite	quarry,	made	use	of	the	9.70-	meter	
deep	pond	formed	as	a	result	of	the	quarry	excavation	created	by	the	subterranean	
sulphated	waters.		

As	Borusan	Auto	İstinye	lies	within	the	area	on	which	the	Bosphorus	Legislation	has	
imposed	a	height	restriction	of	+9.50	meters;	the	construction	had	to	go	below	ground.	
The	structure,	possessing	an	area	of	38,880	square	meters	of	closed	space	spread	over	
17,295	square	meters	of	 land,	consists	of	a	display	and	showroom	block,	managerial	
offices,	mechanic-maintenance	workshops	and	a	car	park.	This	 integral	and	compact	
complex functions like an organism of sections which can work independently and was 
designed	to	make	efficient	use	of	natural	resources	at	every	stage	and	to	harmonize	
with	the	topography.	

In	the	complex	an	intricate	recycling	system	made	of	a	combination	of	steel	and	rein-
forced	concrete	has	been	installed	that	purifies	and	recycles	95%	of	the	rainwater	col-
lected	from	the	roof	via	a	biological	process.	This	water	is	used	in	wet	areas,	for	cleaning	
vehicles	and	watering	the	landscaped	areas,	and	is	stored	to	be	used	in	case	of	fire.	
At the same time, subterranean and surface water on the site is collected in different 
systems	to	prevent	the	underground	sulphated	water	from	coming	into	contact	with	
the	surface	water	that	is	to	be	used	for	recycling.	Oil	that	is	collected	from	the	vehicles	
is	recycled	via	a	recycling	purification	system.	The	conscientious	and	environmentally-
sensitive	building	management	policy	has	 ensured	 that	waste	 such	 as	 glass,	 paper,	
metal,	oil	and	wood	is	separated	and	collected.	The	Art	Workshop,	situated	within	the	
complex	that	makes	this	building	different	from	other	sales	and	service	units	welcomes	
many	 creative	young	artists,	 enabling	 them	 to	make	 sculptures	 from	 the	waste,	 as	
well as used automobile parts, thus transforming the showroom building into a public 
space	dedicated	to	art	and	culture.	In	connection	with	this,	a	large	metal	work	by	the	
German	sculptor	Karl	Schlamminger	has	been	placed	at	the	front	entrance	courtyard	to	
emphasize	the	company’s	keen	interest	in	contemporary	art.	

The	complex	includes	a	high	percentage	of	energy	efficient	heating,	cooling	and	lighting	
solutions	which	are	operated	by	automated	systems	that	regulate	themselves	accord-
ing	to	external	environmental	data.	

The	company’s	motto,	“creativity	and	perfection”,	that	has	also	determined	the	corpo-
rate	identity	of	Borusan	Automotive,	has	given	rise	to	the	production	of	creative	solu-
tions	in	the	plans	of	the	building.	In	this	context,	the	vehicle	lift	goes	from	the	basement	
floor	to	the	roof,	and	continues	onto	the	demonstration	platform	via	a	moveable	sec-
tion	in	the	roof.	In	addition,	the	steel	joists	used	on	the	two	floors	of	the	car	park	have	
been built so that they can be dismantled if so desired, thus creating the possibility that 
this	area	can	be	used	as	a	multipurpose	hall	at	a	later	date.

Borusan	Auto,	BMW	Group	İstinye	not	only	is	located	in	an	extraordinary	location,	but	
the	environmentally-friendly	design	decisions	 that	were	determined	during	 the	con-
struction	phase	and	the	sensitivity	shown	to	recycling	in	the	day-to-day	functioning	of	
the	building	mean	that	it	is	one	of	the	most	striking	buildings	of	the	company’s	Turkish	
and	German	branches,	all	of	which	have	been	formed	with	concern	for	the	environ-
ment.	

1
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Bağdat	Caddesi	üzerinde	1.700	m²	alana	sahip,	dış	görünüşüyle	cam	bir	kutuyu	andı-
ran	bina,	mekânla	bütünleşen	yapısal	elemanların	dışa	vurumuyla	tasarlanmıştır.	Çelik	
strüktür	taşıyıcı	sistemi	ile	kurgulanan	binada,	çelik	yapı	elemanları	ve	tüm	mekanik,	
elektrik	sistem	açıkta	bırakılmış,	cephe	planar	sistem	ile	çözülmüştür.	Yapı	üst	kattan	
bodrum	kata	gün	ışığını	ulaştıran	bir	galeri	boşluğuna	sahiptir.	Merdivenin	hemen	ya-
nında	yer	alan	bu	boşluk,	aynı	zamanda	yukarıdan	bakıldığında	binanın	derinliğini	de	
algılamayı	mümkün	kılmaktadır.	 Bodrum	ve	 giriş	 katında	Mercedes	 showroomu	bu-
lunan	binanın,	1.	katı	restoran,	2.	ve	3.	katları	ofis,	en	üst	katı	ise	uygun	mevsimlerde	
kullanılabilecek	bir	teras	olarak	düzenlenmiştir.

Bizans	döneminden	beri	 İstanbul’un	Anadolu	 ile	bağlantısını	kuran	ve	Osmanlı	döne-
minde	günümüzdeki	ismini	alarak	daha	da	genişleyen	Bağdat	Caddesi,	1930’ların	orta-
larından	itibaren	kentin	Asya	tarafındaki	en	prestijli	ulaşım	aksı	olagelmiştir.	Bölgenin	
ayrık	düzende	gelişen	ve	ağırlıklı	olarak	konut	yapıları	ile	biçimlenen	kentsel	dokusu,	
1980’lerden	itibaren	lüks	markaların	prestijli	ofis	ve	showroom	yapıları	için	tercih	ettiği	
bölgelerden	biri	olmuştur.

Bağdat	Caddesi	üzerinde	yer	alan	Koluman	/	Mercedes	Showroom	Binası,	inşaatı	kısmen	
başlamış	bir	yapının	showroom	binasına	dönüştürülmesi	projesi	doğrultusunda,	mevcut	
çelik	strüktür	sisteminin	açıkta	bırakılmasıyla	şekillenmiş	ve	1700	m²’ye	yayılan	progra-
mın	ve	sergilenecek	ürünlerin	yol	kotundan	algılanabilmesi	amacıyla	tüm	cephesi	şeffaf	
olarak	tasarlanmıştır.	Bu	şeffaflık	yalnızca	cam	giydirme	cephe	ile	sınırlı	kalmamış,	ze-
min	üzerinde	yer	alan	4	kat	arasında	görsel	iletişimi	ve	mekânsal	sürekliliği	sağlayacak	
bir	galeri	boşluğu	olarak	da	ele	alınmıştır.

Yapının	zemin	ve	bodrum	katında	Mercedes-Benz	firmasına	ait	otomobillerin	sergilen-
diği	showroom,	birinci	katında	bar	ve	restoran	olarak	dışarıya	da	hizmet	veren	M-Cafe,	
ikinci	katında	çalışma	ofisleri,	en	üst	katında	ise	firma	sahibine	ait	çalışma	ve	misafir	
ağırlama	mekânları	bulunmaktadır.	Tüm	bu	kullanım	çeşitliliğine	karşın	firmanın	kurum	
kimliğini	yansıtmak	üzere	yapının	tüm	cephesi	şeffaflık	olgusu	üzerinden	bütüncül	bir	
tasarım	diliyle	ele	alınmıştır.	İleri	teknolojiye	sahip	bir	araba	markasının	kurumsal	kim-
liğini	yansıtması	ve	modellerini	sergilemesi	hedeflenen	Koluman	/	Mercedes	Showro-
om	Binası’nın	tasarımında,	binanın	kendi	yapım	teknolojisini	de	gözler	önüne	sermesi	
fikrinden	yola	çıkılmış,	işlevselci	kurgusu	ve	mekanik	estetiği	tüm	detaylarda	gösteril-
miştir.	Görülmek	ve	izlenmek	üzere	tasarlanmış	showroom	binasının,	bir	cam	prizma	
ve	büyük	bir	vitrin	olarak	algılanmasını	mümkün	kılan	doğramasız	geniş	cam	yüzeyleri	
planar	cephe	sistemi	 ile	 taşıtılmış	olup,	 tüm	konstrüktif	detayları	görünür	kılınmıştır.	
Showroom	olarak	düzenlenmiş	bodrum	ve	zemin	kat	ile	kafe	olarak	hizmet	veren	bi-
rinci	kattaki	tavan	çözümleri,	tıpkı	bir	arabanın	iyi	entegre	edilmiş	motor	aksamları	gibi	
sıkıştırılarak	tasarlanmış	ve	brütalist	yaklaşım	doğrultusunda,	havalandırma	sistemleri	
ile	tesisatlar	açıkta	bırakılmıştır.

İşlevselci	ve	inovatif	yapısını	tüm	detaylarında	dışa	vuran	bu	prestijli	showroom	yapı-
sı,	katları	birbirine	bağlayan	U	formlu	çelik	kırmızı	merdiveni,	girişten	bodrum	kattaki	
showroom	alanına	inen	araç	rampası	ve	sergilenen	araçların	üzerlerine	doğrudan	ışık	
düşmesini	 engelleyen	 özel	 olarak	 geliştirilmiş	 aynalı	 aydınlatma	 sistemi	 ile	 konvan-
siyonel	yaklaşım	ve	çözümlerin	ötesine	geçen,	Türkiye’de	 inşa	edilmiş	en	nitelikli	ve	
presizyonu	yüksek	showrom	mekânlarından	birisidir.
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The	building	whose	exterior	resembles	a	glass	box	on	an	area	of	1,700	square	meters	
on	Bağdat	Avenue	was	designed	with	structural	elements	that	integrate	with	the	loca-
le.	The	steel	building	elements	and	all	mechanical	and	electrical	systems	have	been	left	
exposed in this building, which was constructed using the steel frame bearing system, 
and	the	solution	chosen	for	the	façade	was	the	planar	system.	The	building	features	a	
gallery	space	that	channels	daylight	from	the	upper	floor	to	the	basement.	When	vie-
wed	from	above,	this	space	adjacent	to	the	staircase	also	makes	it	possible	to	perceive	
the	 building’s	 depth.	 Housing	 a	Mercedes	 showroom	 on	 the	 basement	 and	 ground	
floors,	the	structure	features	a	restaurant	on	Level	1,	offices	on	Levels	2	and	3,	and	a	
terrace	on	the	uppermost	level,	which	can	be	used	when	weather	permits.

Bağdat	Avenue,	which	was	given	its	name	during	the	Ottoman	period	and	has	connec-
ted	 Istanbul	and	Anatolia	since	the	Byzantine	period,	has	been	the	most	prestigious	
communication	axis	on	the	Asian	side	of	the	city	since	the	mid-1930s.	The	area	has	
grown in a distinct pattern with an urban configuration formed mainly by residential 
structures	and	since	the	1980s	has	been	favoured	by	the	prestigious	offices	and	show-
rooms	of	high-end	brands.

The	Koluman	/	Mercedes	Showroom	building	is	located	on	Bağdat	Street	and	was	crea-
ted	by	converting	a	partially	constructed	structure.	It	was	decided	to	leave	the	existing	
steel	structure	system	exposed	and	to	make	the	entire	façade	transparent	so	that	the	
activities	and	products	could	be	exhibited	over	the	1,700	square	meters	of	space	and	
made	visible	from	the	road.	This	transparency	was	not	limited	to	the	glass	curtain	on	
the	front,	but	was	also	echoed	on	the	ground	in	the	gallery	space	providing	visual	com-
munication	and	continuity	of	space	between	the	four	floors.		

Mercedes-Benz	 automobiles	 are	 exhibited	 in	 the	 ground	 floor	 and	basement	 show-
room.	On	the	first	floor	 is	M-Cafe,	which	also	performs	outside	catering	as	a	bar	and	
restaurant.	The	second	 floor	 serves	as	office	space	and	 the	 top	 floor	 is	used	by	 the	
owner	of	the	firm	as	office	space	and	reception	area	for	entertaining	visitors.	Despite	
all	this	diversified	utilization,	the	transparency	of	the	entire	façade	of	the	structure	has	
been	approached	as	an	integral	design	vernacular	in	order	to	reflect	the	firm’s	corpo-
rate	identity.	In	the	design	of	the	Koluman	Mercedes-Benz	Showroom,	the	objective	of	
which	is	to	reflect	the	corporate	identity	through	advanced-technology	cars	and	their	
display,	the	idea	to	reveal	the	building’s	own	construction	technology,	its	functionalist	
construction	and	mechanical	aesthetic	can	be	seen	in	every	detail.	The	showroom	bu-
ilding	has	been	designed	to	be	seen	and	observed;	its	large	glass	surfaces	without	any	
joinery	that	is	carried	by	a	web-like	system	that	gives	the	perception	of	a	glass	prism	
and	a	large	showcase	have	exposed	all	the	constructional	details.	The	solutions	for	the	
ceilings of the basement and ground floor, arranged as a showroom, and the first floor, 
which	serves	as	a	cafe,	are	a	compressed	design,	echoing	the	well-integrated	engine	
parts	of	a	car,	while	the	ventilation	systems	and	installations	have	been	left	exposed,	
in	a	Brutalist	approach.

This	prestigious	showroom,	with	every	detail	attesting	to	its	functional	and	innovative	
structure,	the	U-shaped	staircase	that	connects	the	floors,	the	vehicle	ramp	that	leads	
from the ground floor to the basement and the specially-designed mirrored lighting 
system,	which	prevents	the	light	falling	directly	on	the	exhibited	vehicles,	goes	beyond	
conventional	solutions	and	approaches;	indeed,	this	is	one	of	the	most	distinctive,	hig-
hest	precision	showroom	spaces	built	in	Turkey.

1 2

3 4
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Şark	Halı	Genel	Müdürlük	yapısında,	Eskişehir	Yolu’nda	aynı	gruba	bağlı	şirketlerin	bir	
araya	toplanması	hedeflenmiştir.	Eskişehir	Yolu’nda	yapılan	 ilk	yapılardan	olan	genel	
müdürlük	2001	yılında	projelendirilip	2003	yılında	inşası	tamamlanmıştır.	Yer	üstünde	
ilk	4	kat	halı	mağazası	olarak	planlanmış,	üst	katlar	 ise	ofis	 işlevinde	düşünülmüştür.	
Tüm	servis	ve	çekirdekler	yapının	batı	hattında	toparlanmış;	bu	sayede	ofislerin	ve	ma-
ğazanın	kullanım	mekânları	serbest	bırakılmıştır.	Yapı,	ilk	tasarım	aşamasından	itibaren	
mimari	ve	mühendislik	çözümleri	uyumlu,	çağdaş,	ekonomik	ve	belirli	bir	esneklikte	
tasarlanmıştır.	Yapının	inşaat	sürecinde	batı	ve	kuzey	cepheleri	projeden	sapmalar	gös-
termiş	olsa	da,	Eskişehir	Yolu	algısında	güçlü	ve	yalın	bir	etki	yaratır.	

Ankara’nın	batı	yönündeki	gelişim	hamlesinin	Atatürk	Orman	Çiftliği	ve	Köy	Hizmetleri	
Araştırma	Enstitüsü’ne	ait	büyük	arazilerle	kesintiye	uğradığı	ve	Eskişehir	Yolu	boyunca	
devam	eden	kentsel	sürekliliğin	sona	erdiği	Mustafa	Kemal	Mahallesi’nde	yer	alan	Şark	
Halı	ve	ORS	Genel	Merkez	Binası,	içinde	yer	aldığı	yarı	kentsel	peyzaj	içerisinde	kendi	
bağlamını	kendisi	üzerinden	üretmeye	çalışmakta,	kentsel	diyaloğunu	Eskişehir	Yolu’na	
bakan	güney	cephesi	yoluyla	kurmayı	denemektedir.

Toplamda	12.100	m²’lik	kapalı	alanı	bulunan	6	katlı	yapının	ilk	4	katı	Şark	Halı	firma-
sının	showroom	ve	satış	mekânı	olarak	düzenlenmiş,	geriye	çekilmiş	üstteki	2	kat	ise	
Ortadoğu	 Rulman	 Sanayi	 Genel	 Merkezi’nin	 kullanacağı	 ofis	 mekânları	 olarak	 tasar-
lanmıştır.	Yapının	içeriğindeki	bu	ikili	kurgu	yapının	kütlesinde	de	okunur	kılınmış;	ilk	 
4	kattaki	bölüntüsüz	geniş	açıklıklı	mağaza	katlarına	karşılık	en	üstteki	2	ofis	katı	ya-
pının	3	cephesinde	geriye	çekilmiş;	böylece	 işlevdeki	 farklılaşma	boyut	değişikliği	 ile	
kütlede	de	okunur	kılınmıştır.	Eskişehir	Yolu	üzerinden	algılanan	asimetrik	kütle	kurgu-
suna	karşın,	yapının	plan	şeması	doğu-batı	aksında	keskin	bir	simetriye	sahiptir.	Doğu	
ve	batı	cepheleri	tümüyle	sağır	olarak	kurgulanan	yapının	plan	şemasında	tüm	servis	
ve	sirkülasyon	birimleri	yapının	batı	cephesinde	toplanarak	sıkıştırılmış,	bu	sayede	de	
bölüntüsüz	serbest	kullanım	alanları	yaratılabilmiştir.	Dört	katlı	halı	satış	mağazasının	
ortasında	galeri	boşluğu	oluşturularak,	içerisine	yerleştirilen	bağımsız	düşey	sirkülasyon	
elemanları	sayesinde,	üç	boyutlu	görsel	ilişkilerin	kurulması	hedeflenmiştir.	Galerili	açık	
mekân	kurgusu	ofis	katlarında	değiştirilmiş,	3	cepheden	geriye	çekilerek	oluşturulan	
teraslar	ve	onların	şeffaf	cepheleri	sayesinde	yeterli	gün	ışığı	iç	mekânlara	taşınmıştır.	
Yapının	boyutlarındaki	bu	küçülmeye	karşın	en	üstteki	ofis	katı	planında,	yapının	orta	
kısımlarındaki	ışık	almayan	bölgelere	gün	ışığı	sağlamak	üzere	bir	iç	bahçe	yaratılmıştır.

Yapının	şeffaflaştırılmış	giriş	cephesi	boyunca	tekrar	eden	yatay	güneş	kırıcılar,	yapının	
cephe	oran	sistemini	yeniden	tanımlamakta,	sağır	yüzeylerin	yarattığı	düşey	etkiyi	ya-
taya	dönüştürmektedir.	Giriş	ve	üzerindeki	katta	gerçekleştirilen	iç	mekân	düzenlemesi	
sayesinde	halıların	sergilendiği	vitrine	dönüşen	esnek	cephe	kurgusu,	yapının	showro-
om	kimliğini	öne	çıkarmakta,	hızla	akan	Eskişehir	Yolu	trafiğinde	bile	sergilenen	ürün-
lerin	algılanabilmesini	mümkün	kılmaktadır.	Yalın	ve	ekonomik	tavrı	sayesinde,	mimari	
ifade	gücünü	tasarımsal	incelikler	ve	zenginlikler	üzerinden	başarıyla	kurgulayan	Şark	
Halı	ve	ORS	Genel	Merkez	Binası,	Eskişehir	Yolu	boyunca	oluşan	mimari	çoğulluk	içinde	
presizyonu	ve	net	tavrı	ile	ayrışabilmeyi	başaran	sayılı	örneklerden	biridir.
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The	purpose	of	the	Şark	Halı	General	Directorate	building	was	to	bring	together	all	the	
companies	affiliated	with	the	same	group	on	the	Eskişehir	highway.	The	general	direc-
torate,	one	of	 the	 first	buildings	constructed	on	 the	Eskişehir	highway,	was	planned	
in	2001	and	completed	in	2003.	The	first	four	floors	above	ground	level	were	planned	
as	a	carpet	showroom,	while	the	upper	floors	were	designed	to	function	as	an	office.	
All	services	and	cores	are	on	the	west	end	of	the	building,	leaving	the	office	and	store	
spaces	free	for	use.	From	the	earliest	stages	of	design,	the	building	was	to	be	modern	
and	economical,	to	have	flexibility	and	to	be	in	sync	with	both	architectural	and	engi-
neering	solutions.	Though	the	building’s	western	and	northern	faces	deviated	from	the	
project	somewhat	during	the	construction	stage,	overall	it	creates	an	effect	of	powerful	
simplicity	on	the	Eskişehir	highway.

The	Şark	Carpet	and	ORS	General	Headquarters	Building	is	located	in	the	Mustafa	Ke-
mal	neighborhood	where	 the	urban	expansion	along	 the	 Eskişehir	Road	peters	 out.	
This	area,	which	is	interrupted	by	the	wide	expanse	of	land	belonging	to	the	Atatürk	
Forest	Farm	and	Village	Services	Research,	is	part	of	the	developmental	growth	on	the	
west	side	of	Ankara;	the	headquarters	establishes	its	own	context	within	the	partially-
urbanised landscape and thus creates a municipal dialogue with the southern side of 
the	Eskişehir	Road.

Stationed	on	12,100	square	meters	of	area	in	total,	the	first	four	floors	of	the	six-storey	
structure	are	organized	as	showroom	and	sales	units	for	the	Şark	Carpet	firm;	the	other	
two	floors	have	been	designed	as	office	units	for	the	Ortadoğu	Rulman	Industries	Head-
quarters.	This	double	 installation	has	been	written	into	the	mass	of	the	structure;	 in	
contrast	to	the	undivided	wide	spaces	of	the	sales	units	on	the	first	four	floors	of	the	
building,	three	sides	of	the	two	top	office	floors	have	been	pulled	back,	thus	creating	
dimensional	changes	that	make	the	diversity	of	function	legible	in	the	mass.	In	contrast	
to	the	asymmetrical	mass	that	can	be	perceived	along	the	Eskişehir	Road,	the	east-
west	scheme	of	the	structure	has	a	clear	symmetry.	The	muted	design	of	the	eastern	
and	western	façades	of	the	structure,	as	well	as	the	fact	that	all	the	service	and	circu-
lation	units	are	positioned	on	the	western	façade	of	the	structure	in	the	plan,	creates	
undivided	areas	that	are	open	to	free	use.	Gallery	space	has	been	created	in	the	middle	
of	the	four-storey	carpet	store	and	by	placing	independent	vertical	circulation	elements	
inside	this	space,	three-dimensional	perceptions	have	been	created.	The	open-space	in-
stallation of the gallery has been transformed on the office floors by means of terraces 
and	their	transparent	fronts;	as	a	result	of	three	façades	being	pulled	back	to	create	
terraces,	the	 interior	receives	sufficient	daylight.	Despite	this	reduction	 in	the	size	of	
the structure, an interior garden has been designed on the top floor of the office plan 
to	provide	inner	areas	of	the	structure	with	daylight,	which	they	would	otherwise	not	
receive.		

Continuous	horizontal	sunshades	along	the	semi-transparent	entrance	façade	redefine	
the	proportions	of	the	structure,	converting	the	vertical	effect	of	the	blank	surfaces	to	a	
horizontal	effect.	Owing	to	the	interior	design	on	the	entrance	floor	and	the	floor	above	
it, the flexible front installation has been transformed into a showcase for the carpets, 
emphasizing the showroom identity of the structure and enabling the perception of 
the	products		despite	the	fast	flow	of	the	traffic	on	the	Eskişehir	Road.	Due	to	this	un-
derstated	and	economical	treatment,	Şark	Carpet	and	ORS	General	Headquarters	has	
successfully	created	architectural	articulation	through	design	nuances	and	richness;	it	
is	one	of	the	unique	examples	on	the	Eskişehir	Road	that	manages	to	distinguish	itself	
from	others	with	its	precision	within	architectural	plurality	and	its	clear	approach.	
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Mimar	 :	Gökhan	Avcıoğlu	|	GAD	
Architect 

İşveren	 :	İstanbul	Beşiktaş	Belediyesi	&	Balık	Pazarı	Esnafı
Commissioned	by	 	 Beşiktaş	Municipality	of	Istanbul	&	Local	Merchants

beşiktaş balık pazarı
beşiktaş	fish	market

İstanbul,	2009
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GAD	ve	Gökhan	Avcıoğlu,	 tasarım	sürecine	üçgen	alan	ve	zeminde	pek	çok	deneme	
yaparak	başlamıştır.	Proje,	sokak	seviyesinde	bulunan	çelikten	yapılmış	dev	bir	deniz	
kabuğu	şeklindedir.	Bu	şekil	sayesinde	bina	içinde	kolon	kullanma	zorunluluğu	ortadan	
kalkmıştır	ve	bu	şekilde	hem	geniş	bir	alan	elde	edilmiş	hem	de	programın	ihtiyaçları	
karşılanmıştır.	 Teşhir	 kutuları	 yerel	 zanaatkârlar	 tarafından	elde	yapılmış	 ve	kendine	
has	şekillerde	tasarlanmıştır.	Aydınlatma	sistemi	için	tavandan	sarkan	standart	150	W	
ampuller	kullanmaktadır,	çünkü	bu	balık	pazarlarındaki	en	yaygın	ve	uygun	kullanım-
dır.	 Yeni	 tasarım,	 ünlü	 balık	 pazarı	 için	modern	 ve	 pragmatik	 bir	 yaklaşımla	 çözüm	
sunmakta;	bölge	halkı	ve	yetkililerinin	çevreyi	sağlıklı	hale	getirme	çabalarına	yardımcı	
olmaktadır.

1996	yılında	tamamlanan	Kadıköy	Yeraltı	Tuvaleti	Projesi’nden	sonra	GAD	Mimarlık’ın	
kentin	bir	diğer	noktasında	gerçekleştirdiği	bu	kamusal	projesi,	Beşiktaş’ta	tarihi	çarşı	
içerisinde	yer	alan	mevcut	balık	pazarının	yeniden	düzenlenmesi	amacıyla	 inşa	edil-
miş.	Bu	doğrultuda,	Panayia	Rum	Ortodoks	Kilisesi	ile	Rum	Okulu’nun	çevrelediği	üçgen	
arazide	 konumlanan	 eski	 balık	 pazarı	 tümüyle	 kaldırılarak	 yerine	 betonarme	 kabuk	
görünümlü	bir	üst	örtü	tasarlanmış.	

Maksimum	 açıklık	 geçmek	 amacıyla	 arazinin	 uçlarında	 konumlandırılmış	 üç	 taşıyıcı	
ayak	tarafından	taşınan	ve	mimarı	tarafından	“deniz	kabuğu”	metaforu	 ile	 ilişkilendi-
rilen	bu	üst	örtü,	taşınan	ve	taşıyan	ikiliğini	ortadan	kaldıran	sürekli	yüzey	mantığında	
ele	alınmış	çelik	kafes	strüktüre	sahiptir.	Taşıyıcı	sistem	mantığıyla	çatışacak	biçimde	
ağır	ve	in	situ	betonarme	kabuk	görünümüne	sahip	olan	bu	üst	örtü,	çelik	konstrüksi-
yon	üzerine	kaplanmış	beton	esaslı	panelleri	ve	bunların	üzerine	uygulanan	örtücü	ve	
su	geçirimsiz	sıva	kaplaması	sayesinde	mat	ve	pürüzlü	bir	doku	edinmekte	ve	içinde	
yer	aldığı	tarihsel	çevrenin	malzeme	kültürüyle	dokunsal	ve	görsel	bir	diyalog	kurmaya	
çalışmaktadır.	

Yaklaşık	1.70	m	kalınlığa	sahip	üçgen	formlu	bu	sürekli	yüzey	köşe	noktalarında	yere	
doğru	eğrilerek	taşıyıcı	elemanlara	dönüşmekte	ve	sokağın	eğimli	zeminine	üç	nokta-
dan	değmektedir.	Sokağın	eğimli	topografyasının	örtünün	altında	da	devam	ettirilmiş	
olması,	zeminle	kurulan	noktasal	ilişkiyi	daha	da	gerilimli	hale	getirerek,	kabuğun	dolu	
ve	ağır	etkisini	ikircikli	kılmaktadır.	Akışkan	formlu	gözüken	bu	sürekli	yüzeye	yakın-
dan	bakıldığında	ise,	yapıya	heykelsilik	etkisi	kazandıran	kırıklı	yüzeylerden	oluştuğu	
görülmektedir.	Bu	hassas	nüanslarla	zenginleştirilmiş	tasarım,	üst	örtünün	ortasına	ko-
numlandırılan	dairesel	yırtıkta	daha	da	belirginleşmektedir.	Çatıda	oluşturulan	bu	ocu-
lus,	 hava	 sirkülasyonunu	 sağlamanın	 yanı	 sıra	 güneşli	 günlerde	 ışık	 hüzmelerini,	 kış	
aylarında	ise	yağmur	ve	karı	kısmen	içeriye	taşıyarak,	örtünün	altını	dış	dünya	ile	ilişkili	
kılmayı	amaçlamaktadır.

Eski	balık	pazarının	sokaktan	işleyen	dışa	dönük	kurgusundan	farklı	olarak	yeni	balık	
pazarı,	yüzlerini	içeriye	dönmüş	altı	adet	sergileme	adası	ve	bunların	arasında	oluşan	
akışkan	sirkülasyon	şemasıyla	ele	alınmış.	Sokak	eğiminin	zeminde	de	devam	ettirilme-
si	nedeniyle	sergileme	adaları	farklı	kotlara	oturmakta,	bu	sayede	iç	mekânda	görsel	
zenginlik	oluşturan	topografik	teraslamalar	oluşmaktadır.	

Balık	pazarlarının	konvansiyonel	elemanlarını	modern	bir	dille	yeniden	üretmeyi	hedef-
leyen	GAD	Mimarlık,	paslanmaz	çelikten	ürettirdiği	tezgâhların	parlaklığı	ve	tavandan	
sarkan	150	ampulün	yarattığı	pırıltılı	atmosfer	sayesinde,	kısıtlı	bütçe	ve	sınırlı	malzeme	
ile	sıra	dışı	bir	kamusal	proje	yaratmayı	bir	kez	daha	başarmış	gözükmektedir.	
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After	a	number	of		trials,	GAD	and	Gökhan	Avcıoğlu	created	this	design	to	fit	a	triangular	
area.	At	street	level,	the	project	is	composed	of	a	gigantic	steel	seashell.	The	shape	of	
the	building	eliminates	the	necessity	for	interior	columns,	thus	not	only	meeting	requi-
rements,	but	also	creating	an	expansive	space.	The	steel	display	boxes	were	handmade	
by	 local	experts,	with	a	design	that	suggests	 infinity.	The	 lighting	system	consists	of	
standard	150-watt	light	bulbs	suspended	from	the	ceiling,	as	this	is	the	most	common	
form	of	 lighting	 in	traditional	 Istanbul	fish	markets.	The	new	design	offers	a	solution	
for this famous fish market with a modern and pragmatic approach while assisting in 
efforts	by	the	local	public	to	beautify	the	market.

On	 completion	of	 the	Kadiköy	Underground	 Toilets	 Project	 on	 the	Anatolian	 side	of	
Istanbul	in	1996,	GAD	Architecture	executed	another	civil	project,	 implementing	their	
plans	for	the	restoration	of	the	fish	market	 in	the	historic	Beşiktaş	market	area.	The	
old fish market positioned in a triangular space flanked on the other two sides by the 
Panaia	Rum	Orthodox	Church	and	the	Rum	School	was	completely	removed	from	this	
area,	and	replaced	with	a	design	that	designed	it	with	a	shell-shaped	concrete	canopy.

In	order	to	create	maximum	openness,	this	cover,	which	was	interpreted	in	a	“shell”	
metaphor by the architect, is held up by three supports stationed at the edges of the 
area;	it	has	been	constructed	as	a	steel	case	and	with	the	creation	of	a	continuous	sur-
face,	the	duality	of	supporter-supported	has	been	eliminated.	In	contrast	to	the	carrier-
system	logic,	and	appearing	like	an	in	situ	concrete	shell,	this	layer	has	an	opaque	and	
rough	texture	owing	to	the	steel	constructions	that	have	been	covered	with	concrete-
based	panels;	 this	effect	has	been	emphasized	by	the	application	of	a	covering	and	
waterproof	overcoat.	Thus,	a	tactual	and	visual	dialogue	with	the	material	culture	of	the	
historical	environment	has	been	established.

This	continuous	triangular-shaped	surface,	approximately	1.70	meters	thick,	descends	
from the corners to make contact with the gradient of the street at three different po-
ints.	The	continuation	of	the	inclined	topography	under	the	cover	intensifies	the	point	
relationship	with	the	cover,	creating	a	state	of	ambivalence	to	the	full	and	heavy	effect	
of	the	shell.	When	this	continuous	surface	that	has	been	created	with	a	flowing	formula	
is	examined,	it	can	be	seen	that	the	sculptural	features	of	the	construction	are	derived	
from	 the	broken	 surfaces.	 The	design,	 enriched	by	 these	delicate	nuances,	 is	made	
even	more	remarkable	by	the	circular	opening	located	in	the	middle	of	the	cover.	This	
oculus	in	the	roof	is	 intended	to	connect	the	area	beneath	the	cover	with	the	outer	
world by carrying light on sunny days and rain and snow in inclement weather, as well 
as	providing	air	circulation.	

Unlike	the	construction	of	the	previous	fish	market,	which,	as	it	functioned	in	the	street	
was outward in its positioning, the new fish market has been established as six inward-
facing	exhibition	blocks	and	a	circulation	 theme	which	creates	a	 flow	among	these.	
Due	to	the	inclination	of	the	street,	the	exhibition	blocks	have	been	placed	on	different	
levels	and	form	topographic	terraces	which	create	a	visual	richness	in	the	interior	area.	

It	appears	that	GAD	Architecture	has	achieved	their	aim	of	reconstructing	the	conventi-
onal	elements	of	the	fish	market	in	a	modern	way.	Due	to	the	gleaming	stainless-steel	
counters	and	glistening	atmosphere	created	by	the	150	light	bulbs	hanging	from	the	
ceiling	an	extraordinary	public	project	has	been	created	on	a	shoestring	budget	and	
with	limited	materials.

1

2 3
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Mimar	 :	Tuncer	Çakmaklı	|	Tuncer	Çakmaklı	Architects
Architect 

İşveren	 :	Bursa	Büyükşehir	Belediyesi
Commissioned	by	 	 Bursa	Metropolitan	Municipality

bursa sebze, meyve ve balık hali
bursa	fruit,	vegetable	and	fish	market

Bursa,	2008
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Balık	Hali,	yalınlığı	ve	algı	kolaylığını	destekleyen	elips	mekân	ve	kütlesiyle	hiçbir	köşe	
ve	kırıklık	yaratmayan	simgesel	bir	yapıdır.	Yoğun	mal,	araç	ve	insan	trafiğini	koordine	
edecek	ve	hijyenik	ortamı	sağlayabilecek	alışveriş	mekânı,	koridorlara	bölünmek	yerine	
akışkan	elips	bir	form	ile	tanımlanarak	doğal	yönlendirme	ve	algılama	sağlamaktadır.	
Çeliğin	statik	çekme	ve	basınç	kuvvetlerini	mevcut	yapı	malzemelerinin	erişemeyeceği	
kesitlerle	taşıyabilmesi,	inşaat	kolaylığı,	nakliye	ve	montaj	olanakları	ile	birlikte	yapı	mi-
marisine	sunduğu	estetik	hafiflik,	sebze	hali	binasının	yapısal	strüktürüne	aktarılmıştır.	
Çelik	gergili	tonoz	bir	çatı	altında	yüksek	bir	mekân,	alışverişi	kontrollü	ve	sağlıklı	bir	
ortamda	kurgulamaktadır.	Doğal	havalandırmayla	iklimlendirilen	alışveriş	mekânı,	mi-
mari	formu	ile	yönlendirme	kargaşası	yaratmadan	tüm	ürünlerin	görülebilmesini	sağlar.	

Bursa	Büyükşehir	Belediyesi	tarafından	Nilüfer	ilçesinin	Görükle	Mahallesi’nde,	kent	mer-
kezine	21	km	uzaktaki	bir	tepe	üzerinde	kurulan	yeni	hal	kompleksi,	Bursa	Çevre	Yolu	
üzerinde	oluşu	ve	Görükle	Bağlantı	Yolu	ile	Bursa-İzmir	Yolu’na	bağlanması	nedeniyle,	
ulaşım	açısından	stratejik	bir	noktada	konumlanmaktadır.	Kent	içindeki	mevcut	hal	bi-
nasının,	kentin	büyüme	hızı	karşısında	yetersiz	kalması	ve	genişleme	alanının	olmaması	
nedeniyle	kentin	çeperine	taşınması	ve	Meyve	ve	Sebze	Hali	ile	Su	Ürünleri	Hali’ni	içere-
cek	çağdaş	bir	kompleksin	yapılması	kararı	alınmıştır.

Kendi	 kuralları	 olan	 küçük	 bir	 yerleşim	 örüntüsü,	 bir	 yaşam	modeli	 öneren	 toplam	
304.000	m²’lik	inşaat	alanına	sahip	kompleks,	mezat	alanından	satış	birimlerine,	idare-
den	otel	ve	camiye	kadar	farklı	birçok	programı	bünyesinde	barındırmaktadır.	Her	biri	
bağımsızlaşarak	kendi	varlıklarını	kazanan	bu	farklı	programlar,	bir	tepenin	üzerinde	bir-
birlerinden	kopuk	olarak,	esnek	bir	bütünlük	oluşturacak	biçimde	bir	araya	getirilmiştir.	
Merkezinde	eliptik	formlu	Meyve	ve	Sebze	Hali’nin	bulunduğu	bu	soyut	kompozisyon-
da,	mekik	formlu	Balık	Hali	Binası,	silindir	formlu	Yönetim-Otel-Restoran	birimi,	eliptik	
giriş	 saçağı	 ile	 dairesel	 formlu	 güvenlik	 birimi	 kompozisyonun	 yörüngesine	 dağılmış	
durumdadır.	 Bağımsızlaştırılan	bu	birimler	ve	aralarında	oluşturdukları	boşluklar,	 gün	
içindeki	araç	ve	insan	hareketleri	 ile	performatif	olarak	her	seferinde	yeniden	tanım-
lanmaktadır.	Topografyanın	belirlediği	bir	düzlem	üzerinde	öngörülen	tüm	bu	hareket,	
güzergâh	ve	yörüngeler,	bir	yandan	kompleksin	doğal	sınırlarını	görünür	kılmakta,	diğer	
yandan	da	bütün	araziyi	organize	ederek	açık	alanları	tanımlı	hale	getirmektedir.

Kompleks,	 otel	 ve	 restoranı	 da	 içinde	 barındıran	 2.400	m²’lik	 5	 katlı	 idare	 binasının	
yanı	 sıra,	 132	 satış	 alanını	 ve	 asma	 katlarındaki	 komisyoncu	 dükkânlarını	 da	 içeren	
51.700	m²’lik	Meyve	ve	Sebze	Hali’ni,	 içerisinde	24	dükkânın	bulunduğu	4.000	m²’lik	
Balık	Hali’ni	ve	buz	imalat	ünitelerini	kapsamaktadır.	Bunlara	ek	olarak,	ürünlerin	denet-
lendiği	laboratuvar,	paket	ambalaj,	çöp	üniteleri,	su	deposu	ve	karakol	binası	ile	henüz	
tasarım	aşamasındaki	cami	yapısı,	kompleksteki	diğer	birimlerdir.	Komplekste	yer	alan	
158.000	m²’lik	açık	alan	ise,	TIR	parkı	ve	sandık	depolama	alanı	olarak	kullanılmaktadır.

Araç,	 insan	 ve	mal	 akışını	 hassas	 bir	 biçimde	 yönlendiren	 bu	 akışkan	 formlu	 birim-
ler,	ulaşım	ve	iç	sirkülasyonları	düzenlemekle	kalmamakta,	aynı	zamanda	koridorsuz	
mekân	kurguları	sayesinde,	basık	tonozlu	çelik	çatıların	altında	bütüncül	mekânlar	da	
yaratmaktadır.	Yapımında	3.104.000	kg	 çelik	kullanılan	bu	devasa	birimler	monolitik	
yapılarına	karşın	gerek	dinamik	formları,	gerek	narinleştirilmiş	çelik	taşıyıcıları,	gerekse	
çatıdaki	çelik	gergi	sistemleri	sayesinde,	topografyanın	üzerine	hafifçe	temas	ediyor	et-
kisi	yaratmaktadır.	Parçalı	kompozisyon	kurgusu	karşısında	bir	denge	kurmayı	sağlayan	
birimlerin	bu	iddialı	büyüklükleri	ve	monolitik	yapıları,	içinde	yer	aldıkları	kırsal	peyzaj	
ortamında	kompleksin	bütününe	hem	mütevazı	bir	anıtsallık	etkisi	hem	de	sıra	dışı	bir	
sembolik	güç	kazandırmaktadır.
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The	Fish	Market	is	a	symbolic	building,	which,	without	corners	or	breaks	and	with	an	
elliptical	area	and	mass,	ensures	simplicity	and	ease	of	perception.	The	shopping	area	
that	coordinates	heavy	goods,	vehicle	and	pedestrian	traffic,	provides	a	hygienic	envi-
ronment;	it	is	defined	by	a	flowing	elliptical	form	rather	than	being	divided	into	corridors,	
thus	providing	natural	direction	and	perception.	In	order	to	bear	static	tension	and	pres-
sure,	steel	was	used	for	the	Vegetable	Market,	as	other	building	materials	do	not	offer	
the same ease of construction, transportation or assembly, or the aesthetic lightness 
that	was	required	for	this	building.	A	lofty	area	under	a	guyed	steel	vaulted	roof	creates	
a	controlled	and	healthy	shopping	environment.	The	architectural	form	of	the	naturally	
air-conditioned	shopping	area	allows	all	products	to	be	viewed	without	creating	route	
confusion.

The	market	complex,	commissioned	by	the	Bursa	Metropolitan	Municipality,	is	located	
in	the	Görükle	neighborhood	of	the	Nilufer	district	on	a	hill	21	kilometers	from	the	city	
center.	 It	 is	situated	on	a	strategic	point	 in	terms	of	transport,	on	the	Bursa	Highway	
at	the	intersection	of	the	Görükle	Link	Road	and	the	Bursa-Izmir	Road.	As	the	building	
in the city was unable to meet the demands of a rapidly expanding population and as 
there	was	no	room	for	expansion,	the	decision	was	made	to	move	the	existing	market	
building to the city limits, thus establishing a contemporary complex that would include 
a	Water	Products	Hall	as	well	as	a	Fruit	and	Vegetable	Hall.

The	complex,	which	has	a	small	establishment	pattern	with	its	own	definitions,	offers	
a	life	model;	the	total	area	of	construction	measures	304,000	square	meters	and	incor-
porates many different aspects, ranging from auction areas to sales units, from mana-
gement	offices	to	a	hotel	and	a	mosque.	This	variety	of	programs,	each	of	which	have	
been built on a hillside independent from one another, gain their own character with 
this	independence,	while	being	brought	together	to	form	a	flexible	integrity.	In	this	abs-
tract	composition,	the	elliptical-shaped	Fruit	and	Vegetable	Market	stands	in	the	centre;	
the	Fish	Market	Building,	resembling	a	weaver’s	shuttle	in	shape,	the	cylindrical	Manage-
ment-Hotel-Restaurant	Unit,	the	elliptical	eaves	of	the	entrance	and	the	circular	security	
unit	spread	out	over	the	hill.	The	roles	of	these	units,	which	have	been	independently	
constructed,	and	the	gaps	formed	between	them	are	redefined	by	the	movements	of	
vehicles	and	people	during	the	day.	This	movement,	the	route,	orbit,	and	trajectory	of	
which	have	been	determined	by	 the	 topography,	 defines	 the	natural	 borders	of	 the	
complexes	while	arranging	the	entire	plot	and	defining	the	open	areas.	

In	addition	to	the	2,400	square-meter,	five-storey	managerial	building,	which	incorpora-
tes	a	hotel	and	a	restaurant,	the	complex	also	incorporates	a	51,700	square	meter	Fruit	
and	Vegetable	Hall	with	132	stalls;	the	wholesale	units	are	located	on	the	mezzanine.	
The	4,000	square	meter	Fish	Hall	includes	24	shops	and	ice	production	units.	In	addition	
to this, the other units of the complex consist of a laboratory where produce is inspec-
ted,	a	packaging	unit,	a	disposal	unit,	water	storage,	police	building	and	a	mosque,	which	
is	still	at	the	design	stage.	The	158,000	square	meter	open	space	located	in	the	complex	
is	used	as	a	parking	area	for	trucks	and	as	a	box	storage	area.	

These	units,	formed	in	a	flowing	style,	manage	the	flow	of	vehicles,	people	and	goods	
delicately, organizing the transportation and inner circulation, while also creating in-
tegrated	places	under	the	 low-vaulted	steel	roofs,	thanks	to	the	absence	of	aisles.	 In	
contrast	to	the	monolithic	structures	of	these	huge	units,	for	which	3,104,000	kilograms	
of steel was used in the construction, the dynamic form, the slender supports and the 
steel	rack	system	on	the	ceiling	give	the	 impression	that	the	structure	 is	only	gently	
resting	on	the	ground.	The	challenging	dimensions	and	the	monolithic	structures	of	the	
units	provide	a	balance	to	the	fragmented	composition,	thus	establishing	integrity	for	
the complex, creating a modest monumental effect and an unusual symbolic power in 
the	rural	landscape	in	which	these	buildings	are	located.
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Kurumsal	kimliğin	oluşumu	aşamasında	işverenin	yanında	yer	alarak	fabrika	binası	ve	
satış	mağazaları	projelerinde,	markanın	mimari	dile	yansıtılması	amaçlanmıştır.	Taylıeli	
Köyü	zeytinlik	arazisinde	yer	alan	Laleli	zeytinyağı	fabrikası	binası,	ağaç	rölövesinin	ver-
diği	açıklıklar	arasında,	üretim	hattının	kurgusundaki	tüm	zorluk	ve	sıkıntılara	rağmen	
hiç	ağaç	kesmeden	projelendirilmiştir.	Yine	Taylıeli	Köyü	arazisi	içinde,	Ayvalık-Burha-
niye	yolu	üzerindeki	satış	reyonu	ise	fabrikanın	yapımından	6	yıl	sonra	projelenmiştir.	
İşverenin	yapı	için	verdiği	ihtiyaç	programı,	ürettiği	zeytinyağı	ve	zeytin	satışıyla	birlikte,	
Edremit	 Körfezi’nin	 yemeklerinin,	 yağının,	 zeytininin	 tadılabileceği,	 üretim	bilgilerinin	
paylaşıldığı	eğitim	mekânları	 ve	Ege’nin	bitki	örtüsü	örneklerinden	oluşturulan	çevre	
düzenlemesi	içinde	yer	alan	pazaryeri	ile	çerçevelenmiştir.

Balıkesir’in	Burhaniye	ilçesine	7	km,	İskele	Mahallesi’ne	ise	1,5	km	uzaklıktaki	Taylıeli	
Köyü	Laleli	Zeytin	ve	Zeytinyağları	İşletmesi	Satış	Reyonu,	Çanakkale-İzmir	Karayolu’ndan	
ulaşılan	Taylıeli	Köyü	Yolu	üzerinde,	2001	yılında	inşa	edilen	zeytinyağı	üretim	tesisleri-
nin	içerisinde	konumlanmaktadır.

Mevcut	zeytin	ağaçları	arasındaki	boş	alana	inşa	edilen	toplam	800	m²’lik	Tadım	Evi,	sa-
tış	ve	sergileme	reyonlarının	dışında,	kafe,	seminer	salonu	ve	açık	pazar	alanı	gibi	farklı	
programlara	da	ev	sahipliği	yapmaktadır.	Zeytin	ve	zeytinyağı	ürünlerinin	satıldığı	diğer	
yapılardan	farklı	olarak,	Kuzey	Ege	gastronomisinin	deneyimlendiği	kafesi,	zeytin	üretim	
kültürü	ile	ilgili	eşya	ve	nesnelerin	sergilendiği	açık	müze	alanı,	zeytin	üreticilerine	yö-
nelik	eğitim	ve	bilgilendirme	faaliyetlerinin	gerçekleştirildiği	seminer	salonu	ve	Taylıeli	
Köyü	sakinlerinin	ürettikleri	ürünleri	ziyaretçilere	sunabilecekleri	açık	pazar	alanı	saye-
sinde	tesis,	köyün	sosyo-kültürel	açıdan	olduğu	kadar	ekonomik	açıdan	da	kalkınması-
na	destek	vermektedir.	İki	katlı	Tadım	Evi,	gerek	zeytinyağı	fabrikasının	gerekse	Ankara	
ve	İstanbul’daki	satış	noktalarının	tasarım	konsepti	ile	benzer	bir	anlayışla	ele	alınmıştır.

İki	katlı	kırma	çatılı	yapının	girişi	verandadan	olup,	zemin	katı	sergi,	tadım	ve	satış	alanı	
olarak	ayrılmıştır.	Yapının	çatı	katında	bulunan	idari	ofis	ve	eğitim	salonuna	ise,	sıra	dışı	
bir	kurguyla,	yapının	dışından,	ikinci	verandadaki	açık	merdiven	üzerinden	ulaşılmakta-
dır.	Yapının	inşasında	bölgenin	mimari	repertuvarı	ve	malzeme	kültürü	tercih	edilmiş,	
yöresel	kaynakların	kullanılmasına	özen	gösterilmiştir.	Yapıyı	 çevreleyen	açık	alanda	
ise,	yeni	ağaç	dikimlerinin	yanı	sıra,	bölgeye	has	şifalı	ve	ıtırlı	bitkilerin	dikildiği	bir	pey-
zaj	düzenlemesi	gerçekleştirilmiştir.
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In	cooperation	with	the	client	during	the	planning	stage,	it	was	desired	that	the	corpo-
rate	identity	be	reflected	in	the	architecture	of	the	refinery	and	sales	stores.	The	Laleli	
olive	oil	factory	building,	located	on	the	olive	grove	of	Taylıeli	village,	was	constructed	
between	the	spaces	in	the	grove;	no	trees	were	cut	down,	despite	the	difficulties	that	
this	created.	The	sales	stand,	positioned	on	the	Ayvalık-Burhaniye	road	on	the	Tayıeli	
village	plot,	is	to	be	completed	6	years	after	the	construction	of	the	refinery.	The	requi-
sites	set	out	by	the	clients	included	the	sales	of	olive	oil,	olives	and	by-products,	as	well	
as	education-areas	where	the	food,	oil	and	olives	of	the	Edremit	gulf	can	be	tasted	and	
production	information	given;	moreover,	the	market	is	to	be	surrounded	with	landsca-
ping	planted	with	examples	of	the	Aegean	flora.
 
Located	7	kilometers	from	the	district	of	Burhaniye	in	Balıkesir	and	1.5	kilometers	from	
the	neighbourhood	of	İskele,	the	Laleli	Olive	and	Olive	Oil	Refinery-Shop	is	positioned	on	
the	Taylıeli	Village	Road,	which	it	can	be	reached	via	the	Çanakkale-İzmir	highway.	The	
shop,	built	in	2001,	is	situated	within	the	olive	oil	production	facilities.

Tadım	Evi,	built	amidst	olive	trees	on	an	empty	space	totalling	800	square	meters,	not	
only	houses	sales	and	exhibition	departments,	but	also	other	activities,	for	example,	a	
cafe,	a	seminar	room	and	an	open	market	space.	Unlike	other	structures	that	sell	oli-
ves	and	olive	oil	products,	the	cafe	offers	a	gastronomical	experience	in	North	Aegean	
cuisine,	 the	open	air	museum	exhibits	goods	and	objects	with	cultural	 relevance	 to	
olive	production,	and	informative	activities	are	carried	out	in	the	seminar	room	for	olive	
producers.	Taylıeli	Village	residents	can	also	offer	their	produce	to	the	visitors	 in	the	
open	market	space.	Thus,	the	facility	supports	development	from	a	socio-cultural	pers-
pective	as	well	as	making	an	economic	contribution	to	the	region.	The	design	concept	
of	Tadım	Evi,	built	on	two	floors,	was	treated	with	a	similar	design	concept	to	the	olive	
oil	refinery	and	the	sales	outlets	in	Ankara	and	Istanbul.

The	entrance	to	two-storey	gable-roofed	building	is	through	the	veranda	and	the	gro-
und	floor	is	dedicated	to	exhibition,	tasting	and	sales	areas.	The	administrative	office	
and training room located on the top floor are accessed from the outside of the building 
via	an	unusual	structure,	namely	an	open	staircase	on	the	second	terrace.	In	the	cons-
truction of the building, the local architectural repertoire and materials were selected, 
and	care	was	taken	to	use	local	resources.	In	the	open	space	surrounding	the	building,	
a	landscaping	arrangement	was	carried	out,	and,	in	addition	to	olive	trees,	medicinal	
plants	and	aromatic	herbs	unique	to	the	region	were	planted.

1
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ts 1976’da	Ankara’da	doğdu.	2000	yılında	Ankara	Gazi	Üniversitesi	Mimarlık	Bölümü’nden	mezun	oldu.	Karaaslan	Mimarlık’ta	

konut	ve	ofis,	Tepe	 İnşaat’ta	okul,	yurt	ve	 lojman	projelerinde	çalıştı.	2007’de	ortaklarıyla	beraber	Lego	Yapı’yı	kurdu.	
2008’de	Evren	Karaduman	Pars	ile	birlikte	kurduğu	Lima	Mimarlık	bünyesinde	proje,	tasarım,	dekorasyon	ve	restorasyon	
işlerini	yürütmeye	devam		ediyor.
Yasemin	Adalı	was	born	in	Ankara	in	1976.	She	graduated	in	Architecture	from	Ankara	Gazi	University	in	2000.	Adalı	worked	for	Kara-
aslan	Architecture	on	residential	and	office	projects,	as	well	as	on	the	Tepe	Inşaat	school,	dormitory	and	lodging	projects.	In	2007,	she	
established	Lego	Yapi	with	her	partners.	Adalı	continues	to	work	on	projects	and	designs,	as	well	as	on	decoration	and	restoration	work	
in	Lima	Mimarlik,	which	she	established	with	Evren	Karaduman	Pars	in	2008.	

İstanbul	Teknik	Üniversitesi	Mimarlık	Bölümü’nden	1995	yılında	mezun	oldu.	ENKA	ile	yurtdışı	projelerde	çalıştı.	1997’de	
Türkiye’ye	dönerek	serbest	tasarım	çalışmaları	yaptı	ve	yarışma	projelerine	katıldı.	1998	yılında	Umut	İyigün	ile	MuuM’u	
kurdu.	2000’de	İTÜ	Fen	Bilimleri	Enstitüsü’nde	lisansüstü	çalışmasını	tamamladı.	Ulusal	ve	uluslararası	mimarlık	yarışma-
larında	çeşitli	kategorilerde	ödül	aldı.		
Murat	Aksu	graduated	in	Architecture	from	ITU	in	1995.	He	has	worked	with	ENKA	in	projects	outside	of	Turkey.	In	1997,	Aksu	returned	
to	Turkey	and	carried	out	some	independent	design	work,	as	well	as	participating	in	competitions.	Aksu	established	MuuM	with	Umut	
İyigün	in	1998.	Aksu	completed	his	postgraduate	work	at	ITU	Science	and	Technology	Institute.	Aksu	has	won	awards	in	various	catego-
ries	in	national	and	international	architecture	competitions.

ODTÜ	Mimarlık	 Fakültesi’nde	1989	yılında	 lisans,	1993	yılında	yüksek	 lisans	programını	 tamamladı.	 1989-1998	yılların-
da	 birçok	 organizasyon	 ve	mimarlık	 firmasında	 büyük	 ölçekli	 projelerde	 çalıştı.	 1998	 yılında	 ortak	 olduğu	 Öncüoğlu	
Mimarlık’ta	proje	tasarımı,	şantiye	yönetimi,	kontrolörlük	ve	proje	koordinasyonu	üzerine	çalışmaktadır.	Ulusal	mimarlık	
yarışmalarında	2	ödül	kazanmış,	projeleri	Cityscape,	CRE	gibi	uluslararası	ödüle	layık	görülmüştür.
Cem	Altınöz	completed	his	undergraduate	degree	in	1989	and	his	postgraduate	degree	in	1993	at	MET	U,	Faculty	of	Architecture.	Between	
1989	and	1998,	Altınöz	worked	on	many	wide-scaled	projects	for	a	variety	of	organizations	and	architecture	firms.	Altınöz	still	works	
on	project	design,	construction	area	control,	inspection	and	project	coordination	for	Öncüoğlu	Mimarlık,	where	he	became	a	partner	in	
1998.	Cem	Altınöz	has	been	awarded	2	prizes	in	national	architecture	competitions;	he	has	won	international	prizes	for	projects	such	
as	Cityscape	and	CRE.

1995	yılında	Tago	Mimarlık	ofisinin	kuruluşundan	önce	1991-95	yılları	arasında	Eskişehir	Anadolu	Üniversitesi’nde	eğitim-
ciydi.	Avrupa	ve	Türkiye’de	önemli	alışveriş	merkezi	ve	konut	projelerini	gerçekleştirmiştir	ve	özellikle	karma	işlevli	çok	
katlı	yapılar	konusunda	deneyimlidir.	Son	dönemde	projeleri	mimarlık	basını	ve	eleştirmenleri	tarafından	ilgiyle	karşılan-
maktadır.	
Gökhan	Aktan	Altuğ	worked	as	a	lecturer	at	Eskişehir	Anadolu	University	between	1991	and	1995	before	establishing	Tago	Mimarlık	in	
1995.	Altuğ	has	carried	out	important	shopping	center	and	residential	projects	in	Europe	and	Turkey	and	has	a	great	deal	of	experience,	
particularly	in	hybrid	multiplex	structures.	Recently	his	projects	have	attracted	the	attention	of	the	architecture	media	and	critics.

1997	yılında	Berlin	Teknik	Üniversitesi’nden	mezun	oldu.	1998-2000	yıllarında	asp	Architekten	Arat	 -	Siegel	&	Partner	
firmasında	ulusal	ve	uluslararası	birçok	başarılı	proje	ve	yarışmada	çalıştı.	Berlin	Teknik	Üniversitesi’nde	eğitmenlik	yaptı.	
2003’te	ortak	olduğu	asp	Architekten	Stuttgart	firmasında	2006	yılından	beri	yönetici	ortaktır.	2005’ten	beri	BDA-Alman	
Mimarlar	Birliği	üyesidir.	
Cem	Arat	graduated	from	Berlin	Technical	University	in	1997.	Between	1998	and	2000,	Cem	Arat	worked	at	the	‘asp’	(Architekten	Arat	–	
Siegel	&	Partner)	firm,	contributing	to	many	successful	projects	and	entering	both	national	and	international	competitions.	Cem	Arat	has	
worked	as	a	lecturer	at	Berlin	Technical	University.	He	became	a	partner	in	the	‘asp’	Architekten,	Stuttgart,	in	2003	and	has	been	a	managing	
partner	since	2006.	Cem	Arat	has	been	a	member	of	BDA,	the	Association	of	German	Architects,	since	2005.

1959-1965	yılları	arasında	Stuttgart	Üniversitesi’nde	eğitim	gördü.	1971-1986	yıllarında	Prof.	M.	Volz	ile	ortaklık	yürüttü.	
1976’dan	beri	BDA-Alman	Mimarlar	Birliği	üyesidir.	1982’den	beri	Prof.	H.	D.	Kaiser	ile	ortak	projeler	gerçekleştirmektedir.	
1992’den	beri	asp	Architekten	Arat	–	Siegel	&	Partner	ile	çalışmakta,	2006’dan	beri	aynı	ofiste	danışmanlık	yapmaktadır.	
Mete	Arat	studied	at	Stuttgart	Universtiy	from	1959	to	1965.	He	was	in	partnership	with	Professor	H.	D.	Kaiser	from	1971	to	1986.	Mete	
Arat	has	been	a	member	of	BDA,	the	Association	of	German	Architects,	since	1976.	He	has	been	running	joint	projects	with	Professor	H.	
D.	Kaiser	since	1982.	Mete	Arat	has	worked	with	‘asp‘	Architekten	Arat,	Siegel	&	Partner	since	1992,	and	has	been	an	office	advisor	in	
the	same	office	since	2006.

Mimarlık	eğitimini	ABD’de	tamamladı.	Otuz	yılı	aşan	mesleki	deneyimiyle	1992	yılında	Arıkoğlu	Arkitekt	mimarlık	ve	plan-
lama	şirketini	kurdu.	Mimarlık	sanatının	her	türlü	koşulda	yaratıcı	olması	gerektiği	inancıyla	projelerinin	gerçek	koşullara	
uygun	tasarlanmasına	ve	uygulanmasına	önem	vermektedir.	Çukurova	coğrafyasının	iklimine,	tarihsel	ve	sosyal	şartlarına	
uyumlu,	evrensel	ve	geleneksel	yaşam	şartlarını	yaratan,	çağdaş	bir	mimari	sürdürmektedir.	
Kaya	Arıkoğlu	studied	architecture	in	America.	He	established	the	Arıkoğlu	Arkitekt	architectural	and	planning	firm	after	having	gained	
work	experience	of	over	30	years.	Firmly	believing	in	the	creativity	of	architectural	art,	Arıkoğlu	gives	importance	to	environment-fri-
endly	design	and	application.	Arıkoğlu	presents	a	contemporary	approach	to	architecture,	while	creating	universal	and	traditional	living	
conditions	that	are	in	harmony	with	the	climate,	and	the	historical	and	social	conditions	of	Çukurova.

Yasemin	Adalı

Murat Aksu 

Cem	Altınöz

Gökhan	Aktan	Altuğ

Cem Arat

Mete Arat 

Kaya	Arıkoğlu
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1963’te	Ankara’da	doğdu.	1986’da	MSÜ	Mimarlık	Fakültesi’nden	mezun	oldu,	aynı	okulda	yüksek	lisans	eğitimini	tamam-
ladı.	1998	yılından	beri,	atölye	yürütücüsü	ve	jüri	üyesi	olarak	çeşitli	üniversitelerde	dersler	vermektedir.	Konut	,	yönetim	
yapıları,	alışveriş	merkezleri,	kültür	yapıları,	spor	tesisleri,	eğitim	kompleksleri,	sanayi	yapıları,	havalimanı	ve	rekreasyon	
alanlarında	farklı	ölçeklerde	gerçekleştirdiği	projeleriyle	ulusal	ve	uluslararası	ödüllere	sahiptir.	
Emre	Arolat	was	born	in	Ankara	in	1963.	He	graduated	from	MSU,	Faculty	of	Architecture	in	1986,	and	completed	his	postgraduate	work	
at	the	same	school.	Since	1998,	Arolat	has	lectured	at	a	number	of	universities,	working	as	a	moderator	and	jury	member.	Arolat	has	
won	national	and	international	awards	with	his	projects,	created	on	a	variety	of	scales,	in	residential	and	business	structures,	shopping	
centers,	culture	structures,	sports	facilities,	educational	complexes,	industrial	structures,	and	in	airport	and	recreation	fields.	

1961	Ankara	 doğumlu	Gökhan	Avcıoğlu,	 eğitimini	 KSU	Mimarlık	 Bölümü’nde	 tamamladı.	 1994	 yılında	 faaliyete	 geçen	
GAD	şirketinin	kurucusu	olan	Avcıoğlu,	İstanbul,	New	York,	Kazan,	Tahran,	Bodrum,	Bursa,	Antalya	ve	Ankara	gibi	birçok	
şehirde	ofis,	konut,	alışveriş	merkezi,	kültürel	yapılar,	otel	ve	restoran	gibi	birçok	yapıya	imza	atmış,	uluslararası	ve	ulusal	
birçok	ödül	almıştır.	
Gökhan	Avcıoğlu	was	born	in	Ankara	in	1961	and	completed	his	education	at	KSU,	Faculty	of	Architecture.	In	1994	Avcıoğlu	established	
the	GAD	company,	and	he	has	put	his	signature	to	many	structures,	such	as	offices,	residences,	shopping	centers,	cultural	structures,	
hotels	and	restaurants	in	a	number	of	cities,	including	Istanbul,	New	York,	Kazan,	Tehran,	Bodrum,	Bursa,	Antalya	and	Ankara.	Avcıoğlu	
has	won	many	national	and	international	awards.

1965’te	İstanbul’da	doğdu.	1985’te	İstanbul	İtalyan	Lisesi’ni	bitirdi.	1989	yılında	MSÜ	Mimarlık	Bölümü’nden	mezun	oldu.	
Kurtul	Erkmen	ile	birlikte1990	yılında	KG	Mimarlık	ve	1999’da	Romanya	Bükreş’te	KGROM	isimli	Mimarlık	Şirketi’ni	kurdu.	
2007	yılında	ise	Kurtul	Erkmen	ve	Alkım	Ünal	ile	birlikte	Kazakistan	/	Almaata’da	ErmasKG	Mimarlık	Şirketi’ni	kurdu.
Gürhan	Bakırküre	was	born	in	Istanbul	in	1965	and	graduated	from	the	Istanbul	Italian	High-School	in	1985.	Bakırküre	graduated	from	
MSU,		Faculty	of	Architecture	in	1989	and	established	KG	Mimarlık	in	1990	with	Kurtul	Erkmen;	he	went	on	to	establish	the	KGROM	Arc-
hitecture	Company	in	Romania,	Bucharest	in	1999.	Bakırküre	established	the	ErmasKG	Architecture	Company	in	Alma-Ata,	Kazakhstan	
with	Kurtul	Erkmen	and	Alkım	Ünal	in	2007.

1964	yılında	Ankara’da	doğdu.	1989	yılında	ODTÜ	Mimarlık	Fakültesi’nden	mezun	oldu.	Eğitimi	boyunca,	babası	Vedat	
Dalokay	ile	beraber	çeşitli	proje	ve	yarışmalarda	görev	aldı.	1990-93	yıllarında	çalışmalarını	yurtdışında	sürdürdü.	1995	yı-
lından	itibaren	kurucusu	olduğu	‘sdb	mimarlık	ltd’	ofisinde,	mimarlık,	iç	mimarlık,	proje	danışmanlık,	uygulama	ve	kontrol	
hizmetleri	alanında	birçok	önemli	proje	gerçekleştirmiştir.		
Sibel	Dalokay	Bozer	was	born	in	Ankara	in	1964.	Bozer	graduated	from	METU,	Faculty	of	Architecture,	in	1989.	She	took	part	in	a	number	
of	projects	and	competitions	with	her	father,	Vedat	Dalokay,	throughout	her	education.	From	1990	to	1993,	Bozer	continued	her	work	
abroad.	Since	1995,	representing	her	company,	sbd	Mimarlık	Ltd,	she	has	implemented	many	important	projects	in	architecture,	interior	
design,	project	consultation,	applications	and	control	services.

1966’da	Ankara’da	doğdu.	ODTÜ	Mimarlık	Bölümü’nü	bitirerek	Kentsel	Peyzaj	Tasarımı	konusunda	yüksek	 lisansını	 ta-
mamladı.	1990	yılında	kurduğu	Artı	Tasarım	bünyesinde	gerçekleştirdiği	projeler	ile	ulusal	ve	uluslararası	yarışmalarda	
pek	çok	ödül	ve	mansiyon	kazandı.	Üniversitelerde	temel	tasarım	ve	peyzaj	tasarımı	dersleri	verdi.	2008	yılında	kurduğu	
Bütüner	Mimarlık	bünyesinde	meslek	pratiğine	devam	etmektedir.
Hüseyin	Bütüner	was	born	in	Ankara	in	1966.	He	graduated	from	METU,	Faculty	of	Architecture	and	completed	his	postgraduate	work	on	
municipal	landscape	design.	Bütüner	has	won	many	national	and	international	awards,	as	well	as	honorable	mentions	for	his	projects	
within	the	scope	of	the	Artı	Tasarım	Company,	established	in	1990.	Bütüner	continues	to	work	in	Bütüner	Mimarlık,	which	he	established	
in	2008.

1991	yılında	 İTÜ	Mimarlık	 Fakültesi	Mimarlık	Bölümü’nü	bitirmiş,	 yüksek	 lisansı	 aynı	bölümde	1993’te	 tamamlamıştır.	
1993-1995	yılları	arasında	İTÜ	Mimarlık	Fakültesi’nde	Bina	Bilgisi	Ana	Bilim	Dalı’nda	araştırma	görevlisi	olarak	çalışmıştır.	
1995	yılından	itibaren	Doğan	Tekeli	-	Sami	Sisa	Mimarlık	Ltd.	şirketinde	proje	sorumlusu	olarak	çalışmış,	2004	yılında	şir-
ketin	yeniden	yapılanması	ile	beraber	ortaklığa	katılmıştır.
Mehmet	Emin	Çakırkaya	graduated	from	ITU,		Faculty	of	Architecture	in	1991	and	completed	his	postgraduate	work	at	the	same	school	
in	1993.	Çakırkaya	worked	as	an	academic	at	the	ITU,	Faculty	of	Architecture.	Çakırkaya	has	worked	as	a	project	officer	for	Doğan	Tekeli	
–	Sami	Sisa	Mimarlık	Ltd.	since	1995.	In	the	restructuring	of	the	company	in	2004,	Çakırkaya	was	made	into	a	partner.

Tuncer	 Çakmaklı,	 yüksek	 lisans	 eğitimini	 Almanya’da	 tamamlamış	 ve	 30	 yıllık	 uluslararası	mimarlık	 tecrübesi	 ile	 baş-
ta	 Almanya	 ve	 Türkiye	 olmak	 üzere	 çeşitli	 ülkelerde	 proje	 yönetmiştir.	 Profesyonel	 çalışmalarına	 paralel	 olarak	 
Karlsruhe	Teknik	Üniversitesi-Rwth-Aachen	Teknik	Üniversitesi	 ve	MSGSÜ’de	genç	mimarların	eğitimine	katkıda	bulun-
muştur.
Tuncer	Çakmaklı	completed	his	postgraduate	education	 in	Germany	and,	with	his	30	years	of	 international	architectural	experience,	
has	directed	a	number	of	projects	in	a	variety	of	projects	in	Germany	and	Turkey.	In	parallel	with	his	professional	work,	Çakmaklı	has	
contributed	to	the	education	of	young	architects	at	the	Karlsruhe	Technical	University	-Rwth-Aachen	Technical	University	and	the	Mimar	
Sinan	University	of	Fine	Arts.
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1969’da	İstanbul’da	doğdu.	MSÜ	Mimarlık	Fakültesi’nden	1992’de	mezun	oldu.	Yüksek	lisansını	YTÜ’de	“Mimarlıkta	Güç	ve	
İktidar”	ilişkisi	üzerine	yaptı.	Çeşitli	üniversitelerde	davetli	öğretim	görevlisi	olarak	dersler	verdi.	1993	yılında	Kerem	Ergi-
noğlu	ile	birlikte	kurduğu	Erginoğlu&Çalışlar,	farklı	yıllarda	kazandığı	Ulusal	Mimarlık	Ödülleri’nin	yanı	sıra	Dünya	Mimarlık	
Festivali’nde	(WAF)	büyük	ödülü	alan	ilk	Türk	mimarlık	ofisi	oldu.	
Hasan	Çalışlar	was	born	in	Istanbul	in	1969.	He	graduated	from	MSU,	Faculty	of	Architecture,	in	1992.	Çalışlar	completed	his	postgraduate	
studies	at	YTU,	his	thesis	being	on	“Power	and	Authority	in	Architecture”.	Çalışlar	has	given	lectures	in	various	universities	as	a	guest	
academician.	He	established	the	company	of	Erginoğlu	&	Çalışlar	in	1993	with	Kerem	Erginoglu,	In	addition	to	having	won	National	Arc-
hitecture	Awards	a	number	of	times,	Erginoğlu	&	Çalışlar	is	the	first	Turkish	architectural	office	to	win	the	most	prestigious	architectural	
prize	awarded	at	the	World	Architecture	Festival	(WAF).

1983’de	Malatya’da	doğdu.	YTÜ	Mimarlık	Bölümü’nden	2006	yılında	mezun	oldu.	Öğrenimi	süresince	katıldığı	ulusal-ulus-
lararası	atölye	ve	yarışmalarda	çok	sayıda	ödül	aldı.	Betonart	Mimarlık	Yaz	Okulu’nda	moderatör	olarak	bulundu.	Eğitim	
amacıyla	bir	süre	New	York’ta	bulunduktan	sonra	çalışmalarına	2008’de	ortak	olduğu	Arif	Suyabatmaz	ile	Suyabatmaz	
Demirel	Mimarlık	Bürosu’nda	devam	etmektedir.
Hakan	Demirel	was	born	in	Malatya,	1983.	He	graduated	from	YTU,	Faculty	of	Architecture	in	2006.	Demirel	has	won	many	awards	in	both	
national	and	 international	workshops	and	competitions	during	his	education.	Demirel	participated	 in	Betonart	Architectural	Summer	
School	as	a	moderator.	After	staying	in	New	York	to	further	his	education,	Demirel	continued	to	work	with	Suyabatmaz	Demirel	Mimarlık,	
a	company	he	established	with	Arif	Suyabatmaz	in	2008.

1977’de	Ankara’da	doğdu.	2002	yılında	GÜMMF	Mimarlık	Bölümü’nden	mezun	oldu.	Çeşitli	 firma	ve	projelerde	tasarımcı	
mimar	ve	proje	yürütücüsü	olarak	görev	aldıktan	sonra,	2006	yılından	itibaren	ACE	Mimarlık’ta	Parkoran	Konutları,	Parkofis,	
Anatolia-250	Renault	Plaza,	CNR	Fuar	Merkezi,	D8	gibi	projelerde	proje	yürütücüsü	/	mimar	olarak	görev	yapmıştır.	
Nilgün	Deniz	was	born	in	Ankara	in	1977.	She	graduated	in	architecture	from	GUMMF	in	2002.	After	working	for	various	firms	and	par-
ticipating	in	a	number	of	projects	as	designer,	architect	and	project	manager,	she	has	been	working	with	ACE	Mimarlık	since	2006;	she	
has	worked	as	Project	Manager/Architect	for	projects	such	as	Parkoran	Residences,	Parkofis,	Anatolia-250	Renault	Plaza,	CNR	Exhibition	
Center.

1965’de	Konya	Ereğli’de	doğdu.1990’da	YTÜ	Mimarlık	Fakültesi’nden	yüksek	lisans	derecesiyle	mezun	oldu.	Üniversitelerin	
mimari	tasarım	atölyelerinde	dersler	verdi	ve	proje	jürilerinde	bulundu.	1995	yılında	Dilek	Topuz	Derman	ile	db	Mimarlığı	
kurdu.	Derman,	ulusal	ve	uluslararası	çok	sayıda	yarışmada	altısı	birincilik	olmak	üzere	çok	sayıda	ödül	ve	mansiyon	
kazanmış,	jüri	üyelikleri	yapmıştır.
Bünyamin	Derman	was	born	in	Eregli,	Konya	in	1965.	He	completed	his	postgraduate	degree	at	YTU,	Faculty	of	Architecture	1990.	He	has	
given	lectures	in	architectural	design	workshops	at	a	number	of	universities	and	has	taken	part	on	project	juries.	Derman	established	db	
Mimarlık	with	Dilek	Topuz	Derman	in	1995.	Derman	has	won	many	rewards,	including	6	first	prizes	and	honorable	mentions	in	national	
and	international	competitions,	as	well	as	working	as	a	jury	member.

Ankara	Gazi	Üniversitesi	Mimarlık	Bölümü’nden	1992’de	mezun	olup	İTU	Mimarlık	Bölümü’nde	yüksek	lisansını	tamamladı.	
2003	yılında	Emir	Uras	ile	birlikte	URASXDİLEKCİ	Mimarlık’ı	kurdu.	Halen	mesleki	çalışmalarını	İstanbul’da	sürdürmekte	ve	
YTÜ	Mimarlık	Fakültesi’nde	mimari	tasarım	dersleri	vermektedir.
Durmuş	Dilekci	graduated	from	Ankara	Gazi	University,	Faculty	of	Architecture	in	1992	and	completed	his	postgraduate	degree	at	ITU,	
Faculty	of	Architecture.	Dilekci	established	URASXDİLEKCİ	Architects	in	2003	with	Emir	Uras.	Dilekci	still	continues	to	work	in	Istanbul	and	
gives	architectural	design	lectures	at	YTU,	Faculty	of	Architecture.

1987	ODTÜ	Mimarlık	Bölümü	mezunu	Boran	Ekinci,	1989’dan	1996’ya	kadar	Ankara	ve	İstanbul’da	devam	ettirdiği	mimar-
lık	çalışmalarına	halen	İstanbul’da	Boran	Ekinci	Mimarlık	Ltd.	Şti.’de	devam	etmektedir.	Yurtiçi-yurtdışı	yayınlarda	yayım-
lanan	projeleri	Ulusal	Mimarlık	Ödülleri	Yapı	Dalı	Başarı	ödülleri	almış,	Mies	van	der	Rohe	ve	Ağa	Han	Mimarlık	Ödüllerine	
aday	gösterilmiştir.	
Boran	Ekinci	graduated	from	METU,	Faculty	of	Architecture	in	1987.	Ekinci	still	continues	to	work	at	Boran	Ekinci	Mimarlık	Ltd.	in	Istanbul,	
a	company	that	he	established	in	Ankara	between	1989	and	1996.	His	national	and	international	published	projects	have	won	National	
Architecture	Awards	for	building	and	he	has	been	nominated	for	the	Mies	van	der	Rohe	and	Aga	Khan	Architecture	prizes.

1966’da	Zonguldak’ta	doğdu.	MSÜ	Mimarlık	Fakültesi’nden	mezun	oldu.	Yüksek	lisansını	aynı	üniversitede	“Tarihi	Dokuda	
Yeni	Bina	Tasarımı”	üzerine	yapan	Erginoğlu,	bir	süre	ABD’de	bulundu.	Çesitli	üniversitelerde	dersler	verdi.	1993	yılında	
Hasan	C.	Çalışlar	ile	birlikte	kurduğu	Erginoğlu&Çalışlar,	farklı	yıllarda	kazandığı	Ulusal	Mimarlık	Ödülleri’nin	yanı	sıra	Dünya	
Mimarlık	Festivali’nde	(WAF)	büyük	ödülü	alan	ilk	Türk	mimarlık	ofisi	oldu.	
I.	Kerem	Erginoğlu	was	born	in	Zonguldak	in	1966.	Erginoğlu	graduated	from		MSU,	Faculty	of	Architecture.	After	completing	his	postgra-
duate	studies	on	“New	Building	Design	in	the	Historic	Texture”	at	the	same	institution,	Erginoğlu	stayed	in	the	US	for	some	time.	He	has	
lectured	at	various	universities.	He	established	the	Erginoğlu	&	Çalışlar	company	with	Hasan	C.	Çalışlar	in	1993.	In	addition	to	winning	the	
National	Architecture	Awards	a	number	of	time,	the	company	is	the	first	Turkish	architectural	office	to	win	the	greatest	prize	in	World	
Architecture	Festival	(WAF).

Hasan	C.	Çalışlar 

Hakan Demirel

Nilgün	Deniz

Bünyamin	Derman

Durmuş	Dilekci

Boran	Ekinci

İ.	Kerem	Erginoğlu



291

1972	İstanbul	doğumlu	olan	Hüray	Erk,	1994	yılında	İstanbul	Teknik	Üniversitesi	Mimarlık	Bölümü’nden	mezun	oldu.	1995-
2001	yılları	arasında	çeşitli	mimari	ofislerde	proje	tasarımı	ve	uygulama	alanlarında	çalıştı.	2002	yılından	beri	Metex		Design	
Group’ta	çeşitli	mimari	ve	iç	mimari	projelerde	proje	yürütücüsü	olarak	çalışmalarına	devam	etmektedir.
Born	in	Istanbul,	in	1972,	Huray	Erk	graduated	from	ITU,	Faculty	of	Architecture,	in	1994.	From	1995	to	2001,	Erk	worked	at	a	number	of	
architecture	offices,	focusing	on	project	design	and	application	fields.	Erk	has	continued	to	work	in	the	Metex	Design	Group	since	2002,	
working	on	various	architecture	and	interior	design	projects	as	project	manager.

1971	Merzifon	doğumlu	olan	Kağan	Erk,	 1993	yılında	 İstanbul	 Teknik	Üniversitesi	Mimarlık	Bölümü’nden	mezun	oldu.	
1993-1997	yıllarında	çeşitli	mimari	ofislerde	proje	tasarımı	ve	uygulama	alanlarında	çalıştı.	1997	yılından	beri	Metex	Design	
Group’ta	çeşitli	mimari	ve	iç	mimari	projelerde	proje	yürütücüsü	olarak	çalışmalarına	devam	etmektedir.
Born	in	Merzifon	in	1971,	Kağan	Erk	graduated	from	ITU,	Faculty	of	Architecture	in	1993.	From	1993	to	1997,	Erk	worked	in	a	number	of	
architecture	offices	on	project	design	and	application	fields.	He	has	continued	to	work	in	the	Metex	Design	Group	since	1997,	serving	on	
various	architecture	and	interior	design	projects	as	project	manager.

1961’de	İstanbul’da	doğdu.	1978’de	İstanbul	Erkek	Lisesi’ni	bitirdi.	1983	yılında	MSÜ	Mimarlık	Bölümü’nden	yüksek	mimar	
olarak	mezun	oldu.	S.	Gürhan	Bakırküre	ile	birlikte	1990’da	KGMimarlığı,	1999’da	Romanya	/	Bükreş’	te	KGROM’u	kurdu.	
2007	yılında	S.	Gürhan	Bakırküre	ve	Alkım	Ünal	ile	birlikte	Kazakistan	/	Almaata’da	ErmasKG	Mimarlık	Şirketi’ni	kurdu.
Kurtul	Erkmen	was	born	in	Istanbul	 in	1961.		He	graduated	from	MSU,	Faculty	of	Architecture	as	a	professional	architect	 in	1983.	He	
established	KG	Mimarlık	in	1990	with	S.	Gürhan	Bakırküre	and	KGROM	Architecture	Company	in	Bucharest,	Romania	in	1999.	Erkmen	
established	ErmasKG	Architecture	Company	in	Alma-Ata,	Kazakhstan	with	S.	Gürhan	Bakırküre	and	Alkım	Ünal	in	2007.

1953	yılında	Samsun’da	doğdu.	1974	yılında	İTÜ	Mimarlık	Fakültesi’nden	mezun	oldu.	1977-1984	yılları	arasında	Ankara	
Belediyesi	bünyesinde	Proje	Şefliği	ve	Altındağ	Belediyesi’nde	 İmar	Müdürlüğü	görevlerinde	bulundu.	1985	yılında	ACE	
Mimarlık	Mühendislik	Müşavirlik	 Bürosu’nu	 kurdu.	 Konut	 ve	 ofis	 ağırlıklı	mimarlık	 çalışmalarına	 kurucusu	 olduğu	ACE	
Mimarlık	Mühendislik	Müşavirlik	Limited	Şirketi’nde	devam	etmektedir.	
Ahmet	Can	Ersan	was	born	in	Samsun	in	1953.	He	graduated	from	ITU,	Faculty	of	Architecture	in	1974.	Between	1977	and	1984	Ersan	
worked	under	 the	auspices	of	Ankara	Municipality	and	Altındağ	Municipal	Development	Directorate	as	Project	Chief.	He	established	
ACE	Mimarlık	(Architecture-Engineering-Consultants)	Office	in	1985.	Ersan	has	continued	to	work	in	the	field,	focusing	on	residences	and	
offices	with	his	company	ACE.

1978’de	Ankara’da	doğdu,	2002	yılında	GÜMMF	Mimarlık	Bölümü’nden	mezun	olarak	ACE	Mimarlık	Şirketi’ne	ortak	oldu.	
ODTÜ	Mimarlık	Fakültesi	Mimarlık	Bölümü’nde	“Avrupa	Birliği	Uyum	Sürecinde	Mimarlık	Mevzuatının	AB	Normlarına	Adap-
tasyonu;	Bir	Söylem	Analizi”	başlıklı	teziyle	yüksek	lisans	çalışmaları	devam	etmektedir.	D-8	Projesi	ile	2010	yılında	proje	
dalında	Ulusal	Mimarlık	Ödülü’ne	aday	gösterilmiştir.	
Orçun	Ersan	was	born	in	Ankara	in	1978.	He	graduated	from	GUMMF,	Faculty	of	Architecture,	in	2002	and	became	a	partner	of	ACE	Mimar-
lık.	Ersan	is	still	continuing	his	postgraduate	thesis,	“Adaption	of	Architectural	Legislation	to	EU	Norms	in	the	Process	of	Complying	with	
the	European	Union:	A	Discourse	Analysis”	at	METU,	Faculty	of	Architecture.	His	D-8	Project	has	been	nominated	for	the	2010	National	
Architecture	Awards.

1987	yılında	ODTÜ	Mimarlık	Fakültesi’nden	mezun	oldu.	Almanya	ve	Suudi	Arabistan’da	çalıştı.	Yurtiçi	kentsel	 tasarım	
yarışmalarında	çeşitli	ödüller	kazandı.	1992	yılında	iki	ortağı	ile	beraber	Artı	Tasarım’ı	kurdu.	Projeleri	ulusal	ve	uluslararası	
yayınlarda	yer	aldı.	2008	yılında	kurduğu	Hilmi	Güner	Mimarlık	kapsamında	yurtiçi	ve	yurtdışında	mimarlık,	kentsel	tasa-
rım	ve	iç	mimarlık	projeleri	yürütmektedir.
Hilmi	Güner	graduated	from	METU,	Faculty	of	Architecture	in	1987.	He	has	worked	in	Saudi	Arabia	and	Germany.	Güner	has	won	various	
prizes	in	national	urban	design	competitions.	He	established	Artı	Design	in	1992	with	two	partners.	Güner’s	projects	have	been	included	
in	national	and	international	publications.	He	continues	to	design	on	a	national	and	international	scale,	as	well	as	being	involved	in	urban	
design	and	interior	design	projects	within	the	scope	of	Hilmi	Güner	Mimarlık,	which	he	established	in	2008.

İTÜ	Mimarlık	Fakültesi’nde	1984-1988	yıllarında	lisans,	ODTÜ	Restorasyon	Anabilim	Dalı’nda	1993’te	yüksek	lisans	eğitimini	
tamamlamıştır.	Ankara’da	1991’de	kurduğu	Ven	Mimarlık	firmasında,	uluslararası	ve	ulusal	projelerle	çalışmalarını	sürdür-
mektedir.	YEM	tasarım	ödülü	(2008),	Fransız	Kültür	Merkezi	(2008)	ve	Kayseri	Adalet	Sarayı	1.	ödül	(2009),	Mersin	Adalet	
Sarayı	2.	ödül	(2007)	gibi	ödül	ve	dereceleri	vardır.
Gül	Güven	completed	her	bachelor	degree	at	ITU,	Faculty	of	Architecture	between	1984	and	1988	and	her	postgraduate	degree	in	1993	
at	METU,	Restoration	Department.	She	continues	to	work	in	Ven	Mimarlık,	which	she	established	in	Ankara	in1991.	Güven	has	won	prizes	
like	the	YEM	design	award	(2008),	the	French	Cultural	Center	Award	(2008),	the	Kayseri	Court	House,	first	prize	(2009)	and	Mersin	Court	
House,	second	prize	(2007).
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1931	yılında	İstanbul’da	doğdu.	1952	yılında	İTÜ	Mimarlık	Fakültesi’ni	birincilikle	bitirdi.	1966’da	MHM,	1969’da	İsviçre’de	
Architects	Association,	1993’de	ABD’de	ITAC	International	Turkish	Architects	Corporation’ı	kurdu.	Hepgüler’in,	181	ödülü,	
42	yurtiçi,	29	uluslararası	birincilik	ödülü	vardır.	13.380.000	m²	realizasyonla	“Yaşayan	Efsane”,	“Asrın	Sinan’ı”,		“IBC	Best	
Performer	Architect”,	“Milletlerarası	Meslek	Lideri”	seçilmiş,	“George	Washington	Madalyası”	ile	ödüllendirilmiştir.
Metin	Hepgüler	was	born	in	1931	in	Istanbul.	In	1952,	he	graduated	in	architecture	from	ITU	as	the	most	outstanding	student.	He	founded	
MHM	(Metin	Hepgüler	Enterprise)	in	1966,	and	in	1969	in	Switzerland,	he	established	the	Architects	Association	and	in	1993,	the	ITAC	
International	Turkish	Architects	Corporation	in	the	USA.	Of	the	181	awards	won	by	Hepgüler,	42	were	awarded	in	Turkey	and	29	were	
international	first	prizes.	With	his	opus	consisting	of	13,380,000	square	meters,	he	has	been	selected	as	a	“Living	Legend”,	the	“Sinan	of	
the	Century”,	“IBC	Best	Performer	Architect”,	“Leader	of	the	International	Profession”	and	was	awarded	the	“George	Washington	Medal”.

1976’da	 İstanbul’da	doğdu.	Tasarım	atölyelerinde	asistanlık	görevi	de	üstlendiği	Ecole	Spéciale	d’Architecture	 (Paris)’de	
lisans,	Columbia	Üniversitesi’nde	(New	York	City)	Mimari	ve	Kentsel	Tasarım	yüksek	lisans	programlarını	tamamladı.	2003	
yılından	itibaren	çalışmalarına	ERA	Türkiye	ve	Çin	ofislerinde	devam	etmektedir.	Tasarımları	arasında	Starmall	Shenyang	
Plaza,	Forum	Kapadokya,	Garanti	Teknoloji	Kampüsü,	Zorlu	Center	yarışması	gibi	projeler	yer	almaktadır.	
Ali	Hızıroğlu	was	born	in	Istanbul	in	1976.	He	completed	his	undergraduate	degree	at	Ecole	Spéciale	d’Architecture	(Paris),	where	par-
ticipated	 in	design	workshops;	Hızıroğlu	completed	his	postgraduate	studies	at	Columbia	University	 (New	York)	on	Architectural	and	
Urban	Design.	Hızıroğlu	has	been	continuing	to	work	in	the	ERA	Turkey	and	China	offices	since	2003.	Among	his	projects	are	the	Starmall	
Shenyang	Plaza,	Forum	Kapadokya,	Garanti	Technology	Campus,	and	the	Zorlu	Center	competition.

1944	yılında	İstanbul’da	doğdu.	1970	yılında	Devlet	Güzel	Sanatlar	Akademisi	Mimarlık	bölümünden	mezun	oldu.	YTÜ’den	
1979	yılında	 “doçent”,	1988	yılında	 “	profesör”	ünvanı	aldı.	Ulusal	ve	uluslararası	yarışmalarda	dereceleri	vardır.	Halen	
Türkiye’de	ve	yurtdışında	-2001’	de	kurulan	Paris	ofisinde-	çalışmalarına	devam	etmektedir.
Ertun	Hızıroğlu	was	born	in	Istanbul	in	1944.	He	graduated	from	the	Fine	Arts	State	Academy	(DGSA),	Faculty	of	Architecture	in	1970.	
Hızıroğlu	was	given	the	title	of	associate	professor	in	1979,		and	became	a	full	professor	in	1988	at	YTU.	Hızıroğlu	has	won	recognition	in	
national	and	international	competitions.	He	still	continues	his	work	in	Turkey	and	abroad,	establishing	a	Paris	office	in	2001.

İTÜ	Mimarlık	Bölümü’nden	1995	yılında	mezun	oldu.	1995-1997	yıllarında	serbest	tasarım	çalışmaları	yaptı	ve	yarışmalara	
katıldı.	1998	yılında	Murat	Aksu	ile	MuuM’u	kurdu.	2001’de	İTÜ	Fen	Bilimleri	Enstitüsü’nde	lisansüstü	çalışmasını	tamam-
ladı.	Ulusal	ve	uluslararası	mimarlık	yarışmalarında	çeşitli	kategorilerde	ödül	aldı.	
Umut	İyigün	graduated	from	ITU,	Faculty	of	Architecture	in	1995.	Between	1995	and	1997	he	performed	some	free	design	work	and	parti-
cipated	in	competitions.	In	1998,	İyigün	established	Muum	with	Murat	Aksu.	He	completed	his	postgraduate	degree	at	Istanbul	Technical	
University,	Istanbul	Technical	University	of	Science	and	Technology	in	2001.	İyigün	has	won	awards	in	a	variety	of	fields,	in	both	national	
and	international	architectural	competitions.	

1964’te	İstanbul’da	doğdu.1986	yılında	İTÜ	Mimarlık	Fakültesi’nden	mezun	oldu.	İstanbul’da	başlayan	çalışmalarına,	Lond-
ra,	Montreal	ve	Roma’da	çeşitli	mimarlık	ofislerinde	devam	etti.	1990	yılında	ortak	olarak	Metex	Design	Group’a	katıldı.	
Yurtiçi	ve	yurtdışı	otel	projeleri;	alışveriş	merkezleri,	konut	projeleri	ve	eğitim	yapıları	ile	ofis	binaları	konusunda	mimari	
ve	iç	mimari	projeler	üretmeye	devam	etmektedir.
Sinan	Kafadar	was	born	in	Istanbul	in	1964.	He	graduated	from		ITU,	Faculty	of	Architecture	in	1986	and	started	to	work	in	Istanbul,	as	
well	as	a	number	of	architecture	offices	in	London,	Montreal	and	Rome.	Kafadar	joined	the	Metex	Design	Group	as	a	partner	in	1990.	
Kafadar	continues	to	create	for	national	and	international	hotel	projects,	as	well	as	shopping	malls,	residential	projects,	and	educational	
structures,	as	well	as	working	on	architectural	and	interior	design	for	office	buildings.

1984	yılında	Selçuk	Üniversitesi	Mimarlık	Fakültesi’nden	mezun	oldu.	1993	yılında	ODTÜ	Mimarlık	Fakültesi	Restorasyon	
Bölümü’nde	yüksek	lisansını	tamamladı.	1991-1997	yılları	arasında	kurucusu	ve	genel	müdürü	olduğu	Ano	Yapı’da	çeşitli	
projeler	gerçekleştirdi.	1998’den	beri	Öncüoğlu	Mimarlık’ta	ortakları	ile	çalışmalarını	sürdürmektedir.	Ulusal	mimarlık	ya-
rışmalarında	2	ödül	kazanmış,	projeleri	Cityscape,	CRE	gibi	birçok	uluslararası	ödüle	layık	görülmüştür.
Önder	Kaya	graduated	from	Selçuk	University,	Faculty	of	Architecture	in	1984.	He	completed	his	postgraduate	degree	at	the	METU,	Fa-
culty	of	Architecture,	Restoration	Department	in	1993.	Kaya	has	carried	out	some	projects	with	Ano	Yapi	which	he	founded	and	served	
in	as	general	manager	from	1991	to	1997.	Since	1998,	Kaya	has	continued	to	work	with	his	partners	at	Öncüoğlu	Mimarlık.	He	has	won	
two	prizes	in	national	architecture	competitions,	with	his	projects	winning	many	international	prizes	such	as	Cityscape	and	CRE.

1990	yılında	Orta	Doğu	Teknik	Üniversitesi’nden	yüksek	mimar	olarak	mezun	oldu.	2003’ten	beri,	Öncüoğlu	Mimarlık’ta	
çalışmaktadır.	Firmanın	Türkiye,	Rusya	ve	Kazakistan’da	yakın	zamanda	gerçekleştirdiği	birçok	projesinde	görev	almıştır.	
ODTÜ	ve	Bilkent	Üniversitesi’nde	eğitmen	olarak	çalışmış,	ulusal	mimarlık	yarışmalarında	3	ödül	kazanmış,	projeleri	City-
scape,	CRE	gibi	birçok	uluslararası	ödüle	layık	görülmüştür.
Cumhur	Keskinok	graduated	from	METU	with	MArch	degree	 in	1990.	He	has	worked	at	Öncüoğlu	Mimarlık	since	2003.	Keskinok	has	
taken	part	in	many	recent	projects	that	the	firm	has	carried	out	in	Turkey,	Russia	and	Kazakhstan.	He	has	worked	at	METU	and	Bilkent	
University	as	a	lecturer,	winning	three	prizes	in	national	architecture	competitions,	as	well	as	many	international	prizes	such	as	Cityscape	
and	CRE	with	his	projects.
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1962	yılında	doğdu.	1985	yılında	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Mimarlık	Fakültesi’nde	lisans	eğitimini	tamamladı.	1987	yılından	
beri	kurucusu	olduğu	M	artı	D	Mimarlık	Ofisi’nde	tasarım	ve	uygulama	çalışmalarını	sürdürmektedir.	Tasarladığı	projeler	
arasında	sağlık	yapıları,	konutlar,	eğitim	yapıları	ve	ticari	yapılar	bulunmaktadır.
Metin	Kılıç	was	born	in	1962.	He	graduated	from	Dokuz	Eylül	University,	Faculty	of	Architecture	in	1985.	Kılıç	continues	to	work	at	M	artı	D	
Mimarlık,	which	he	established	in	1987,	focusing	on	design	and	application.	His	projects	include	health	structures,	educational	structures	
and	trade	structures.

1985	yılında	Gazi	Üniversitesi	Mimarlık	Fakültesi’nden	mezun	oldu.	Öğrencilik	yıllarında	Merih	Karaarsalan	ve	Umur	Erk-
man	Mimarlık	ofislerinde	çalıştı.	Mezuniyeti	ile	birlikte,	yurtiçi	ve	dışında	mimarlık,	iç	mimarlık	projeleri	ve	uygulamaları	
gerçekleştirdi.	Bunlar	arasında	çok	sayıda	konut,	otel,	hastane,	 labratuar,	restoran,	mağaza,	 fabrika	ve	ofis	projeleri	 ile	
mimari	dönüşüm	ve	kurumsal	mekân	tasarımları	bulunuyor.	
Belgin	Koz	graduated	from	Gazi	University,	Faculty	of	Architecture	in	1985.	As	a	student,	she	worked	in	the	Merih	Karaarsalan	and	Umur	
Erkman	Architecture	offices.	After	graduating	she	designed	projects	on	both	a	national	and	an	international	scale,	as	well	as	interior	
design	projects	and	implementations.	Among	these	projects	are	included	many	residences,	hotels,	hospitals,	laboratories,	restaurants,	
commercial	premises,	factories	and	office	projects,	as	well	as	architectural	transformation	and	corporative	residence	design.

1989’da	ODTÜ	Mimarlık	Bölümü’nden	mezun	olduktan	sonra	Öncüoğlu	Mimarlık’ta	başladığı	çalışma	hayatını	1996’dan	
beri	genel	müdür	olarak	sürdürmektedir.	Çalışmaları	karma	kullanımlı	projeler,	alışveriş	merkezi,	sağlık,	otel,	konut	ve	
ofis	yapıları	üzerine	gelişmiştir.	Türkiye,	Rusya,	Kazakistan,	Doğu	Avrupa	ve	Ortadoğu’da	projeler	gerçekleştirmiştir.	Ulusal	
mimarlık	yarışmalarında	8	ödül	kazanmış,	Cityscape,	CRE	gibi	birçok	uluslararası	ödüle	layık	görülmüştür.
After	graduating	from	METU,	Faculty	of	Architecture	in	1989,	Enis	Öncüoğlu	started	his	carrier	at	Öncüoğlu	Mimarlık;	he	has	continued	to	
work	with	this	firm	as	a	general	manager	since	1996.	His	projects	are	based	on	mixed-use	structures,	shopping	malls,	as	well	as	health,	
hotel,	residence	and	office	structures.	Öncüoğlu	has	carried	out	projects	in	Turkey,	Russia,	Kazakhstan,	Eastern	Europe	and	the	Middle	
East.	He	has	won	8	awards	in	national	architecture	competitions	and	many	international	prizes,	such	as	Cityscape	and	CRE.

1983	yılında	Gazi	Üniversitesi	Mühendislik	Mimarlık	Fakültesi’nden	mezun	oldu.	Profesyonel	çalışmalarına	1984	yılında	
başlamıştır	ve	1991	yılından	 itibaren	 ‘’Uz	Mimarlık	Atölyesi’’	bünyesinde	devam	etmektedir.	Ulusal	Mimari	Proje	yarış-
malarında	6’sı	birincilik	olmak	üzere	29	ödül	ve	mansiyonu	bulunmaktadır.	2010	yılından	 itibaren	Gazi	Üniversitesi	ve	
Eskişehir	Osman	Gazi	Üniversitesi	Mimarlık	Mühendislik	Fakülteleri’nde	yarı	zamanlı	öğretim	görevlisi	olarak	proje	dersleri	
vermektedir.
Mete	Öz	graduated	from	Gazi	University,	Faculty	of	Architecture	in	1983.	He	started	his	professional	career	in	1984	and	has	continued	
to	work	within	the	scope	of	Uz	Mimarlık	Atölyesi	since	1991.	Öz	has	won	29	prizes,	including	6	first	prizes,	and	honorable	mentions	in	
national	architectural	project	competitions.	Since	2010,	he	has	been	working	full	time	and	part	time	as	a	lecturer	at	Gazi	University	and	
Eskişehir	Osman	Gazi	University,	Faculty	of	Architecture	and	Engineering.

1989	yılında	Gazi	Üniversitesi	Mühendislik	Mimarlık	Fakültesi’nden	mezun	oldu.	Profesyonel	çalışmalarını	1990	yılından	
beri	‘’Uz	Mimarlık	Atölyesi’’	çatısı	altında	yurtiçi	ve	yurtdışında	sürdürmektedir.
Ümit	Öz	graduated	from	Gazi	University,	Faculty	of	Architecture	in	1989.	She	has	continued	her	professional	career	within	the	scope	of	
Uz	Mimarlık	Atölyesi	since	1990,	both	nationally	and	internationally.

1965’te	Ankara’da	doğdu.	ODTÜ	Mimarlık	Fakültesi’nden	lisans	ve	yüksek	lisans	derecelerini	aldı.	1987-93	yılları	arasında	
ODTÜ	Mimarlık	Bölümü	Tasarım	Stüdyosu’nda	araştırma	görevlisi	olarak	çalıştı.	1997	yılına	kadar	ODTÜ’de,	1998	yılında	
Gazi	Üniversitesi’nde	yarı	zamanlı	öğretim	görevlisi	olarak	dersler	verdi.	1997	yılında	kurduğu	A	Tasarım	Mimarlık	bürosu	
ile	birlikte	projeler	üretmeye	devam	ediyor.		
Ali	Osman	Öztürk	was	born	 in	Ankara	 in	1965.	He	received	his	undergraduate	and	postgraduate	degrees	from	METU,	Faculty	of	Arc-
hitecture.	Öztürk	worked	as	a	researcher	at	the	METU,	Faculty	of	Architecture,	Design	Studio	from	1987	to	1993.	Öztürk	gave	lectures	
part-time	until	1997	at	METU	and	at	Gazi	University	in	1998.	Öztürk	continues	to	create	projects	with	the	A	Tasarım	Mimarlık	that	he	
established	in	1997.

2000	yılında	İTÜ		Mimarlık	Fakültesi,	Mimarlık	Bölümü’nü;	2005	yılında	da	aynı	üniversitenin	mimari	tasarım	yüksek	lisans	
programından	“İnsana	İlişkin	Veriler	 Işığında	Mimari	Tasarım	ve	Öne	Çıkan	Mekânsal	Kavramlar”	başlıklı	teziyle	yüksek	
mimar	ünvanı	aldı.	Katıldığı	mimari	proje	yarışmalarında,	biri	uluslararası	olmak	üzere	4	birincilik,	toplam	18	ödül	kazandı.
Orkun	Özüer	became	a	professional	architect	after	graduating	in	architecture	from	ITU	in	2000;	he	completed	an	architectural	design	
postgraduate	degree	on	“Architectural	Design	and	the	Spatial	Concepts	that	Come	to	the	Fore	in	the	Light	of	Data	on	Human	Relations”	at	
the	same	institution	in	2005.	Özüer	has	won	18	prizes,	including	four	first	prizes	-	one	international	and	three	national	-		in	architecture	
competitions.
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1976,	İstanbul	doğumlu.	1999’da	YTÜ	Mimarlık	Fakültesi	Mimarlık	Bölümü’nden;	2003’te	İTÜ	Mimari	Tasarım	Bölümü’nden	
mezun	oldu.	Midek	Mingü,	Ertunga	Mimarlık	ve	Zoom	TPU	firmalarında	çalıştı.	2006’da	konut	ve	mağaza	gibi	projelerin	ta-
sarım	ve	uygulamalarını	yapmaya	başladı.	2008’de	Yasemin	Adalı	ile	kurdukları	LİMA	MİMARLIK	bünyesinde	proje,	tasarım,	
dekorasyon	ve	restorasyon	işlerini	yürütüyor.
Evren	Karaduman	Pars	was	born	in	Istanbul	in	1976.	She	graduated	from	YTU,	Faculty	of	Architecture	in	1999	and	from	ITU,	Department	
of	Architectural	Design	in	2003.	Pars	has	worked	with	Midek	Mingü,	Ertunga	Architecture	and	Zoom	TPU.	She	began	to	make	designs	and	
implementations	in	residential	and	commercial	projects	in	2006.	Pars	established	Lima	Mimarlık	in	2008	with	Yasemin	Adalı,	and	still	
works	on	project,	design,	decoration	and	restoration	projects	here.

Joshua	Prince-Ramus,	New	York’ta	bulunan	mimarlık	ve	tasarım	şirketi	REX’in	yöneticisidir.	OMA	New	York	ofisinin	kurucu	
ortağı	iken,	şirketin	adını	2006	yılında	REX	olarak	değiştirdi.	Yale	Üniversitesi’nde	felsefe	lisansını	tamamladıktan	sonra	
Harvard	 Üniversitesi’nde	mimarlık	 yüksek	 lisansını	 tamamladı.	 Yale,	 Columbia,	 Harvard,	 Syracuse	 ve	MIT’de	mimarlık	
dersleri	verdi.	
Joshua	Prince-Ramus	is	Principal	of	REX,	an	architecture	and	design	firm	based	in	New	York	City.	He	was	the	founding	partner	of	OMA	
New	York	until	he	renamed	the	firm	REX	in	2006.	He	received	a	BA	in	Philosophy	(Yale	University)	and	a	MArch	from	Harvard	University.	
He	has	taught	architecture	at	Yale	University,	Columbia	University,	Harvard	University,	Syracuse	University,	and	MIT.

1979	yılında	DGSA	Yüksek	Mimarlık	Bölümü’nden	mezun	olduktan	sonra	İnal	Göral	ile	birlikte	Şile’de	bir	tatil	sitesi	proje-
lendirmiş,	ardından	Doğan	Tekeli	-	Sami	Sisa	mimarlık	bürosunda	çalışmaya	başlamış,	2004	yılında	şirketin	yeniden	yapı-
lanması	ile	beraber	ortaklığa	katılmıştır.	YEM	Yayınları	tarafından	yayınlanan	Doğan Tekeli - Sami Sisa, Projeler - Yapılar, 
1954 -1994	kitabını	yayına	hazırlamıştır.
After	graduating	from	the	State	Academy	of	the	Fine	Arts	(DGSA),	Architecture	Department	in	1979,	Dilgün	Saklar	designed	a	summer	
resort	project	in	Şile	with	İnal	Göral;	she	then	started	working	for	the	Doğan	Tekeli	-	Sami	Sisa	architecture	bureau,	becoming	a	partner	in	
2004	when	the	company	was	restructured.	She	prepared	the	book	Doğan Tekeli - Sami Sisa, Projects - Structures, 1954 to 1994, published 
by	YEM	Publications.

1954’te	Hatay-Dörtyol’da	doğdu.	1978	yılında	Ege	Üniversitesi	Güzel	 Sanatlar	 Fakültesi	Mimarlık	Bölümü’nü	bitirdikten	
sonra	1980	-	1984	yılları	arasında	okul	sonrası	eğitim	için	Cengiz	Bektaş	ile	çalıştı.	1985’ten	beri	kendi	mimarlık	atölyesinde	
çalışmalarını	yürütüyor.	Bilgi	Üniversitesi	mimarlık	yüksek	lisans	programı	kurucu	üyesi	olarak	görev	aldı.	Halen	üniversi-
telerde	dersler	veriyor;	seminer,	konferans,	atölye,	sergi	ve	yayınlarıyla	mimarlık	ortamına	katkı	sağlıyor.	
Nevzat	Sayın	was	born	in	Dörtyol,	Hatay	in	1954.	After	graduating	from	Ege	University,	Faculty	of	Fine	Arts	and	Architecture	in	1978,	he	
worked	with	Cengiz	Bektaş	from	1980	to	1984	to	continue	his	training.	In	addition	to	working	in	his	own	architectural	studio	since	1985,	
Sayın	is	a	founding	member	of	Bilgi	University’s	postgraduate	architecture	program;	not	only	does	he	give	lectures	at	universities,	but	he	
also	contributes	to	architecture	with	his	seminars,	conferences,	workshops,	exhibitions	and	publications.

1994	 ‘te	 ESA	 (Ecole	 Spéciale	d’Architecture)’dan	mimar	olarak	mezun	olmuştur.	 1995’te	 EAPB	 (Ecole	d’Architecture	de	
Paris-Belleville)’de	yüksek	lisans	yapmıştır.	Paris’te	Michel	Gourion	ile	ortak	olarak	serbest	mimarlık	çalışmaları	yürütmüş,	
1996-1998	yılları	arasında	E.	De	Portzamparc’ın	bürosunda	proje	şefi	olarak	çalışmıştır.	1998	yılında	İstanbul’a	dönmüş,	
2004	yılında	Tekeli-Sisa	Mimarlık	bünyesinde	ortak	olarak	çalışmaya	başlamıştır.
Nedim	Sisa	graduated	 from	Ecole	Spéciale	d’Architecture	 in	1994	and	completed	his	postgraduate	degree	at	Ecole	d’Architecture	de	
Paris-Belleville	in	1995.	Sisa	set	up	his	first	independent	architecture	office	with	Michel	Gourion	in	Paris,	and	worked	as	project	manager	
for	E.	De	Portzamparc’s	bureau	from	1996	to	1998.	Sisa	returned	to	 Istanbul	 in	1998,	and	started	working	as	a	partner	 in	Tekeli-Sisa	
Mimarlık	in	2004.

Cem	Sorguç,	1968	yılında	Mardin’de	doğdu.	Mimarlık	eğitimini	Mimar	Sinan	Üniversitesi	Mimarlık	Bölümü’nde	tamamladı.	
2000	yılında	kurduğu	CM	Mimarlık,	Cem	Sorguç	yürütücülüğünde	mimarlık	hizmetleri	vermeye	devam	etmektedir.		
Cem	Sorguç	was	born	in	Mardin	in	1968.	He	completed	his	education	at	Mimar	Sinan	University,	Faculty	of	Architecture.	Sorguç	continues	
to	provide	architectural	services	with	his	firm,	CM	Mimarlık,	which	he	established	in	2000.

Gazi	Üniversitesi	Mimarlık	Mühendislik	Fakültesi’nde	1983	yılında	lisans,	1987	yılında	yüksek	lisans	öğrenimini	tamamladı.	
1984	yılında	başladığı	 profesyonel	 çalışmalarına,	 1991	yılından	 itibaren	 ise	 ‘’Uz	Mimarlık	Atölyesi’’	 bünyesinde	devam	
etti.	Ulusal	Mimari	Proje	yarışmalarında	6’sı	birincilik	olan	toplam	29	ödülü	bulunmaktadır.	2006-2011	yılları	arasında	Gazi	
Üniversitesi,	2010	yılından	 itibaren	Eskişehir	Osman	Gazi	Üniversitesi	Mimarlık	Mühendislik	Fakültesi’nde	proje	dersleri	
vermektedir.	
Mehmet	Soylu	completed	his	bachelor	degree	at	Gazi	University,	Faculty	of	Architecture	in	1983,	and	completed	his	postgraduate	degree	
in	1987.	He	began	his	professional	career	in	1984,	and	has	continued	to	work	within	the	scope	of	Uz	Mimarlık	Atölyesi	since	1991.	Meh-
met	Soylu	has	won	29	awards,	including	6	first	prizes	in	national	architectural	project	competitions.	Soylu	has	lectured	at	Gazi	University	
since	2006	and	at	Eskişehir	Osman	Gazi	University,	Faculty	of	Architecture,	since	2010.

Evren	Karaduman	Pars

Joshua	Prince-Ramus

Dilgün	Saklar

Nevzat	Sayın

Nedim	Sisa

Cem	Sorguç

Mehmet Soylu
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1963	yılında	İstanbul’da	doğdu.	1988’de	MSGSÜ	Mimarlık	Fakültesi’nden	mezun	oldu.	Yüksek	lisans	çalışmalarına	Viyana	
Teknik	Üniversitesi’nde	devam	etti.	Viyana’da	aralarında	Prof.	Wilhelm	Holzbauer’in	de	bulunduğu	mimarların	bürolarında	
çalıştı.	1995’te	 İstanbul’da	Suyabatmaz	Mimarlık	Bürosu’nu	kurdu.	Çeşitli	üniversitelerde	mimari	 tasarım	dersleri	verdi.	
Çalışmalarına	2008’den	beri	Hakan	Demirel	ile	birlikte	Suyabatmaz	Demirel	Mimarlık	Bürosu’nda	devam	etmektedir.
Murat	Arif	Suyabatmaz	was	born	in	Istanbul	in	1963.	He	graduated	from	MSGSU,	Faculty	of	Architecture	in	1988.	Suyabatmaz	continued	to	
pursue	his	postgraduate	studies	at	Vienna	Technical	University.	In	Vienna,	he	worked	in	architectural	bureaus,	including	that	of	Professor	
Wilhelm	Holzbauer.	He	established	Suyabatmaz	Mimarlık	in	Istanbul	in	1995.	Suyabatmaz	has	lectured	in	architectural	design	at	various	
universities.	He	has	continued	his	work	since	2008,	working	with	Hakan	Demirel	at	Suyabatmaz	Demirel	Mimarlık.

1965	yılında	doğdu.1987	yılında	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Mimarlık	Fakültesi’nden	mezun	oldu.	Yüksek	lisans	ve	doktora	
çalışmalarını	aynı	okulda	tamamladı.	1987-2006	yılları	arasında	DEÜ	Mimarlık	Fakültesi’nde	öğretim	üyesi	olarak	çalıştı.	
Çeşitli	mimarlık	dergilerinde	yayınlanmış	yazıları	bulunmaktadır.	2007	yılından	beri	M	artı	D	Mimarlık	ofisinde	çalışmalarını	
sürdürmektedir.	
Dürrin	Süer	was	born	in	1965.	She	graduated	from	Dokuz	Eylül	University,	Faculty	of	Architecture	in	1987.	Süer	completed	her		MArch	and	
Phd	degrees	at	the	same	university.	She	worked	as	a	lecturer	at	Dokuz	Eylül	University,	Faculty	of	Architecture	between	1987	and	2006.	
Süer	has	published	articles	in	a	number	of	architecture	journals.	She	has	been	working	with	the	M	artı	D	Mimarlık	since	2007.

1952	yılında	İTÜ	Mimarlık	Fakültesi’nden	yüksek	mimar	mühendis	olarak	mezun	olup	1954	yılında	Sami	Sisa	ile	birlikte	
kurduğu	Site	Mimarlık	Şirketi,	günümüzde	Tekeli-Sisa	Mimarlık	Ortaklığı	olarak	varlığını	sürdürmektedir.	1992’de	Ağa	Han	
Mimarlık	Ödülü	Jürisi’nde	görev	yapmıştır.	1994	yılında	Mimarlar	Odası	Ulusal	Mimarlık	Ödülüne	layık	görülmüştür.	2000	
yılında	İstanbul	Teknik	Üniversitesi	tarafından	kendisine	fahri	doktora	unvanı	verilmiştir.	Projeler,	Uygulamalar,	1954-1974	
ve	Projeler,	Yapılar,	Doğan	Tekeli-Sami	Sisa	adlı	iki	kitabı	yayınlanmıştır.
Doğan	Tekeli	graduated	from	ITU,	Faculty	of	Architecture	in	1952;	as	a	professional	architect	he	established	Site	Architectural	Company	
with	Sami	Sisa	in	1954;	this	company	continues	to	function	today	under	the	name	Tekeli-Sisa	Architectural	Partnership.	Tekeli	served	on	
the	jury	for	the	Aga	Khan	Architect	Prize	in	1992.	He	was	awarded	the	Chamber	of	Architects,	National	Architectural	Prize	in	1994.	Tekeli	
has	published	two	books,	“Projects,	Implementations,	1954-1974”	and	“Projects,	Structures,	Doğan	Tekeli-Sami	Sisa”.

1964	yılında	İstanbul’da	doğdu.	1988	yılında	MSÜ	Mimarlık	Bölümü’nü	bitirdi	ve	aynı	kurumda	araştırma	görevlisi	olarak	
çalışmaya	başladı.	Yüksek	lisans	tezinin	ardından	1990-1993	arasında	New	York,	Pratt	Institute’de	2.	derece	yüksek	lisans	
ve	serbest	mimarlık	çalışmaları	yaptı.	1993’te	MSÜ’deki	görevine	döndü	ve	2000	yılında	doktora	çalışmasını	tamamladı.	
Halen	MSÜ	Mimarlık	Bölümü’nde	öğretim	üyesidir.
Ahmet	Tercan	was	born	in	Istanbul	in	1964.	He	graduated	from	MSU,	Faculty	of	Architecture		in	1988	and	started	working	as	a	researcher	
at	the	same	institution.	After	completing	his	postgraduate	degree,	between	1990	and	1993	Tercan	worked	on	a	second	postgraduate	
degree	and	worked	as	an	independent	architect	in	New	York	at	the	Pratt	Institute.	He	returned	to	his	position	at	MSU	in	1993	and	comp-
leted	his	doctorate	in	2000.	He	still	works	as	a	lecturer	at	MSU	in	the	Architecture	Department.

Mimarlık	öğrenimini	İTÜ’de	tamamlayan	Tümertekin	1986	yılından	beri	çalışmalarını	kurucusu	olduğu	‘Mimarlar	ve	Han	
Tümertekin’de	sürdürmektedir.	1992	yılından	bu	yana	ulusal	ve	uluslararası	mimarlık	ortamlarına	konferans,	atölye	ve	
jüri	üyelikleri	ile	katkıda	bulunmakta,	yurtiçi	ve	dışında	çeşitli	üniversitelerde	konuk	öğretim	üyeliği	yapmaktadır.	Ulusal	
ve	uluslararası	ödülleri	bulunan	Tümertekin,	2008	yılından	bu	yana	Ağa	Han	Mimarlık	Ödülleri	Yönetim	Kurulu	üyesidir.
Tümertekin	completed	his	studies	in	architecture	at	ITU,	and	since	1986	has	pursued	his	work	at	‘Mimarlar	ve	Han	Tümertekin’,	of	which	
he	is	the	founder.	Since	1992,	he	has	participated	in	conferences,	workshops	and	worked	as	a	jury	member	in	national	and	internatio-
nal	architectural	events,	as	well	as	being	a	guest	lecturer	in	Turkey	and	abroad	at	a	number	of	universities.	Tümertekin,	who	has	won	
national	and	international	awards,	is	a	member	of	the	Board	of	Directors	of	the	Aga	Khan	Awards	for	Architecture	(AKAA),	since	2008.

Murat Arif Suyabatmaz

Dürrin	Süer

Melkan	Gürsel	 
Tabanlıoğlu

Murat	Tabanlıoğlu

Doğan	Tekeli

Ahmet	Tercan

Han	Tümertekin

İTÜ	Mimarlık	Bölümü’nden	1993	yılında	mezun	oldu.	Metropolitan	Catalunya	Politeknik	Üniversitesi’nde	sürdürdüğü	Mi-
marlık	Mastırı	ve	çeşitli	mimari	deneyimlerden	sonra	1995	yılında	Tabanlıoğlu’na	ortak	olarak	katıldı.	Yurtiçi	ve	yurtdışı	
jürilerde	yer	alan,	konferanslar	veren	Melkan	Gürsel	Tabanlıoğlu	2008	yılında	“The	European	Centre	for	Architecture	Art	
Design	and	Urban	Studies”	tarafından	Avrupa’nın	40	yaş	altı	40	mimarından	biri	seçildi.
Melkan	Gürsel	Tabanlıoğlu	graduated	from	ITU,	Architecture	Department,	in	1993.	After	completing	a	postgraduate	degree	in	architecture	
as	well	as	gaining	various	experience	with	the	Metropolitan	Catalunya	Polytechnic	University,	she	was	made	a	partner	with	Tabanlıoğlu	
Architects	in	1995.	Tabanlıoğlu	has	served	on	national	and	international	juries,	given	conferences	and	in	2008	was	chosen	as	one	of	the	
top	40	architects	under	the	age	of	40	in	Europe	by	“The	European	Centre	for	Architecture	Art	Design	and	Urban	Studies”.

Viyana	Teknik	Üniversitesi	Mimarlık	Bölümü’nden	1992	yılında	mezun	oldu.	Viyana’da	önemli	mimarlarla	kazandığı	dene-
yimin	ardından	1990	yılında	babası	Dr.	Hayati	Tabanlıoğlu	ile	birlikte	Tabanlıoğlu	Mimarlık’ı	kurdu.	Son	yıllarda	başta	Bilgi	
Üniversitesi’nde	olmak	üzere	çeşitli	üniversitelerde	dersler	veren	Murat	Tabanlıoğlu,	1999	yılından	beri	yurt	 içi	ve	yurt	
dışında	konferanslar	vermekte,	ulusal	ve	uluslararası	yarışmalarda	jüri	üyeliği	yapmaktadır.	
Murat	Tabanlıoğlu	graduated	from	Vienna	Technical	University,	Architecture	Department	in	1992.	After	gaining	experience	working	with	
influential	architects	in	Vienna,	Murat	Tabanlıoğlu	established	Tabanlıoğlu	Architects	with	his	father	Dr.	Hayati	Tabanlıoğlu	in	1990.	In	
recent	years,	Murat	Tabanlıoğlu	has	given	lectures	at	a	number	of	universities,	including	Bilgi	University,	and	has	participated	in	domestic	
and	foreign	conferences,	as	well	as	serving	as	a	juror	in	national	and	international	competitions	since	1999.
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Londra’da	 bulunan	 Architectural	 Association’da	 eğitim	 aldıktan	 sonra	 yüksek	 lisansını	 Southern	 California	 Institute	 of	
Architecture	(SCIARC)’da	tamamladı.	1995	yılında	Urastudio	adı	altında	Los	Angeles’ta	kurduğu	şirketinde	başladığı	çalış-
malara	İstanbul’da	devam	etti.	2003	yılında	Durmuş	Dilekçi	ile	birlikte	URASXDİLEKCİ	Mimarlık’ı	kurdu.	Halen	çalışmalarına	
İstanbul’da	devam	etmekte,	YTÜ	Mimarlık	Fakültesi’nde	dersler	vermektedir.	
After	completing	his	education	at	the	Architectural	Association	in	London,	Emir	Uras	finished	a	postgraduate	degree	at	the	Southern	
California	Institute	of	Architecture	(SCIARC).	He	continued	the	work	of	the	company,	Urastudio,	which	he	established	in	Los	Angeles	in	
1995,	in	Istanbul.	Uras	established	URASXDİLEKCİ	Mimarlık	with	Durmuş	Dilekçi	in	2003.	Uras	still	continues	his	work	in	Istanbul	and	gives	
lectures	at	YTU,.	Faculty	of	Architecture.

Emir	Uras

1984	yılında	Mimar	Sinan	Üniversitesi	Mimarlık	Fakültesi’nden	mezun	oldu.	Mezuniyet	sonrası	çeşitli	yapıların	ön	ve	uygu-
lama	projelerini	gerçekleştirdi.	Katıldığı	yarışmalarda	13	birincilik,	17	ikincilik	olmak	üzere	67	kez	ödül	kazandı.
Selim	Velioğlu	graduated	from	Mimar	Sinan	University,	Faculty	of	Architecture	in	1984.	After	graduating,	he	carried	out	implementation	
projects	on	various	structures.	Velioğlu	has	won	67	awards,	including	13	first	prizes	and	17	second	prizes.	

Selim	Velioğlu	

1964	Avusturya	doğumlu	olan	Brigitte	Weber	1994	yılında	Viyana	Teknik	Üniversitesi	Mimarlık	Bölümü’nü	yüksek	mimar	
olarak	tamamladı.	1997	yılında	Arif	Suyabatmaz	ile	birlikte	kurdukları	Suyabatmaz	Mimarlık	Ofisinde	farklı	proje	ve	uygu-
lamalar	yapan	Brigitte	Weber,	Türkiye’de	imza	hakkına	sahip	ilk	yabancı	mimar	olarak	Brigitte	Weber	Mimarlık	adı	altında	
2005	yılında	kendi	ofisini	kurdu.
Born	 in	Austria,1964,	Brigitte	Weber	graduated	 from	Vienna	Technical	University,	Architecture	Department	 in	1994	as	a	professional	
architect.	Carrying	out	different	project	and	applications	with	the	Suyabatmaz	Mimarlık,	which	she	established	with	Arif	Suyabatmaz	in	
1997,	Brigitte	Weber	is	the	first	foreign	architect	to	directly	put	her	name	to	structures	in	Turkey;	she	established	her	own	office,	Brigitte	
Weber	Architecture,	in	2005.

Brigitte	Weber

1995	yılında	Tago	Mimarlık	ofisinin	kuruluşundan	önce	Japonya,	Fransa	ve	Türkliye’de	mimarlık	eğitimi	görmüş,	yüksek	
lisans	çalışmalarını	modern	mimarlık	üzerine	yürütmüştür.	MSÜ	ve	Eskişehir	Anadolu	Üniversite’sinde	dersler	vermiştir.	
Özellikle	kentsel	tasarım	projelerinde	uzman	olan	pek	çok	ulusal	ödül	sahibi	Yamamoto	18	Aralık	2010	tarihinde	hayatını	
kaybetmiştir.
Before	the	establishment	of	the	Tago	Architecture	office	in	1995,	Yamamoto	was	educated	in	Japan,	France	and	Turkey,	where	he	comp-
leted	a	postgraduate	degree	on	contemporary	architecture.	Yamamoto	gave	seminars	at	Mimar	Sinan	University	and	Eskişehir	Anadolu	
University.	Specializing	in	urban	design	projects,	Yamamoto	won	many	national	awards.	He	died	on	18th	December,	2010.

Tatsuya	Yamamoto
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1972	yılında	İstanbul’da	doğdu.	1998’de	İTÜ	Mimarlık	Fakültesi’ni	bitirdi.	2001	yılında	Yıldız	Teknik	Üniversitesi’nde	yüksek	
lisans	eğitimini	tamamlayan	Cem	Yücel,	2002	yılında	başlayan	öğretim	faaliyetlerini	2008	yılından	itibaren	çeşitli	üniversi-
telerde	konuk	öğretim	görevlisi	olarak,	2000	yılından	itibaren	mesleki	proje	ve	uygulama	çalışmalarını	ise	MarS-Mimarlar	
bünyesinde	büro	ortağı	olarak	sürdürmektedir.

Cem	Yücel	was	born	in	Istanbul	in	1972.	He	graduated	from	ITU,	Faculty	of	Architecture	in	1998.	Having	received	his	postgraduate	degree	
from	YTU	in	2001,	Cem	Yücel	has	continued	to	be	involved	in	education	from	2002,	working	in	a	number	of	universities	as	a	guest	lecturer	
since	2008;	he	has	also	continued	to	serve	as	a	partner	with	MArS-Mimarlar	since	2000.

Cem	Yücel

1974	yılında	Ankara’da	doğdu.	1995	yılında	İstanbul	Teknik	Üniversitesi	Mimarlık	Bölümü’nden	lisans	derecesini	aldı.	1998	
yılında	Orta	Doğu	Teknik	Üniversitesi	Mimarlık	Bölümü’nde	yüksek	lisans	yaptı.	2006’da	ODTÜ	Mimarlık	Bölümü’nden	dok-
tora	derecesini	aldı.	Halen	eşi	Dr.	Mimar	Kerem	Yazgan	ile	birlikte	2003	yılında	kurduğu	Yazgan	Tasarım	Mimarlık	ofisinde	
mimarlık	hayatını	sürdürmektedir.
Begüm	Yazgan	was	born	in	Ankara	in	1974.	She	was	awarded	her	undergraduate	degree	by	ITU,	Architecture	Department	in	1995.	Yaz-
gan	received	her	postgraduate	degree	from	METU,	Department	of	Architecture	in	1998.	She	received	her	doctorate	from	METU,	Depart-
ment	of	Architecture	in	2006.	Yazgan	continues	to	pursue	her	career	in	architecture	with	Yazgan	Tasarım	Mimarlık,	which	she	established	
in	2003	with	her	husband,	Dr.	Kerem	Yazgan.

1969	 yılında	 Ankara’da	 doğdu.	 Orta	 Doğu	 Teknik	 Üniversitesi	 Mimarlık	 Bölümü’nden	 1993	 yılında	 lisans	 derecesini	
aldı.	 1996’da	 ilk	 ofisini	 kurdu.	 1997	 yılında	ODTÜ	Mimarlık	 Bölümü’nden	 yüksek	 lisans	 derecesini	 aldı.	 ODTÜ	Mimarlık	
Bölümü’nden	doktora	derecesini	aldığı	2003	yılında,	eşi	Dr.	Mimar	Begüm	Yazgan	ile	“Yazgan	Tasarım	Mimarlık”	adında	
ikinci	ofisini	kurdu.	
Kerem	Yazgan	was	born	in	Ankara	in	1969.	He	graduated	from	METU,	Department	of	Architecture	in	1993.	He	established	his	first	office	in	
1996.	Yazgan	received	his	postgraduate	degree	from	METU,	Department	of	Architecture	in	1997.	In	2003,	he	received	his	doctorate	from	
the	same	department	and	established	his	second	office,	Yazgan	Tasarım	Mimarlık,	with	his	wife	Dr.	Begüm	Yazgan.

Begüm	Yazgan

Kerem	Yazgan

1942	yılında	 İstanbul’da	doğdu.	 1965’te	 İTÜ	Mimarlık	 Fakültesi’nden	yüksek	mimar	mühendis	olarak	mezun	oldu.	 İTÜ	
dışında	çeşitli	Türk	ve	yabancı	üniversitelerde	konuk	öğretim	üyeliği	dışında	birçok	konferansa	katıldı	ve	jüri	üyeliği	yaptı.	
1983’ten	beri	önemli	kesimi	yayınlanmış	konut,	kamu	yapıları,	turizm,	restorasyon,	koruma	proje	ve	uygulamaları	mev-
cuttur.	Akademik	çalışmalarını	Bilgi	Üniversitesi’nde	sürdürmektedir.
Atilla	Yücel	was	born	in	Istanbul	in	1942.	He	graduated	from		ITU,	Faculty	of	Architecture	in	1965.	In	addition	to	ITU,	he	has	worked	as	a	
guest	lecturer	in	a	number	of	other	universities,	both	in	Turkey	and	abroad,	he	has	given	many	conferences	and	served	as	a	juror.	Yücel	
has	completed	many	important	projects	and	implementations	for	residential	and	public	buildings,	as	well	as	in	tourism,	restoration,	and	
conservation	since	1983.	Yücel	continues	his	academic	career	at	Bilgi	University.

Atilla	Yücel
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Bütüner	Mimarlık,	Hüseyin	Bütüner’in	kurucuları	arasında	yer	aldığı	ve	geçmiş	16	yıl	 içerisinde	birçok	proje	ürettiği	Artı	
Tasarım’ı	takiben	2008	yılında	kuruldu.	Günümüzde	mimar,	iç	mimar	ve	peyzaj	mimarlarından	oluşan	ekibi	ile	geleneksel	
ve	yerel	değerleri	yenilikçi	teknolojilerle	birlikte	yorumlayarak	çağdaş	bir	mimari	dil	üretmeyi	amaçlamaktadır.	
Bütüner	Mimarlık	was	established	in	2008	subsequent	to	Artı	Tasarım,	which	had	carried	out	many	projects	over	a	period	of	16	years,	
and	included	Hüseyin	Bütüner	among	the	founders.	Today	the	firm,	with	a	team	of	architects,	interior	designers	and	landscape	architects,	
aims	to	create	a	contemporary	architectural	language	through	the	interpretation	of	traditional	and	domestic	values	by	using	innovative	
technologies.

Bütüner	
Mimarlık

2005	yılında	Brigitte	Weber	tarafından	kurulan	Brigitte	Weber	Mimarlık	Ofisi,	bugüne	kadar	120’	nin	üzerinde	mimari	ve	iç	
mimari	proje	gerçekleştirdi.	Bunlar	arasında	Borusan	Holding	Genel	Merkezi,	Eczacıbaşı-İşgyo	Kanyon	Rezidans	iç	mimari,	
Soyak	Holding	Genel	Merkezi	iç	mimari,	SIEC	S	Uluslararası	Binicilik	Tesisleri	ve	Next	Level	Ankara	karma	kullanımlı	projeleri	
sayılabilir.	
Established	in	2005	by	Brigitte	Weber,	Brigitte	Weber	Architectural	Office	has	realized	more	than	120	architectural	and	interior	design	
projects.	Among	such	achievements	are	the	Borusan	Holding	General	Headquarters,	the	interior	design	of	the	Eczacıbaşı-İşgyo	Kanyon	
Residence,	the	interior	design	of	the	Soyak	Holding	General	Headquarters,	the	SIEC	S	International	Equestrian	Facilities	and	Next	Level	
Ankara	mixed-use	projects.

Brigitte	Weber	 
Mimarlık

Boran	Ekinci	 tarafından	1991’de	Ankara’da	kurulan	ofis,	1996	yılından	beri	 faaliyetlerine	 İstanbul’da	devam	etmektedir.	
Ofisin	ulusal	mimarlık	ödüllerinin	yanı	sıra,	yurtiçi	ve	yurtdışı	yayınlarda	projeleri	yayımlanmış,	Mies	van	der	Rohe	ve	Ağa	
Han	Mimarlık	Ödülü	adaylıkları	olmuştur.	
The	office,	established	by	Boran	Ekinci	 in	1991	in	Ankara,	has	continued	its	activities	in	Istanbul	since	1996.	 In	addition	to	winning	a	
national	architectural	award,	the	projects	of	the	firm	have	been	published	in	domestic	and	foreign	publications,	and	the	firm	has	been	
nominated	for	the	Mies	van	der	Rohe	and	Aga	Khan	Architect	Award.

Boran	Ekinci	 
Mimarlık

22	yıldır	yurtiçi	ve	dışında	çok	sayıda	konut,	otel,	hastane,	laboratuvar,	restoran,	mağaza,	fabrika	ve	ofis	projeleri	ile	mimari	
dönüşüm	ve	kurumsal	mekân	tasarımları	ve	uygulamaları	yapmaya	devam	etmektedir.	
The	Belgin	Koz	Architectural	firm	has	carried	out	architectural	renovations	and	institutional	design	implementations	for	many	residential	
buildings,	hotels,	hospitals,	laboratories,	restaurants,	commercial	premises,	factories	and	office	projects	domestically	and	abroad	for	22	
years.

Stuttgartlı	mimarlar	Mete	Arat	ve	Henner	Siegel	ortaklığında	1992	yılında	kuruldu.	O	dönemden	beri	çeşitli	ölçeklerde	birçok	
proje	gerçekleştiren	ofis,	Almanya’nın	önde	gelen	mimarlık	ofisleri	arasında	sayılmaktadır.	Son	dönemlerde	portfolyosunu	
uluslararası	projeleri	de	katarak	genişletmektedir.			
This	firm	was	established	in	1992	by	a	partnership	of	architects	from	Stuttgart,	Mete	Arat	and	Henner	Siegel.	Carrying	out	many	projects	
on	a	variety	of	scales	since	this	time,	the	office	is	one	of	the	most	recognized	architectural	firms	in	Germany.	Recently,	it	has	enriched	
its	portfolio	by	adding	international	projects.

Belgin	Koz	
Architects

asp  
Architekten

Arıkoğlu	Arkitekt	mimarlık	bürosu,	 standart	mimari	proje	hizmetler	yanında	kentsel	 tasarım,	peyzaj	ve	proje	denetimi	
hizmetleri	vermektedir.	Büro	müşteri	memnuniyetini	ön	planda	tutarak,	yüksek	eğitimli	ve	deneyimli	kadrosu	ile	nitelikli	
ve	kaliteli	projeler	üretmeye	devam	etmektedir.									
Arıkoğlu	Arkitekt	architecture	bureau	provides	services	in	urban	design,	landscape	and	project	control,	as	well	as	services	for	standard	
architectural	projects.	The	bureau	creates	high-quality	projects	with	a	highly-educated	and	experienced	staff,	always	placing	customer	
satisfaction	first.

Arıkoğlu	 
Arkitekt

ACE  
Mimarlık

1985’te	Ankara’da	kurulan	ofis,	1995’ten	beri	A.	Can	Ersan	ve	Orçun	Ersan	yönetiminde	ulusal	ve	uluslararası	deneyimi	ile	
mimarlık,	mühendislik	proje	hizmetleri,	kentsel	tasarım,	proje	yönetimi	ve	danışmanlık	vermektedir.	Yaklaşımı,	işlevsellik,	
estetik,	ekonomi,	çevre,	enerji	etkinliği	ve	kullanıcı	rahatlığı	gibi	parametrelere	odaklanarak	en	uygun	çözümü	sunabil-
mektir.		
Established	 in	Ankara	 in	1985,	 the	office	provides	services	 in	architecture	and	engineering	projects,	as	well	as	urban	design,	project	
management	and	consultancy;	it	has	been	run	by	A.	Can	Ersan	and	Orçun	Ersan	since	1995,	both	of	whom	have	national	and	internati-
onal	experience.	The	office	provides	the	best	solutions	by	focusing	on	the	approach,	functionality,	and	aesthetics,	as	well	as	economic,	
environmental,	energy	effectiveness	and	user	friendliness	parameters.

Çevreye	duyarlı	ve	insanların	yaşam	kalitesini	yükseltecek	çağdaş	projeler	üretmek	amacıyla,	1997	yılında	Ali	Osman	Öz-
türk	tarafından	kuruldu.	A	Tasarım	Mimarlık,	kentsel	tasarım,	karma	kullanım,	alışveriş-ticaret	merkezi,	ofis,	konut,	kamu,	
kültür,	eğlence,	konaklama,	eğitim,	araştırma,	sağlık	ve	iç	mekân	tasarımı	konularında	uzmanlaşmıştır.	Firmanın	projeleri	
çeşitli	ulusal	ve	uluslararası	ödüllere	sahiptir.	
In	order	to	create	environmentally	friendly	projects	to	improve	the	quality	of	life,	this	company	was	established	by	Ali	Osman	Öztürk	in	
1997.	A	Tasarım	Mimarlık	are	experts	on	urban	design,	the	creation	of	shopping	malls	and	commercial	centers,	offices,	residences,	public,	
cultural,	entertainment,	educational,	research	and	health	facilities,	as	well	as	in	interior	design.	The	projects	of	the	firm	have	won	various	
national	and	international	awards.

A	Tasarım	
Mimarlık



299

db
Mimarlık

GAD Global	Architectural	Development,	1985	yılından	beri	mimarlık,	deneysel	ve	konsept	tasarım	üzerine	çalışan,	İstanbul	ve	
New	York	tabanlı,	ödüllü	bir	mimarlık	firmasıdır.	Gökhan	Avcıoğlu’nun	kurucusu	olduğu	GAD,	global	ortaklarıyla	birlikte	
hareket	etmektedir.	Global	Architectural	Development,	yaklaşımlarıyla	kendini	inovatif	bakış	açıları	bulmaya,	projeler	ve	
fikirler	ile	yeni	mekânsal	deneyimler	yaratmaya	adamıştır.
Global	Architectural	Development	 is	 an	award-winning	architectural	 firm	 that	has	been	working	on	architectural,	 experimental	 and	
conceptual	designs	since	1985,	with	offices	in	Istanbul	and	New	York.	Established	by	Gökhan	Avcıoğlu,	GAD	acts	with	global	partners.	
Global	Architectural	Development	dedicates	itself	to	finding	innovative	approaches	to	create	new	projects	and	ideas	to	create	original	
spatial	expressions.

FOA	Alejandro	 Zaera-Polo	 ve	 Farshid	Moussavi	 yönetiminde	 uluslararası	 çalışan	 bir	 ofisti.	 Londra’da	 bulunan	 ofis,	 1993	
yılında	kurulmuş	ve	mimarlık,	kentsel	planlama	ve	iç	mekân	tasarımı	hizmetleri	vermiştir.	Haziran	2011’de	ofisin	kapan-
masının	ardından	ortaklardan	Alejandro	Zaera-Polo	AZPA	ile	(Barselona	ve	Londra),	Farshid	Moussavi	ise	FMA	(Londra)	ile	
çalışmalarına	devam	etmektedir.				
FOA	was	an	internationally	acclaimed	architectural	design	studio	headed	by	Alejandro	Zaera-Polo	and	Farshid	Moussavi	.	The	London	ba-
sed	studio,	established	in	1993,	specialised	in	architectural	design,	master	planning	and	interior	design	services.	Studio’s	activities	ended	
in	June	2011.	The	establishment	of	two	new	practices,	London	and	Barcelona	base	AZPA	(Alejandro	Zaera-Polo	Architecture)	and	London	
based	FMA	(Farshid	Moussavi	Architecture)	followed.

FOA

1993	yılında	Kerem	Erginoğlu	ve	Hasan	Çalışlar	tarafından	kuruldu.	Mimarlık	ve	kentsel	tasarım	alanlarında	proje,	uygulama	
ve	kontrol	 hizmeti	 veren	ofis	 uluslararası	 önemli	 çalışmalar	 gerçekleştirdi.	 Pragmatik	 ve	estetik	mimari	 anlayışları,	 her	
projeyi	kendi	bağlamı	içinde	ele	alan	ve	o	bağlama	değer	katacak	yenilikçi	çözümlemeleriyle	öncü	projelere	imza	attı	ve	
birçok	ödül	kazandı.
Established	in	1993	by	Kerem	Erginoğlu	and	Hasan	Çalışlar	this	firm	provides	architectural	and	urban	design	projects,	as	well	as	offe-
ring	services	in	implementation	and	control;	the	firm	has	carried	out	significant	international	projects.	With	a	pragmatic	and	aesthetic	
architectural	perception,	many	leading	projects	have	been	carried	out	with	innovative	solutions	and	have	been	awarded	many	prizes.

Erginoğlu	&	Çalışlar

2000	yılından	beri	faaliyet	göstermekte	olan	CM	Mimarlık,	işveren,	yapım	maliyeti	ekonomisi,	fiziki	konum,	zaman,	kullanıcı	
ve	fonksiyonel	kriterleri	doğru,	estetik	ve	bilimsel	şartlar	doğrultusunda	ele	alan;	üslup	ve	genelgeçer	eğilimlerin	baskısı	
altında	kalmadan,	çağdaş,	teknolojik,	çevreye	duyarlı	ve	işleyen	bir	tasarım	anlayışını	benimsemektedir.
Active	since	2000,	CM	Mimarlık	has	adopted	a	design	perception	that	encapsulates	criteria	that	include	the	employer,	manufacturing	
costs,	physical	conditions,	the	era,	the	user	and	which	functions	accurately,	aesthetically	and	scientifically;	this	perception	avoids	the	
pressure	 of	 tone	 and	 universal	 tendencies	 and	 takes	 contemporary,	 technological	 and	 environmentally-friendly	 circumstances	 into	
consideration.

1972’de	Prof.	Dr.	Ertun	Hızıroğlu	önderliğinde	kurulan	ERA	bugün	120	kişi	ile	Bulgaristan	Sofya	(1990),	Fransa	Paris	(2000),	Çin	
Pekin	(2005)	ve	Türkiye’deki	ofislerinde	fiziki	durum	ve	sürdürülebilirliği	göz	önünde	bulundurarak	en	yüksek	kalitede	mi-
mari	ve	teknik	çözümler	kurgular.	ERA’nın	şirket	felsefesinin	temelinde	mimari	ve	tasarım	mükemmelliği,	yaratıcı	bilimsel	
düşünce	ile	harmanlanmış	başarılı	yönetim	yatar.
Established	 in	1972	under	 the	 leadership	of	 Professor	Dr.	 Ertun	Hızıroğlu,	 ERA	creates	 the	highest-quality	architecture	and	 technical	
solutions	by	considering	the	physical	situation	and	sustainability;	they	have	offices	in	Sophia,	Bulgaria	(1990),	Paris,	France	(2000),	Beijing,	
China	(2005)	and	Turkey,	in	which	120	people	are	employed.	The	fundamentals	of	the	ERA	philosophy	lie	in	the	perfection	of	architecture	
and	design,	as	well	as	successful	methods	blended	with	creative	scientific	thinking.

ERA	 
Şehircilik	
Mimarlık

EAA -  
Emre Arolat 

Architects

Emre	Arolat’ın	1987	yılında	Arolat	Mimarlık’ta	ortak	olarak	başladığı	mimarlık	kariyerinin	devamı	olarak	2004’ün	Mayıs	ayın-
da	Emre	Arolat	ve	Gonca	Paşolar	tarafından	İstanbul’da	kuruldu.	EAA’daki	mimari	tasarım	sürecinde	esas	kararlar	“çevre”nin	
en	geniş	anlamının	yorumu	dikkate	alınarak	verilir.	Sonuç	olarak	tanımlanmış	kavramsal	bir	taban	baz	alınarak	esnek	bir	
mimari	ifade	takip	edilir.
Subsequent	to	Emre	Arolat’s	architectural	background,	which	started	with	a	partnership	in	Arolat	Mimarlık	in	1987,	EAA	was	established	
in	Istanbul	in	May	2004	by	Emre	Arolat	and	Gonca	Paşolar.	The	fundamental	decisions	made	in	EAA	in	the	architectural	design	process	
are	taken	in	accordance	with	the	broadest	interpretation	of	“the	environment”.	As	a	result,	a	flexible	architectural	expression	is	achieved	
through	a	clear	conceptual	base.

DDG	-
Development	
Design	Group

ABD,	Baltimore’da	bulunan	DDG,	inovatif	planlama,	mimarlık,	grafik	ve	iç	mekân	tasarım	çözümleri	ile	tüm	dünyada	hizmet	
veren,	uluslararası	ödüllere	sahip	lider	bir	ofistir.				
Baltimore,	USA-based	DDG	is	an	internationally	renowned,	industry	leader,	delivering	innovative	and	award-winning	planning,	architectu-
re,	graphics,	interiors,	and	design	solutions	to	commercial	developments	in	cities,	towns,	and	suburbs	around	the	world..

1995	yılında	Dilek	Topuz	Derman	ve	Bünyamin	Derman	tarafından	kurulan	DB	Mimarlık	ve	Danışmanlık	Limited	Şirketi,	konu	
ve	ölçeği	ne	olursa	olsun,	her	türlü	tasarım	sorunsalına	aynı	hassasiyetle	yaklaşmayı	ilke	edinmiş	bir	kurumdur.	Mimarlığın	
yaratma	ediminin	ortaya	koyduğu,	yaşama	dair	bir	olanaklar	alanı	ve	mimarın	sorumluluğunun	salt	bugüne	değil,	aynı	
zamanda	geleceğe	de	olduğu	yaklaşımını	benimsemektedir.		
Established	in	1995	by	Dilek	Topuz	Derman	and	Bünyamin	Derman;	db	Mimarlık	makes	it	a	principle	to	approach	every	design	problem,	
regardless	of	the	subject	or	the	scale,	with	the	same	sensitivity.	Adopting	an	understanding	that	the	creative	results	of	architecture	will	
affect	not	only	the	world	today,	but	due	to	the	circumstances	of	life	and	architectural	responsibilities,	it	will	also	have	an	effect	on	the	
future.

CM  
Mimarlık
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KG	 
Mimarlık

Lima	 
Mimarlık

M	artı	D	 
Mimarlık

MArS 
Mimarlar

METEX	 
Design

Mimarlar	ve	 
Han	Tümertekin

1990	yılında	mimari	ve	iç	mimari	tasarım	ofisi	olarak	İstanbul’da	kurulan	Metex	Design	Group,	otel,	üniversite,	ofis,	alışveriş	
merkezi	ve	mağaza	gibi	farklı	sektörlerdeki	birçok	alanda,	konsept	projeden	uygulama	projesine	kadar	kapsamlı	olarak	
mimari	ve	iç	mimari	tasarım	hizmetleri	sunmaktadır.	Metex	Design	Grubu’nun	ortakları	Cavit	Sarıoğlu	ve	Sinan	Kafadar’dır.	
Established	in	1990	as	an	architecture	and	interior	design	office	in	Istanbul,	Metex	Design	Group	provides	architecture	and	interior	design	
services	ranging	from	developing	concepts	to	implementations	in	a	variety	of	sectors,	such	as	hotels,	universities,	offices,	shopping	malls	
and	commercial	premises.	Cavit	Sarıoğlu	and	Sinan	Kafadar	are	the	partners	in	the	Metex	Design	Group.

1987	yılında	kurulan	M	artı	D	Mimarlık,	Metin	Kılıç	ve	Dürrin	Süer	yönetiminde	mimarlık	hizmetlerini	sürdürmektedir.	Yapı	
pratiği	ve	akademik	ortam	deneyimlerinin	sağladığı	öngörü	ile	konut,	ticaret,	sağlık,	eğitim	binaları	gibi	çeşitli	konularda	ve	
kentsel	tasarım	gibi	farklı	ölçeklerde	projeler	üretmekte,	uygulama	ve	kontrolörlüklerini	yapmaktadırlar.	Ekibin	ödüllerinin	
yanı	sıra	yayınlanmış	projeleri	de	bulunmaktadır.
Established	in	1987,	M	artı	D	Mimarlık	provides	services	under	the	management	of	Metin	Kılıç	and	Dürrin	Süer.	With	a	foresight	provided	
by	experience	with	structural	practices	and	an	academic	environment,	the	office	produces,	applies	and	controls	projects	such	as	resi-
dential,	commercial,	health	and	educational	buildings	and	urban	design	on	various	scales.	In	addition	to	a	number	of	received	awards,	
the	team’s	projects	have	also	been	published.

Mimarlık	Araştırmaları	Stüdyosu	(MArS-Mimarlar)	1984	yılında	kuruldu.	Proje	grubunun	son	yıllardaki	çalışmaları,	Türkiye	
dışında	Balkanlar’da,	Türkiye’de	ise	büyük	kentler	dışındaki	yörelerde	yapılan	tasarım	ve	uygulamaları	da	içermektedir.		
MArS-Mimarlar’ın	projeleri	ulusal	ve	uluslararası	meslek	medyasında,	proje	seçkilerinde	ve	ödül	programlarında	yer	almıştır.
MArS	(Architectural	Research	Studio)	was	established	in	1984.	The	team’s	latest	works	include	projects	all	over	Turkey	as	well	as	Balkan	
countries.		MArS’s	projects	has	been	nominated	for	various	awards	and	were	published	in	national	and	international	architectural	media.

Lima	Mimarlık	2008	yılında	Yüksek	Mimar	Evren	Karaduman	Pars	ve	Mimar	Yasemin	Adalı	tarafından	kurulmuştur.	Ofis	
mimarlık,	iç	mimarlık,	mobilya	tasarımı,	uygulama	ve	uygulama	kontrolörlüğü	alanlarında	faaliyet	göstermektedir.	Firmanın	
felsefesi	çeşitli	ölçekteki	tüm	projelerinde	işlevselliği,	estetiği,	kaliteyi	üstün	kılarak	ekonomik	olanakların	öncülüğünde,	
yeniliklerin	izini	sürerek	en	doğru	ve	en	iyi	çözümü	üretebilmektir.
Lima	Mimarlık	was	established	in	2008	by	the	architect	Evren	Karaduman	Pars	and	the	architect	Yasemin	Adalı.	The	firm	specializes	in	the	
fields	of	office	architecture,	interior	design,	furniture	design,	implementation	and	application.	The	philosophy	of	the	firm	is	to	create	the	
most	accurate	and	appropriate	solution	by	following	economically-led	innovations	and	offering	high	quality	aesthetics	and	functionality	
in	every	project	on	a	variety	of	scales.

1990	yılında	Kurtul	Erkmen	ve	Gürhan	Bakırküre	ortaklığında	kurulmuştur.	Bebek’teki	ofisinde	mimari	ve	iç	mimari	alan-
larda,	yurtiçi	ve	yurtdışı	çalışmalarını	sürdüren	KG	Mimarlık,	1999	yılında	KG	Architecture	SRL	adı	ile	Bükreş	ofisini	açmış	ve	
Romanya’da	aynı	alanlarda	hizmet	vermeye	başlamıştır.	KG	Mimarlık	2007’de	Kazakistan	ofisini	kurmuştur.
KG	Mimarlık	was	established	in	1990	by	Kurtul	Erkmen	and	Gürhan	Bakırküre.	Carrying	out	domestic	and	foreign	projects	in	architecture	
and	interior	design	at	their	office	in	Bebek,	KG	Mimarlık	opened	an	office	in	Bucharest,	KG	Architecture	SRL,	in	1999,	and	started	providing	
services	in	the	same	fields.	KG	Mimarlık	opened	a	Kazakhstan	office	in	2007.

Architects	Association	Ltd.	1969	yılında	İsviçre’de,		ITAC	International	Turkish	Architects	Corporation	1993	yılında	ABD’de	
Metin	Hepgüler	tarafından	kuruldu.	Prof.	Metin	Hepgüler’in	amacı,	uluslararası	çalışmaları	ile	Türk	kültür	ve	sanatsal	zen-
ginliğini	dünyaya	tanıtılması	oldu.	ITAC	çatısı	altında,	Türkiye,	Suudi	Arabistan,	Libya,	Siera	Leone,	İsviçre,	Almanya,	Meksi-
ka,	B.A.E.,	Arjantin,	Türkmenistan	ve	Avustralya’da	566	proje	gerçekleştirilmiştir.
Metin	Hepgüler	founded	Architects	Association	Ltd	in	Switzerland,	in	1969	and	ITAC,	International	Turkish	Architects	Corporation,	in	the	
USA,	in	1993.	The	aim	of	Professor	Metin	Hepgüler	was	to	introduce	Turkish	culture	and	its	artistic	wealth	to	the	world	through	interna-
tional	works.	Under	the	umbrella	of	ITAC,	566	projects	have	been	carried	out	in	Turkey,	Saudi	Arabia,	Libya,	Sierra	Leone,	Switzerland,	
Germany,	Mexico,	the	United	Arab	Emirates,	Argentina,	Turkmenistan,	and	Australia.

ITAC	International	
Turkish	Architects	

Corporation

Hilmi	Güner	tarafından	2008	yılında	kuruldu.	Ulusal	ve	uluslararası	meslek	pratiği,	kentsel	tasarım,	konut,	iç	mekân,	ofis,	
eğitim	ve	sağlık	yapıları,	rekreasyon	alanları,	idari	yapılar,	kamusal	ve	ticari	yapılar	konularında	proje	deneyimi	ve	aldığı	
ödüllerle	Hilmi	Güner	Mimarlık,	yurtiçi	ve	yurtdışında	mimarlık,	kentsel	tasarım	ve	iç	mimarlık	alanlarında	projeler	yürüt-
mektedir.
Hilmi	Güner	Mimarlık	was	established	by	Hilmi	Güner	in	2008.	With	project	experience	from	national	and	international	projects,	urban	
design, residential, interior design, office, education and health structures, recreation areas, management buildings, public and commer-
cial	structures	and	various	prizes,	Hilmi	Güner	Architecture	runs	domestic	and	foreign	projects	on	architecture,	urban	design	and	interior	
design.

Hilmi	Güner	
Mimarlık

Han	Tümertekin	tarafından	1986	yılında	İstanbul’da	kurulan	çeşitli	konularda	ve	ölçeklerde	çalışmalarını	başta	Türkiye	
olmak	üzere	Holanda,	Japonya,	Kanada,	Birleşik	Krallık,	Çin,	Kenya,	Moğolistan	ve	Fransa’da	gerçekleştirmektedir.	Ulusal	
ve	uluslararası	birçok	ödül	kazanan	Mimarlar	ve	Han	Tümertekin	olabildiğince	basit	ve	yalın	bir	tasarım	anlayışı	benimser.	
Proje	üretimi	yanında	yayın,	seminer	ve	konferanslar	ile	mimarlık	ortamına	katkıda	bulunur.
Founded	in	Istanbul	in	1986	by	Han	Tümertekin,	this	company	works	in	a	number	of	different	areas	and	on	a	variety	of	scales,	particularly	
in	Turkey,	but	also	in	the	Netherlands,	Japan,	Canada,	the	United	Kingdom,	China,	Kenya,	Mongolia	and	France.	‘Mimarlar	ve	Han	Tümer-
tekin’,	a	national	and	international	award-winning	association,	embraces	a	simple	and	streamlined	design	approach.	In	addition	to	the	
development	of	projects,	the	company	contributes	to	the	architectural	milieu	with	publications,	seminars	and	conferences.
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Suyabatmaz	Demirel	Mimarlık	Ofisi’nin	temelleri	1995’te	Arif	Suyabatmaz	tarafından	atıldı.	Hakan	Demirel’in	2008	yılında	or-
tak	olması	ile	birlikte	ofisin	adı	Suyabatmaz	Demirel	olarak	değişti.	Ofisin	konut,	ticaret	ve	ofis	fonksiyonlarında	yoğunlaşan	
mimari	üretimlerinde	geniş	bir	ölçek	dağılımı	görülür.	Suyabatmaz	Demirel	her	projeye	ayrı	bir	araştırma	alanı	ve	klişelerin	
sorgulanabileceği	bir	fırsat	olarak	yaklaşmaktadır.	
The	foundation	of	Suyabatmaz	Demirel	Mimarlık	was	established	in	1995	by	Arif	Suyabatmaz.	After	establishing	a	partnership	with	Hakan	
Demirel	in	2008,	the	name	of	the	office	was	changed	to	Suyabatmaz	Demirel.	The	office	performs	wide-scaled	architectural	production,	
focusing	on	residential,	commercial	and	office	functions.	Suyabatmaz	Demirel	approaches	every	project	as	a	new	field	of	research	and	
an	opportunity	to	destroy	clichés.

Suyabatmaz  
Demirel 
Mimarlık

1995	yılında	Sibel	D.	Bozer	tarafından	kurulmuştur.	Mimarlık	ve	iç	mimari	tasarım	alanlarında	çalışmalarını	sürdüren	firma,	
yurtiçi	ve	yurtdışında	proje	danışmanlığı,	konsept	proje	geliştirme,	uygulama	ve	kontrolörlük	hizmetleri	vermektedir.	Felse-
fesi	her	projeyi	kendi	kapsamında	irdelemek	ve	çözmek;	işverenin	kullanım	ve	yaşam	önceliklerini	değerlendirerek	estetik,	
ekonomik	ve	akıllı	çözüm	/	üretim	metodları	ve	detaylar	geliştirmektir.	
sdb	Mimarlık	was	established	in	1995	by	Sibel	D.	Bozer.	Carrying	out	projects	in	architecture	and	interior	design,	the	firm	provides	con-
sultancy	on	domestic	and	foreign	projects,	conceptual	project	development,	application	and	controlling	services.	The	company	principles	
are	to	examine	and	find	solutions	for	every	project	within	its	own	scope,	evaluating	the	use	and	residential	priorities	of	the	client	and	
developing	aesthetic,	economic	and	smart	solutions	for	production	methods	and	details.

sdb  
Mimarlık

REX	New	York’ta	bulunan	mimarlık	ve	tasarım	firmasıdır.	2006	yılında	Joshua	Prince-Ramus’un	kurduğu	firmanın	son	işleri	
arasında	AT&T	Dee	Performans	Sanatları	Merkezi	ve	Charles	Wyly	Tiyatrosu	(Dallas,	Teksas)	ve	Vakko	Moda	Merkezi	ve	
Power	Medya	Merkezi	(İstanbul)	de	bulunmaktadır.				
REX	is	an	architectural	and	design	firm	located	in	New	York.	Established	in	2006	by	Joshua	Prince-Ramus,	some	of	the	recent	projects	of	
the	firm	are	AT&T	Dee	Performing	Arts	Center,	Charles	Wyly	Theater	(Dallas,	Texas),	the	Vakko	Fashion	Center	and	Power	Media	Center	
(Istanbul,	Turkey).

REX

1964’te	Hasan	Öncüoğlu	 tarafından	kurulan	 firma,	1996’dan	beri	 Enis	Öncüoğlu	ve	ortakları	 tarafından	yönetilmektedir.	
Firma,	uluslararası	çalışmanın	bir	gereksinimi	olarak	ACP	ismi	altında	yurtdışında	bölgesel	ofisler	kurmuştur.	Karma	kul-
lanımlı	merkezler,	alışveriş	merkezi,	konut,	ofis,	sağlık	ve	eğitim	yapılarında	uzmanlaşan	firmanın	gerçekleştirdiği	projeler	
Cityscape,	CRE	gibi	birçok	ödüle	layık	görülmüştür.	
Established	in	1964	by	Hasan	Öncüoğlu,	Öncüoğlu	Mimarlık	has	been	managed	by	Enis	Öncüoğlu	and	partners	since	1996.	The	firm	has	
established	regional	offices	abroad	under	the	name	of	ACP,	in	response	to	international	working	conditions.	Experts	in	mixed-use	centers,	
shopping	malls,	residential	buildings,	offices	and	health	and	education	structures,	the	projects	of	the	firm	have	been	nominated	for	a	
number	of	prizes,	such	as	Cityscape	and	CRE.

Öncüoğlu	
Mimarlık

1985	yılında	Nevzat	Sayın	tarafından	İstanbul	Kuzguncuk’da	kuruldu.	Mimari	tasarım	alanında;	ofis,	konut,	eğitim,	endüstri,	
cami,	otel,	müze,	kültür	yapıları	konularında	farklı	ölçeklerde	projeler	üretti.	Çeşitli	uluslararası	ve	ulusal	ödüller	aldı.
Established	in	1985	by	Nevzat	Sayin,	NSMH	is	located	in	Kuzguncuk,	Istanbul.	The	firm	has	created	a	number	of	works	on	a	variety	of	
scales	in	the	architectural	design	field,	including	offices,	residential,	educational	and	industrial	buildings,	mosques,	hotels,	museums	and	
cultural	centers.	The	firm	has	won	both	national	and	international	prizes.

NSMH

Norm	Mimarlık;	tasarım,	mimarlık	ve	danışmanlık	hizmetleri	vermek	amacıyla	1990	yılında	İstanbul’da	kurulmuştur.	Ticari	
müesseseler,	belediyeler,	finansal	kurumlar,	müteahhit	firmalar,	sanayi	yatırımcıları	gibi	kurumlar	için	birçok	yapının	ta-
sarım,	projelendirme,	uygulama,	kalite	kontrol,	proje	yönetimi	ve	danışmanlık	hizmetlerini	fizibilite	çalışmalarından	nokta	
detayları	ve	işletme	konseptine	kadar	tamamlamış	ve	mimarlık	alanında	ödüller	kazanmıştır.	
Norm	Mimarlık	was	established	in	1990	in	Istanbul	in	order	to	provide	design,	architecture	and	consultancy	services.	The	firm	carries	out	
design,	planning,	implementation,	quality	control,	project	management	and	consultancy,	ranging	from	feasibility	working	details	to	cont-
rolling concepts of many institutional structures, such as commercial establishments, municipalities, financial institutions, contracting 
firms,	and	trading	investors;	the	firm	has	also	won	architectural	prizes.

Norm	 
Mimarlık

MuuM,	fonksiyonel,	estetik	ve	sosyal	sorumlu	çevreler	üretmek	amacı	ile	tasarım	sürecinde	konunun	etki	alanındaki	tüm	
kesimlerin	sesini	duymaya	çalışarak,	projelerini	sanat,	bilim,	teknoloji	ve	ekonomi	ile	harmanlayan,	araştırmacı	ve	yaratıcı	
bir	yaklaşım	ile	ele	almaktadır.	MuuM,	mimarlık	alanında	en	çağdaş	teknikleri	kullanarak	yenilikçi	ve	sürdürülebilir	çözüm-
ler	üretmeyi	hedeflemektedir.	
In	order	to	create	a	functional,	aesthetic	and	socially	responsible	environment,	MuuM	endeavors	to	listen	to	the	voices	from	all	those	
who	are	under	the	influence	of	the	design	process;	it	approaches	projects	with	an	explorative	and	creative	understanding	that	combi-
nes	art,	science,	technology	and	economics.	MuuM	aims	to	create	innovative	and	sustainable	solutions	with	the	most	contemporary	
techniques	in	architecture.

MuuM

Daha	önce	Group	MDK’nin	bir	parçası	olan	Molestina	Architekten,	Köln	ve	Madrid	ofislerine	çalışmalarına	devam	etmekte-
dir.	Köln	şubesinde	Prof.	Juan	Pablo	Molestina	ve	Barbara	Schaeffer	yönetiminde	sayıları	15’i	aşan	bir	ekip	çalışmaktadır.	
Uluslar	arası	proje	hizmeti	veren	ofis,	tasarımlarında	sürdürülebilirlik	konusunu	özellikle	önemsemektedir.		
Previously	a	part	of	Group	MDK,	Molestina	Architekten	continues	 to	work	 in	offices	 in	Cologne	and	Madrid.	 In	 the	Cologne	office,	 a	
15-member	team	works	under	the	supervision	of	Professor	Juan	Pablo	Molestina	and	Barbara	Schaeffer.	The	office	offers	international	
project	services	and	pays	special	attention	to	sustainability	in	design.	

Molestina
Architekten
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Yazgan	Tasarım	Mimarlık,	2003	yılından	bu	yana,	inşaat	alanı	toplamda	3.500.000	m²’yi	geçen	ve	çeşitli	ülkelerde	bulunan	
yapıların	mimari,	 iç	mekân	ve	peyzaj	projelerine	 imza	atmış	bir	 firmadır.	Karma	kullanımlı	yapılar,	alışveriş	merkezleri,	
oteller,	konutlar,	ofisler,	eğitim	binaları,	hastaneler,	kültür	merkezleri,	havaalanları	ve	spor	salonları,	şirketin	projelendirdiği	
yapı	tiplerinden	bazılarıdır.	
Yazgan	Tasarım	Mimarlık	has	carried	out	architecture,	interior	design	and	landscape	projects	in	a	number	of	countries	since	2003	and	
has	worked	on	more	than	3,500,000	square	meters	of	construction	land.	Mixed-use	structures,	shopping	malls,	hotels,	residences,	offi-
ces,	educational	buildings,	hospitals,	cultural	centers,	airports	and	sports	centers	are	among	some	of	the	projects	realized	by	this	firm.

Yazgan	Tasarım	
Mimarlık

1991’de	Ankara’da	kuruldu.	Çalışmaları	büyük	ölçekli	binalardan,	iç	mimarlık	ve	restorasyon	projelerine	kadar	çeşitli	yapıları	
kapsamaktadır.	Genç	bir	firma	olarak	VEN,	geleneksel	verilerle	çağdaş	vizyon	arasında	denge	kurmayı,	mimari	çevre	ve	
kullanıcıları	için	en	iyi	çözümleri	sağlamayı	hedefler.	Fransız	Kültür	Merkezi	ve	Kayseri	Adalet	Sarayı	yarışmalarında	birincilik	
ödüllerinin	yanı	sıra	2008	YEM	Tasarım	Ödülü	sahibidir.	
VEN	Mimarlık	was	established	in	1991	in	Ankara.	Their	works	range	from	large-scaled	buildings	to	interior	design	and	restoration	projects.	
A	young	establishment,	VEN	aims	to	balance	traditional	data	with	a	contemporary	vision,	providing	the	best	solutions	for	the	architec-
tural	environment	and	users.	In	addition	to	winning	first	prize	in	the	French	Culture	Center	and	Kayseri	Court	House	competitions,	it	was	
awarded	the	2008	YEM	design	award.

VEN	 
Mimarlık

Ortakların	 profesyonel	 çalışmaları	 1984	 yılında	 kurucu	 ortağı	 oldukları	 “Modül	Mimarlık	Atölyesi”nde	başlamış	 ve	 1991	
yılında	kurdukları	‘’Uz	Mimarlık	Atölyesi’’	bünyesinde	yurtiçi	ve	yurtdışı	çalışmalarıyla	devam	etmektedir.	İlk	yurtdışı	çalış-
malarından	biri	olan	Yüksel	Erdemir	ile	tasarladıkları	“Moscow	Park	Place”	binası	Rusya	Devlet	Mimarlık	Ödülü’nü	almıştır.
The	professional	career	of	the	partners	of	Uz	Mimarlık	Atölyesi	began	in	1984	at	the	Modül	Architecture	Studio,	and	continues	today	in	
Turkey	and	abroad	carrying	out	projects	under	the	scope	of	Uz	Architecture	Studio	since	1991.	Their	first	foreign	project,	Moscow	Park	
Place,	was	designed	with	Yüksel	Erdemir,	and	won	the	Russian	State	Architecture	Prize.

UZ	Mimarlık	 
Atölyesi

2003	yılında	Durmuş	Dilekci	ve	Emir	Uras	tarafında	kurulmuştur.	Ofis,	üst	düzey	yaratıcılık,	ekonomi	tabanlı	tasarım	strate-
jileri,	araştırma	ve	gelecek	yapı	sistemlerini	geliştirme	odaklı	olarak	çalışmalarını	sürdürmektedir.	URASXDİLEKCİ	halen	Tür-
kiye	ve	yurtdışında,	gerektiğinde	önemli	yabancı	mimarlık	ofisleri	ile	ortaklıklar	kurarak	önemli	projelere	imza	atmaktadır.
URASXDİLEKCİ	was	established	in	2003	by	Durmuş	Dilekci	and	Emir	Uras.	The	firm	continues	to	work	with	a	high	degree	of	creativity,	
economic	design	strategies,	as	well	as	carrying	out	research	into	future	structure	systems.	URASXDİLEKCİ	carries	out	important	projects	
in	Turkey	and	abroad,	partnering	with	foreign	offices	when	needed.	

URASXDİLEKCİ
Architects

Tuncer	Çakmaklı	
Architects

Tuncer	Çakmaklı	Architects,	şehir	planlamasından	kapı	kolu	tasarımına	kadar	farklı	ölçeklerde	tasarım	ve	projelendirme	
hizmeti	verir.	Uluslararası	alanda	her	türlü	hacim	ve	büyüklükteki	iç	mekân	tasarım	ve	uygulamasından,	kurumsal	ve	kamu	
projelerine	ve	kentsel	tasarıma	kadar	uzanan	projeleri	gerçekleştirme	tecrübesine	sahiptir.
Tuncer	Çakmaklı	Architects,	offer	service	in	design	and	projects	in	a	wide	range	of	dimensions,	from	city	planning	to	doorknob	design.	In	
the	international	arena	they	have	the	experience	to	realize	projects	of	every	volume	and	dimension	from	interior	design	and	implemen-
tation	to	institutional	and	public	projects	and	urban	design

1954’te	Doğan	Tekeli	ve	Sami	Sisa	tarafından	kurulan	Tekeli-Sisa	Mimarlık	Ortaklığı,	bugün	yeni	ortaklık	yapısı	ile	mimari	
tasarım	ve	proje	geliştirme	konularında	çalışmalarını	sürdürmektedir.	Kurum	çalışmalarında	güncel	tasarım	yaklaşımlarını	
ve	işveren	taleplerini	rasyonel	ve	zamansız	bir	mimari	yaklaşımla	bütünleştirmeyi	hedeflerken	makale,	sergi,	jüri	üyelikleri	
gibi	aktivitelerle	de	mimarlık	mesleğine	ve	mimarlık	etiğine	katkıda	bulunmaya	çalışmaktadır.
Established	in	1954	by	Doğan	Tekeli	and	Sami	Sisa,	Tekeli-Sisa	Architectural	Partnership	continues	to	work	in	fields	of	architecture	design	
and	project	development	with	the	new	partnership	structure.	The	firm	aims	to	unify	current	design	approaches	and	employer	demands	
with a rational and timeless architectural approach, while contributing to architecture and architectural ethics with articles, exhibitions, 
and	acting	as	jurors.

1995	yılında	kurulmuştur.	Fonksiyonel,	ekonomik	ve	estetik	çözümlere,	evrensel	ve	çağdas	değerleri	yansıtan	tasarımlara	
ulaşmayı	hedeflemektedir.	Tatsuya	Yamamoto	ve	Gökhan	Aktan	Altuğ	yönetimindeki	Tago	Mimarlık	mimari	proje,	deko-
rasyon	ve	danışmanlık	alanlarında	yaklaşık	300	projeye	imza	atmıştır.	2007’den	itibaren,	Tokyo,	Bükreş,	Kiev	ve	Dubai’deki	
mimari	ofisleriyle	Avrupa,	Orta	Asya	ve	Uzak	Doğu’ya	proje	hizmetleri	vermeye	başlamıştır.
Tago	was	established	in	1995.	The	firm	strives	to	attain	functional,	economic	and	aesthetic	solutions,	as	well	as	to	create	projects	that	
reflect	universal	and	contemporary	values.	Managed	by	Tatsuya	Yamamoto	and	Gökhan	Aktan	Altuğ,	Tago	Mimarlık	has	carried	out	
approximately	300	projects	in	architecture,	interior	decoration	and	consultancy.	Since	2007,	the	firm	has	started	to	provide	services	in	
Europe,	the	Middle	Asia	and	the	Far	East,	with	offices	in	Tokyo,	Bucharest,	Kiev	and	Dubai.

Murat	Tabanlıoğlu’nun	1990	yılında	Dr.Hayati	Tabanlıoğlu	ile	birlikte	kurduğu,	1995	yılında	Melkan	Gürsel	Tabanlıoğlu’nun	
katıldığı	Tabanlıoğlu	Mimarlık,	geniş	bir	yelpazede	yenilikçi	projeleriyle	hizmet	üretmektedir.	Küresel	ve	çevresel	gerek-
sinimler	bağlamında	yeni	yaklaşımlar	arayışıyla	çalışan,	birçok	uluslararası	ve	ulusal	ödülün	sahibi	olan	Tabanlıoğlu	Loft	
Bahçe	projesi	ile	2011	yılında	Uluslararası	RIBA	Ödülü’nü	Türkiye’den	kazanan	ilk	ofis	olmuştur.
Tabanlıoğlu	Mimarlık,	established	by	Murat	Tabanlıoğlu	in	1990	with	Dr.	Hayati	Tabanlıoğlu,	and	in	partnership	with	Melkan	Gürsel	Ta-
banlıoğlu	since	1995,	provides	 innovative	projects	on	a	wide	scale.	Tabanlıoğlu	 looks	 for	new	approaches	 in	keeping	with	global	and	
environmental	needs.	Tabanlıoğlu	Mimarlık	has	won	many	international	and	national	prizes	and	was	the	first	office	in	Turkey	to	win	the	
International	RIBA	Award	in	2011	with	the	Loft	Garden	project.

TAGO

Tabanlıoğlu
Mimarlık

SHCA,	1995’ten	bu	yana	Swanke	Hayden	Connell	Mimarlık	adı	ile	Türkiye’de	resmi	olarak	çalışmaktadır.	Kent	merkezinde,	
birçok	yerel	proje	ile	birlikte	uluslararası	ofis	yatırımlarına	liderlik	etmektedir.	SHCA,	son	altı	yıldır,	Londra	ofisi	ile	kurduğu	
güçlü	işbirliği	ile	farklı	yelpazelerde	proje	tasarımı	hizmeti	yürütmektedir.
SHCA	has	worked	under	the	name	of	Swanke	Hayden	Connell	Architecture	in	Turkey	since	1995.	They	have	led	many	international	office	
developments	in	addition	to	local	projects	in	the	city	center.	SHCA	has	run	a	project-design	service,	working	with	a	strong	partnership	
with	the	London	office	for	the	last	six	years.

Swanke Hayden 
Connell	Mimarlık	

İstanbul	Ofisi

Tekeli-Sisa	 
Mimarlık	Ortaklığı
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Brigitte	Weber	Mimarlık	144,	298	
Bursa	Sebze,	Meyve	ve	Balık	Hali	278
Bursa	Ticaret	Borsası	162	
Bütüner	Hüseyin	220,	246,	289	
Bütüner	Mimarlık	220,	246,	298	

c-ç
City’s	Nişantaşı	AVM	46		
CM	Mimarlık	182,	299	
Çakırkaya	Mehmet	Emin	178,	289	
Çakmaklı	Tuncer	278,	289	
Çalışlar	Hasan	C.	82,	206,	290	
Çimtaş	Yönetim	Ofisi	166	

d
Dalokay	Sibel	Bozer	170,	289	
db	Mimarlık	34,	299	 	
DDG	-	Development	Design	Group	58,	299
Demirel	Hakan	238,	290	
Deniz	Nilgün	250,	290	 	
Derman	Bünyamin	34,	290	
Dilekçi	Durmuş	88,	290	

e
EAA	-	Emre	Arolat	Architects	40,	228,	242,	
258,	299

Ekinci	Boran	170,	270,	290	
ERA	Şehircilik	Mimarlık	52,	108,	299	
Erginoğlu	&	Çalışlar	82,	206,	299	
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Erk	Hüray	46,	291	 	
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Erkmen	Kurtul	102,	266,	291	
Ersan	Ahmet	Can	250,	291	
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FOA	70,	299		
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Forum	İstanbul	108	

G	Plus	Satış	Ofisi	238	 	
GAD	274,	299	 	
Göksu	Ofis	Binası	174	 	
Güner	Hilmi	246,	291	 	
Güven	Gül	132,	291	
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Habertürk	Medya	Merkezi	178	
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Hilmi	Güner	Mimarlık	246,	300
IBTECH	Bilgi	İşlem	Merkezi	 
Genel	Müdürlüğü	182		

ITAC	Corparation	262,	300	
İstanbul	Sapphire	114	 	
İstinye	Park	58	 	
İyigün	Umut	216,	292
Jerde	Partnership	120	
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Kafadar	Sinan	46,	292	
Kanyon	120	 	
Kaya	Önder	126,	224,	292
Kentpark	Alışveriş	Merkezi	126	
Keskinok	Cumhur	126,	224,	292
Keyport	Ticaret	Merkezi	132	
KG	Mimarlık	102,	266,	300
Kılıç	Metin	94,	293	
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Koz	Belgin	284,	293	
Laleli	Zeytin	ve	Zeytinyağı	İşletmesi	284
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Lima	Mimarlık	162,	300
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M	artı	D	Mimarlık	94,	300	
M1		Meydan	Merter	AVM	64	
Maksimum	Evler	Satış	Ofisi	242	
Mall	of	Montenegro	Alışveriş	Merkezi	
Kompleksi	138	 	

MArS	Mimarlar	138,	300	
Mersin	Deniz	Ticaret	Odası	192	
Metex	Design	46,	300	
Meydan	Alışveriş	Merkezi	70	
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300	
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MuuM	216,	301	
Norm	Mimarlık	158,	301	
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Ofis	Yapısı	196	 	
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Öncüoğlu	Enis	126,	224,	293	
Öncüoğlu	Mimarlık	126,	224,	301	
Öz	Mete	202,	293	 	
Öz	Ümit	202,	293	 	
Öztürk	Ali	Osman	76,	232,	293	
Özüer	Orkun	216,	293

p-r   
Panora	Alışveriş	ve	Yaşam	Merkezi	76
Park	312	Evleri	Satış	Ofisi	246	
Park	Oran	MAE-PA	Satış	Ofisi	250	

Pars	Evren	Karaduman	162,	294	

Pendorya	Alışveriş	Merkezi	82	

Prestige	Mall	88	 	

Prince	–	Ramus	Joshua	150,	294	

REX	150,	301	
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Saklar	Dilgün	178,	294	 	

Sayın	Nevzat	174,	196,	294	

sdb	mimarlık170,	301	 	

Sisa	Nedim	178,	294	 	

Sorguç	Cem	182,	294	 	

Soylu	Mehmet	202,	294		

Sur	Yapı	Satış	Ofisi	254	 	

Suyabatmaz	Demirel	Mimarlık	238,	301

Suyabatmaz	Murat	Arif	238,	295	

Süer	Dürrin	94,	295	 	

Swanke	Hayden	Connell	Mimarlık	 
İstanbul	Ofisi	186,	301		

Şark	Halı	-	ORS	Genel	Müdürlük	Binası	270
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Tabanlıoğlu	Melkan	Gürsel	64,	114,	120,	295

Tabanlıoğlu	Mimarlık	114,	120,	64,	302

Tabanlıoğlu	Murat	64,114,	120,	295

TAGO	Mimarlık	254,	302	

Tekeli	Doğan	178,	295

Tekeli-Sisa	Mimarlık	Ortaklığı	178,	302

Tercan	Ahmet	158,	295

TESKOMB	Hizmet	Binası	202	

Trump	Towers	-	Şişli	İstanbul	144	

Tuncer	Çakmaklı	Architects	278,	302

Tuzambarı	Medina	Turgul	DDB	206	

Tümertekin	Han	166,	295

Türkiye	Basketbol	Federasyonu	 
Genel	Merkezi	212	

Türkiye	Noterler	Birliği	 
Merkez	Binası	216	
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Uras	Emir	88,	296

URAS	x	DİLEKCİ	88,	302

Urla	Çarşı	ve	Meydan	94	

UZ	Mimarlık	Atölyesi	202,	302

Ümitköy	İş	Merkezi	220	
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Vakko	Moda	Merkezi	 	150	

Velioğlu	Selim	216,	296

VEN	Mimarlık	132,	302

Weber	Brigitte	144,	296

y
Yamamoto	Tatsuya	254,	296

Yazgan	Begüm	212,	297

Yazgan	Kerem	212,	297

Yazgan	Tasarım	Mimarlık	212,	302

Yeşilyurt	Ofis	Binası	224	

Yorum	Ajans	Ofis	Binası	228	

Yücel	Atilla	138,	297

Yücel	Cem	138,	297

z
Ziraat	Bankası	Kadıköy	Şubesi,	232	

Zorlu	Center	Satış	Ofisi	258	
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