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XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan Dergisi
XXI (Yirmibir) Mimarlık, Tasarım ve Mekan dergisi, aylık olarak çıkan disiplinlerarası bir
yayın. XXI, güncel, dosya, proje ve sektör olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor. Türkiye
ve dünyada gerçekleşmekte olan sergi, etkinlik, yarışma gibi güncel haberleri, konunun
uzmanlarıyla bir araya gelerek tartıştığımız yuvarlak masa toplantılarını yayınladığımız
dosya bölümü takip ediyor. Ağırlıklı Türkiye’den olmak üzere peyzaj, mimari, iç mekan ve
tasarım projelerinin yer aldığı kısmın ardından gelen sektör bölümü ise yapı malzemesi
firmalarının yeni ürünlerine, haberlerine ve referans projelerine odaklanıyor. XXI, bu dört
ana bölümüyle mimarlık ve tasarım sektörünün tüm aktörlerini kapsayan, onlar tarafından
üretilip yine onlar tarafından okunan bir platform olarak işlev görüyor.
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Mimarlığın İç Hesaplaşması
15. Venedik Mimarlık Bienali: Aydan Volkan, Cem Sorguç, Dirim Dinçer,
Gökhan Karakuş, Hülya Ertaş ve Korhan Gümüş’ün yorumlarıyla
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ŞULE KOÇ

ONUR TEKE

BİRSEN OTAY+İNCEOĞLU+YÜREKLİ
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Architektonická Kancelár Radko Kvet
tasarımı Arkeopark Pavlov Müzesi
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YİR MİBİR
M İMA RL I K TASA R I M M E KAN
SAY I 1 5 4
KASIM 20 1 6
13

KABBAJ+KETTANI+SIANA

AVŞA R G Ü RPI N A R
E RAY ÇAYL I
L E RZ A N A RAS
L E VE N T Ş E N T Ü RK
L E YLA B E KTAŞ
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Burak Altınışık: Bildiğimiz kadarıyla Bektaş arşivinin
toplamı, belirli ilgi ve bağlantılara göre çeşitli kurumlar
arasında paylaştırılma sürecinde. Sanırım mimarlık ile
ilgili bölümün hepsi ya da büyük bir kısmı Salt
Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’ne aktarılıyor. Bu
süreç halen sürüyor. Yani, henüz arşivin toplamı bir
araya getirilmiş değil. Ancak halihazırda herkesin
erişimine açık olan dijital arşivdeki malzemenin bir
kısmı puslu bir görüntü içinde de olsa bazı konularda
fikir eskizleri yapmaya, not almaya imkan veriyor.
Örneğin, Cengiz Bektaş başından beri kendi
üretimlerini yayınlamaya, görünür kılmaya önem
vermiş. Bunu da sadece yerel sınırlar içinde değil,
yurtdışı çevrelerde de dolaşıma sokmaya özen
göstermiş. Özellikle, Süha Özkan’ın da etkin olduğu
dönemlerde Ağa Han destekli “Mimar” dergisiyle
sürekli denebilecek bir ilişkisi var gibi. Bu sayede yayına

GÜNCEL

Dirim Dinçer: Cengiz Bektaş, mimar olmasının yanı
sıra kendi tanımıyla mühendis, ozan ve yazar da aynı
zamanda. Salt’a devredilmiş olan arşivin içeriği de bu
diğer üretim alanlarını kapsıyor mu, yoksa sadece
mimarlığına mı odaklanıyor? Bu doğrultuda siz
araştırmacılar Bektaş’ın kişisel nitelikleriyle arşiv
kurgusu arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz?
Işıl Uçman Altınışık: Cengiz Bektaş Mimarlık
İşliği’nde gördüğüm ve her yıl için ayrı ayrı tutulmuş ve
kayıt altına alınmış olduğunu bildiğim A5 boyutundaki
takvim defterlerden bahsetmek isterim öncelikle. El
yazısıyla Cengiz Bektaş tarafından tutulan bu defterler,
özel yaşamı ile mesleki uygulamalarına ilişkin notlardan
oluşuyor. Bu defterlerde Türkiye mimarlık ortamına,
toplum, siyaset ve kültür yaşamına dair pek çok gözlem
yer alıyor. Bazen bu anlatılara dünya mimarlık sahnesi
de eklemlenebiliyor. Söz konusu kayıtlar Cengiz
Bektaş’ın mimarlık bürosunun, kendi deyimiyle
“işliğinin” tarihini yazma iradesi olarak da okunabilir.
Dolayısıyla yaşadığı çağa tanıklık eden, etkileyen,
etkilenen bir mimarın gündelik notlarından yaşadığı
çağın toplumsal, mimari, kültürel dinamiklerinin
çalışmaları üzerindeki etkileri bakımından Cengiz
Bektaş’ın üretimleri mikro ve makro tarihyazımsal bir
perspektifle ele alınabilir. Sorunuza dönecek olursam,
formatı çok belli bir defter incelendiğinde dahi, içerdiği
çok boyutluluk bakımından mimari olan ve olmayan
gibi değerlendirmeyle kolayca sınıflandırılamayacağı
açık. Bu nedenle biz bu süreci böylesine sınıflandırma
çalışmasından çok, bir arşivi farklı düzlem ve açılardan
okumaya çalışma süreci olarak görüyoruz. Dolayısıyla
süreç boyunca yapılacak paylaşımların rolü burada çok
önemli. Burada amaçlanan hep birlikte bu görüntülerin
ve yorumların çoğaltılabilmesi…

türk dil kurumu, ankara, 1972

hazırlanan projelerin tanıtım künyelerinden Bektaş’ın
kendi yapılarına, mimarlık üretimine dair düşünceleriyle
ilgili kısıtlı da olsa bazı veriler bulmak mümkün. Her
proje süreci için geçerli olup olmadığını şu an söylemek
zor olmakla birlikte seyir defteri notları, şantiye
raporları gibi yazılı kayıtlar, Bektaş’ın kişisel nitelikleri
ve İşlik’in proje yürütme biçimleri hakkında çoklu
okumalara ve yorumlara imkan tanıyacaktır.
dd: Arşivin ele alış biçimi için belirlediğiniz bir yöntem
var mı? Kategorizasyon ya da etiketleme gibi bir yol mu

izlenecek yoksa kronolojik bir okuma mı olacak?
Biriktirilen malzemenin yoğunlaştığı dönemler ya da
konulardan söz etmek olası mı?
ıua: Cengiz Bektaş Arşivi program niyeti için, Cengiz
Bektaş’ın kısa biyografisi üzerine bizim aldığımız
notlarla oluşturduğumuz bir metin ve bir zamanmekan haritası hazırladık. 8 Haziran’da gerçekleşen
tanıtım toplantısında bu metin içindeki ilgili yerlere
yerleştirdiğimiz sorularla bir söyleşi yaptık. Söyleşi
sonunda edindiğimiz izlenim, arkasına eklemlenecek
programların da benzer biçimde oluşturulması ve

özgürlük hissini veren, normu sadece bir çocuğun
gözleri aracılığıyla anlaşılabilir bir mekan.

Hızlı büyüyen kentlerin dokusu sınırlarını zorlar; yeni
yapılar yükselir, eski yapılar ise ya yok edilir ya da
yeniden işlevlendirilir. Var olan yapıların
uyarlanmasına, işlev ve estetik açısından iddialı
talepler eşlik eder. Bu projede bizim görevimiz de
var olan bir evi, yapısal elemanlarını koruyarak,
yaşam dolu bir anaokuluna dönüştürmekti.

Her bir program bloku, çocuk ana-oyun-okulu
yaratma fikri akılda tutularak, ortak bir yapı formu
olan “baraka”nın içine yerleşecek şekilde
dönüştürüldü ve düzenlendi. Ana fikir, yapı (ev)
içinde yapılar (evler) yaratmaktı. Bu aynı zamanda,
yerin köklü bir geçmişi olan kültürel ve tarihsel
değerlerine dayanan güncel bir mimarlık yaratarak
kentin gelişimine karşı olumlu bir yanıt niteliği
taşıyor.

İlhamı, çocukların çizimlerinde kolaylıkla bulunabilen
ancak Saygon’un kent dokusunda bulunmayan
geleneksel Vietnam oyun peyzajından aldık. Tipik şet
çatılı bir ev, geniş pirinç tarlaları, verimli yeşil
ormanlar… Yani bir çocuğun kentte özlem
duyduklarının basit bir tasviri… Burası, çocukların
kendi boyutlarına göre rahat hissedebilecekleri,
onlara çevrelerini keşfedebilmeleri için güvenlik ve

Chuon Chuon Kim Anaokulu’nun eğitim programı,
çocukların kişiliklerini kendiliğinden keşfetmeye ve
geliştirmeye cesaretlendiren oyun odaklı eğitim
anlayışını benimsiyor. Çocuklar, çevrelerindeki
değişimler konusunda hassastır ve etrafta olan
küçük şeylere en saf duygularıyla yanıt verirler.
Dolayısıyla mimarlık da, küçük mekanlardan bir
küme oluşturarak, çocukların dışarı çıkmalarını ve

YAPI - MÜZE - PAVLOV

fotoğraflar: Oki Hiroyuki

kıentruc o

Rijksmuseum da bu iletişimi hiyerarşik
bir çizgide tutmayı tercih eden
müzelerden. Ziyaretçiye yukarıdan bakan
bir tavrı var. Bünyesinde sergilediği
eserleri benimle paylaşmak için değil de
kendi üstünlüğünü hissettirmek için
oradaymış gibi. Müze, bir tanrıça
edasıyla durup seyredilmeyi bekliyor.
Zamanın heykeltıraşlığına rağmen tüm
ihtişamı ile dimdik duruyor. Heybetiyle

Devletler arası olan sınırdan söz edeceksek şu an sınır dediğimiz şeyin belki de
en güçlü, en şiddetli ya da en insan dışı şekliyle var olduğunu da görüyoruz. O
sınırları geçmek için yaşamları pahasına yolculuk eden insanlara şahitlik
ediyoruz. Ve bu 2016 yılında oluyor. Öte yandan, sınırları aynı biçimde inşa

Oyun Peyzajı
Kientruc O

bilindiklik hissi yaratıyor ki bu da benim
mekandaki edilgenliğimi azaltıyor.
Mekan kurgusunun ve müze
senaryosunun tam tersine çevrilmiş
olduğu durumlarda ise farklı tutumlar
sergiliyorum. Eğer tasarım kurgusu,
alan ile bedenim arasındaki iletişimi
dengede tutabiliyorsa bu durum
kendiliğinden değişiyor. Yani beni pasif
bir izleyiciden, bilgiyi alan konumundan
aktif etkileşim içerisinde olan,
hiyerarşik olmayan karşılıklı bir diyalog
konumuna taşıyorsa orada var
olabiliyorum.

Pınar Uyan Semerci: Sınır, üzerine çok düşündüğümüz bir kavram. Siyaset
bilimciler olarak ülke, devlet sınırları ve bunun meşruiyetine dair tartışmalar
çalışma alanımız içinde. Sınırlar bir yandan yükselip, kalınlaşırken, bir yandan da
aşılıyor, deliniyor, yeniden çiziliyor ya da anlamını yitiriyor. Meslektaşım Emre
Erdoğan ile yakın zamanda kaleme aldığımız bir makalede gerçeklerin değiştiğini
ama hala egemen olan realist paradigmanın bu değişen gerçekleri görmediğini,
dünyanın yeni gerçeklerini görmeyen bir analiz yapmaya devam ettiğini
söylüyoruz. “Bilgi”, “haber”, “ürün” ya da “kapital” kurduğumuz sınırları aşıyor.
Ancak aynı zamanda devletler göç hareketlerini güvenlik paradigması içinden
okumaya devam ediyorlar ve buna bağlı olarak sınırların güçlendirilmesi sürüyor.
Şu an Antep’te sınıra duvar örülüyor örneğin. Hala sınırların geçerli olduğu da bir
gerçek. Yeni bir gerçeklik gelişirken ötekinden vazgeçilmiyor. Aynı anda birçok
farklı varoluşun olduğu bir dünyanın içindeyiz. Ulus-aşırılık (transnationalism)
kavramı bu bağlamda örneğin anlam kazanıyor. Göç sadece bir yerden bir yere
gitmenin çok ötesinde farklı şekillerde gerçekleşebiliyor. Çifte vatandaşlık, sürekli
hareket halinde olmak gibi çok farklı şekillerde gözlemlenebiliyor.

Göç hem ekonomi-politik stratejileri etkilemiş
hem de kent mekanını dönüştürmüş bir
paradigma olarak uzun zamandır varlığını
koruyor. Sınırla tanımlanmış düzenlemelerin yer
gösterdiği, isim verdiği göç özneleri de, kentin
varlığının görünmez gücünü oluşturuyor ve iç
krizlerinin ortağı oluyor. Ancak son yıllarda
deneyimlediğimiz ve farklı mekanları aynı
zamanda etkisi altına alan büyük nüfus
hareketleri, göç kavramını yeniden
sorgulamamızı zorunlu kılıyor. Artık bugün
sınırdan bağımsızlaşarak, onu aşarak ve sınırın
beraberinde getirdiği ulus ve vatandaşlıkla
işaretlenen tanımların ötesine geçerek yeni bir
göç paradigması üretilmesi şart. Bu bağlamda
mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında göçmen,
sığınmacı, mülteci adlandırmalarının birbirinin
içine geçerek adalet, eşitlik, yaşama, barınma ve
kent hakkının da dahil olduğu bir tartışma
başlatılmalı. Bu hareketlilikle eşzamanlı olarak
kendi başkalaşmalarını yaşayan kentlerin,
yeniden bir arada yaşama mekanlarına
dönüşmesi ise ancak göçü toplumsal olarak
benimsediğinde mümkün olacak gibi görünüyor.
Yine de bunun için tüm disiplinlerin
üstlenebileceği roller yok değil. Göç krizini ve
dönüştürücü gücünü, mimarlık ve kent
planlamasının bu krizde pozisyonunu nasıl
belirleyebileceğini Ezgi Tuncer Gürkaş, Fırat
Genç, Merve Bedir ve Pınar Uyan Semerci ile
konuştuk. Hazırlayan: Dirim Dinçer ve Hülya Ertaş

KULLANICILARININ YAŞAMA ÇEVRESİ TAHAYYÜLLERİNDEN İLHAM ALAN
ANAOKULU, ÇOCUKLARIN KENDİLERİNİ VE ÇEVRELERİNİ KEŞFETMELERİNE
ZEMİN OLACAK ESNEK MEKANLAR KURUYOR.

Çiğdem Aslantaş Müzelerde, mekana
dair üretmiş olduğum davranış
biçimleri, mekanın iletişim tarzına bağlı
olarak değişiklik gösteriyor. Mekan,
otoriter bir dil kullanıyorsa bu beni bir
süre bocalatıyor. Bu bocalatma
durumu, zihnimin mekanla girdiği
karşılıklı iktidar savaşından
kaynaklanıyor. Müze kurgusunun
dayatmacı tavrı, benim onu değiştirme
çabalarımla çarpışıp duruyor. Eğer bu
süreç benim yenilgimle sonuçlanırsa,
yani kendi alanımı var edemezsem,
mekanı bırakıyor ve ardından daha
tanıdık olan alanlara yöneliyorum. Var
olamadığım, mekanda “an”lar
yaratamadığım durumlardan sonra,
ancak aynı mekanı yeniden ziyaret
ettiğimde detayları fark etmeye,
gözlemlemeye başlayabiliyorum. Bu
durum bir nevi ilk karşılaşmada
oluşturduğum, olumsuz da olsa,
zihinsel izlerin var olması ile ilişkili.
Çünkü en azından mekan için zihnimde
üretmiş olduğum bir önceki iz, daha

Hülya Ertaş: Küresel iklim değişikliği, eşitsizlik, politik istikrarsızlık, özetle
neoliberalizm dediğimiz sistemin sonucu olarak bugünkü büyük nüfus
hareketlerini deneyimliyoruz. Bu tarz nüfus hareketleri tarihte ilk değil ama bu
kapsamda ve de aynı anda farklı coğrafyalarda gerçekleşmesi açısından belki ilk
ve bir yandan da daha başlangıç. Bu bağlamda aslında hareketlerin sınır
kavramını nasıl etkilediğini konuşarak başlayabiliriz. Özünde yüksek beklentilerle,
yeni bir milenyum hayaliyle 21. yüzyıla başladık. Küreselleşecektik, sınırlar
ortadan kalkacaktı, vs. derken şu anda tam tersine içe kapanmaya doğru mu
gidiyoruz? Bunu adlandırma biçimimiz de öte yandan ilginç, mülteci krizi
diyoruz, iltica krizi değil. Eylemin kendisi değil de sanki krizi insanlar
yaratıyormuş gibi.
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fotoğraflar: Salt Araştırma Cengiz Bektaş Arşivi

MÜZELER, ÇOĞUNLUKLA DEVŞİRME MEKANLARA
YERLEŞTİRİLİYOR, KOLEKSİYONLARI VE KULLANIMI GÖZ ARDI
EDİLİYOR. MÜZELERİ ZİYARET EDEREK SANAT ESERLERİ,
MEKAN TASARIMI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİNE ODAKLANAN
ÇİĞDEM ASLANTAŞ, BU BAĞLAMDA HOLLANDA’NIN ULUSAL
MÜZELERİNDEN RİJKSMUSEUM’U YAZDI.
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Deneyimi Algılama Biçimleri

SALT ARAŞTIRMA’NIN MİMARLIK VE TASARIM ARŞİVİ'NE, MİMARLIK ORTAMININ ÇOK
YÖNLÜ AKTÖRLERİNDEN CENGİZ BEKTAŞ’IN İŞLERİ EKLENİYOR. ARŞİV ETKİNLİKLERİNİN
İLKİ 6-8 EKİM TARİHLERİNDE DENİZLİ’DE GERÇEKLEŞECEK. PROJE ARAŞTIRMACILARI
BURAK ALTINIŞIK VE IŞIL UÇMAN ALTINIŞIK İLE ARŞİVİ VE NİYETLERİNİ KONUŞTUK,
SALT ARAŞTIRMA’DAN MERİÇ ÖNER'DE YAKLAŞIMLARINI PAYLAŞTI.

benden önce var olduğunu ve benden
sonra da orada olmaya devam edeceğini
fısıldıyor. Aslında bana, onu seyretmek
için çaba harcamış binlerce kişiden biri
olduğumu hissettiriyor. Bu bakış açısı
sadece mimarinin kendisine ait olmakla
kalmıyor, aynı zamanda eserlerin
sergileme kurgusunda da kendini
gösteriyor. Rijksmuseum’un ziyaretçi ile
kurduğu diyalog seyredilmenin ötesine
geçmiyor, bireyle hemzemin olmama
gayreti tekrar tekrar deneyimleniyor.
Binanın rönesans ve gotik öğelerini bir
arada barındıran cephesi ile ilk
karşılaşmam görkemli bir selamlama
niteliğinde. Aslında bu bir selamdan
ziyade bir seremoni havası taşıyor.
Kemerli yapının akustiği sayesinde,
etrafa yayılan müzik eşliğinde, ara
alandan geçerek giriş kapısına
ulaşıyorum. Bu ara mekan, birazdan
inceleyeceğim eserlerin önemini
artırıyor sanki. Kemerlerin tekrarlı
kullanımı derinlik etkisini güçlendirdiği

için perspektif etkisi daha da artıyor.
Böylece bu derin boşluk etkisinin
üzerimdeki psikolojik ağırlığı da
fazlalaşıyor.
Giriş kapısından geçtikten sonra,
kırmızı tuğla ile örülü duvarlarının
dışında, neredeyse tamamı mermerle
kaplanmış bir alanla karşılaşıyorum.
Yüksek tavan, mekan içerisinde
kaybolmuşluk/yok olmuşluk hissini
yaratıyor. Tavandan sarkan iç içe
geçmiş devasa strüktürlerin altına
gömülmüş, görece oldukça küçük
aydınlatmaların bir aradalığı ilginç bir
tezatlık oluşturuyor. Bu ilginçlik
yalnızca boyutsal farklılıktan değil, aynı
zamanda ışık miktarından da
kaynaklanıyor: geniş cam çatıdan gelen
gün ışığının cömertliğine karşı yapay
aydınlatmanın cılız ışığı.
Müze kafeteryası ve dükkanı, yapının
içerisindeki zaman farklılıkları
arasındaki geçiş alanları gibi. Müze

etmeye çalışsak da eskisi gibi ulus devletin ya da devlet sisteminin tek başına
yetemediği bir dünya gerçeğindeyiz, başlarken söylediğiniz çevre sorunları da
bunun en güçlü göstergesi. Ne kadar büyük bir sınır duvarı çizseniz de iklim
değişikliğinin sonuçları sınır tanımıyor. O yüzden gerçekliğin değişimiyle, biz
insanlığın ona uyum sağlaması ve bir şekilde geliştirdiğimiz araçları, algıları
değiştirmek aynı anda olmuyor. Bir de tüm bu resmin içinde güvenlik ve korku o
kadar güçlü bir biçimde var ki... Huzursuzluk ve bunun farklı şekilde kullanılma
biçimleri, “ötekileştirme” ve buna bağlı olarak “ötekileştiren” bir dilin tekrar
üretilmesi... Göçmenler bu süreçten en doğrudan etkilenenler. Gerektiğinde,
bildiğimiz politik söylemler göçmenler üzerinden tekrar üretiliyor. Mülteci,
sığınmacı ya da şu an Türkiye’deki Suriyeliler için kullanılan “geçici koruma
statüsü” gibi. Oysa en son Birleşmiş Milletler’de yapılan bir toplantıda da
çocukların ifade ettiği üzere: “Biz çocuğuz, mülteci ya da göçmen değil,
çocuğuz.” Çocukların mülteci ya da göçmen değil, çocuk olarak görülmesi gerek.
Bu çerçevede mültecilerin haklarını insan hakkı olarak görmek gerek. İşte belki
tam da bu, sınırların ne kadar yapay olduğunu bize gösterecek, bunların bizler
tarafından, insanlar tarafından inşa edilmiş olduğunu hatırlatacak ve o yüzden de
yeniden düşünebilir, inşa edilebilir olduğunu ortaya koyacak.
Fırat Genç: Hangi kavramları kullanmayı seçtiğimizin elbette bir anlamı var;
gündelik hayat içinde mülteci dediğimizde ne anlıyoruz, göçmen dediğimizde ne
anlıyoruz, örneğin. Bunların anlamlarının gündelik hayat içerisinde sürekli
oynuyor olması kavramların, kelimelerin üzerine bir mücadelenin sürmesiyle
ilgili. Dolayısıyla devletlerin ve bu kavramların içeriğinin nasıl doldurulacağıyla
ilgili sürekli devam eden müdahalelerin de payı var bunda. Hülya’nın başladığı
nokta isabetli, bu bir bilmece esasında. Küreselleşme söyleminin bu kadar arttığı,
bilginin, malların vs. akışlarından bahsedildiği, sınırsızlığın arttığının iddia
edildiği bir dünyada, sınırlar daha katılaşıyor ve birilerinin hareketi daha fazla
engellenmeye çalışılıyor. Bunun tabi ekonomi - politik zemini var. Çok yazıldı,
çizildi; 1960’ların 1970’lerin Batı Avrupa’sında mülteciliğin algılanma biçimiyle
bugün arasında paradigmatik bir fark var, Kıta Avrupa’sına hakim olan kale
metaforuyla anlaşıldığı gibi. Kısaca söylersem, o dönem için daha kalkınmacı
ekonomik söylem içerisinde, göçmene her şeyden öte ihtiyaç duyuluyordu. Tek

fotoğraflar: Gabriel Dvorá

Topraktan Fışkıran
KAZI ÇALIŞMALARININ HALEN DEVAM ETTİĞİ PALEOLİTİK BİR YERLEŞİMİN
ÖĞRETTİKLERİNİ PAYLAŞIMA AÇAN PROJE, ALANI ÇEVRELEYEN PEYZAJIN
İÇİNDEN BEKLENMEDİK FORMLARIYLA FIŞKIRIYOR.
Architektonická Kancelár Radko Kvet

ARKEOPARK PAVLOV

archıtektonıcká kancelár radko kvet

Pavlov ve Dolni Vestonice’de uzun yıllardır devam
eden paleolitik yerleşim alanı kazıları, çok sayıda taş
ve kemikten yapılmış araç gereç ve sanat eserlerini,
modern anatomide insan iskeleti kalıntılarını ortaya
çıkardı. Bu buluntular, Pavlov ve Dolni Vestonice’yi
dünyanın önde gelen arkeolojik alanları arasına soktu.
Bize geçmiş çağları hatırlatan bu arkeolojik alan,
evrensel kültür mirasının ve yerel kültürün ayrılmaz
bir parçası olarak yerli halk ve bölge arasında temel
bir ilişki kuruyor. Halkın övünç duyduğu ve ülkeleriyle
ilişki kurmalarını sağlayan kültürel değerleri
somutlaştırıyor.
Bu olağanüstü ve ilgi çekici mimari ve sergi, 500
metrekarelik bir alanı kaplıyor ve geleneksel müze
sergilemesiyle modern görsel-işitsel teknolojiyi
birleştiriyor. Arkeopark, halkın bilimsel çalışmaların

burada ortaya çıkardığı önemli bulgulardan haberdar
olmasına da mekan oluyor. Alanda yapılan çeşitli
kazıların tarihiyle ilgili detaylı bilgiler veren fotoğraf ve
belgelerin yanı sıra müze, burada yaşamış eski
insanların manevi dünyalarını açıklayan gerçekleri de
gösterecek. Avlanmaya, avcıların gündelik yaşamları,
sanatları, ölü gömme gelenekleri ve dünyalarına ait
diğer yönlere odaklanılacak.
Arkeopark, daha geniş kentsel bağlam
düşünüldüğünde oldukça hassas bir konuma sahip.
Köyün çeperinde, açık kırsal alanla arasındaki sınırda
yer alıyor ve Palava tepelerinin etkileyici manzarasının
bir kısmını oluşturuyor. İnşaatın büyük bir bölümü yer
altında bulunuyor ve zeminin üstüne sadece beton
kulelerle taşıyor.
Arkitektonik çözümler, yerin durumlarından
temelleniyor ve üç prensip etrafında biçimleniyor:
- Ulusal kültür anıtının bir parçası olan ve halen
arkeolojik kazı ve çalışmaların devam ettiği alanda, “in
situ” sergileme haricinde inşaatı sınırlamak.
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Proje: Yurtiçi ve
yurtdışından kentsel
tasarım, peyzaj, mimarlık,
iç mekan ve ürün tasarımı
projelerine yer veriyoruz.
Tasarımlararası bir seçkiyle
bu projeleri tasarım
süreçleri üzerinden
ele alarak görselliği ve
metinlerini kurguluyoruz.

Cengiz Bektaş Arşivi: Çoklu Okumalar

GÖÇ KRİZİ

Dosya: Her sayımızda
gündemdeki ya da
gündeme gelmesini
istediğimiz bir konuyu
belirliyor, mimar, tasarımcı
ve akademisyenleri bir
yuvarlak masa etrafında
buluşmaya davet ediyoruz.
Ortaya çıkan tartışmaysa
dosyalaştırılarak derginin
kapağını belirliyor.
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Güncel: Ağırlıklı olarak
yerli mimarlık ve tasarım
ofislerinin yeni projeleri,
alanında uzman kişilerin
kaleme aldığı köşe yazıları,
mimarlık ve tasarım
ödülleri, konuyla ilgili
etkinlikler ve yayınlar yer
alıyor.

GÜNCEL

XXI’de Neleri Yayınlıyoruz?

Sektör: Firmaların yeni
ürün haberlerinin yanı sıra
belirli projelerde kullanılan
ürünlerinin açıklandığı
uygulama konularını bu
bölümde değerlendiriyoruz.
Bizim için derginin Sektör
bölümü, XXI ile yapı
malzemesi firmalarının
uzun yıllardır süregelen
işbirliğinin bir aynası.

ALLIGATOR GLOW VE ALLIGATOR BREEZE

Geleneksel seramiğin yapım
aşamasında, fırınlandıktan sonra gerekli
mukavemete sahip olabilmesi için 12 ila
14 mm kalınlığında olması gerekiyor.
Duravit bu aşamalara ek olarak hassas
ve ayrıntılı bir çalışma sonrası ince
görünüme sahip ve dayanıklı,
Duraceram® adını verdiği yeni bir
malzeme geliştirdi. Malzemenin
avantajlarından biri, hem çok hafif hem
de üretimi sırasında daha az enerji
tüketerek ve karbondioksit emisyonunu
azaltarak üretiliyor olması. Philippe
Starck tasarımı Cape Cod lavabo, ince
kenarlı bir tasarıma sahip. Yuvarlak ve

kare modellerinde bataryalar, lavaboya
entegre bir seramik platform üzerine
monte ediliyor. Duraceram teknolojisi
sayesinde hassas batarya uyumu ve
montajı sağlanıyor. Yenilikçi malzeme
anlayışı aynı zamanda c-bonded
teknolojisinde de kullanılıyor. Bu sayede
banyo mobilyaları ile tam uyum
sağlayarak görünmez bir şekilde birbirini
tamamlıyor. Net ve kesintisiz biçimde
birbirine oturan bağlantı teknolojisi ile
seramik ve mobilya birleşimi tek parça
halinde gözüküyor.

Türkiye’de dekorasyona dair yaratıcı
çözümler arayanlara zengin bir bakış
açısı sunan Alligator Boya, yeni nesil
renk temaları ile dekoratif fikirler
oluşturuyor. İpek parlak pullar içeren
Alligator Glow, benzeri olmayan
dekoratif yapısı ve son derece kolay
uygulaması ile dekoratif boya
sektöründe bir ilk olma özelliğini
taşıyor. Tek/iki kat uygulama ile farklı
renkler elde edilmesinin yanı sıra dorebakır ve lame-sedef seçenekleriyle iki

ayrı çeşitte görsellik sunuyor. Zengin
renk kartelası ile de salonlar ve yatak
odaları başta olmak üzere tüm
mekanlarda özel ve ışıltılı bir
dekorasyon imkanı sunuyor. Metal
parlaklığını kumlu dokusuyla
harmanlayan su bazlı Alligator Breeze
ise, farklı uygulama yöntemleriyle
alternatif görüntüler oluşturarak
dekorasyon seçeneklerini arttırıyor.
www.alligatorboya.com

www.duravit.com.tr

SOMFY AKILLI PANJUR SISTEMLERI

FITNICE DOKUMA ZEMIN KAPLAMASI
Yaktaş tarafından sunulan Fitnice
dokuma vinil zemin kaplamaları,
ofisler, restoranlar, spa merkezleri,
spor salonları ve otellerde sıklıkla tercih
ediliyor. İpliğin yaratıcılığın DNA'sı
olduğunu vurgulayan Fitnice, çift renkli
dokumasıyla tasarımlarda üç boyutlu
etki yaratıyor. Geri dönüştürülmüş
dokuma vinil malzemeden üretilen
Fitnice ürünleri, vinil destek ve fileli
yapısıyla dayanıklılık ve ses yalıtımı
sağlıyor. Yangına dayanıklı (Bfl, S1) ve
aynı zamanda antibakteriyel malzemesi
sayesinde ev ve ofis akarlarını
barındırmıyor. Hava koşullarına
dayanıklılığıyla hem açık hem de kapalı

mekanlar için tercih edilen ürünler
kolayca ve kısa sürede temizlenerek
kalabalık alanlarda kullanım kolaylığı
sunuyor. Tüm mekanlara uygulanabilen
Fitnice ürünleri, sağlam iplik yapısı, CE
sertifikası, Oeko-Tex güvenilir tekstil
standardı, fatalatsız ve antimonsuz
dokusu, Eco-Codice geri dönüşümlü
hammadde özelliği, iç mekanlara
uyumlu FloorScore sertifikasyonu,
LEED kriterlerine uyumluluğu ve ISO
14001 belgesinin yanı sıra 10 yıllık
garanti süresiyle de tüketiciler
tarafından güvenle tercih ediliyor.

coğrafya ve kültürlerdeki yüzden fazla
ülkeyle ticaret yapan, geniş bir ihracat
ağına sahip olan Kale Kilit; yurtdışında
yüzlerce ülkeden firmanın görücüye
çıktığı fuarlarda kendi sektöründe
Türkiye’yi temsil etti. Meksika Ferretara
2016 Fuarı, Brezilya Fesqua 2016,
Kolombiya Feria de Bogota Fuarı ve
Almanya Essen’de Essen Security’ye
katıldı. Kale Kilit, 15-18 Kasım’da Paris
Equibbbae 2016 Fuarı’na ve 21-24
Kasım tarihleri arasında da Kale, Dubai
The Big 5 Show Fuarları’nda yer alacak.
www.kalekilit.com.tr

Somfy motorlu panjur sistemleri, Radio
Technology Somfy® özelliği sayesinde
uzaktan kumanda ünitesine tek bir
dokunuşla kontrol edilebiliyor. Bu
sistemle aynı zamanda evlerdeki tüm
motorlu açılır sistemler (tenteler,
ayarlanabilir jaluziler, perdeler ve garaj
kapıları) de yönetilebiliyor. Somfy’nin
Dynamic InsulationTM sistemi ile enerji
tasarrufu yapılması da olanaklı hale
geliyor ve panjurların sensör ve uzaktan
kumanda sistemleri ile otomatik olarak
kontrol edilmesi sağlanıyor. Panjurlar,
soğuk günlerde doğal ısıdan en fazla
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SEKTÖR HABERLERI

Güvenlikle ilgili her alanda entegre
ürünler ve hizmetler sunan, sadece
Türkiye’nin değil dünyanın en önemli
küresel markalarından biri olan Kale
Kilit; inovatif, nitelikli, katma değer ve
yüksek verim sağlayan ürünleriyle
yurtdışı fuarlarında yerini aldı. “Tam
Kapsam Güvenlik” anlayışıyla, kilitten
çelik kapı ve kasaya, sigortadan pencere
sistemlerine kadar bütünsel güvenlik
hizmetleri sunan Kale Kilit, Eylül ayında
dünyanın dört bir yanında düzenlenen
uluslararası fuarlarda yer aldı.
Aralarında Fransa, Çin, Güney Afrika ve
Kolombiya gibi birbirinden farklı

SEKTÖR HABERLERI

KALE KILIT YURTDIŞI FUARLARDA
YENILIKLERINI SERGILIYOR

www.yaktas.com.tr

düzeyde faydalanarak ısıyı evin içinde
hapsetmek için otomatik olarak açılıp
geceleri kapanıyor. Bu sayede ısıtma
faturalarında %10'a varan tasarruf
sağlanıyor. Programlanabilir «my»
işlevi ile panjurlar istenen konumda
bırakılabiliyor. Kablosuz alarmlara da
bağlanabilen Somfy motor sistemleri
monte edildikten sonra isternirse
TaHoma box eklenerek, panjurların
akıllı telefon, tablet ya da bilgisayardan
kontrol edilebiliyor.
www.somfy.com.tr

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ'NE
ÇUHADAROĞLU KATKISI
Türkiye'deki entegre sağlık
kampüslerinden ilki olan Ankara'daki
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü'nde
Çuhadaroğlu ürünleri tercih edildi.
Dünyanın en geniş sağlık kampüsü
olan bu projenin giydirme cephelerinde
Çuhadaroğlu MN 50 HI Mikro Kondens
Kanallı Giydirme Cephe Sistemi
kullanılarak şartnamede tanımlanan
performanslar sağlandı. MN 50 HI
Giydirme Cephe Sistemi ile sağlanan
Uw; 1,6 W/m2 K değeri ile yüksek
yalıtım düzeyi sağlandı ve yapıların
enerji verimliliği tasarımında cephenin
işlevi yerine getirildi. NKY Architects

tasarımı olan kampüs Dia Holding
tarafından gerçekleştiriliyor. Yapılarda
kullanılan MN 50 HI Giydirme Cephe
Sistemlerine Akredite Test Kuruluşu
CSTB yönetiminde ve Dia Holding
yetkilileri nezaretinde uygulanan
performans testleri başarı ile geçildi.
Projede MN 50 HI Mikro Kondens
Kanallı Giydirme Cephe Sisteminin yanı
sıra ST 70 Isı Yalıtımlı Doğrama
Sistemi ve SKY 60 Işıklık Sistemleri
ARTE Yapı Sistemleri tarafından
uygulanıyor.
www.cuhadaroglu.com

ACO
Etkin su yönetimine odaklanan ürünleri
ile cephe drenajında farklı çözümler
sunan ACO, Profiline Drenaj Sistemi ile
teraslarda biriken ve cephelerden gelen
yağmur suyunun hızlı ve güvenli
drenajını sağlıyor.
Profiline Drenaj Sistemi, yüksek deşarj
kapasitesi sayesinde ani yağışlarda su
birikmesi ve bina içine su baskını
riskini ortadan kaldırıyor. Özellikle
yüksek katlı binaların cephelerinden
gelen yağmur suyu hesaba katılarak
tasarlanmış olan ACO Profiline çakıl,
çim ve taş dahil bütün döşeme tipleri
ile kullanılabiliyor.
Paslanmaz çelik veya galvaniz
malzemeden imal edilebilen ürün, farklı
ızgara seçenekleri ile görsel bütünlük
ve estetiğe katkı sağlıyor. Mahallerin
teraslara çıkışlarındaki kot farkını
azaltarak hem kolay kullanım sağlıyor,
hem de cephelerden gelen yağmur
sularının bina içine girmesini
engelliyor. Bu sayede engelli
kullanıcıların da teraslara erişimi
kolaylaşmış oluyor.

ÇATI VE CEPHE

www.aco.com.tr
• Columbia Hotel, Wilhemshaven/
Almanya
• DC Towers, Viyana/Avusturya
• Ergo Insurance Group, Hamburg/
Almanya
• Silo4, Rostock/Almanya
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Referans proje
dosyalarımızla, her ay belli
bir dosya konusu belirliyor
ve bunu firmaların referans
projeleri üzerinden detaylı
olarak işliyoruz. O sayıda
ilanı bulunan firmalara
bedelsiz bir referans sayfası
hazırlayarak karşılıklı çift
sayfa olarak düzenliyoruz.

DURACERAM®

2017 yılı içerisinde aylık olarak işlenecek dosya konu başlıklarımız:

Şubat
Seramik

Mart
Yalıtım
Ürünleri

Nisan
Yapısal
Sistemler

Tem-Ağu
Zemin ve
Duvar

Eylül
Yeşil Ürün

Ekim
Kasım
Aydınlatma Çatı ve
ve Otomasyon Cephe
Sistemleri

Mayıs
Banyo ve
Mutfak
Çözümleri

Haziran
Bölme Panel,
Yükseltilmiş
Döşeme ve
Asma Tavan
Ara’17 Ocak’18
Ofis

3

Dijital Ortam
www.xxi.com.tr adresinde dergi içeriğinin yanı sıra Türkiye
ve yurtdışından çeşitli projeler ile güncel konulara dair
mimarlardan ve tasarımcılardan aldığımız yazılara yer
veriyoruz.
XXI dergisinin yıllar içinde oluşturduğu iletişim ağının devamı
olarak bir platform gibi işleyen web sitesi, mimarlık gündemini
hızlı ve güvenilir şekilde aktarırken bir yandan da okurların
yazılara yorumlarıyla zenginleşiyor.
Dijital platformda web sitesinin yanı sıra mobil uygulama ve
iPad uygulamamız da okurların istediği yerden istediği zaman
bize ulaşabilmelerini sağlıyor.
Dijital ortamda ilan vermek için
Buğra Çelik ile iletişime geçebilirisiniz.
bugra@xxi.com.tr - 0212 227 1317

xxi.com.tr Banner Yerleşim Şemaları
XXI’in websitesi, dijital bir platform olarak mimarlar, tasarımcılar ve öğrenciler
tarafından yakından takip edilmekte. Dijital dünyaya önem veren markalar için
sunduğumuz farklı banner seçeneklerimiz var.

Top banner: Sitede
girilen her sayfada
görüntülenir.
Sağ üst banner: Ana
sayfada sabit durur.

5. kutu banner: Ana
sayfada sabit durur.

37.520

6.505

1.793

Aylık ortalama rakamlar
Oturum

82.085

Kullanıclar

59.657

Sayfa görüntüleme

171.760

Ortalama oturum

00:03:38
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XXI iPad İlanları
XXI, iPad üzerinde indirilen, kolay okunur ve özel tasarımlı
uygulamasıyla da ücretsiz olarak okurlarıyla buluşuyor. Basılı yayında yer
alandan daha fazla sayıda görsel ve video ile zengin bir içerik sunuyoruz.
iPad için reklam çalışmalarında da dergiden bağımsız olarak, özel
multimedya uygulamalarına yer verebiliyoruz. Bu yeni oluşumumuzu
yayıncılığın geleceğine yönelik önemli bir adım olarak görüyoruz.

App’i indiren toplam kişi

4.732
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Aylık ortalama indirme sayısı

1.350

xximagazine.com İlanları
XXI’i uluslararası mimarlık ve tasarım platformları arasında konumlandırmak adına
2016’nın ikinci yarısından beri İngilizce websitemizi hayata geçirmiş durumdayız.
Türkçe websitemizle aynı yerleşime sahip bannerlar dünyaya açılmak isteyen
markalar için iyi bir seçenek.

Aylık ortalama rakamlar
Oturum

1.390

Kullanıclar

1.012

Sayfa görüntüleme

2.562

Ortalama oturum

00:02:27
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XXI’de İlan Vermek
XXI’in sayfaları arasında markanızı okurlarımızla buluşturmak
ve mimarlık ve gayrimenkul ofislerinde görünür olmak için size
farklı seçenekler sunuyoruz. Katlamalı kapaklardan karşılıklı iki
sayfa ilanlara, advertoryal çalışmalarından insertlere dek çeşitli
ilan çalışmaları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
XXI’deki ilanlarla ilgili daha detaylı bilgi için
Tuğba Demirci ile iletişime geçebilirsiniz.
tugba@xxi.com.tr - 0212 227 1317

Bizi Kimler Okuyor?
XXI’in okur profilinin %71’i
mimar, %12’si iç mimar,
%9’u tasarımcı ve %8’i diğer
meslek gruplarından oluşuyor.
Öğrencileri de bu dilimin
içerisinde kendi meslek
gruplarında değerlendirdik.

%9

%8

%12
%71
Mimar
İç Mimar
Tasarımcı
Diğer

Nerelere Gidiyoruz?
XXI’in aylık tirajı 8.000. Yayın periyoduysa yılda 10 sayı (birçok süreli yayın gibi biz de
Aralık-Ocak ve Temmuz-Ağustos’u tek sayı olarak yayınlıyoruz).
XXI’in dağıtımında iki önemli iş ortağımız var. Birincisi tüm zincir kitabevlerine (D&R,
İnkilap, Remzi vs) ve satış noktalarına dergimizin ulaşmasını sağlayan Dünya Dağıtım.
İkincisiyse abonelerimiz ve protokol listelerimize adrese teslim, imza karşılığı olarak
XXI’i ulaştıran İs-mail.
XXI’in abone sayısı yaklaşık 1.500 kurumsal, 1000 bireysel olmak üzere toplam 2.500
kişi. Mimarlık, iç mimarlık ve tasarım ofisleriyle gayrimenkul geliştirme firmalarından
oluşan protokol listemiz ise 1.300 kişiden oluşuyor. Her sayıdan ortalama olarak bayiye
gönderilen 4.200 dergimizin de 3.000 - 3.500 adedi satılıyor.

1.500

4.200

1.000

1.300

Bayi
Kurumsal
Protokol
Abone
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Advertoryal
XXI ekibinin içerik üretme konusundaki deneyimi ile firmaların öne çıkan
haberlerinin ya da uygulama projelerinin bir araya gelmesi advertoryallerimizi
ortaya çıkarıyor. Mimar ve tasarımcıların ilgisini çekecek içerik ile firmanın
iletişimine önem verdiği konuları üst üste getiren özel bir çalışma…

ADVERTORYAL
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Açık ve Ferah İç Mekanlar
BODRUM'DAKI ELYSIUM MIRAMAR VILLALARI, CAM UYGULAMALARIYLA AÇIK VE
FERAH IÇ MEKAN KURGUSUNA SAHIP. PROJENIN IÇ MIMARI MELIKE BATTAL ILE CAM
VE FLOTAL AYNA UYGULAMASINI GERÇEKLEŞTIREN ŞEN CAM'DAN EMRE ŞEN
SORULARIMIZI YANITLADI.
Elysium Miramar Villaları’nda tasarımı nasıl bir
konsept etrafında kurguladınız?
Melike Battal: Elysium Miramar, Bodrum’da konumu
itibariyle çok şehirli bir proje. Kıyı yerleşimlerinde
karşılaştığımız etnik detaylar içeren bir proje olmaktan
ziyade, şehir insanının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
bir kurguya sahip. Bodrum, büyümekte olan bir
bölge ve bu büyüme agresif bir şekilde gerçekleşiyor.
Dolayısıyla Bodrum, büyük bir şehir gibi çalışıp aksiyon
alıyor. Nüfus, trafik ve ihtiyaçlar hep bu şekilde. Tıpkı
İstanbul’un bundan otuz sene önceki hali gibi. Biz
de projeyi, kullanıcıların aynı zamanda şehri kullanan
insanlar olduğu fikriyle kurguladık. Hem turistik bir
bölgede konumlanması, merkezi olması ve arazinin
Bodrum Kalesi manzarasına tümüyle açık olması
projenin temel avantajları oldu. Arazideki kot farkı, her
bir dairenin bu manzaraya açılmasını sağlıyor.

Konutlar her mevsim yaşamaya uygun olacak şekilde
tasarlandı. Uluslararası teknik şartnamelere uygun
nitelikte, en iyi malzemeler ve detaylarla çözüldü.
Açık ve kapalı mekan arasında dengeyi de gözeterek
her bir konutta geniş bir teras oluşturuldu. Yapıların
denizle ilişkisini kuvvetlendirmek için sonsuz havuzlar
bulunuyor. Konutların terasları bu havuzların gölgeliği
olarak da çalışıyor.
Kaç farklı konut tipolojisi var peki? Konutlarda
farklılaşan ve ortaklaşan öğeler neler?
Melike Battal: Projede 3+1 ve 4+1 olmak üzere iki farklı
konut tipolojisi mevcut. İlk başta zemin ve üzerinde
iki kat olarak kurgulamıştık fakat, üst kotlarda yer alan
daireleri ayrı olarak kullanmadığımızda her bir dairenin
manzaraya çok daha net bir şekilde hakim olduğunu fark
ettik. Bu doğrultuda da bir değişikliğe gittik ve daireleri
ikiz dubleks villalara dönüştürdük. Tüm konutların
kendilerine ait havuzu ve otoparkı var. Teknik olarak da
her biri akıllı ev olarak kurgulandı. Otomasyona bağlı
ısıtma ve soğutma sistemleri var; elektrik tesisatı da aynı
şekilde otomasyona bağlı olarak çalışıyor.

İç mekan tasarımında nasıl bir yaklaşım izlediniz?
Melike Battal: Açık ve ferah bir mekan kurgusu
tercih ediyorum. Bu doğrultuda Miramar’da da ortak
mahalleri geniş tutup, onlara bağlı alanlarda da
mümkün olduğunca serbest mekanlar oluşturduk.
Konutlarda doğrudan salona giriliyor ve içeri
girdiğiniz anda hem terası hem açık mutfağı
algılıyorsunuz. Mekan bütün olarak okunsun istedik.
Manzaranın avantajını da kullandık. Tek bir oda
dışında bütün odalar deniz manzarasına açılıyor.
Sadece tek bir odanın yan cephede balkonu var;
manzarayı balkondan görüyor. Mutfaklarda ise
Ofton markasını okutacak detaylar tercih ettik.
Gün geçtikçe daha küçük alanlarda yaşamaya
başladığımız bir gerçek. Mekan algısını genişletmek
ve boşluk duygusunu kuvvetlendirmek için aynalar
tercih ediyoruz. Bu projede de merdiven kovalarında
3,2 metre yüksekliğinde aynalar kullandık. Birçok
ayna tipini barındıran bir kurgusu var. Farklı
ayna tipleri bir araya geldiği için bir yandan alana
derinlik katıyor bir yandan da ritim oluşturuyor.

Bu anlamda sanatsal bir etkisi var. Aynanın ışığın
şiddetini artırmak için mekanlarda kullanılması iyi
oluyor. Merdiven kovalarında çok daha koyu tonlar
kullandık, apliklerden gelen ışıkla birlikte etkileyici
bir kompozisyon kurduk.
Camlarda nasıl bir uygulama gerçekleştirdiniz,
projeye uygun özel çözülmüş detaylar var mıydı?
Uygulamada nelere dikkat ettiniz?
Emre Şen: Her villa tipinde üç çeşit aynamız
bulunuyor: CNC kesimli ayna, kumlamalı ayna ve
zemini 4 milimetre siyah boyalı cam olan ayna. Bu
aynalar banyolara uygulandı ve kalınlıkları 4 ila 6
milimetre arasında değişiyor.
Islak hacimlerdeki cam uygulamalarında en çok
güvenliğe dikkat ederiz. Banyolar nemli ortamlar
olduğu için camları uygularken mümkün olduğu
kadar uygulama yapılacak zeminden ayrı tutmak
gerekiyor. Aynalarımızın arkasına MDF kasa sistemi
yaparak aynanın zemin temasını kesecek şekilde
monte ediyoruz.

Şen Cam firması olarak bizim en çok önem verdiğimiz
konu, uzun süreli kullanım ve sağlamlık. Bu nedenle
aynaları monte ederken askı sisteminde duvara atılan
vidalara ek olarak epoksi yalıtım malzemesi kullanıldı.
Bu uygulamayla kullanıcılara uzun süreli kullanım
imkanı sağlıyoruz.
İç mekanda kullandığınız Flotal aynalardan söz eder
misiniz? Uygulama alanı nereler ve nasıl mekansal
etkileri oldu konutlarda?
Emre Şen: İç mekanda kullanılan aynaların hepsi
4 - 6 milimetre olup, Şişecam’ın çevre dostu
Flotal E ekolojik aynalarıdır. Uygulama alanı ise ıslak
hacimler. Alt katta bir, üst katta ise iki adet olmak
üzere her konut tipinde toplam üç farklı çeşit ayna
bulunuyor. Farklı aynaların da her bir mekanlarda farklı
etkileri oldu. CNC kesimli ayna, kenarlarında banyoyu
tamamlayan 3 santimetre bizote ve oval hatlı kesim
ile uygulanarak banyoya bütünlük sağlıyor. Diğer
aynalar ise modernize edilmiş çizgileri ile kumlama ve
arkası siyah boyalı 4 milimetre cam ile birleştirilerek
banyolara derinlik kazandırıyor.

ADVERTORYAL

VELUX TERAS ÇATI PENCERELERI, IÇ MEKANLARIN GÜN IŞIĞI
VE TEMIZ HAVADAN EN ÜST DÜZEYDE FAYDALANMASINI
SAĞLIYOR.
70 yılı aşkın bir süredir VELUX iç
mekanlara konfor taşıyan, kaliteli
ve güvenilir bir isim olmayı dünya
çapında sürdürmeyi başardı. VELUX,
müşterilerine en iyi teknoloji, en modern
tasarım ve uzun ömürlü çözümler
sunmayı kendisine amaç edinmiştir.
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Projelerin Tercihi VELUX Teras Çatı Pencereleri

omega deniz plaza girne mah.
girne cad. no:117/121 d:9
maltepe/istanbul
t 0216 302 5410
www.velux.com.tr
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Teras çatıya sahip birçok yapıda
düşey pencerelerden uzakta, bina
çekirdeğine yakın ya da peyzaj altında
kalan ve yaşam alanına dönüştürülen
mekanlar gün ışığından yoksun
kalırlar. Teras çatı pencereleri ile
karanlıkta kalan okul koridorlarını,
sınıfları, yemekhaneleri, ofisleri,
hastane odalarını veya evlerin
karanlıkta kalan tüm alanlarını gün
ışığı ve temiz hava ile dolu alanlara
dönüştürmek mümkün.

VELUX teras çatı pencereleri,
maksimum %28 (0-15 derece) arası
düz veya düşük eğimli çatı ve teraslara
ya da peyzaj altında karanlıkta kalan
alanlara gün ışığı ve temiz hava almak
amacıyla kullanılıyor.
Sistem iki modelden oluşuyor: Radyo
frekansı ile çalışan ve dünyada
sadece VELUX pencerelerinde
bulunan io-homecontrol® sistemine
sahip uzaktan kumanda ile açılıp
kapanabilen akıllı versiyon (CVP)
ile sadece doğal aydınlık almanın
yeterli olacağı mekanlar için açılıp
kapanmayan sabit versiyon (CFP).
Teras çatı pencerelerinin duman
tahliyesi ve çatıya çıkış sağlayan
modelleri de mevcuttur.
NEDEN GÜN IŞIĞI?
- Elektrik kullanımını azaltarak enerji
tasarrufu sağlar.

- Doğa dostudur.
- Çalışma ortamlarında verim artışı
sağlar.
- Öğrenim performansını artırır.
- İnsan psikolojisi ve sağlığı için
gereklidir.
- LEED ve BREEAM gibi belgelerin
alınmasında puan desteği sağlar.
TEKNIK ÖZELLIKLER
Sistem, uzun ömürlü beyaz PVC
profile sahip, lamine edilmiş
yalıtımlı çift camdan oluşan çatı
penceresi ve pencere boyutuna
bağlı olarak 3-5 mm kalınlığında
akrilik koruyucu kubbeden meydana
geliyor. Her iki model de, 60x60
cm’den 150x150 cm’e kadar dokuz
farklı boyutta bulunuyor. Sadece
VELUX teras çatı pencereleriyle
kullanılan özel karartma perde ve
gölgelik seçenekleri de bulunuyor.
Düşük U-değeri (1.1) sayesinde
enerji verimliliğini artırıyor.

REFERANSLAR

• Meteksan Matbaacılık Binası, Ankara
• Koç Allianz Sigorta Altunizade, İstanbul
• Ç.Ş.B. Kentsel Dönüşüm Fikirtepe Ofis,
İstanbul
• Rings Istanbul Kapalı Yüzme Havuzu,
İstanbul
• Sev Koleji, İstanbul
• Şişecam Ar-Ge Binası Gebze, İstanbul
• Teknopark, İstanbul
• Sinpaş Ottomare, İstanbul
• Beylikdüzü Fatih Koleji Spor Salonu,
İstanbul
• Highway Outlet AVM, Bolu
• APS Tekstil Bostancı Showroom,
İstanbul
• APS Tekstil A.Ş. Merkez Bina, İstanbul
• APS Tekstil A.Ş Fabrika, Merzifon
• Ilıca Otel Çeşme, İzmir
• Bakırköy Kültür Merkezi Binası,
İstanbul
• Lüleburgaz Belediyesi Spor Kompleksi,
Kırklareli
• Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Işleri
Binası, Ankara
• Afganistan Nato Binası
• Azerbaycan Kayak Merkezi
• Manisa Organize Sanayi Bölgesi Sağlık
Merkezi
• Agora AVM, İzmir

Insert
Broşür, davetiye ya da kurumsal yayın gibi dergi sayfalarına
sığamayacak ürünleri dergi ile birlikte 2300 kişilik özel listemize
ulaştırıyoruz. Sürekli güncellediğimiz ve Türkiye’nin tamamına
yayılan gönderi listemizle insertleriniz hedef kitlesiyle buluşuyor.

Architektonická Kancelár Radko Kvet
tasarımı Arkeopark Pavlov Müzesi

Topraktan Fışkıran

Tevfikbey Kent Meydanı

Intertech Ar-Ge Binası

ADEAS ARCHITECTS

ERA MİMARLIK

ECE YALIM DESIGN STUDIO

LAB

RIJKSMUSEUM

YAZILARIYLA
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TASARLA VE YAP

ULRIKE BRANDI
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Kurumsal Yayınlar
XXI olarak sahip olduğumuz içerik üretme deneyimimizi yıllardır
birlikte çalıştığımız yapı sektöründen markalarla buluşturarak
marka değerlerini yansıtarak onların mimarlarla iletişimlerini
kuvvetlendiren kurumsal yayınlar üretiyoruz. E-bülten
içeriklerinin hazırlanmasından websitesi ya da blog üretimine,
sosyal medya yönetimine dek markanın gereksinimine göre
çeşitli hizmetler sunuyoruz.
Kurumsal yayınlarla ilgili detaylı bilgi için
Buğra Çelik ile iletişime geçebilirsiniz.
bugra@xxi.com.tr - 0212 227 1317

Kalebodur Mimarlara Bülten
XXI ekibi olarak Kalebodur Mimarlara Bülten’in içeriğini hazırlıyoruz.
Firmanın yenilikçi çizgisini ve mimarlarla olan yakın ilişkisini
yansıtan konuları oluşturarak, yine bizim tarafımızdan tasarım
süreci yönetilmiş olan websitesine yüklüyoruz. Ardından bu konuları
aylık bir e-bülten formatında hazırlıyor, XXI ve Kalebodur’un ortak
e-bülten listesine gönderimini yapıyoruz. Bunun yanı sıra Kalebodur
markasının sosyal medya yönetimini yürütüyoruz. Ağustos 2012
itibariyle başlayan bu işbirliğimiz halen devam ediyor.
mimarlarabulten.kale.com.tr
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Hafele Gateway
Hafele’nin mimar ve tasarımcılara yönelik Gateway adlı websitesi
için XXI ekibi olarak içerik üretiyoruz. Haftalıkbazda Gateway’e uygun
güncel mimari ve iç mekan projeleri ile mobilya tasarımı konularını
seçiyor, websitesinin ruhuna uygun bir dille metinlerini oluşturup
görselleriyle birlikte Hafele Gateway’de yayına alıyoruz. Ayrıca yine
websitesi için video-röportajlar yapıyor, sosyal medya yönetimini
üstleniyor ve aylık bültenleri XXI ve Hafele ortak listesine iletiyoruz.
Mayıs 2014’te başlayan bu işbirliğimiz halen sürmekte.
www.hafelegateway.com
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Şeffaf Bülten
Şişecam Düzcam işbirliğiyle yayınladığımız Şeffaf Bülten, aylık
periyotta mimarlar, tasarımcılar ve gayrimenkul profesyonellerine
ulaştırılan bir e-bülten. Cama ve camın mekanlar üzerindeki etkisine
odaklanan proje, yansıma, uygulama, video ve etkinlik başlıklarındaki
konular Şeffaf Bülten websitesine yüklenerek XXI ve Şişecam Düzcam
ortak e-mail listesine aylık bülten gönderimi yapılıyor.
www.seffafbulten.com
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Terra Post
Ekim 2016’da Interface Türkiye ile işbirliği içinde Terra Post’u
yayınlamaya başladık. E-bülten Interface markasının odaklandığı
biyofili, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm meselelerine ağırlık vererek
doğa ile insan arakesitinde mimarlık ve tasarımın potansiyellerini
ortaya koyuyor. XXI ekibince hazırlanan e-bülten içerikleri Interface ile
ortaklaşa oluşturduğumuz listeye gönderiliyor.
www.terrapost.net
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Puna Yayın
Puna, 2013 yılında, on yıldır XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan dergisinde
editörlük yapmakta olan Hülya Ertaş ve yine XXI’in altı yıldır grafik tasarımını
üstlenen Doğukan Bilgin ortaklığında kuruldu. Öncelikli olarak XXI’in içeriğinin
zenginleştirilmesini, tasarımcılar ve mimarlarca takip edilen ve katkı konulan bir
yayın olarak varlığının güçlendirilmesini hedef olarak benimsedik. Bu doğrultuda
Mayıs 2014 itibariyle derginin iPad versiyonunu ücretsiz olarak dağıtıma sokarak
hitap ettiğimiz platformu genişlettik. Nisan 2015’te yenilediğimiz websitemiz ile
içeriğimizi daha da zenginleştirerek okurlarımızla temasımızı kuvvetlendirdik.
Ağustos 2016’da yayın hayatına başlayan İngilizce websitemiz ile de uluslararası
alanda bilinen mimarlık ve tasarım platformları arasında yer almak adına ilk
adımımızı attık.
Günümüzün dijital dünyasında karşımıza çıkan yoğun bilgi birikimi içinden
yayınların kimliğine uygun içeriği filtreleyerek ve karakteristik bir metinsel ve görsel
dille düzenleyerek dolaşıma sunuyoruz. Bu sayede duruşu olan ve diğerlerinden
kolaylıkla ayrışabilen özgün projelere imza atıyoruz.
Özellikle mimari konular ağırlıklı olmak üzere, içerik üretme kabiliyetimizle çeşitli
firmalara da destek veriyoruz. Firmaların kendi kurumsal kimliklerine uygun şekilde
müşteri kitlelerine hitap eden içeriği oluşturuyor ve bunu görsel tasarım ile sosyal
medya gibi araçlarla güçlendirerek sunuyoruz. Ağustos 2012’den beri Kalebodur
Mimarlara Bülten’i, Mayıs 2014 itibariyle Hafele Gateway’i, Temmuz 2015’ten beri
Şeffaf Bülten’i ve Ekim 2016 itibariyle Terra Post’u üretiyoruz.
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