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Bu ay XXI’de Rio de Janeiro’daki sanat müzesinin
pilotileri altındaki yarı-açık ve cam duvarla çevrili alanı, ilk
tasarlandığında belli ki bütünleşik düşünülen önündeki
kamusal meydanla yeniden birleştiren bir projeye yer
veriyoruz: Estudio Chão tasarımı Transborda’ya. Proje,
müzedeki bir sergi kapsamında geçici bir yerleştirme olarak
inşa edilmiş olsa da kamudan çalınmış olan kamusal
alanı onlara geri vererek ve bunu da oyuncu bir yöntemle
cam duvarlara takılı öğelerle yaparak başka bir alternatifin
hem müze hem de halk için olanaklı olduğunu gösteriyor.
Geçtiğimiz Şubat ayında bizler de İstanbul’da benzer bir
geçici yapı deneyimi yaşadık. IND [Inter.National.Design]
tasarımı Kavuşma Durağı, Taksim’e kısa süreliğine de olsa
yerleşti. Strüktür, alt kısmındaki sergi alanıyla İstanbul için
yapılması planlanan projeleri kamuya açarken üst katındaki
basamak/platform/oturma alanlarında insanların birbirinin

yüzüne bakmasına olanak veriyordu. Son yıllarda küresel
ölçekte gözetleme teknolojilerinin de etkisiyle kamusal
mekanlar aşırı kontrollü yerlere, öte yandan Türkiye özelinde
kişisel ifadenin, özellikle de düşünce özgürlüğünün ifade
edilemediği kimliksiz yerlere dönüştü. Kavuşma Durağı,
sergisi ve birbirinin yüzüne bakan insanlar için tasarlanmış
mekansal kurgusuyla kamusal mekanlarla ilgili unuttuğumuz
iki kavramı yeniden hatırlatıyor: Kentli olarak kentin değişimi
ve dönüşümüne katkıda bulunmamızı savunan kent hakkı
ile tanımadığımız ve bu ortam oluşturulmamış olsa asla
tanımayacağımız insanlarla karşılaşmanın verdiği toplum hissi.
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6 TAKSIM'DE İKTIDAR İLE MIMARLIK ARASINDAKI SEKÜLER BIR İLIŞKININ SIRADIŞI İŞARETLERI

24 DUVARLAR ÜZERINDEN ATLAMAK

		

		
		
		
		

Korhan Gümüş / Soru İşareti

Rio Sanat Müzesi’nde geçici bir yerleştirme olarak hayata 		
geçirilen TransBorda, müzeyi etrafındaki kamusal alandan
ayıran cam duvarların üzerinden atlayan strüktürlerle oyuncu bir
ortam yaratıyor.

10 TÜRKIYE'DE BIR DÖNÜŞÜMÜN KISA HIKAYESI: MIMARI PROJE
YARIŞMALARINDAN İHALE YÖNTEMINE

		
		
		
		
		

Gizem Kuçak Toprak 1930-2018 tarihleri arası açılmış olan
mimari projeleri yarışmaları üzerinden, özellikle kamunun farklı
dönemler boyunca farklı ağırlıklar verdiği yapı tipolojilerini
inceliyor ve bunları yarışma yönteminin söylemsel katkıları
üzerinden değerlendiriyor.

16 RADIKAL MIRASLAR

28 ÇEKIRDEKLERE TAKILI

		
		
		
		
		
		
		

		
Serdivan 441, çekirdek
		
etrafına konut ve ticari
		
birimleri iki farklı 		
		modülün 		
		
kombinasyonlarıyla
		
yerleştirerek ritmik bir
		
düzen meydana 		
		
getiriyor.
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İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, Londra Royal
College of Art İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Graeme 		
Brooker’u atölye yürütmesi ve de bir konuşma yapması için
İstanbul’a davet etti. Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm
Başkanı Can Altay, Brooker ile iç mimarlığın bir mekansal
disiplin olarak mekanla nasıl ilişkilendiğine ve yapılı çevrenin
geleceğine dair bir söyleşi gerçekleştirdi.

34 ÜRETIMIN İKI HALI
		
		
		
		
		
		
		
		
		

20 SPEKÜLASYONUN ÖTESINDEKI STRATEJILER
		

Otto Von Busch / Küçük Müdahaleler

22 DÜNYANIN UCU
		

Cemal Emden / Fotoaltı

Oberhausen’de 		
konumlanan ve kentin
tarihi pazar meydanına
bakan yapı, ofis işleviyle
çatıdaki tarımsal 		
üretimin yapıldığı serayı
birbirini besleyecek
şeklide bir araya 		
getiriyor.

40 PREFABRIKLE YENI DENEMELER
		
		
		
		

Son dönemlerde konut pazarındaki artışa yönelik çözüm 		
arayışlarıyla gündemde olan Berlin’de konumlanan bu yeni yapı,
prefabrik üretimin avantajlarını çeşitli mekan çözümleriyle bir
araya getiriyor.

SEKTÖR
48 SEKTÖR HABERLERİ

		
		
		
		

Christchurch Şehir Merkezi ile feribot terminali arasındaki tarihi
ulaşım güzergahında yer alan Woolston Toplum Kütüphanesi,
1871 yılında inşa edilen ve 2010-2011 Canterbury depremlerinin
ardından zarar gören kütüphanenin yerini alıyor.
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44 BILGIYE AÇIK KAPILAR

54 AJANDA

Taksim'de İktidar İle Mimarlık
Arasındaki Seküler Bir İlişkinin
Sıradışı İşaretleri

Neden bugüne kadar Taksim Meydanı'ndaki bütün
geçici yerleştirmelere, sahnelere, çadırlara, ticari
pazar yerlerine seyirci kalan ve sesini çıkarmayan,
bugüne kadar hiçbir konuda dinamik bir tavır
sergilemeyen Koruma Kurulu montajın başladığı anda
(7 Şubat) kaldırma kararı aldı? Politik nedenlerle bu
kararın alındığı, amacın Büyükşehir'in icraatlarını
engellemek olduğu söylenebilir. Ancak nereden
baksanız, kurulun koskoca çarşılar, çadırlar için sessiz
kalırken bu geçici sergi platformu için acil kaldırma
kararı alması, geçici bir sergi platformunu basının ön
sayfalarına taşıması manidar.

Bu varsayımımı güçlendirecek başka ilginç bir vaka
daha oldu. Kavuşma Durağı’nın 625 bin liralık bütçesi
basında 652 milyon TL olarak tanıtıldı. Bununla
birlikte "sizden alınan paralar bakın nerelerde
harcanıyor" kampanyası başlatıldı. Anlaşılan bu
haberi yaparken kendi çektikleri fotoğraftaki inşaat
tabelasına bile bakmamışlardı. Diyeceksiniz ki:
Besleme basın bunu her zaman yapıyor, sürekli yalan
söylüyor. Evet, Büyükşehir'i yıpratmak için yalan
haber yapmaya daima hazır olduklarını tahmin etmek
zor değil. Ancak yanlışlığın bu kadarının, bin misli ile
karıştırmanın biraz tuhaf olduğunu düşünüyorum.
Bu karışıklık bilinçdışı bir duruma da işaret ediyor
olabilir. Bu yanlış bilgiyi servis edenler kamuoyunu
yanıltmak için değil, kendileri yanıldıkları için şaşırmış
olabilirler.

Kararın politik nedenlerle alınmış olma ihtimali var.
Ben burada başka bir ihtimalden söz etmek istiyorum.
Ondan on misli daha büyük Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı (CİB) çadırını, koskoca çarşıları,
dükkanları görmediğini düşünürsek, bu geçici
yerleştirmenin montaj aşamasında ilgiye mazhar
olmasının nedeni farklı olabilir. O da kurulun
Büyükşehir Belediyesi'nin bu geçici yerleştirmesini
kalıcı bir yapı olarak algılama ihtimali. Büyükşehir
Belediyesi de meydana bir çadır, ya da pazar yeri,
dükkanlar falan yerleştirmiş olsaydı, büyük ihtimalle
kurulun ilgisini çekmeyecekti. Nitekim hemen
yanıbaşında meydanı enlemesine kesen devasa bir
yapı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çadırı
aylardır orada duruyordu ve bu karar olmasa belki de
daha aylarca duracaktı.

Kamusal alanda ilk defa bir mimari tasarım, mimar
elinden çıkmış bir uygulamayla karşılaştıkları için
ezberleri bozulmuş ve bu geçici yerleştirmeyi
AKM falan gibi bir maliyeti olan bir yapı olarak
görmüş olma ihtimalleri de var. Varsayımım şu: Bu
geçici yerleştirmenin Koruma Kurulu'nun ilgisini
çekmesinin ve basının harekete geçmesinin bir
nedeni de bu geçici yerleştirmenin mimari özellikleri
olabilir. Fotoğraflara bakarsanız, yerleştirme ya
da geçici sergi platformu iki prizmanın karşılıklı
olarak birbirinin içine geçmesi ve uzantılarının
merdivenlere dönüşmesinden ibaret. Basamakların
ve ortadaki sahnenin altında ise sergi alanı yer
alıyor. Bu mekanı sınırlandıran ince dikey demirler
şeffaflık sağlıyor; sergi alanı meydanın zeminiyle
bütünleşiyor, kapatılmıyor. Böylece hemen yanı
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Neden Büyükşehir Belediyesi'nin "Kavuşma Durağı"
adı verdiği Taksim'deki geçici sergi platformu
tartışma konusu oldu?

KORHAN GÜMÜŞ

başındaki çadırda olduğu gibi meydan işgal
edilmemiş oluyor ve "su almasın, kaplamalar
uçmasın" diye polyester brandalar üzerine kum
torbaları falan da koyulmuyor. İçindeki aydınlık sergi
alanını dışarıdan çekici ve gösterişli hale getiriyor.
Bu yalınlık ve tasarım zekası yan yana gelince
bilinçdışı harekete geçmiş olmalı...
SEKÜLER BIR ILIŞKININ SIRADIŞI IŞARETLERI

İlginç olan çoğu zaman profesyonellerin kamusal
alandaki bu sekülerleşme problemini ihmal
etmeleri ve onu kendi kişisel problemleri haline
getirme eğilimleridir. Şöyle sorularla karşılaşırız:
"Bu projeyi neden o yaptı?" Söylenmek istenen
şudur: "Bu işi neden bana vermediniz?" İktidar
alanın dışında kalmak onları sürekli yaralanabilir
kılar. Efendinin bir köle karşısındaki tutumu gibi
gaddarca olmasa bile onları hep bir ikilem içinde
bırakır, muhatap alınmama kaygısı ile. Bazen kamu

tarafındaki alt düzeydeki bir görevli bile bu oyuna
keyifle katılabilir. Oysa mesele ancak sembolik
alanın içindeki bir temsil sorunsalının ötesinde,
dışıyla, yani nesneleştirilen, izleri silinenlerin
karşılaştıkları şiddetle ilişkili olarak okunabilir.
Örneğin, yaşayanların hayatını tümüyle etkileyen bir
kentsel dönüşüm projesini düşündüğümüzde plan
veya proje aşamasına gelindiğinde zaten müdahale
gerçekleşmiştir. Bu aşamadan sonra projenin
eleştirilmesi bir etki yaratmaz.
TASARIM NEDEN SEKÜLER BIR YÖNETIM
MODELINE IHTIYAÇ DUYAR?

Tasarım yönetiminde sekülerlik oldukça çetrefilli
bir konudur. Çünkü zannedildiği gibi otokratik
kamu düzenleri yalnızca politik iktidarın sanata,
tasarıma, fikir üretimine müdahale etmesi şeklinde
değil, tersine sembolik sermayenin içindeki imtiyazlı
grupların iktidarın içine sızmasıyla gerçekleşir.
Otokratik tasarım ve sanat etkinliklerinde fail,
görünen özne, yani iktidar değildir, iktidar kılığına
girmiş, onun içinde saklanmış olandır.
Kamu yönetimlerinin kamusal alanı "resmi mekan"
ise mimarlığın alanı "sivil mekan"dır. "Resmi
mekan"ın temsillerin kamusal niteliği için gerekli
altyapıyı oluşturduğunu varsayabiliriz. "Sivil mekan"
ise yönetsel kararların dışındadır, eleştirel fikir ve
yaratıcılık alanıdır. Birbirlerini etkiler, dönüştürürler.
Ancak işleyişleri farklıdır. Resmi ile sivilin, bu ikisinin
örtüştüğü, iç içe girdiği rejimleri ise kapalı uçludur.
Şiddet üretir.
İktidarın temel işlevi, Foucault'un işaret ettiği gibi
yalnızca baskılar, fiziksel şiddet değil, sembolik
alandaki potansiyelsizleştirmedir. Yapabilir kılmayı
çeşitli eylemsellikler ile düzenler. Seçkincileştirici
bir düzen tesis eder. İçerici ve dışlayıcıdır, katılımı
ya öngörür ya da engeller. İktidarın bu işlevi
eylemselliklerle düzenlenir. Sembolik sermaye

sahiplerinin, "kamusal alan efendilerinin", kamu
adına imkan ve kariyer fırsatları sunanların, "katılım"
dedikleri ortam, kamu adına elde edilmiş olan
imtiyazların, iktidarla ilişkili sembolik işlevlerin,
kapasite sahiplerinin iş takip ettikleri ortamlardır.
Şiddetsiz bir sembolik alanın varlığı için seküler bir
kamu düzeninin olması gerekir. İktidarların gücüyle
sanatın, fikir üretiminin, tasarımın iç içe geçmemesi
gerekir. Bunların birbirinin içine geçmesi şiddettir,
yıkımdır. İktidarların kültür ve sanat üzerindeki
tahakkümü ayrımcılık yaratır, düşünce yasağı,
sansür üretir. Bir şiddet, bir yoksun bırakma içerir.
Bu yüzden sembolik sınıf mensuplarının, sermaye
sahiplerinin yalnızca belli bir kamu yönetimine
yakın oldukları için söylediklerinin dinlenmesi ya
da olmadıkları için dinlenmemesi, dışarıda kalması
ironiktir. Temsil sorunsalını gizler, meseleyi sembolik
sınıfın kendi içindeki bir problem gibi gösterir.
Oysa sorun yalnızca iktidarın onları dinlemesi
veya dinlememesi değil, iktidar aygıtı ile kurdukları
ilişkilerin ürettikleri bilgiyi dönüştürmesidir. Asıl
mesele sembolik işlevlerin iktidar aygıtını ayrımcı,
eşitsizlik yaratıcı, yaralayıcı, travmatik bir hale
getirmesidir.
İktidarın hayatla, sanatla, tasarımla ilişkisi bu açıdan
varoluşla ilgili bir paradoks içerir. Temsil ettiğinin
canlı olduğunu bilir ama onu ancak bir ölü olarak
kavrayabilir. Canlı olduğuna, mevcudiyetine dair
birtakım işaretler vardır. Ama yine de ölü. Çünkü iktidar
ile temsil örtüştüğünde, şehir bir hayalete dönüşür.
SORUNU IFŞA EDEN SIRADIŞI OLAYLAR

Taksim gibi bir yer, söylemek bile fazla, tıpkı bir
söylemsel pratik gibi bir anlam kazanan mekan.
Onun bu halini kavramadan, bu söylemsel pratiklerle
ilişkiyi kopararak, meydanı plastik bir nesne ya
da bir ulaşım mekanı gibi algılayan ve işleyen
bütün müdahale girişimlerinin, projelerin boşlukta
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Türkiye'nin kamusal tasarım rejiminin henüz neoklasik dünyadan kopmadığını, modernleşmediğini
düşünüyorum. Neo-klasik dünyada iktidarla sanat,
tasarım, fikir üretiminin örtüştüğü varsayılabilir.
Seçkinler, yaratıcı sınıflar politik iktidar alanının
içinde yer alırlar ve kompartımanlar halinde
ayrışırlar. Örneğin, bir kamusal alan için fikir
geliştirilecekse, kamu kararlarıyla bir proje
yapılacaksa, açık bir fikir geliştirme ortamı yoktur.
Neo-klasik devletler, iktidarla bu imtiyazlı elitin
birbirinin içine girdiği, birbirini sarmaladığı kamu
düzenleridir. Bu kamu düzenleri dışlayıcıdır;
fikir üretimi, sanat ve tasarım politik kimliklerle,
patronajla çitlenmiştir. Seküler olmayan ilişkiler
her alana, muhalif gibi gözüken topluluklara da
bulaşmıştır. Bu yüzden güncel sanat ve mimarlık
büyük sermayenin hayırseverlik alanına izole
olmuştur. Onların kamusal alana çıkmalarına izin
verilmez. Ayrıcalıklı sınıfların bir ilgi alanı, yaşama
tarzı gibi algılanır. Bu nedenle asla karışmayacak
halde, özenle birbirlerinden ayrı tutulurlar. Gönüllü
faaliyetler gibi gözüken kamusal alanlar çoğu zaman
arkalarında kamu yetkilerini, imkanlarını gizlerler.
Örneğin, gönüllü olarak katıldığınız, "görüşünüzü
almak" amacıyla davet edildiğiniz ortamlar
arkalarında ayrıcalıklı ilişkileri gizlerler. Bu yüzden
sekülerleşme, simgeselleştirme eylemliliği öznenin
kamusal alanda yalnızca varlığını ortaya koyma değil,
temsil etmenin ötesine geçme, iktidardan bağımsız
ilişkiler yaratma eylemliliği olarak tanımlanabilir.

GÜNCEL

Bu iki olaydaki sıradışılığın önemli işaretler olarak
okunabileceğini tahmin ediyorum. Kamusal
alandaki tasarımları kimlerin yapacağına, nasıl
olacağına genellikle yöneticiler karar verir. Kavuşma
Durağı’ndaki farklılık ise yönetimin mimari bir
konudaki kararları az çok birilerine delege etmiş
olması. Bu geçici, mütevazi denebilecek uygulama,
kamunun bildiğimiz "tasarım rejimi" yani kurumsal
bürokrasisi ile örtüşen bir uygulama olmadığı
için bu kadar ilgi çekmiş olsa gerek. Bu iki olayın,
besleme basının ve kurulun modern mimarlığa olan
ilgisinin önemli bir tasarım sorunsalına işaret ettiğini
söyleyebilirim.

yüzdükleri söylenebilir. Bu açıdan geçmişteki plan
ve projeleri değerlendirmek, 1980'li yıllardan beri
gerçekleştirilmeye çalışılan ulaşım çözümlerini,
AKM'nin restorasyonunu ya da yıkımını ele almak,
boşluğa bakmak gibi bir şeydir.
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Seksiyonlaşmış mekan temsilleri de hafızayı,
olmakta olanı inkar etmeyi, mimarlığı görüş
alanının dışına atmayı, meseleyi politik iktidara
bırakmayı amaçlar. Sembolik işlevin inkarı da
seküler olmayan, modernist bir iktidar içinde
gerçekleşir. Ulus-devlet sürecindeki seküler
görünümlü, iktidar bağımlısı modernlik sorunsalı
içinde yer alır. Bu yüzden Taksim, bu müstesna
temsil sahnesindeki mimari eylemsellikler,
deneyimler sürekli "saf sembolik bir pratik" olma
hali ile bir "yok-yer" olma hali arasında gidip gelir.
Bir kamusal alan olarak sürekli ya tamamen saf
bir temsil alanı olma hali ile ya da bir ulaşım ya
da geçiş alanı olma hali arasında sıkışıp kalır.
Taksim'in bugüne kadar sürekli başına gelen
budur. Bu açıdan politik iktidar ile kapalı uçlu şehir
planları, projeler üreten ulus-devletin imtiyazcı
sembolik sermayesi arasındaki işbirliklerini ve
gerilimleri simgeler. Taksim sahnesinde sergilenen
bu ikircikli eylemsellikler, seçkincileştirici imtiyaz
mücadelelerini, ulus-devletin kültürel politik
alanının nasıl yeniden üretildiğini gözler önüne
serer. Bu sekülerleşmemiş kamusal alan aynı
zamanda mimarlığın da "sıfır noktası"dır.
Örneğin, iktidara bağlı sembolik eylem olarak ne
kadar uğraşılsa, ne yapılsa Taksim Cami mimarlığın
entelektüel alanı içine taşınamaz. Çünkü bağımlı,
sekülerleşmemiş profesyonellik onu bir inşa
problematiği içinde kavrar. Bu onun zihin dünyasını
felç eder, bir fikir değil inşaat olarak temsil eder.
Böylece mimarlık, bir zihinsel eylemlilik olarak
değil, varoluşsal amacı inşaat olan, ancak onunla
varlık kazanan bir boşluk olarak gerçekleşir. Aynı
şekilde böylesine bir temsil problematiği içinde
olmayan ulaşım planlarına, projelerine, tünellere
ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, kentsel bir anlam
kazandırılamaz. Onlar da kamu aklını değil, bir
imtiyaz grubunun kendi çıkarlarını, şehrin zihin
dünyasını felç eden kapalı uçlu eylemsellikleri temsil
eder. Bu açıdan iktidara bağımlı her iki temsil biçimi
de travmatiktir çünkü her ikisinin de varoluşsal
problematiği temsil meselesinin yarattığı yarığı, krizi
ört-bas etmeye, inkar etmeye dayanır.
Taksim'deki yaşananlara temsil ve tasarımın
sekülerleşme problematiği açısından bakmaya
çalıştım. Açıkça söylemek gerekirse, bu meseleyi
ele almak için bundan daha elverişli bir alanın
olduğunu zannetmiyorum. Zaman zaman, bu
müstesna alanda Gezi eylemleri gibi neo-klasik
temsil sorunsalının nasıl sökülebileceğini ifşa
eden sıradışı olayların yaşandığına tanık oluyoruz.
Ancak ortaya çıkan bu ipucu niteliğindeki
işaretlerin, bildiğimiz "politik anlamları" dışında,
mimarlığın entelektüel dünyasında karşılığını
bulduğunu, tartışıldığını ya da tam kavrandığını
açıkçası pek düşünmüyorum.

IND [Inter.National.Design] tasarımı Kavuşma
Durağı; fotoğraflar: Hacer Bozkurt (bu sayfa ve
önceki sayfa), Okan Ulusoy (giriş sayfası)
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GIZEM KUÇAK TOPRAK 1930-2018 TARIHLERI ARASI
AÇILMIŞ OLAN MIMARI PROJELERI YARIŞMALARI ÜZERINDEN,
ÖZELLIKLE KAMUNUN FARKLI DÖNEMLER BOYUNCA FARKLI
AĞIRLIKLAR VERDIĞI YAPI TIPOLOJILERINI INCELIYOR VE
BUNLARI YARIŞMA YÖNTEMININ SÖYLEMSEL KATKILARI
ÜZERINDEN DEĞERLENDIRIYOR.
Gizem Kuçak Toprak* Türkiye
mimarlık gündeminde, mimari proje
yarışmalarının bir türlü istenen yere
gelemeyişine, getirilemeyişine
gösterilen tepkileri, ilgili süreli ve
süresiz yayınlardan, çevrimiçi
platformlardan takip edebilmek
mümkün. Oysa ki bir proje elde etme
yöntemi olarak mimari proje
yarışmaları, yarışmayı açan kurumların,
jüri üyeleri ve raportörlerin yarışmaya
verdiği değer ve tarafsızlıklarıyla orantılı
olarak oldukça nitelikli tasarımların elde
edilmesi için en iyi araçlardan biri
olarak gözükmekte. Mimari proje
yarışmaları sadece iyi bir proje elde
etmek için değil, mimarın ya da
yarışmayı açan ilgililerin söylemlerini
tartışmak ve yaymak için de bir alan
oluşturur. Bu bağlamda Türkiye’de,
geçmişten günümüze kadar hizmet
yapıları olarak toplumun bütününü
ilgilendiren yapı türlerini yeterince
kapsamadığı ve yeterli sayıda
açılmadığı düşünülen mimari proje
yarışmaları yerini 2000’li yıllarda
ihaleyle proje elde etme yöntemine
bırakıyor. Bu makale aracılığıyla
projenin niteliğinden çok bedeli
üzerinden bir değerlendirmeye tabi
tutulduğu ihale yöntemine geçişin
tespit edilmesi ve buna karşı
farkındalığın arttırılması amaçlanıyor.

doğrudan karşı tarafa verilmesi
yöntemiyle elde edilirken özel şirket
veya şirketler grubu ve kamu kurumları
tarafından yaptırılan projelerin bir
kısmı, mimari proje için mimara
yapılacak ödemeye ve yapının ihtiyaç
programına bağlı olarak doğrudan
temin ya da ihale yöntemi ile elde
edilmekte. Bir tasarım ve proje elde
etme yöntemi olarak mimari proje
yarışmaları ise hem özel şahıs1 veya
şirketler, hem de kamu kurumları
tarafından tercih edilebilecek bir
yöntem. Mimari proje yarışmaları, diğer
proje elde etme yöntemlerine göre
yarışmacılara tanınan süre içerisinde
kurumsal ve kişisel baskılardan uzak,
bağımsız bir ortamda tasarlanan
projelerin bağımsız bir jüri tarafından
değerlendirilmesinden ötürü, kentli,
yapı kullanıcısı, projeyi elde eden kişi ya
da kurum, mimar, diğer yarışma
katılımcıları, kolokyum katılımcıları
açısından kazanımlar içerir.
“Yarışma olgusu, bünyesinde
barındırdığı rekabet, özgün üretim,
karşılaştırma ve ödüllendirme esasları
ile alanında ayrıcalıklı bir yapı
oluşturmaktadır. Bu yapının belki de en
etkin niteliği mesleğimizin hemen her
boyutunu kapsayacak bir eleştiri,
sınama hatta meydan okuma zemini
hazırlanmasıdır” (Özbay 1993).

SÖYLEMSEL BIR ALAN OLARAK
MIMARLIK YARIŞMALARI

Türkiye’de mimari proje elde etme
yöntemleri, projeyi elde edecek kişi
veya kurumun yapısına, projenin
niteliksel ve niceliksel özelliklerine göre
farklılıklar gösterir. Özel şahıslar
tarafından yaptırılan mimari projelerin
çoğu, işin bir sözleşme aracılığıyla

Yarışma projeleri aracılığıyla işi veren
kişi ya da kurum alternatif çözümler
elde ederken jüri üyeleri bu alternatifler
arasında en elverişli seçeneği seçer.
Mimar ise fikir geliştirirken başka
fikirler ile rekabet ortamı içerisinde
olacağını bilir ve geliştirdiği fikirleri bu
bağlamda en üst seviyeye taşıma

gayreti içerisine girer, böylece ilerici ve
yenilikçi çözümlerin önü açılmış olur.
Yarışma sonrasında gerçekleştirilen
herkese açık kolokyumlar aracılığıyla
hem projeyle doğrudan ilişkili işveren,
tasarımcılar ve jüri üyeleri arasında bir
etkileşim ortamı yaratılır hem de
düşüncelerin disiplinlerarası bir
platformda tartışılması ve fikirlerin,
çözümlerin geniş kitlelere yayılması
sağlanır. Bu nedenle mimari proje
yarışmaları sadece elde edilecek yapıyı
değil, oluşturulan söylemler ve ortaya
atılan fikirlerle kitleleri etkileme gücüne
sahip.
Larson (1994), mimari proje
yarışmalarını mimarlar açısından elde
edilen söylemsel bir alan olarak
tanımlıyor ve gücünü mimarlık üzerine
profesyonel söylemleri izleyenler için
mimarlığın ne olduğuna dair öğretilmiş
kavramları değiştirme potansiyelinden
aldığını ifade ediyor. Ayrıca yarışmaların
yarışmacıların mimari yenilik
arayışlarına ve kariyerlerindeki
değişikliklerin etkisine postmodern
Amerika mimarlığındaki iki önemli
mimar Robert Venturi ve Michael
Graves üzerinden değiniyor. Venturi,
hiçbir zaman inşa edilmeyen Yale
Matematik Binası yarışmasını 1970’te,
Graves ise Portland’da inşa edilen
projesinin yarışmasını 1979 yılında
kazanmıştı.
Larson’nın ortaya attığı, mimari proje
yarışmalarının söylemsel bir alan
olduğuna dair düşüncesinin ele alan
Gottschling (2018) ise yarışma projeleri
üzerine yapılan çalışmaların bize farklı
perspektifler verdiğine dikkat çekiyor.
Mimari proje yarışmalarında mimarlar

kendi sanatsal iddialarını, önerilerini
diğer mimarların karşında
konumlandırır. Mimarlık pratiğinde,
mimarlık bir ifadenin bütünleyicisi
olarak var olur; mimarlık bir kolaj
gibidir, kendi hareketi boyunca izlediği
yolda parçalar bir araya gelir.
Mimari proje yarışmaları üzerinden
üretilen söyleme ilişkin Çağlar (2013)
“Mimarlık yarışmaları, sürecinde
üretilen malzeme, söylem ve biçim,
kelime ve nesne arasındaki birliği
kurma çalışmaları için çok zengin bir
kaynak ve sağlam bir zemin oluşturur.
Yarışmalar üzerinden belli bir zaman
diliminde mimarlık adına ne söylendiği
ve nasıl söylendiğini okumak olanağı
vardır. Bu okumalar mimarlık
ortamıyla, meslekten olanlarla ve
olmayanlarla iletişim kurmanın yoludur.
İletişim dilleri söylem olarak
geliştirilmeye yatkındırlar.” şeklinde bir
değerlendirme yapar.
Yarışmalar aracılığıyla belli bir zaman
diliminde mimarlık adına oluşturulan
söylemleri okuma imkanı kendini
ideolojiler ve yarışmalar arasındaki ilişki
içerisinde de gösterir. 2017 yılında
Türkiye’de yapılan bir araştırmada
(Kuçak Toprak) 1930-2009 yılları
arasında iktidarı elinde bulunduran
farklı siyasal ya da askeri yönetimlerin,
ideolojik fikirleri doğrultusunda
geliştirilecek olan yapı türlerinin bir
kısmını mimari proje yarışmalarıyla
elde ettiği tespit edildi. Örneğin; anıtın
siyasi propagandanın bir aracı haline
dönüştüğü, özellikle Cumhuriyet Halk
Fıkrasının belirlediği ilkelerin
görselleştirilmesinde ve kamuya
benimsetilmesinde anıtçılığın önemli

1930-2018 YILLARI ARASINDA TÜRKIYE’DE MİMARİ PROJE YARIŞMALARI DAĞILIMI
Yapı Tipi/Yılı

19301939

19401949

19501959

19601969

19701979

19801989

19901999

20002009

20102018

Toplam

Kamu Yapısı

9

9

22

28

32

28

18

6

19

171

Eğitim Yapısı

3

8

11

34

17

10

3

8

12 (5)

106

Kültür-Sanat Yapısı, Sosyal Alan, Sosyal Yapı

2

5

3

11

2

10

21

14

20

88

Ticaret-Sanayi Yapısı

3

2

7

7

1

2

9

4

1

36

Ulaşım Yapısı

1

1

1

1

0

5

6

1

6

22

5

3

3

3

2

3

0

0

1

20

5

7

1

0

2

6

8

8

1

38

Mezarlık

1

1

2

0

0

1

0

1

3

9

Anıt

1

4

4

6

5

6

11

0

5

42

Halkevi

5

1

0

0

0

0

0

0

0

6

Spor Yapısı

0

4

1

3

2

1

0

2

4

17

Dini Tesis

0

1

1

2

0

0

0

1

5

10

Banka Yapısı

0

0

4

0

1

0

0

0

0

5

0

0

4

29

14

4

16

1

0

68

0

0

1

1

0

0

6

30

10

48

Askeri Alan/Yapı

0

0

1

3

1

1

0

0

0

6

Kentsel Tasarım, Peyzaj-Rekreasyon Alanı

1

3

8

9

3

16

16

40

17

113

Yurt Binası

0

1

1

4

1

0

0

1

0

8

Bilim ve araştırma merkezi

0

0

0

4

0

0

1

1

5

11

Elçilik Yapısı

0

0

0

10

0

1

0

1

0

12

Kütüphane

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Gümrük Yapısı

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Fikir Projesi

0

0

1

0

0

2

2

4

85

94

Huzurevi

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

Pazaryeri

0

0

0

0

0

1

2

0

0

3

Öğrenci fikir (72)ve lisans dönemi projeleri (14)

0

0

0

0

0

0

5

0

86

91

Cephe Tasarımı

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Giriş kapısı

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

Mimarlık metni

0

0

0

0

0

0

1

0

11

12

Taşıyıcı sistem/Strüktür

0

0

0

0

0

0

2

6

2

10

Karma proje

0

3

0

0

0

0

0

6

0

9

Köprü/üst geçit

0

0

0

0

0

0

0

4

2

6

Otopark

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Yenileme projesi

0

0

0

0

0

0

0

3

1

4

Külliye

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Toplam

36

53

76

156

84

98

130

143

298

1074

Tablo 1. 1930-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Mimari Proje Yarışmaları Dağılımı4. (Değerler yaklaşık olarak verilmiştir.)

bir araç olduğu, Atatürk ve Milli
Mücadele yıllarının ana temayı
oluşturduğunun görüldüğü 1930-1950’li
yıllarda (Yasa Yaman 2011) anıtların
diğer yıllara oranla daha fazla sayıda
yarışma ile elde edildiği saptanmıştır.
Özel kesimin güçlenmesi ve
sanayileşme politikasındaki
değişiklikler, etkisini bankacılık sektörü
üzerinde de göstermiş ve özel
bankacılığın gelişmesine sebep olduğu
1950’li yıllarda (Türkiye Bankalar Birliği
2008) banka yapıları; TÜBİTAK’ın

kurulduğu 1960’lı yıllarda bilim ve
araştırma merkezi yapıları daha çok
yarışma konusu olmuş. 1960 İhtilali’nin
ardından 15 yıllık bir planlı devreye
girilmiş, bu kapsamda belirlenen sosyal
amaçlar arasında eğitimdeki sosyal ve
coğrafi engellerin kaldırılması yer aldığı
için beş yıl içinde yapılacak yatırımların
%7,1'inin eğitime ayrıldığı vurgulanmış;
bu yıllarda (Aytaç 1967) eğitim yapıları
çoklukla yarışma konusu edilmiş. Aynı
dönem dış politikada gerçekleştirilen
değişikliklerle askeri iktidar döneminde

çok yönlü dış politika izlenmesi
gerektiği kararı, ülke olarak yüzümüzü
sadece batıya değil, diğer dünya
ülkelerine de dönmemiz gerektiğine
kanaat getirince özellikle batı ülkeleri
dışındaki ülkelerde elçilik yapılarında
yarışma açılmış. İktidara gelen her yeni
siyasi oluşumla birlikte siyasi iktidarı
temsil edecek olan kamu yapılarının;
kentsel dönüşüm uygulamalarının
başladığı, yaygınlaştığı, buna paralel
olarak daha önce yerel girişimlerle
uygulanmaya başlanan katılımcı

yaklaşım ve katılım araçlarının kentsel
planlama gündeminde tartışılmaya
başlandığı, stratejik planlama yaklaşımı,
katılımcı koruma politikaları, bununla
birlikte çok aktörlü karar alma süreçleri,
sivil güçlenme gibi çabaların
yaygınlaşmaya başladığı, hızla devam
eden göç ve yerleşim alanlarına
yansıyan sosyo-ekonomik
kutuplaşmaların kentsel dönüşümün
gerekçelerini oluşturduğu dönemler
olan 2000’li yıllarda (Ataöv and Osmay
2007) kentsel tasarım projelerinin daha

11 XXI - MART 2020

Sağlık Yapısı
İdari Yapı/Ofis Yapısı

GÜNCEL - YAZI

Turizm, Konaklama,
Konut Yapısı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KISA DÖNEMLİ İŞ İSTATİSTİKLERİ İNŞAAT GÖSTERGELERİ

Garaj binaları

Müzeler ve
kütüphaneler

Okul,
üniversite ve
araştırma
binaları

Hastane veya
bakım
kuruluşları
binaları

53

234

60

1771

Yıllar / Yapı
Türleri

İletişim binaları,istasyonlar,
terminaller ve ilgili binalar

2018

Spor salonları

İbadet veya
dini faaliyetler
için kullanılan
binalar

Toplam

385

279

601

3383

2017

99

415

49

1500

335

410

584

3392

2016

54

371

42

1243

266

374

511

2861

2015

46

168

33

1136

300

354

486

2523

2014

83

203

29

1398

355

378

476

2922

2013

66

143

23

1443

277

308

435

2695

2012

55

135

19

1105

298

224

310

2146

2011

95

136

13

901

177

198

275

1795

2010

68

135

13

936

228

203

342

1925

2009

81

131

18

774

217

218

235

1674

2008

112

135

13

745

263

234

250

1752

2007

77

157

11

697

261

218

234

1655

2006

36

142

14

747

243

170

188

1540

2005

9

73

16

830

251

114

153

1446

2004

4

42

11

462

120

115

87

841

2003

7

46

15

282

95

51

96

592

2002

6

37

13

413

114

59

53

695

Toplam

951

2703

392

16383

4185

3907

5316

33837
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Tablo 2. Türkiye İstatistik Kurumu Kısa Dönemli İş İstatistikleri İnşaat Göstergeleri, Yapı Türüne Göre Alınan Yapı İzin Belgesi Sayıları (TUİK n.d.).

çok yarışma konusu edildiği
görülmekte. Öte yandan 1961 itibariyle
sosyal devlet kavramının, sağlık
hizmetleri konusunda Anayasa’nın 49.
Maddesi’nde yer alan "Devlet, herkesin
beden ve ruh sağlığı içinde
yaşayabilmesi ve tıbbi bakım görmesini
sağlamakla ödevlidir (Türkiye
Cumhuriyeti 1961)." ibaresiyle birlikte
sağlık yapılarının diğer yıllara oranla
daha fazla sayıda yarışma ile elde
edildiği saptanmıştır. Yıllar içinde
ağırlık verilen tipolojiler Tablo 1’de
görülebilir.
Türkiye’de mimari proje yarışmaları
ortamı her dönem tartışmalarla var
olageldi. Türkiye mimarlık gündeminin
takip edilebileceği süreli yayınlar2
incelendiğinde birçok değerlendirmeyle
karşılaşmak mümkün. Yapılan
incelemeler 2000’li yıllara kadar olan
süreçte mimari proje yarışmalarının
özellikle hizmet yapısı olarak
nitelendirilebilecek, toplumu doğrudan
etkileyecek politikalarla ilişkili
olanlarında, yarışma yönteminin
kazanımlarının farkında olunması
olumludur.
Tablo 1’de yer alan analiz çalışması
1930-2018 yılları arasında, yapı türüne
göre açılan yarışmaların sayısal değerini

gösteriyor. Görüleceği üzere her on
senelik periyot içerisinde açılan yarışma
sayısı artarak devam etmiş. 2010-2018
yılları arasında ise yaklaşık 298 yarışma
açılmış3. Bu artışın bir benzeri 1960’lı
yıllarda gerçekleşmiş ve kendini hizmet
yapılarında yani kamu, sağlık ve eğitim
yapılarında göstermiş. Fakat yapılan
incelemeden anlaşılacağı üzere, 2010’lu
yıllarda açılan 298 adet yarışmanın
yaklaşık %57’si öğrencilere ve
mimarlara yönelik fikir projesi
yarışması. Fikir projeleri arasında
sağlık, eğitim, ticaret, kamu yapısı, dini
yapı ve kentsel tasarım projeleri gibi
çeşitli tipler mevcut. Fikir yarışmaları
TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar
Yönetmeliği’nde, “Sorun çözme esaslı
yenilikçi arayışları, yöntemleri, yeni
araştırma, planlama, tasarım
yaklaşımlarını özendirmek amacıyla, bir
yatırıma yönelik veya düzenlenecek bir
yarışmaya temel olacak fikir, kavram ve
anlayışların ortaya konulması, temel
veri ve programların belirlenmesi ya da
mesleki konularda kamuoyu yaratılması
adına açılacak yarışmalardır. Bu
kapsamda hedeflenen, mimari proje
elde etmek değildir” (TMMOB
Mimarlar Odası n.d.). şeklinde
tanımlanmıştır. Bir fikrin geliştirilmesi,
tartışılması ve yaygınlaştırılması
açısından oldukça değerli görülen fikir

projesi yarışmaları, doğrudan proje
elde etmeyi sağlayacak olan proje
yarışmalarının önüne geçmiştir. Oysa ki
2000’li yıllar, yeni eğitim, sağlık ve
kamu yapılarının inşası açısından
oldukça önemli bir dönem.
2000-2018 yılları arasında açılan
yarışmalar incelendiğinde 19 adet
kamu, 20 adet eğitim, 7 adet ulaşım, 6
adet dini, 1 adet sağlık yapısı mimari
proje yarışması açılırken; sadece 20152018 yılları arasında yaklaşık 187 adet
sağlık, 793 adet kamu, 289 adet eğitim,
63 adet dini, 225 adet ulaşım/ulaştırma
yapısı (EKAP n.d.; Prestijprojeler n.d.)
proje ihalesi düzenlendiği tespit edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan
bilgilere bakıldığında ise devlet eliyle
elde edilme ihtimali yüksek olan
projelere verilen yapı izin belgesi Tablo
2’de listelendi. Özellikle 2000’li yıllar,
eğitim ve sağlık sisteminde yapılan
değişiklikler, kentsel dönüşümün hızla
önünün açılması, yapılan yeni yollar,
hızlı tren ağ sisteminin geliştirilmesi,
eğitim kampüsleri, şehir hastaneleri,
dini yapılar, hükümet konakları, kentsel
dönüşüm projeleri gibi projelerin
gündeme oturduğu bir dönem olarak
karşımıza çıkmakta. Özellikle büyük
kentlerin çoğu bitmeyen bir şantiye
görüntüsünde.

Bahsedilen projeler arasında yarışmaya
konu olan tek tipoloji, eğitim
kampüsleri olmuş.5 İlk açıldığı
dönemde olumlu bulunan bu süreç,
kullanılan yarışma yöntemi, aşamalı
yapısı içerisinde yarışmacılar ve jüri
üyelerinin yer değiştirmesi, elde edilen
projelerin ne olacağının belirsiz
kalması, 2012 yılında farklı gruplar
olarak toplam 33 adet ön seçimli proje
yarışmasının bir anda açılması gibi
sebeplerden kaynaklı eleştiri oklarının
hedefi haline geldi. Çimen (2014),
yaratılan durumun bir nevi seferberlik
olduğuna ve seferberlikle birlikte
hakların ve özgürlüklerin kısıtlanması
ihtimaline bu yarışmada da
karşılaşıldığına, ayrıca seri imalat
kavramının doğduğuna dikkat çeken
bir eleştiride bulunmuş.
Bu rakamlara ve artan yapı yapım hızına
bakıldığında, Türkiye Cumhuriyeti siyasi
tarihinde 2000’li yıllar yeni ideolojilerin
devreye girdiği fakat o ideolojilerin
çoğunun mekanlarının doğrudan ihale
yöntemiyle elde edildiğini görüyoruz. Bu,
nitelikli projelerin yarıştığı bir ortamdan
ziyade, projeye en az maddi değeri veren
ya da kurum tarafından belirlenen eşik
değere en yakın projelerin elde edildiği
bir yöntem. Projenin niteliği değil, bedeli
ve kurumun istekleri önem kazanmakta.

Oysa ki insanların bütün varlıklarını
etkileyen kentsel düzenin
oluşturulmasında en büyük paya sahip
olan yapıların, özellikle toplumun
bütününü ilgilendiren hizmet yapılarının
öncelikli olarak niteliklerinin tartışılması
gerekmektedir. Bu bağlamda mimari
proje yarışmalarının yeniden etkili hale
gelmesi önemsenmelidir.
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grup olarak açılmasından kaynaklı bu şekilde
değerlendirmeye alınmıştır. Çimen (2014)
tarafından ele alınan makalede 33 adet olarak
verilen sayı bu nedenle 2010-2018 yılları arasında
açılan eğitim yapıları mimari proje yarışmalarına
yansımamıştır.
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İSTANBUL BILGI ÜNIVERSITESI İÇ MIMARLIK BÖLÜMÜ,
LONDRA ROYAL COLLEGE OF ART İÇ MIMARLIK BÖLÜM
BAŞKANI PROF. GRAEME BROOKER’U ATÖLYE YÜRÜTMESI
VE DE BIR KONUŞMA YAPMASI IÇIN İSTANBUL’A DAVET ETTI.
RADIKAL MIRASLAR TEMASIYLA GERÇEKLEŞTIRILEN ATÖLYE
EMINÖNÜ’NDEKI HANLARDAN BIRINE ODAKLANIRKEN SALT
GALATA’DAKI KONUŞMA, IÇ MIMARLIĞIN GELECEĞINE DAIR
DAHA GENIŞ BIR PERSPEKTIF SUNDU. BILGI ÜNIVERSITESI İÇ
MIMARLIK BÖLÜM BAŞKANI CAN ALTAY, BROOKER ILE IÇ
MIMARLIĞIN BIR MEKANSAL DISIPLIN OLARAK MEKANLA
NASIL ILIŞKILENDIĞINE VE YAPILI ÇEVRENIN GELECEĞINE
DAIR BIR SÖYLEŞI GERÇEKLEŞTIRDI.

Can Altay: İstanbul’daki konuşmanız
ve son zamanlardaki eğitim pratiğiniz
“radikal miraslar” başlığını taşıyor. İç
mimarlık gibi sürekli mevcudun
yeniden işlenmesi ve yeniden
düzenlenmesiyle ilgilenen bir alan için
mirasın anlamı ne?
Graeme Brooker: Miras, sonraki
nesillere miras kalacak olan şeyler
olarak tanımlanabilir. Bunlar yapılar
gibi somut şeyler olabilecekleri gibi
anılar, gelenekler ve inançlar gibi soyut
şeyler de olabilir ve tümü bir kültürün
gelişiminde önemli bir rol oynar. Bu
basit yanıt, aslen bir güçlüğü ve
karmaşıklığı maskeler ki bu da aslen

neyin geride kaldığına ve de miras
bırakıldığına -geçmiş ve gelecek
nesillerin vasiyetlerine- dair kararlar,
yargılar ve değerlerle alakalıdır. Ben iç
mimarlığın, ister yapılar, nesneler,
ister anılar olsun hem somut hem de
soyut malzemelerle mevcut olanın
işlenmesi ve yeniden kullanılması ile
ilgilendiğini düşünüyorum temel
olarak. O açıdan, iç mimarlık ya da iç
mekan tasarımı, mirasın ya da
vasiyetin gelecek nesillerin eline
bırakılmak üzere nasıl
biçimlendirildiğini idrak etmemizde
çok önemli bir rol üstleniyor. İster
bina, ister gelenek, ister inançlar olsun

bir nesil olarak bizlerin diğerleri için
neyi arkamızda bırakıyor olduğumuzun
bir önemi var. Radikal kelimesini
miras ile ilintili olarak kullanıyorum
çünkü çoğunlukla mirasa dair algı,
koruma söylemleriyle ilişkilendirilen
muhafazakar, konformist ve vasiyete
dair fazlasıyla ihtiyatlı bir çağrışıma
sahip. Bu yaklaşımı “radikal”
kavramını tartışmaya dahil ederek
sorgulamakla, mirasın ne kadar
karmaşık ve sorunsallaştırılması
gereken bir sistem olduğuna ve de
yaratıcı spekülasyonlara hem
gereksinim duyan hem de onları
çağıran daha progresif bir anlayış

ihtiyacına işaret etmek istiyorum.
Radikal Miraslar, mevcut olanı sadece
yeniden kullanmanın ötesine geçen,
iddialı yaklaşımları tanımlamak için
kullandığım bir terim.
ca: Burada bir değer meselesi var diye
düşünüyorum. Konvansiyonel bakış
açısında tarihsel ya da miras değeri
belirli şeylere ya da yapılara atfedilirken
siz her şeyde ve her yerde bir değer
olduğunu öne sürüyorsunuz. Bunun
sizin için önemi ne?
gb: Değer, mevcut olanın işlenmesinin
her biçimine içkindir, bununla sadece
ekonomik değeri değil, içgüdünün,

bu sayfada
Ali Paşa Han avlusundaki detaylara odaklanan
mekansal izlek aygıtı; Edanur Köşeli, Serdil Yıldırım

GÜNCEL - SÖYLEŞİ

karşı sayfada
Thames Nehri kıyısında müze (Mudlark Müzesi),
Jiaji Shen
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yargılamanın, tesadüfün ve
malzemenin değerlerini de kast
ediyorum. Mevcut olanın yeniden
kullanıcısından sürekli olarak onu nasıl
düzenleyeceğine, zapt edeceğine ve
çoğaltacağına dair atik ve açık
olmasını talep eden tüm araçlar zaten
ortada. Bunun olması için çok özel bir
teçhizat gerekiyor sadece, ki ben bunu
duyarlılık olarak tanımlıyorum. Bu
duyarlılık, mevcut anlamlara dair
hassas kavrayış, değerin her şeyde
bulunabileceğini öngörüyor. Bu
duyarlılıkla değere bakıldığında çok
önemli ve eleştirel bir boyut daha
ortaya çıkıyor: yıkma ve baştan yapma
arzusunun olanaksızlaşması. Bu
“tabula rasa” yaklaşımının tamamen
20. yüzyıl ve modernite ile alakalı
olduğunu düşünüyorum. Bunun yerine
“tabula plena”dan yanayım. Yeni
olmayanı işlemek, her şeyin içindeki
değeri görmek ve bu değerlerle ne
yapacağını öğrenmek: 21. yüzyıl işte

bu. Çok tehlikeli bir şekilde iklimsel
zorluklarla karşı karşıyayız. Çevre
perspektifinden ister plastik, ister
bina, şehir ve hatta insanlar
konusunda olsun “tek kullanımlık”
anlayış, artık geçerli bir seçenek ya da
pozisyon değil. Yeni bina yapmak
demek tek kullanımlık yaklaşım
demek, bu açıdan mevcut olan her
şeyin içinde değer olması, uç bir
öncelik tarifliyor gibi gözükse de bunu
daha fazla göz ardı edemeyiz.
ca: Sizin çalışmanız, iç mimarlığın bir
icra alanı olarak netleşmesine büyük
katkı sağlıyor, özellikle de Sally Stone
ile birlikte bu süreci stratejiler ve
taktikler üzerinden ortaya döktüğünüz
Re-readings yayınlarıyla. Bu düşünce
yapısına nasıl eriştiğinizi paylaşır
mısınız?
gb: Kendi eğitimim boyunca iç
mekanlara ve iç mimarlığa özgü
söylemlerin olmayışından, başka

düşünme süreçlerinden, yani
mimarlıktan yararlanarak söylem
üretilmesinden bıkmıştım.
Düşündüğüm, yaptığım ya da yapmak
istediğim şeylerle bu mimarlık söylemi
pek uyuşmuyor, iç mimarlık disiplinini
resmetmekte yetersiz kalıyordu.
Sürekli olarak şu soruları
düşünüyordum: “İç mekan tasarımı
diğer mekansal pratiklerden nasıl
farklılaşıyor?”, “Kendisine ilişkin
kuramları ve tarihleri neler?”
Çoğunlukla mimari içerikten oluşan
bir diyete tabiydim. Tabi ki bunu çok
dert etmiyordum ama iç mekanlar,
sürekli opak bir ötekileştirmeye maruz
kalıyordu ve gözlerimin önünde yok
oluyordu. Yankı uyandırmış mekana
özgü sanat işlerinde ve de kuram ve
tarih söylemlerinde biraz teselli
buldum ama bunların da mekana
yerleşmeye dair anlamlı düşünce
yapılarından yoksun olduklarını
hissettim. Kendim ders vermeye

başlayınca bu durumu tekrar etmekten
kaçınmaya çalıştım ve birkaç sene
boyunca iç mimarlığı ayrıştıracak ve
görünür kılacak olduğunu
düşündüğüm içerikleri geliştirmeye
başladım. Konunun
cinsiyetleştirilmesine ve de
profesyonelleştirilmesine dair oldukça
bilgi edinmiştim, zira bunlar yayınlar,
konferanslar ve mekansal fikirler
üzerinden doğuş aşamasındalardı,
ancak konunun maddi kültürüne
eğilen süreçler, ilkeler ya da tarihi
malzemeler üzerine neredeyse hiçbir
şey bulamamıştım. O dönemlerde
ders veriyor olduğum öğrenciler de bu
meselelere açtılar, ben de fikirler,
çalışmalar ve süreçleri kayda geçirmek
için öğrenciler için bir konuşma dizisi
yapmaya kalkıştım. Düşünce yapısı, iç
mekan tasarımının içinde
konumlandığı kabukla ilişkisi ve ondan
öğrendikleri üzerinden diğer pratiklerle
nasıl ayrıştığına odaklanıyordu. O

bu sayfada
sağda: Radikal Miraslar proje önerisi, Jiaqi Li
altta: Ali Paşa Han giriş koridoruna mekansal
anlatı müdahalesi; Yaren Boğa, Burcu Özgen,
Gözde Ergül
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nedenle bu süreçleri tanımlama işi,
analize dönüştü; üzerinde tartıştığımız
çalışmalarda yaklaşımların nasıl
formüle edildiğine bakarak stratejiler
belirledik. Taktiksel öğeler de bu
düşüncelerin araçları olarak
kavranabilir. Bu konuşmalar dizisi çok
kapsamlı bir koleksiyon haline geldi ve
öğrencilerden biri onları yayınlamamı
önerdi. Bir yayıncı ile görüştüm,
benimkine benzer fikirlere sahip başka
birisinden söz etti. Bu sayede Sally
Stone ile tanıştım ve kaynaklarımızı
ortak bir havuzda birleştirip işe
koyulduk. Çalışmamız tamamen
mevcut yapıyla ilişkilenme yaklaşımları
üzerine.
ca: Verili mekanlardaki değerlere geri
dönecek olursak, içine doğduğumuz ve

bir şekilde bize miras bırakılmış olan bu
dünyaya nasıl davrandığımıza dair
anlayışımız iklimde ve genel olarak
dünyadaki belirgin değişikliklerle
birlikte yeniden biçimleniyor. Bu
bağlamda iç mimarlık neler sunabilir?
Nihayetinde daha az yeni inşa edilmiş
ve daha çok yeniden işlenmiş yapıların
olması gerektiğini, hatta olacağını
söylediniz. İç mimarlık mekansal
disiplinlerin öncüsü haline mi geliyor?
Kimin iç mekanı tasarladığına dair bir
ayrım gözetiyor musunuz?
gb: İç mekan tasarımındaki tüm
eğitim programlarının tamamında
olmasa da çoğunda içerik, yeni
programlara olanak vermesi için
mevcut yapıların yeniden
kullanılmasına odaklı. Her zaman iç
mekan tasarımının yapılı çevre için

sürdürülebilir yaklaşımların öncüsü
olduğunu öne sürerim. Benim bildiğim
kadarıyla başka hiçbir disiplin, kendi
çalışma tarzı olarak mevcut yapıların
ve malzemelerin yeniden ve yeniden
işlenmesini ortaya koymuyor. Bu
nedenle iç mimarlığın bir konu ve bir
düşünme biçimi olarak sunabilecekleri
çok, çünkü bu alanın icracıları bu
yaklaşımları anlama ve uygulama
süreçlerinde derinleşmiş bilgi ve
deneyime sahipler ve bu sayede de
etrafımızdaki dünya için geçerli ve
dayanıklı yaklaşımları keşfediyor ve
geliştiriyorlar. Genel olarak kimin iç
mekan tasarımı yapabileceği, kimin
yapamayacağı arasındaki ayrımı
çizmemeye gayret ediyorum, çünkü
bence titrler ve meslek etrafındaki
korumacı gündemler atikliği, açıklığı

ve fırsatları zapturapt altına alarak
arka plan, deneyim ve icracılarının
eğitimi üzerinden meselenin
sınırlarına meydan okunmasını
olanaksızlaştırıyor. Bence titr
korumacılığı ne geçmişte ne de şimdi
bir kalite göstergesi değil. Her birimiz
iyi ve kötü doktorlar ve avukatlara
denk geldik. Tam tersine, meseleye
katılmak, iç mekan tasarımının faaliyet
alanını ve kavrayışını genişletmek, ona
yaklaşım biçimlerini sorgulamak için
yönetmesizliği bir açık davet olarak
görüyorum. Tabi ki bu alanda eğitim
alınmasından yanayım kesinlikle; zira
kendinizi iç mekan tasarımcısı ya da iç
mimar olarak adlandırmış olmanız,
bunu başaracağınız ve alana anlamlı
bir katkıda bulunabileceğiniz anlamına
gelmiyor.

yerleşildiğini sentezler ve bu bilgiyi de
eğitimde çokça kullanırız çünkü
doğrudan maddesellik, mekan ve
mevcut olanla etkileşimle alakalıdır. Bir
yıl boyunca yaptığımız tüm
çalışmalarımızı “Yakınlıklar”,
“Yerleşimler”, “Kimlikler” başlıklı üç
aşamada değerlendiriyoruz. Bu üç
aşamalı yaklaşım, öğrencileri saha
(yakınlıklar), işgal (yerleşim),
maddesellik (kimlikler) ile tanıştırır.
Bunlar öğrenme yolculuğu için olmazsa
olmazlarımız.
ca: Eğitimde özellikle iç mekan
projelerinde çok fazla ilgi ve enerji
mevcut yapılara yeni “kullanım”
senaryoları hayal etmeye harcanıyor.
Tasarımcıların kullanım/anlatı/kurgu
jeneratörleri olmaları fikrine hayran
olsam ve kendi derslerimde de benzer
bir dinamik kurmuş olsam da iç
mekan tasarımcılarının gerçek
anlamda programın belirlenmesinde
rol alıp almadıklarını merak ediyorum.

Yeni kullanımları hayal etme
süreçlerini iç mekan tasarımı için bir
strateji ya da taktik olarak görüyor
musunuz?
gb: Yeni kullanımları hayal etmek,
anlatıyı bir gereç olarak kullanmak
bence stratejik çünkü yeni yerleşim
biçimleri, mevcudun yeniden kullanımı
ya da henüz inşa edilmekte olan iç
mekanları işgal etmek çoğunlukla
hayata geçirilebilecek senaryolar. Bu
türden kullanım anlatıları üzerinden
işgal biçimlerinden daha sonra
projenin yaklaşımında,
organizasyonunda, biçimlenişinde ve
hayata geçirilişinde faydalanılabilir.
Hazır konusu açılmışken ben biraz
uzak ve anlaşılmaz bulduğum ithal
soyutlamalardansa mevcut yapının
sunduğu anlatılarla daha çok
ilgileniyorum. Mekanların ve üzerinde
çalışılan projelerin elle tutulur ve
tutulamaz öğelerini açığa çıkarmaya
yardımcı olmakta bunların çok daha
faydalı olduğunu düşünüyorum.
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geçmiş deneyimlerle gelen çok çeşitli
öğrencilerle çalışıyorum. Bu zorluğu
seviyorum ve bunu öğrenmelerine, bilgi
birikimlerine ve onları mevcut konular
üzerinde daha anlamlı eylemlere doğru
biçimlendirecek her türden
dönüştürücü araçların kullanımına
yönelik stratejik bir yanıt olarak
görüyorum. Örneğin dil, tasarım
öğretiminde çok göz ardı edilen
konulardan biri. Bundan kastım, çok
basit bir şekilde birbirinizle nasıl
konuştuğunuz ve çalışmanızla ilintili
olarak kullanacağınız kelimelerin ne
anlama geldiği. Öğrencilerimle “Interior
Reuse” (iç mekanda yeniden kullanım)
adlı erken evrelerindeki bir araştırma
projesi olan platformda ve tasarım
stüdyosundaki işlerle mevcut yapıları
uyarlama yaklaşımlarımızdaki dili ve
kelimeleri resmetmeye çalışıyoruz.
Bunlar çok iyi araştırma kitaplarına
dönüşüyor. “Yaparak düşünme”
yaklaşımları gibi beceri araçları,
mekanın nasıl biçimlendiğini ve içine

GÜNCEL - SÖYLEŞİ

ca: İç mekan kavramı ve iç mimarlık
alanının aslında her türden yerleşimle
ve barınmayla alakalı olduğunu
düşünüyorum. Kendimizi içinde
bulduğumuz tüm sistem ve
kurumların, onlara yerleşme ve
içlerinde barınma biçimlerimizle
dönüştürülebileceğini söylerim hep.
Her ikimiz de yüksek eğitim dünyasını
işgal ediyor olduğumuz için
konuşmamızı bu bağlamda
sonlandırmak istiyorum. İç mimarlık
eğitiminde yeni ortaya çıkmakta olan
araçlar ve stratejiler neler? Çok geniş
anlamda bugün iç mimarlık eğitimine
nasıl eğildiğinize dair yaklaşımınızı
özetlemeniz gerekirse bunun ana
öğeleri neler olurdu?
gb: Eğitimde ortaya çıkan araçlar,
öğrencilerimin iç mekana
yaklaşımlarına dair seslerini
yorumlamak için ihtiyaç duydukları
desteğe göre kendi öğrenme biçimlerini
uyarlama atikliğine odaklanıyor.
RCA'deki rolümde, bize çok farklı

Spekülasyonun Ötesindeki
Stratejiler
Tasarımcıların çoğu tasarlarken eleştirel ya da
spekülatif perspektiflerle çalıştıklarını ilan etmekten
mutlu görünüyorlar. Böylesi uzak mesafeli tasarıların
tasarım pratiğinin geleceğine hitap etmeyi, böylelikle
tasarım düşüncesinin öncüleri olmayı amaçlıyor.
Bu kahinler kendilerini çoğu tasarımcının kendi
pratiklerinde odaklandığı dünyevi gelişimlerin ve basit
taleplerin zıt kutbunda konumlandırırlar.

KÜÇÜK MÜDAHALELER

Geleceğe dair böylesi ilerici bir düşünme yapısı,
çok azları için ayrılmış bir ayrıcalıktır. Gelecek
öngörüsünde bulunmak her zaman risklidir ama
geleceğin pazarlarında bir gün karşımıza çıkabilecek
senaryoları tasavvur etmek birçok açıdan tasarım
mesleğinin şahikasıdır. Bugünlerde iş şuna kadar
vardı, geleceğe dair taleplerde bulunan her şirket
bu tarz bir “geleceklendirme” üzerinde çalışan
departmana sahip ve çok sayıda tasarım okulu bunu
eğitimlerine dahil ediyor. Ne kadar spekülatif ve
vizyoner olurlarsa o kadar iyi.
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Spekülasyon ve vizyon tasarımcıların araç kutusu
için önemli ve can alıcı araçlar olsa da mesleğin bazı
yönlerini zayıflatma riskini de taşıyorlar. Tasarımcılar
ilişkiler, topluluklar ve toplumsal örgütlenmelerle
birlikte çalışırken bu mesele daha da fazla
hissediliyor. Geleceğin çok uzak noktalarına bakarken
tasarımcıların bir yandan kibir tuzaklarına düşmeleri,
öte yandan da tasarımı safi bir şiirselliğe çevirme
ihtimalleri oldukça yüksek. Bir açıdan tasarımcılar
her şeye kadir hale geliyor ve “toplumsal değişim”
gibi konulara eğilerek aslen sahip olmadıkları süper
güçleri olduğunu sanıyorlar, oysa post-itler ve
Powerpoint sunumları haricinde pek de bir uygulama
aracına sahip değiller. Diğer açıdansa tasarımcılar
gerçeklikten tamamen kopuyorlar, öyle ki halen
radikal bir fikir olan bir tasarımcının yeni bir şey
yaratabileceği fikrini ortadan kaldırıp yerine yalnızca
fikir üreten, parçaları tartışan ve hayalgücünün
gerçekliği içinde hareket eden bir rol biçiyorlar
kendilerine.
Tam da kibirle kendi aracılığından feragat etmek
arasındaki bu gerilimde tasarımcılar strateji
tarafından önerilen perspektifleri yeniden incelemeye
tabi tutabilirler. Stratejik tasarım genelikle tasarım
çalışmalarının vizyon ve planlama kısımlarını işaret
etmek için çoğunlukla tasarım departmanlarında
kullanılıyor olsa da stratejinin özünü kaçırmak
oldukça kolay, amaçlarına erişmek ise inatçı ve
rekabetçi bir iddiadır.

OTTO VON BUSCH
TASARIMCI

Bunu daha görünür kılmak için bir adım geriye
gidelim ve stratejik öğeler barındırdığını iddia eden
yönetim ve işletme gibi kardeş alanlara bakalım.

Kurumsal dünyanın stratejik yönetim ve işletmeyi
benimsemesini cepte görüyoruz ama aynı zamanda
onların “spekülatif yönetim” ya da “spekülatif
işletme”den yoksun olmalarını da doğal buluyoruz.
Spekülasyon ile strateji arasındaki farkın daha da
görünür hale gelmesi tam da yönetimin gerçekliğinde
yatıyor. Bir şirket içerisindeki işlevsel yönetim
öncelikli olarak giderlerin denetimi ve verimliliğinin
geliştirilmesiyle ilgilenir. Diğer taraftan stratejik
yönetimse kuruma genel yönelimini verir ve
organizasyonun amaçlarını belirler; bunun için de bu
amaçlara erişmek için politikalar ve planlar geliştirip
onları uygulamak için gerekli kaynakları ayırır ve
lazım olan otoriteyi kurar. Strateji gerçek iddialarda
bulunur ve amaçlarına erişmede belli oranlarda hileye
başvurabilir.
Burada tasarımcıların farkında olması gereken
önemli bir farklılık var. Spekülasyon uzağı hayal eder
ama aynı zamanda da aracılığa ya da uygulamaya
dair iddiaların çoğunu da ortaya serer; nadiren
kendisini bir gerçekliğe dönüştürmek için gerçekçi
bir plan öne sürer. Öte yandan stratejiyse yönelimi
belirler, çabaları odaklar, amaçları, organizasyonun
operasyonlarını ve planı hayata geçirmek için harekete
geçirilmesi gerekli gücü tanımlar. Bu planla strateji,
rakiplerin eylemleriyle belirlenen bir çevreye yanıt
olarak tutarlılık ya da rehberlik üretir. Mesele sadece
planlamayla alakalı değildir, aynı zamanda amaçlara
etişmek için gerekli araçların devreye sokulmasıyla
ilgilidir. Ve strateji diğer işletmelerle rekabet halinde
gerçekleşen bir uygulamadır, sürekli olarak ister pazar
payı, satış artışı isterse etki alanı ve pazar üstünlüğü
olsun sürekli bir mücadeleyi gerektirir.
Tasarımcıların buradan çıkarmaları gereken eleştirel
bir ders var, özellikle de “toplumsal değişim” başlığı
altındaki geniş kapsamlı alanda çalışırken. Strateji
güç iddiasında olmaya mecburdur. Muhalifleri ve
rakipleri haritalamak; ortaklıklar oluşturmak; kendi
konumunu güçlendirmek ve zorluklara meydan
okumak için kaynakları devreye sokmak zorundadır.
Bu senaryolar hayal etmenin çok ötesinde bir iş.
Tasarım stratejisi yalnızca spekülasyon yapmakla
yetinemez, aynı zamanda fikirlerini uygulamak için
aracılığı devreye sokulması iddiasında bulunmak, ve
bu yolla da stratejiyi hayata geçirecek olan güçleri bir
araya getirmek zorundadır. Tabi ki de vizyoner olabilir
ama aynı zamanda sonuca varan yolları da barındırır.
Strateji yalnızca şiirsel değildir ve tasarımcılar olarak
bizler onu incelemek ve pratik etmek için daha fazla
vakit harcamalıyız.
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Dünyanın Ucu

Renkler, suyun, göğün ve toprağın binbir tonu, mesafeli kalabalığın huzur verici hissi ile bir arada dünyanın
ucundaki merdivenleri tırmanıyor. Sazdan çatıların gölgesi, meltemle sarsılan yaprakların hışırtısı, tuzlu suyun
kokusu, okyanusun yalın gürültüsü… Endonezya, Bali’den bu sahne yakın ile uzağı bir kez daha düşündürüyor.
Suya bu kadar yakın olup da ona mesafeyle yaklaşan insanlar bir yana, bu kadar uzağımızdaki bir manzaraya bakıp
kendimizi orda hayal ederek mesafeleri ortadan kaldıran zihinlerimiz bir yana. fotoğraf: Cemal Emden yazı: Hülya Ertaş
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fotoğraflar: Renato Mangolin, Daniela Paoliello

Duvarlar Üzerinden Atlamak
RIO SANAT MÜZESI’NDE GEÇICI BIR YERLEŞTIRME OLARAK HAYATA
GEÇIRILEN TRANSBORDA, MÜZEYI ETRAFINDAKI KAMUSAL ALANDAN
AYIRAN CAM DUVARLARIN ÜZERINDEN ATLAYAN STRÜKTÜRLERLE
OYUNCU BIR ORTAM YARATIYOR.
Estúdio Chão

TRANSBORDA

estúdıo chão

Ya hiç duvar olmasaydı? Evimizin kapıları her zaman
açık olsaydı? Kentimiz sadece art arda dizili, sınır
konulmamış, birbirine bağlı açık mekanlardan
oluşuyor olsaydı? Birlikte yaşamak için duvarların
arkasına hapsedilme fikrini kabul etmezsek ve içinde
yaşadığımızı düşündüğümüz tehlikeden, ötekine dair
korkutucu tehditten kaçınmayı reddedersek?
Gündelik şiddet kentteki yaşamın en ağır kısmı.
Kendimizi korumak için Brezilyalı mimar Angelo
Bucci’nin deyişiyle “en derin korkularımızı” kristalleştiren
duvarlar talep ediyoruz. Bu kolektif korku inşası tüm
yerleri ele geçiriyor ve en uçucu olandan en katıya, en
kristalden en opağa kadar çeşitli formlar alıyor.

Rio Sanat Müzesi (MAR) tarafından Sanat, Demokrasi
ve Ütopya sergisi boyunca kamusal programa,
oturumlara ve performanslara olanak sağlayacak bir
alan yaratmak üzere davet edilince müzenin kamusal
mekanla sınırını oldukça esnetmeye çalıştık. Eskiden
açık ve üzeri örtülü bir meydan olan müzenin girişi,
şimdilerde insanların müzeye dahil olmaları
konusunda çok az davetkar olan cam bir duvarla
çevrili. Müzenin pilotilerini işgal eden bir dizi açık
tribün ve platform hayal ettik ki duvarları aşmak ve
kamusal mekanı etkinleştirmek mümkün olsun.
Portekizcede “dışarı taşma” anlamına gelen
TransBorda gerçekliği kışkırtmak ve hayalgücüne çağrı
yapmak için şiirsel bir gerece dönüşüyor. Rio Sanat
Müzesi’nin pilotilerinin cam duvarları arasında
ayakları ve elleri üzerinde farklı biçimlerde ve farklı
yaşlardaki bedenler bir araya geliyor. Yeni çelik
strüktürler, insanları cam duvarların üzerinden
atlamaya, tırmanma duvarı ya da kaydırak gibi çocuk
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karşı sayfada
Müzenin kamusal alanla ayrıştığı cam duvara takılı
platformlar
bu sayfada
Platformların farklı kullanımları
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TransBorda ile oluşan kullanım çeşitliliğinin olanak
verdiği kamusallıklar

oyun alanlarındakine benzeyen strüktürlerle duvarlara
meydan okumaya çağırıyor. Bu proje esasında
insanları bir yandan eğlenirken ve bu çitlenmiş
alanları kamusal olarak işgal ederken bilindik sınırları
ihlal etmeye davet ediyor.
TransBorda bir eylem çağrısı. Köprüler üretiyor,
bariyerleri ortadan kaldırıyor ve bir anlığına bile olsa
cam duvarları kabullenmeyi öğretiyor. Yerleştirme
Eylül 2018 ile Mayıs 2019 arasında yer aldı ve
mahalledeki çocuklardan ve ziyaretçilerden büyük ilgi
gördü. Müzenin yeni yönetimle birlikte çevresindeki
topluluk ve kent içinde stratejik olarak yeniden
konumlandırılmasında önemli bir girişimdi ve
kamusallığın artışında önemli bir rol üstlendi.
Yerleştirmenin kışkırtıcı geçiciliği, kamusal mekana
sanatsal bir jestle dikkat çekiyor ve mimari biçimle
insanların birbirleriyle karşılaşmalarına öncülük
ediyor, mimari araştırma alanını kendi genelgeçer
sınırlarının ötesine doğru genişletiyor.
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estudıo chão
Estudio Chão, Rio de Janeiro menşeli bir mimarlık
ve sergi tasarımı stüdyosu. 2015 yılında mimarlar
Adriano Carneiro de Mendonça ve Antonio Pedro
Coutinho tarafından kurulan stüdyo, bir masa
tasarımından müze konseptine dek çeşitlenen
ölçeklerde tasarımı kışkırtıcı ve doğrudan yanıt
bulmaktansa sorgulamanın kendisini öne çıkarmaya
çalışan bir pratik olarak görüyor. Her ikisi de farklı
ofislerde kazandığı mimarlık ve sergi tasarımı
deneyimlerini sergilerden, dans ve tiyatro sahnesi
tasarımına, iç mekan tasarımından konut, ticari ve
kamusal yapılara dek farklı ölçeklere aktarıyor.
işveren: Rio Sanat Müzesi, Rio de Janeiro, Brezilya
tasarım ekibi: Estúdio Chão (Adriano Carneiro de
Mendonça, Antonio Pedro Coutinho)
müze koordinasyonu: Eleonora Santa Rosa
(MAR yönetici müdürü)
inşaat mühendisliği: Limonge de Almeida
yükleniciler: Dorival Dantas (Serralheria
Conservolkis), João Luiz Sarti (Serralheria São
Jorge), Carlos Eduardo Ribeiro do Nascimento
(Indio)

detay kesit

plan

Çekirdeklere Takılı
SERDIVAN 441, ÇEKIRDEK ETRAFINA KONUT VE TICARI BIRIMLERI IKI
FARKLI MODÜLÜN KOMBINASYONLARIYLA YERLEŞTIREREK RITMIK BIR
DÜZEN MEYDANA GETIRIYOR.
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fotoğraflar: Alp Eren (Altkat Photography)

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde konumlanan Serdivan
441, konut ve ticari işlevleri içeriyor. Proje, iki tip
modülün kombinasyonlarının bir araya gelerek
oluşturdukları blok sistemi olarak tasarlandı.

SERDIVAN 441

thecatwork

Yapı bloklarının düşey sirkülasyonları ortada yer alırken
konut ve ticari birimler ona takılan L ve dikdörtgen tipi
modüllerden oluşmakta. Bu modüller arazi içerisinde
yapıların manzara yönelimleri, iç-dış ilişkileri, gün ışığı,
cephe hareketleri gibi etkenlere bağlı olarak her
çekirdeğe farklı bir şekilde yerleştirildi. Bu sayede
standart blok yapı sistemleri yerine farklı yaşam
deneyimleri oluşturulmak istendi. Blokların modül
kombinasyonları ve cephedeki doğal taşların, saçakların,
balkonların hareketliliği ile de tasarımda dinamiklik
sağlanması amaçlandı. Blok modüllerinin tüm cepheleri
açık bir şekilde konumlandırılarak dairelerin iç-dış ilişkisi
kuvvetlendirildi.

Yapı özelinde, yaşama mekanları ana cadde ve park
yöneliminde konumlandırıldı; yatak odaları ve ıslak
hacimler iç avluya yönlendirildi. Zemin katlarda bahçe
ile ilişkiyi pekiştirmek açısından teraslar oluşturuldu.
Teras çatılarda ise servis birimleriyle teknik
gereksinimler çözüldü.
Yapı parselinde bodrum kat bütüncül düşünülüp
otopark, kapalı havuz, sosyal tesis, depolar gibi
hacimleri barındırmakla beraber, zemin üstü yapıların
bağlantısının sağlanmasına da olanak sağlamakta.

proje adı: Serdivan 441
proje yeri: Serdivan, Sakarya
proje ofisi: Thecatwork
tasarım ekibi: Büşra Koçak / Berk Arinç /
Ufuk Polat
işveren: Remley İnşaat
ana yüklenici: Remley İnşaat
proje başlangıç yılı: 2017
inşaat başlangıç yılı: 2017
inşaat bitiş yılı: 2019
arsa alanı: 4020 m2
toplam inşaat alanı: 4500 m2
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zemin kat planı

1. - 2. kat planı

vaziyet planı

modüllerin bir araya geliş diyagramı

görünüş

kesit

tip 1 plan

tip 2 plan

YENİLEME - KARMA KULLANIM - OBERHAUSEN
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fotoğraflar: hiepler, brunier,

Üretimin İki Hali
OBERHAUSEN’DE KONUMLANAN VE KENTIN TARIHI PAZAR MEYDANINA
BAKAN YAPI, OFIS IŞLEVIYLE ÇATIDAKI TARIMSAL ÜRETIMIN YAPILDIĞI
SERAYI BIRBIRINI BESLEYECEK ŞEKLIDE BIR ARAYA GETIRIYOR.
Oberhausen’in tarihi merkezi, ekonomik yapısal
değişim ışığında merkezilik, kentsel yoğunluk ve ticari
kullanımların ötesinde kamusal mekanların nasıl
hayata geçirilebileceği sorusunu gündeme getiriyor.
Bu soruya karşılık olarak belediyenin mülk yönetim
şirketi OGM (Oberhausener Gebäudemanagement
GmbH), iki farklı işlevin kullanımını farklı bir şekilde
ele alarak birleştiren yeni bir öneri geliştirdi. Proje,
kentsel tarım olanaklarının kullanıldığı ve araştırıldığı
bir iş bulma merkezinin çatısına bir seranın entegre
edilmesiyle yapısal işlevlerin kuvvetlendirilmesini
öngörüyor. Bina teknoloji entegrasyonu, eski şehir
merkezinin pazar meydanındaki ofis yapısını tarımsal
üretim için bir kaynak haline getiriyor.
ALTMARKT OBERHAUSEN YÖNETIM BINASI VE SERASI

kuehn malvezzı

Kuehn Malvezzi, 2016’da açılan mimari tasarım
yarışmasında birinciliği elde etmişti. Peyzaj

mimarlığı ofisi Atelier le Balto ile işbirliği içinde
geliştirilen tasarım, günlük kullanımın ötesine geçerek
üçüncü bir unsuru da projelerine ekliyor. Yapıya
eklenen dikey bahçe, eski ve yeni peyzaj tipolojilerini
kamusal alanda birleştiren etkili bir kentsel planlama
kurgusu sunuyor. Ihlamur ağacı kaplı pazar
meydanından çıkan basamaklar ve platformlarla
çeşitlenen yol, sarmaşıklar ve oturma alanlarını takip
ederek çatıya ulaşıyor. Çatı katı Oberhausen tarihi
merkezinin manzarasına açılıyor ve kentin yeni
görünümü kullanıcılara ulaşıyor. Dikey bahçe, çatı
katında bulunan araştırma ve üretim serasını kentin
yukarısında konumlandırırken kent ile bağ
kurulmasına da çaba gösteriyor.
2014’te belediye üretim, çalışma ve kamusal alanları
Alltmarkt’ta kaliteli bir yaşamla bir araya getiren
sürdürülebilir bir kentsel geliştirme projesi elde etmek
amacıyla inovatif bir süreç başlattı. Marktstraße
boyunca yer alan tarihi kentsel mekanda yer alan terk
edilmiş binalar, bir lira dükkanları ve atari salonları
Oberhausen’in eski merkezindeki çöküşün
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giriş sayfasında
Çelik strüktürün kentsel bağlamla ilişkisi
önceki sayfada
üst sırada: Terasa bakışlar
altta solda: Açıklı koyulu klinker tuğla cephe
altta sağda: Çatıdan pazar meydanına bakış
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bu sayfada
Sirkülasyon alanlarını tarifleyen çelik çerçeve

göstergeleri. Gutehoffnungshütte ile birlikte
Oberhausen bir zamanlar Avrupa'nın en büyük
madencilik ve makine mühendisliği şirketlerinden
birine evsahipliği yapıyordu. 1960'larda başlayan
ekonomik değişimler kenti de olumsuz etkiledi.
Kapatılan kömür ocaklarının ardından 1990'lı yıllar ile
Gutehoffnungshütte'nin boşalan eski sanayi bölgesi,
kentin alışveriş ve eğlence alanına dönüştürüldü.
1996'da Ruhr bölgesinin çok ötesinde bilinen Centro
alışveriş merkezinin açılması, kent merkezinin tarihi
algısının kaybolmaya başladığını vurguluyordu. Bu
arkaplanda ve başlangıçta birbirine bağlı olmayan iki
durumun bir araya getirilmesiyle kent merkezine
yaşam getirecek bir kentsel dönüşüm projesi
kurgulandı. İş bulma merkezi, merkezi bir konumda
bir ofis arıyordu; Oberhausen merkezli Fraunhofer
Çevre, Güvenlik ve Enerji Teknolojisi Enstitüsü
(UMSICHT) de binalara entegre tarım için bir alanda
konseptlerini test etmek istiyordu. Oberhausen
belediyesi Alt-Oberhausen’de sürdürülebilir çalışma
ve üretim alanı yaratmak için bu iki kurumu bir araya
getirdi. Nihayetinde Federal Program “Nationale

Projekte des Städtebaus” (Ulusal Kentsel Kalkınma
Projesi) tarafından finanse edilen 2016 mimarlık
yarışmasının koşulları oluşturuldu.
Kuehn Malvezzi tarafından tasarlanan yapı, güvenli ve
de sakin bir algı oluşturarak tarihi kente ekleniyor.
Yeni bir ek oluşturulurken kullanılan tuğla cepheler,
Oberhausen'in kent peyzajına yön veren kamu
binalarına görünüm olarak katılıyor. Bu yapıların
arasında belediye binası (Ludwig Freitag, 1928), BertBrecht binası (Otto Scheib, 1928) ve günümüzde LVR
Müzesi'nin bir parçası olan Peter Behrens'in
Gutehoffnungshütte (1925) eski ana deposu yer alıyor.
Tuğla kaplama, yekpare hissi vermek yerine bilinçli
olarak çeşitlenmiş bir cephe tasarımı öneriyor.
Altmarkt'taki bu kentsel bölgenin özgünlüğü, tuğla
yapının fizikselliği ve Haas Architekten ile birlikte
tasarlanan dik çatılı seranın hafifliği arasındaki
gerilimle vurgulanıyor. Yapının düzenli formuna,
sokağın üç tarafında da bulunan seraların bağlamı
duyarlı bir şekilde yanıt verirken bütünlüğü

oluşturuyor. Yüksek arka cephesiyle net bir görünürlük
geliştirilirken, dikey bahçe sayesinde komşu yapıyla
açık, yeşil bir bağlantı sunularak iletişim kuruluyor.
Galvanizli çelik strüktür, temel boyutları bir başlangıç 
noktası olarak alıyor ve onları farklı bileşenlerle
çeşitlendiriyor: Dikey olarak ofis pencerelerinde, sera
duvarının camında ve metal kafeslerdeki bölücülerle,
yatayda ise platform çevresindeki pencere eşiklerinde
kat kat devam ediyor.
Yapıdaki açıklıklar dış görünüm ve yapısal netliği
oluşturarak yapının iç mekanlarına ferahlık hissi
veriyor. Klinker tuğla kaplamasının aksine, zemin
katta bulunan fuaye ham, saf bir görünüme sahip
olacak şekilde tasarlanmış. Binanın depo tipolojisi,
kentin gelecekteki olası gelişmelerine uyum
sağlamasıyla sürdürülebilirliği destekliyor. Ofis birimi
esnek kullanımıyla yaşam alanına dönüştürülebilirken
şehir içi yaşam ve çalışma bir araya getiriliyor.
Dikey bahçe, haftanın altı günü pazarın kurulduğu
geleneksel pazar alanı Altmarkt ile tarımsal üretimin
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gerçekleştiği çatı serası arasında net bir mekansal bağ
kuruyor. Yeşil alanın ana strüktürü, çeşitli sarmaşıklar
için kafes olarak da işlev gören, bir yandan
platformları, merdivenleri ve servis asansörünü
taşıyan açık çelik bir çerçeve sistemi. Küçük çalılar ve
yer sarmaşıkları, hem dikey bahçeye hem de iç avluya
girişi işaret ediyor. Her katta oluşturulan dikey
bahçeye yeni bitkiler ekleniyor. Katlarda konumlanan
oturma birimleri insanları hem meydanın hem de
avluda oluşturulan bahçenin tadını çıkarmaya davet
ediyor. Çatı serası, kentin ve pazar meydanının
manzarasını sunan bu yürüyüşün ardından son
konum noktası olarak balkon bölümünü öne çıkarıyor.
İç avludan devam ederek U formuna sahip çatıda
konumlanan sera, belediye tarafından işletiliyor ve
düzenli olarak herkes tarafından erişilebiliyor. Üç farklı
kentsel çözüme olanak tanıyan yapının üç tarafı iç
mekandan ayrışarak deneyimlenebiliyor. Daha önce
fizibilite çalışmalarında araştırılan ve bir yapıda ilk kez
uygulanan farklı yapı hizmetlerinin entegrasyonu, çeşitli
işlevlerin birbirlerine fayda sağlayabileceği düşüncesini

destekliyor. Örneğin ofis binasından çıkan hava, atık ısı
ve karbondioksit bitkilerin büyümelerinin
desteklenmesi için seraya yönlendiriliyor. Çatıda biriken
yağmur suları bir sarnıçta toplanıyor ve bitkileri
sulamada kullanılıyor. Eviyelerden ve lavabolardan
çıkan gri su, ofis yapısında ve dikey bahçede bulunan
tuvaletleri temizlerken servis suyu olarak işleniyor ve
yeniden kullanılıyor. Araştırma alanında bulunan bahçe
alanı için kullanımı ise araştırılıyor. Her türlü atık suyun
ayrıştırılarak toplanması, gelecekte daha da geniş
kapsamlı kullanımlara olanak sağlayacak.
Avlu, her biri yeni bakış perspektifleri sunan farklı
yükseklik seviyelerini kullanıcılarına deneyimletiyor.
Bağlayıcı çakıl yüzeyi, 60 cm'ye kadar yükseklik farkına
sahip daha kuru ve daha nemli bölgeler oluşturarak
çeşitli bitkiler için uygun yaşam alanını oluşturuyor.
Bitki seçimi, çeşitli yeşil tonların hakim olduğu bir yaz
resmi veya kahverengi tonların hakim olduğu bir kış
resmini oluşturabiliyor. Zeminden tabana yükselen
pencereleri ile iş bulma merkezinin açık fuayesinden
avluya uzanan manzara dikey bahçeyi işaret ediyor.

sol sırada: Tarımsal üretim alanından kareler
üstte: Sarmaşıklarla bezili dikey yürüyüş yolu eskizi

kuehn malvezzı
Mimarlar Simona Malvezzi, Wilfried Kuehn
ve Johannes Kuehn 2001’de Berlin’de Kuehn
Malvezzi’yi kurdular. Kamusal mekanlar, müzeler
ve sergiler, mimar, tasarımcı ve küratör olarak
çalışmakta olan bu ekibin ana odakları. Documenta
11’in, Berlin Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin
Hamburger Bahnhof’taki Friedrich Christian Flick
Koleksiyonu’nun ve Düsseldorf’taki Julia Stoschek

mimari tasarımını üstlendiler. Kuehn Malvezzi
aynı zamanda çok sayıda çağdaş ve tarihi sanat
koleksiyonunun yeniden organizasyon sürecini
tasarladı ki bunlar arasında Viyana’daki Belvedere
Müzesi, Frankfurt’taki Liebieghaus, Berlin’deki
Berggruen Müzesi ve Dekoratif Sanatlar Müzesi
ile Brunswick’teki Herzog Alton Ulrich Müzesi gibi
hassas koruma kurallarına tabi tescilli yapılar da
yer almakta.

zemin kat planı

tipik kat planı

vaziyet planı

görünüşler
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işveren: OGM Oberhausener
Gebäudemanagement GmbH
mimari proje: Kuehn Malvezzi, Berlin
proje ekibi: Margherita Fanin, Rebekka Bode,
Felix Rohde, Konstanze Beelitz, Anna Naumann,
Moritz Scheible, Francesco Pizzorusso, Martin
Löffler
yarışma proje ekibi: Karin Fendt, Peter Franz
Weber
peyzaj mimarı: Atelier Le Balto, Berlin
çatı sera konsepti: Fraunhofer Çevre, Güvenlik
ve Enerji Teknolojisi Enstitüsü (UMSICHT)
sera planı:Haas Architekten, Berlin
inşaat mühendisliği: Frankenstein Consult,
Berlin
yangın uzmanı: Hagen – Ingenieure für
Brandschutz, Kleve
bina servisleri danışmanı: HL-Technik,
Munich
yapı fiziği: Müller BBM, Gelsenkirchen
yapı gözetim mimarisi: HPP, Düsseldorf
denetim ve bilgi sistemleri: Double
Standards, Berlin

Prefabrikle Yeni Denemeler
SON DÖNEMLERDE KONUT PAZARINDAKI ARTIŞA YÖNELIK ÇÖZÜM
ARAYIŞLARIYLA GÜNDEMDE OLAN BERLIN’DE KONUMLANAN BU YENI YAPI,
PREFABRIK ÜRETIMIN AVANTAJLARINI ÇEŞITLI MEKAN ÇÖZÜMLERIYLE BIR
ARAYA GETIRIYOR.
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fotoğraflar: David von Becker

Wohnregal konutlar ve çalışma atölyelerini içeren altı
katlı bir yapı. Endüstriyel depo inşaasında yaygın
olarak kullanılan prekast beton öğeler kullanılarak inşa
edildi. Böylesi bir seri üretim inşaat tekniğinin
seçilmesinin ardında Berlin’deki konut pazarının karşı
karşıya olduğu ve birbirine zıt iki zorluğun birden
üstesinden gelinmesi amacı yatıyordu.

WOHNREGAL

far frohn & rojas

Bir yandan endüstriyel prefabrikasyon maliyetlerin
düşürülmesi ve daha kısa inşa süreleri gibi seri üretim
inşa tekniklerinin avantajlarını sunuyor ve konut
üretimindeki gittikçe artan bütçeleri kısılı tutuyor.
Diğer yandan seri üretim inşaatın otomatik olarak
içinde yaşanan birimin standartlaştırılması anlamına
geldiğine dair önyargılara karşın Wohnregal, farklı
yaşam ve çalışma atölyelerinden maksimum bir
çeşitlilik sunarak kentsel yaşam tarzlarının geniş
bantlı değişkenliğine yanıt veriyor.

Uzun kenar boyunca süreğen olarak giden TT
formlu tavanıyla prekast beton strüktür, iç mekanda
hiçbir strüktürel duvara gereksinim duymayan
cepheden cepheye uzanan temiz açıklığıyla çok
çeşitli mekanlara olanak sağlıyor. Büyük ebatlı
standart kayar kapıların da yer aldığı bir perde
duvar, cephe işlevi görüyor. Bu cephe düzeni iç
mekanın yaz aylarında çevresine açılmasına imkan
vererek yaşam alanını neredeyse bir locaya çeviriyor.
Aynı zamanda bu perde duvar gridli prekast beton
strüktürün hem içeriden hem de dışarıdan
maksimum oranda algılanmasını da sağlıyor.
mimari tasarım: FAR Frohn & Rojas
proje ekibi: Marc Frohn, Mario Rojas Toledo,
Max Koch, Ulrike vanden Berghe, Lisa Behringer,
Ruth Meigen, Martin Gjoleka, Felix Schöllhorn,
Pan Hu, Julius Grün, Erik Tsurumaki, Katharina
Wiedwald
mühendislik: IB Paasche, Leipzig
enerji danışmanı: Gerdes Hubert
Ingenieurbüro, Berlin
yangın korunum uzmanı: Ingolf Kühn,
Dresden
ıslak hacimler ve elektrik: Fa. Zwerg, Berlin
ısıtma sistemi: Fa. Joco, Berlin
yapının tamamlanma tarihi: 2019
toplam inşaat alanı: 1.087,86 m2
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2. kat planı

3. kat planı

4. kat planı

5. kat planı
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1. kat planı
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zemin kat planı

doğu cephesi görünüşü

marıo rojas
Almanya’daki RWTH Aachen University’de
mimarlık eğitimi aldı. Rio de Janeiro’da Oscar
Niemeyer için, Almanya’da GMO Architekten için
çalıştı. Meksika kentinde geçirdiği sürede BGP
Arquitectura ile bir dizi ortak proje hayata geçirdi.
FAR Frohn & Rojas’ın kurucu ortaklarından. Şili
Santiago’da Universidad Nacional Andrés Bello ve
Universidad de las Américas’ta dersler veriyor.

kuzey cephesi görünüşü

marc frohn
Almanya’daki RWTH Aachen University,
Napoli’deki Universitá Federico II’de ve
Amerika’daki University of Houston ve Rice
University’de mimarlık eğitimi aldı. OMA’da
çalıştıktan ve B&K+ Brandlhuber ile bazı ortak
projeler yaptıktan sonra FAR Frohn & Rojas’ı
kurdu. RWTH Aachen University, Los Angeles’taki
SCI-Arc ve Londra’daki Royal College of Art’ta
mimari tasarım stüdyoları yürüttü. KIT Karlsruher
Institut für Technologie’de mimari mekan ve
tasarım kürsüsünü yönetmekte.
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fotoğraflar: Stephen Goodenough

Bilgiye Açık Kapılar
CHRISTCHURCH ŞEHIR MERKEZI ILE FERIBOT TERMINALI ARASINDAKI
TARIHI ULAŞIM GÜZERGAHINDA YER ALAN WOOLSTON TOPLUM
KÜTÜPHANESI, 1871 YILINDA INŞA EDILEN VE 2010-2011 CANTERBURY
DEPREMLERININ ARDINDAN ZARAR GÖREN KÜTÜPHANENIN YERINI
ALIYOR.
Tasarım sürecinde yeniden ele alınan Woolston
Topluluk Kütüphanesi'nin Woolston’un endüstriyel
geçmişinin somut bir örneği olacağına dikkat edilerek
kullanıcılar için geçmiş ile günümüz arasında
kullanışlı bir alanın oluşturulmasına özen gösterildi.
Yapının tasarımı üç ana bölümden oluşuyor:
Kütüphane, topluluk holü ve avlu.

WOOLSTON TOPLULUK KÜTÜPHANESI

ıgnıte archıtects

Yeni yapının belki de en belirgin özelliği, kırmızı
tuğla cephesi. Doğrudan mevcut eski yapının
dokusunu hatırlatan cephenin tasarımı sahip olunan
tuğla ustalığı sürecine saygıda bulunuyor. Tuğla
cephenin etkisi, kısıtlı malzeme kullanımı (siyah çelik
ve kereste) ve geleneksel yerel mimariyi yansıtan

formun sadeliğiyle artıyor. Modern işçiliğinin
eklenmesiyle çıkıntılı tuğlaların dikey ve yatay
bağlarla ele alınması yeni cephenin kurgusunu
oluşturuyor.
Feribot Terminali'nden gelen yoldan yaklaşılırken
kütüphanenin asimetrik tuğla cephesinin aksine, dış
avlu üzerinde yükselen açık çelik kirişlerin simetrik
olgusu hissediliyor. Bu açık, ahşap kirişli tavan,
yapının bulunduğu tarihi dokunun hissini yansıtan
ve insanları avluyu deneyimlemeye davet eden
geleneksel verandalardan esinlenmiş. Avlu içerisinde
bulunan mekanın açıklığı, kullanılan ışıklarla
merkezde beliren geleneksel Japon akçaağacı
tarafından yumuşatılıyor.
İç mekanlar farklı mekan kurgularıyla kullanıcılar için
yeniden işlevlendiriliyor. Kütüphanedeki ve topluluk
holündeki camlı, çift katlamalı kapılar avluya açılırken
yapının kuzeyindeki çift katlamalı kapılar topluluk
holünü otoparka bağlıyor. Mekanlar arası kurgulanmış
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olan bu esneklik, yoğun kullanıcı grubuna hitap eden
etkinlikler için de yapıyı kitleye uygun hale getiriyor.
Yapının çağdaş tasarım değerleri ve malzeme
özellikleri, orijinal Woolston Topluluk
Kütüphanesi'nden günümüze ulaşan az sayıdaki
artifaktın incelikle projeye dahil edilmesiyle geliştirilmiş.
Yapım sırasında kullanılan malzemeler mümkün
olduğunca yerel bölgeden temin edilirken yapıda
önemli yere sahip olan kırmızı tuğlalar South Island’da
kalan tek tuğla üreticisi tarafından tedarik edilmiş.
Tüm tasarımsal projelerde olduğu gibi uzun saatler ve
ara ara hafta sonları çalışarak projeyi gerçekleştirdik.
Proje yöneticisi Adam Taylor, ortak yönetici Syzmon
Gozdzikowski ve ortak Stephen Parkes tarafından
yönetilen proje ekibi için bu pek de sıkıntı olmadı.
Ekip çalışmasının her aşaması birlikte keyifli bir
sürece dönüştü. Szymon Gozdzikowski sürece dair:
“Yapı inanılmaz bir atmosferde ortaya çıktı, bu da
sonucun bütünlüğüne yansıdı” diyor.
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proje adı: Woolston Topluluk Kütüphanesi
proje mimarları: Ignite Architects
proje alanı: 198 m2
proje yılı: 2018
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adam taylor
14 yıldan daha uzun süredir mesleki deneyime
sahip olan Adam Taylor, sağlık yapılarından
yaşlılar için bakımevlerine, ticari yapılardan eğitim
binalarına dek farklı tipolojiler üzerinde çalıştı.
Tasarıma yönelik bütüncül bir yaklaşımla projeleri
konsept sürecinden inşa aşamasına dek yürüten
Taylor, Ignite Architects’te kıdemli proje lideri
olarak çalışıyor.

szymon gozdzıkowskı
Gozdzikowski, Ignite Architects’e 2017’de katıldı ve
Christchurch’ün yeniden inşası ve dönüşümünde
rol oynamaktan heyecan duyuyor. Avrupa, Asya ve
Yeni Zelanda’daki geniş iş deneyimiyle tasarım,
belgeleme ve projeleri tamamlama konusunda
geniş bir beceri alanı var. Gozdzikowski, özellikle de
kamusal ortamların tasarımla üretilmesi konusunda
heyecan duyuyor.

ARTEMA BLUECO
Artema’nın geliştirdiği BluEco
kartuşlar 90 derece açıyla çalışarak,
konutlarda %60’a varan doğalgaz ve
elektrik tasarrufu sağlıyor. Artema
BlueEco kartuşlu armatürlerin
kumanda kolu orta pozisyondayken,
yalnızca soğuk su akıyor. Kullanıcı
istediği zaman kolu sola çevirerek
sıcak sudan yararlanabiliyor. Böylece
kombinin gereksiz yere çalışıp enerji

harcaması engelleniyor. Artema’nın
hem doğayla hem de aile bütçesiyle
dost BluEco kartuşları Q-Line,
Minimax S ve Axe S serilerindeki
lavabo ve banyo bataryalarında
kullanılıyor. Q-Line’ın BluEco kartuşlu
eviye bataryaları ise tasarrufu
mutfaklara da taşıyor.
www.artema.com.tr

HP LASERJET PRO M100 VE M200 SERİSİ
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SIMES ZIP COMFORT
Tepta Aydınlatma tarafından
temsilciliği yürütülen Simes, gömme
armatür ailesini Zip Comfort ile
genişletti. Zip Comfort, parlamayı
önleyen, açık havada en iyi
performansı sunan bir kalite sunuyor.
LED ışık kaynağını, yarattığı sistemde
geri plana konumlayan ve gömme
armatür görünümünü yenileyen Zip
Comfort, LED’in geri çekilmiş konumu
sayesinde parlamayı önemli ölçüde
azaltıyor. Verimlilik açısından hassas
değerlere sahip ürün ailesi, yüksek
performans elde etmek için
geliştirilirken, farklı boyutları ile her
türlü mimari koşula cevap veriyor.
Yuvarlak ve kare çeşitleri bulunan
gömme armatürlerin paslanmaz çelik
ve siyah alüminyum seçenekleri
bulunuyor. Farklı optik sistemleri ve
aksesuarları ile dar veya asimetrik
açılar yaratabilen ürünler, farklı lens ve
reflektör parçalarıyla da yumuşak ya da

dağınık ışık kaynağı oluşturmaya
imkan tanıyor. COP (Chip on Board)
LED özelliği ile dikkat çeken gömme
armatürler, bu özellik sayesinde daha
güçlü bir ışık veriyor ve verimliliği en
üst düzeye çekiyor. Renk oluşturma
endeksi (CRI) ise bir ışık kaynağının,
nesnelerin renk tonlarını en gerçekçi
ve doğal bir şekilde ortaya çıkarma
yeteneğini gösteriyor. Simes bu alanda
da bir ilke imza atıyor; iç mekanlar için
renk oluşturma endeksi standardı
genellikle 90 iken, dış mekan
uygulamalarında genellikle 80 veya 70
oranları kullanılıyor. Zip Comfort
ailesinin tüm versiyonları ise CRI 90’a
sahip LED kaynakları ile donatıldı.
Simes, Zip Comfort ailesi ürünlerini
4000K, 3000K, 2700K olmak üzere
toplam üç farklı renk sıcaklığı ile
sunuyor.
www.tepta.com

HP Inc. (NYSE: HPQ), HP Color LaserJet
Pro M100 ve M200 serisi yazıcılarının en
yeni modellerini piyasaya süreceğini
duyurdu. Güncellenen M100 ve M200
serileri, kullanıcılara iş ortamında
aradıkları rahatlık, güvenlik ve
performansı sunmak için tasarlandı. Yeni
HP Color LaserJet Pro M100 ve M200
serileri ile HP Smart App içerisindeki
Akıllı Görevler sayesinde kullanıcılar,
yalnızca telefonlarını kullanarak hızlıca ve
kolaylıkla baskı alabiliyor, belge
taratabiliyor ve kopyalayabiliyor.
Güncellenen bu seriler temel şifreleme ve
şifre koruma gibi başlıca güvenlik
özelliklerini içermesiyle cihaz güvenliği,
kişisel veriler ve kurumsal belgelerin
korunmasını sağlıyor. M200 serisi ayrıca
güvenlik risklerine karşı savunma
önlemlerini de güçlendiriyor. HP Color
LaserJet Pro M100 ve M200 serileri, en
yüksek baskı performansı ve her baskıda
profesyonel kalitede renk sağlayan

JetIntelligence özellikli Orijinal HP Toner
kartuşları ile birlikte geliyor. Dahili
kablosuz ve Ethernet ağ becerileri ile
M100 ve M200 daha hızlı, daha güvenilir
çift bantlı Wi-Fi bağlantıları sağlıyor.
M100 ve M200 serileri yüksek hacimli
baskı, yüksek baskı hızı ile birlikte tarama,
kopyalama ve faks seçeneklerini de
sunuyor. M200 serisi tüm bunlara ek
olarak kullanıcılara otomatik çift taraflı
baskı seçme imkanını da tanıyor. HP
Auto-on/Auto-off teknolojisine sahip yeni
M100 ve M200 serileri ENERGY
STAR®3.0 spesifikasyonlarını
karşılamayan standart model yazıcılara
kıyasla yaklaşık %35 oranında daha az
enerji tüketiyor. HP ayrıca, yazıcı
sistemlerinin Blue Angel çevreci etiket
yönergelerinin belirlediği maksimum
seviyelerin altında salınımda bulunmasını
da garanti ediyor.
www.hp.com

CRETOX CEPHE KAPLAMASI
Tasarım dünyasının yenilikçi cephe
duvar kaplama malzemesi Cretox doğal
beton panel, geleneksel döküm
betonun en ince ve en hafif halini
temsil ediyor. Cretox, brüt beton
görünümlü panel kaplama olarak
mimaride yeni bir cephe duvar
kaplamaya ismini veren marka olma
yolunda emin adımlarla ilerliyor.

terrazo ve pürüzsüz beton özelliğiyle
Bretna model Cretox kaplamaların yeni
modelleri arasında yer alıyor. Cretox
beton kaplamalar, Arkitera Mimarlık
Merkezi tarafından düzenlenen 2019 Yılı
RAF Yapı Malzemeleri yarışmasında,
‘’İnce Yapı Bileşenleri’’ kategorisinde
birincilik ödülünün sahibi oldu.
Malzemelerin performansı, özellikleri,
standartlara uygunluğu, zamana ve dış
çevre koşullarına dayanımı ve çevre
etkisi, fiziksel çevreye olan katkıları ile
değerlendirildiği yarışmada Cretox
kaplamalar iç mekan ve cephe
tasarımlarındaki işlevsel, estetik ve
dayanıklı çözümleri ile uygulandığı
projelere kattığı artı değerlerle ödüle
layık görüldü.
www.neteren.com - www.cretox.com
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Yüzeyi hamurundan renkli, özel nano
korumalı, doğrudan kullanıma hazır
ürünler gerek dış cephede, gerekse iç
mekanlarda her türlü yüzeye yapıştırma
yöntemiyle uygulanan detay çözüm
malzemesi olarak fark yaratıyor.
Koleksiyonda bulunan 50’yi aşkın renge
ek olarak, projeye uygun renk ve
dokuda üretilebilen Cretox, mimaride
brüt betona dair çalışmalarda özgürlük
sunuyor.

‘’İnsana ve Doğaya Saygı’’ felsefesi ile
üretilen Cretox doğal cephe ve duvar
kaplamaları, %100 saf çimento ve doğal
inorganik hammaddelerden üretiliyor.
Yapı sektöründe, sadece doğal ürünlerin
ulaşabildiği A sınıfı (A1 ve A2-s1-d0)
yanmazlık belgesine sahip Cretox, hiçbir
şekilde toksik ve kanserojen (polyester
fiberglas reçinesi, zehirli polimer, asbest
vb.) maddeler içermiyor. Saf bir ürün
olmasından dolayı tamamen kokusuz ve
iç mekanlarda da rahatlıkla
kullanılabiliyor. Markanın 5. yılına özel
hazırladığı birbirinden özgün modeller
cretox.com web sitesinde yerini almaya
hazırlanıyor. Dikey ve yatay olarak
kullanabilen kalıp formlu brüt beton
tasarımlarda Planx ve Lenta beton
latalar, kumlamalı ve patlamalı beton
yüzeylerde Zonit, Groove ve Waves, soft
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2020 itibariyle beş yıllık denenmişliği,
ağır iklim koşullarında sergilediği üstün
performansı ile mermer, traverten,
granit, seramik ve porselen cephe
kaplama gibi yapı sektöründe bilinen
dış cephe kaplama malzemeleri
arasında kısa sürede yerini alan Cretox
cephe kaplaması, çimento esaslı ultra
hafif doğal beton panel olarak
bilinirliğini her geçen gün artıyor.

Mucidi, üreticisi, patent ve marka
sahibi Neteren Dış Ticaret firmasının
sektördeki 15 yıllık deneyimiyle ortaya
çıkardığı, 2015 yılında patenti tescil
edilen Cretox kaplamalar 60x120 cm
seri üretim ve 125x250 cm’e kadar özel
ölçülerde üretilen panel formatında
ürünlerden oluşuyor.

HOLM
Bürotime Tasarım Ekibi tarafından yeni
işlevlere uyumlu, evrensel depolama
sistemleri oluşturmak amacıyla
tasarlanan Holm, değişen iş hayatı
dinamikleri ve kullanıcı alışkanlıklarına
kolayca entegre olabilecek modüler
detaylarıyla öne çıkıyor. Holm’un sahip
olduğu zengin ürün ailesinin incelikle
planlamış kulp, taç ve ayak detayları,
depolama sistemine özgün bir yorum
katarken montaj kolaylığı, ihtiyaca yönelik
çeşitli boyut, malzeme ve renk
seçenekleri sunmasıyla çok yönlü çalışma
mekanlarına uygun çözümler sunuyor.
Çalışma alanına göre kişiselleştirilebilen
Holm depolama bileşenleri, çalışanlar
arasındaki etkileşimi artırarak üretkenliği
destekleyen bir ortam yaratıyor. Etkinlik
merkezli modern ofislerin ihtiyaçlarına
cevap veren, modüler yapısı sayesinde
sağladığı çeşitlilik ve esneklikle yekpare
taç sistemine; dolap kapakları, locker,
çekmece ve raf gibi bağımsız elemanları

eklenebilme ve çıkarabilme olanağı
verirken farklı etkinlikler için
özelleştirilebilir alanlar yaratılmasını
sağlıyor. Bireysel depolama ihtiyacını
kişiselleştirmenin yanında, açık ofislerde
separatör görevi görerek farklı ihtiyaçlara
uygun mekanlar oluşturma, ihtiyaçlara
göre kademeli olarak genişletme fırsatı
da sunuyor. Holm modüler sistem
içerisinde yer alan tower dolaplar
çalışma alanını genişletirken
mahremiyeti destekliyor. Kullanıcının
görsel açısını kontrol etmesine olanak
tanıyan ve kişisel sınırını oluşturmasını
sağlayan Holm Tower, konfordan ödün
vermeden odaklanmayı destekliyor,
esnek bir çalışma ortamı sunuyor. Özel
ihtiyaçlara uygun boyutlarda raf ve
çekmece sistemlerinin yanında askılık
yapısı ile bireysel malzemeleri özenle
muhafaza ediyor.
www.burotime.com
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BOKSES VE CYO (CREATE YOUR OWN)
Orka Banyo, tasarımcı Sezgin Aksu
işbirliğiyle “özel tasarım” anlayışını
banyolara taşıyor. Aksu, Orka Banyo için
tasarladığı Bokses ve CYO (Create Your
Own) ürün grupları için “Bugünün
banyosunu hayal ettik, artık görmek
istemediğimiz kapalı ve saklı
banyolardan farklı olarak esnek bir yapı
tasarladık. Orka ile birlikte banyoların
tasarım algısını güçlendirecek yeni
ürünler geliştirmeye devam edeceğiz.”
dedi. Bokses koleksiyonunda geometrik
formları kullandığını söyleyen Aksu kare,
daire ve dikdörtgen gibi formların esnek
bir kullanıma ve sonsuz kombinasyona
imkan vermesiyle kullanıcıya özgürlük
sağladığını belirtiyor. Minimalist bir

sistem olarak taasarlan Bokses
koleksiyonundaki ürünlerin farklı
boyutlarıyla esneklik sağladığını söyleyen
Aksu, “Bokses’ta sistemi yaşam
alanlarının tamamına uyum sağlayacak
şekilde geliştirdik. Duvara monte bir
depolama elemanı, bağımsız bir büfe
hatta makyaj masası olabilecek bir ürün
grubu tasarladık.” diyor. CYO (Create
Your Own) koleksiyonu da dairesel
formların bağımsız yapısından yola
çıkılarak oluşturuldu. Farklı boyut ve
renkleri bir araya getiren CYO, yeni nesil
banyolar için farklı bir alternatif
oluşturmaya hazırlanıyor.
www.orkabanyo.com

VELUX BLL AWARDS KAZANANLARI AÇIKLANDI
Velux tarafından her yıl düzenlenen ve
özellikle Orta ve Doğu Avrupa
ülkelerindeki mimarları, gün ışığını
yaşamın ve konforun merkezi olarak
düşünmeleri konusunda teşvik etmeyi
amaçlayan “Velux Bringing Light to Life
- BLL” mimari proje yarışmasının
kazananları belli oldu. Bu yıl altıncısı
düzenlenen yarışmaya Bulgaristan,
Bosna-Hersek, Romanya, Sırbistan,
Makedonya, Karadağ ve Türkiye olmak
üzere yedi ülkeden toplam 125 proje
katıldı. Büyük ödülü Bulgaristan’dan
HO_RA Mimarlık, “Guest Houses”
projesiyle kazandı. Bu yıl yarışmaya ilk
kez katılan Türkiye, Kerem Piker
Mimarlık’ın “KK House” projesiyle

“Tekil evler” kategorisinin kazananı
oldu. “Toplu konutlar ve ticari yapılar”
kategorisinin kazananı “Parents’
House” projesiyle Bosna Hersek’ten
Normal Arhitektura olurken, “TadilatYenileme” kategorisinin kazananı
Sırbistan’dan “Gundulicev venac
Beograd” projesiyle Danilo NedejkovicEla Nesic ekibi oldu. Jüri üyelerinin,
katılımcı ülkelerin mimarlarından
seçildiği yarışmada jüri üyesi olarak
Türkiye’yi Erginoğlu&Çalışlar
Mimarlık’tan Kerem Erginoğlu temsil
etti Bringing Light to Life 2020 için
kayıt süreci Ekim ayında başlıyor.
https://bll.velux.com

guest houses, ho_ra mimarlık

SOHO
Silverline’ın dekoratif davlumbaz
grubuna yeni dahil ettiği ürünü Soho,
sade çizgileri, dokunmatik yüzey üzerine
yerleştirilen kontrol paneli, güçlü
performansı ve estetik duruşu ile öne
çıkıyor. A sınıfı enerji seviyesi ve çevreye
duyarlı motor teknolojisine sahip
davlumbaz, gün ışığı LED aydınlatması
ile pişirme alanı için gerekli doğal
aydınlatmayı sağlıyor. Cam alt
yüzeyindeki ince ve şeffaf dokunuş,
ışığın tüm cam yüzey boyunca

yayılmasını sağlayarak ürün üzerinde
gölge oyunları oluşturuyor. Siyah, beyaz,
gri ve vizon renk seçeneklerine sahip
Soho, 60 cm ve 80 cm ölçüleriyle farklı
boyutlardaki mutfaklara uyum sağlıyor.
Opsiyonel karbon filtresi sayesinde
havadaki kokuları hapsederek filtreleyen
davlumbaz, alüminyum kaset filtre
seçeneğiyle bulaşık makinesinde
yıkanarak kolayca temizlenebiliyor.
www.silverline.com

METALYN
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Villeroy & Boch’un yaratıcı karo
konsepti Metalyn, minimalist tarzın
temsilcisi brüt beton ve metali
porselen karolarda buluşturarak
yüzeylerde ışık oyunları yaratıyor.
Gümüş, bronz, inci, demir, çelik ve
pas olmak üzere mat tonlardaki altı
uyumlu renkte hazırlanan Metalyn’de,
hem yer hem de duvar karoları
bulunuyor. 30x60’tan 60x120 cm’e
uzanan farklı büyüklüklerdeki karolar,

metalik pas rengi üç boyutlu
geometrik desenleriyle optik bir
illüzyona yol açıyor. Metalyn’in
mozaik, çizgili ve 60x120 cm’lik
versiyonları bulunan dekorları,
mekanlara eskitilmiş hissi veriyor.
Villeroy & Boch’un karo konsepti, yalnız
evlerde değil, mağazalardan otellere tüm
ticari mekanlarda da kullanılabiliyor.
www.villeroyboch-tr.com

KASTAMONU ENTEGRE 2020 TREND
KATALOĞU’NU SUNDU
Kastamonu Entegre, son yılların
dekorasyon ve tasarım trendleri ile
kendi zengin ürün yelpazesinin
kullanıldığı çeşitli tasarım ve iç mekan
düzenleme örneklerini bir araya getiren
Trend Kataloğu’nu sektörün beğenisine
sundu. Kastamonu Entegre Trend
Kataloğu, özellikle terk edilmiş
fabrikalar, depolar ve metruk binaların
dekorasyonunda 1950’li yıllarda kendini
ifade etmeye başlayan endüstriyel
akımın, günümüz tasarım
dünyasındaki modern yansımalarını
odağına alıyor. Bugün, ev ve ofislerin
yanı sıra kahve dükkanlarının, barların,
restoranların ve butik otellerin iç
mekan tasarımında sıklıkla uygulanan
endüstriyel stilde; beton yüzeyler,
sıvasız veya tuğla duvarlar, perdesiz
camlar ya da stor perdeler dikkat
çekiyor. Metal aksesuarlar ve
aydınlatma elemanları bu alanların
dönüştürülmesinde etkili unsurlar
olarak öne çıkıyor. Değersiz
görülebilecek makineler, antika ahşap

mobilyalar, hurdalar, metal çerçeveli
objeler bu akımın ana enstrümanlarını
oluşturuyor. Pürüzlü dokular, koyu
renkler, metal sarkıt lambalar, ferforje
sehpalar, masif ahşap raflar, duvar
aplikleri, flamanlı rüstik ampuller,
yüksek tavanlar ve eskitilmiş ahşap
zeminler son zamanlarda
dekorasyonda sıkça karşımıza çıkan
endüstriyel akımın dikkat çekici ruhunu
yansıtıyor. Kastamonu Entegre’nin 50.
Yıl Serisi’ne ait dekor seçenekleri de
Trend Kataloğu’nda bir araya geliyor.
Doğal ahşap dokusunun zengin
detaylarını yansıtan görünümleriyle
Sorrento, San Marino, Pesaro,
Andorra, Valencia, San Pietro,
Richmond ve Vincenza bu özel serinin
dekorları arasında yer alıyor. Ahşap
görünümlü zarif örnekleriyle farklı
zevklere yanıt veren ürünler,
endüstriyel tarzla son derece uyumlu
bir birliktelik yakalıyor.
www.keas.com.tr

Türkiye’nin çeşitli mimarlık okullarından, mimarlık
eğitimine dair benzer dertleri olan eğitimci ve öğrencilerin
bir araya geldiği bir katılımcı buluşmanın üretimlerini
derleyen kitap, heyecanı ve enerjisiyle mimarlık eğitiminin
ve üretiminin tüm alanlarına temas eden birinci sınıf
stüdyosunu aşarak mimarlık eğitiminin tümüne dair sözler
söylüyor. Kitabı derleyen Aslıhan Şenel ve Nizam Onur
Sönmez’in giriş yazısıyla başlayan Bir Derdimiz Var! dert
beyanları, haritalamalar, buluşma günlükleri ve Tutarsız
Manifesto’suyla devam ediyor; tekil ve kapatıcı bir söylem
sunmaktansa yeni soru, tartışma ve üretimlerin açığa
çıkmasını tetikleyecek çoğul bir ifade tanımlıyor.

KITAPEVLERI VE ONLINE MAĞAZALARDA

MART 2020
… - 3 Nisan

Bauhaus Imaginista: Uzaklarda
İstanbul

Bauhaus’un kuruluşundan bir yüzyıl sonra gerçekleştirilen

Salt Beyoğlu, İstanbul

saltonline.org

Kasa Galeri, Karaköy, İstanbul

kasagaleri.sabanciuniv.edu

Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Dekanlık Konferans Salonu

www.deyap.org

Kuzguncuk İskelesi, İstanbul

turkiyetasarimvakfi.org

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve
Bilgi Merkezi Vakfı, Fatih

tr.wikimedia.org/wiki/Anasayfa

MSGSÜ Mimarlık Fakültesi
1. kat, Fen Bilimleri Enstitüsü
Seminer Odası, Fındıklı

msgsu.edu.tr/faculties/mimarlikfakultesi

bauhaus imaginista, yeni bir tasarım eğitimi ve üretiminin
önünü açan fikirleri Almanya’dan bütün dünyaya yayılan okula
güncel bir yorumlama getiriyor.

… - 4 Mart

Yoğunluk: Medium

“Medium”, çoklu kanal ışık, ses, video ve nesneler aracılığıyla
ortaya çıkarılan mekana özgü bir yerleştirme olarak sanatmekan ilişkisi üzerine yoğunlaşan, izleyici odaklı bir deneyim
öneriyor.

5-8 Mart

Yapı Günleri ‘20

Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Topluluğu (DEYAP) tarafından
bu sene beşincisi gerçekleştirilecek olan, ulusal/uluslararası
çapta İnşaat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin katılımının
hedeflendiği etkinlik.

7 Mart

Ortak Bir Yaşam Alanı Olarak
Semt

Türkiye Tasarım Vakfı tarafından organize edilen Şehir
Konuşmaları’nın bu ayki konuğu Mimar Nevzat Sayın’ın
konuşması saat 14.00’da başlıyor.

7 Mart

Kadın Görünürlüğü İçin
Vikimaraton

Art+Feminism topluluğunun, müşterek bilgi kaynaklarında
kadın görünürlüğünü artırmaya yönelik gerçekleştirdiği
Vikimaraton etkinliklerinin İstanbul ayağı.

10 Mart

11 Mart

Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar
22: Mimar – İşveren İlişkisine
Bakış: Türkiye İş Bankası ve
Çelik Alatur Örneği

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tarihi

Beyazıt Seminerleri: İnşaat
İşleri, İş Sağlığı ve Güvenliği

Beyazıt Seminerleri'nin 22. etkinliği, Dr. Öğr. Üyesi Cemil

Yüksek Lisans Programı, Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar dersi
kapsamında düzenlenen seminer dizisinin 22. oturumunun
konuğu Taybuğa Aybars Mamalı.

Akçay’ın "İnşaat İşleri, İş Sağlığı ve Güvenliği" başlıklı

İstanbul Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Z01, Fatih

mimarlik.istanbul.edu.tr

sunumu saat 10:00'da başlıyor.

18-20 Mart

Heritage İstanbul 2020

Kültürel miras alanında, sektörün aktörleri ile ortak dil
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geliştirmek, değerleri paylaşmak, geleceği tasarlamak, iletişimi
artırmak, katılımcılığı sağlamak amacıyla düzenlenen fuar.

23-24 Mart

İtalyan Tasarım Günleri

İtalyan Tasarım Günleri, "Geleceği Çizmek, Gelişim,
İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Güzellik" teması ile
gerçekleştiriliyor.

Lütfi Kırdar Uluslararası
Kongre ve Sergi Sarayı,
Harbiye
Venedik Sarayı, İtalyan Kültür
Merkezi, Salt Galata, Mongeri
Evi ve Yıldız Teknik
Üniversitesi

www.expoheritage.com

www.italiandesigndays.istanbul

Olaganustusessizve verimli
Vitocal200-S split 1s1pompas1
Vitocal 200-S hava/su IsI pompasI, d1;;
havan1n IsIsInI c;;evreci ve verimli bir ;;ekilde
kullan1r. Kendi s1n1f1ndaki en du;;uk ses
seviyesine

sahip d1;; unitesi, ustun malzeme

ve i;;c;;ilik kalitesiyle on plana c;:1kmaktad1r.Yeni
Advanced Acoustic

Design ile c;;oksessi z bir

i;;letme elde edilir. Yuksek verimi sayesinde
c;;okdu ;;uk i;;letme maliyetleri

olu ;;maktad1r.

Grafik ekranl1 ve ac;:1kmetin gosterimli
kullan1m1 kolay V itotronic kontrol paneli ile
konforlu i;;letme saglan1r . V itocom 100 LAN1
aksesuar1 ile Internete baglant1 mumkundur .

www.viessmann.com.tr
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ls1tma sistemleri ◄
Endustriyel sistemler
Sogutma sistemleri

