
COVID-19                          İSTİSNA HALİ                        PRITZKER ÖDÜLÜ                         SANJAY PURI ARCHITECTS

Akbank Akademi Yaşam Merkezi
TECE MİMARLIK

Rockefeller Sanat Merkezi
DEBORAH BERKE PARTNERS

X
XI  <  M

İM
A

R
LIK

 TA
SA

R
IM

 M
EK

A
N

  <  SA
Y

I 188  <  N
İSA

N
/M

A
Y

IS 20
20  <  C

A
A

 STU
D

IO
  <  D

EB
O

R
A

H
 B

ER
K

E PA
R

TN
ER

S  <  SA
N

JAY PU
R

I A
R

CH
ITEC

TS  <  TECE M
İM

A
R

LIK  <  CO
V

ID
-19  <  İSTİSN

A
 H

A
Lİ

        
Y İ R M İ B İ R

M İM A R L I K  TA S A R I M  M E K A N    
S A Y I  1 8 8

N İ S A N / M AY I S  2 0 2 0    
1 5   

Brüt Konsollar
CAA Studio tasarımı 
ODTÜ Yüksel Proje Amfisi

ERAY ÇAYLI
KORHAN GÜMÜŞ
LERZAN ARAS

Y A Z I L A R I Y L A



ersa 

Meliades Yonetici Masas1 
Designed by Ersa R&D+Design Team 

ersamobilya.com 



KORONAVIRÜS PANDEMIĞI VE 
MIMARLIK CAMIASI

Koronavirüs pandemiği dünyanın tamamına yayılmış ve ülkeleri 
farklı seviyelerde alarma geçirmişken kentlere ve kentlerin 
önemli parçası olan mimarlığa ne olacağı, bu pandemiden 
sonra nasıl bir dönüşüm geçireceği üzerine konuşmalar 
mimarlık camiasını sardı. Sanki tek sosyal ilişki kurma 
biçimimiz bedenen yakın durmakmış gibi sosyal mesafe olarak 
adlandırılan fiziksel mesafe kuralının mimarlığın geleceğinde 
öneme sahip olacağını düşünerek insanlar arası mesafeyi 
önceleyen tuhaf bilgisayar animasyonları ortaya sürüldü, evden 
çalışmaya bir kez başladığımız için sonuna kadar böyle olacağı 
ve evlerin artık aynı zamanda ofis olacağı spekülasyonunda 
bulunuldu, açık planların terk edileceği ve kompartmanlar 
halinde mekanların yeniden ve daha baskın formlarda 
gündeme geleceği dile getirildi. Tüm bu spekülasyonlar yeni 
bir dönemin mimarlığını, yani esasen pandemi sonrasını 
tahayyül etmekten ziyade içinde bulunduğumuz karantina 
ve fiziksel mesafelenme koşullarının uzantısı. Pandemiden 

tüm dünyanın nasıl kurtulacağı henüz net değil. Bu belirsizlik 
de pandemi-sonrasının toplumunun gereksinimlerini ve 
arzularını anlayabilmeyi de olanaksızlaştırıyor. Çözümler 
dayanışmayla, sosyal refah devletini andıran uygulamaların 
hayata geçirilmesiyle, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve 
eşitsizliklerin ortadan kaldırılamasa bile azaltılması yoluyla mı 
elde edilecek? Yoksa mevcut düzenin tüm defolarını gizlemek 
için daha ağır eşitsizliklerin ve iktidar ilişkilerinin kurulması ile 
mi? Mimarlar bu çözümlerden hangisi için çaba göstermeye 
daha teşne? Bu bağlamda bu belirsizlikte yeniliği tartışılır 
banal ve ham distopyalar üretmektense radikal tahayyüllerin 
üretimine katkıda bulunarak pandemi sonrası dünyanın 
kurulumuna dahil olmak nasıl geliyor kulağınıza? 

XXI

Yirmibir Mimarlık, Tasarım, Mekan
Puna Yayın adına sahibi ve 

genel yayın yönetmeni
yazı işleri müdürü (sorumlu)

Hülya Ertaş

yardımcı editör
Ezgi Işık

reklam sorumlusu
Tuğba Demirci Bilgin

tugba@xxi.com.tr

okuyucu ilişkileri
Damla Yiğit

damla@xxi.com.tr

kapak tasarımı
Emre Çıkınoğlu

kapak
ODTÜ Yüksel Proje Amfisi, Ankara
© Soner Şimşek, Alişan Çırakoğlu

sayfa tasarım ve uygulama
Doğukan Bilgin

web tasarımı
I-AM

web uygulama
Kenarköşe

basım yeri
İmak Ofset Basım Yayın 

Tic. ve San. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah.137. Sok. No: 12, 

Esenyurt - İstanbul 
Sertifika No: 45523

yönetim yeri
Puna Yayın

Asmalımescit Mah., Oteller Sok. 6/4 
Beyoğlu, İstanbul 34430

0212 227 1317
bilgi@xxi.com.tr

www.xxi.com.tr

genel dağıtım
Dünya Süper Veb Ofset A.Ş.

Yerel süreli yayın. Dergide yer alan 
yazı ve fotoğrafların tamamı ya da bir 
bölümü, Puna Yayıncılık’ın yazılı izni 

olmadan kullanılamaz.



İÇ
İN

D
EK

İL
ER

N
İS

A
N

/M
A

YI
S 

20
20

 - 
X

X
I 

  2

GÖRÜŞ
4 COVID-19 VE ANTROPOSEN’IN VIRALLIĞI

  Eray Çaylı / Zincirleme Reaksiyonlar

8 PRITZKER ÖDÜLLERI, VENEDIK BIENALI VE MIMARLIĞIN MARKA DEĞERI

  Lerzan Aras, mimarlığın toplumla ilişkisinin dönüşümünü ve bu  
  yaklaşımın kurumsallaşmasında bienal ve ödüllerin üstlendiği  
  rolü kaleme alıyor.

12 ACIL DURUM: YENI KÖTÜ GÜNLERDE TASARIM

  Korhan Gümüş / 
  Soru İşareti

16 YOL BITMIŞTI

  Cemal Emden / Fotoaltı

20 BRÜT KONSOLLAR

  ODTÜ Kampüsü’ne  
  yeni eklenen Yüksel  
  Proje Amfisi, kampüsün  
  genel mimari diline  
  çıplak beton cephesi ile  
  eklenirken içinde ve  
  çevresinde yarattığı  
  açıklıklarla yeni   
  sosyalleşme olanakları  
  öneriyor.

26 YENIDEN CANLANDIRAN EK

  I. M. Pei tasarımlı binanın yenilenmesi ve ona yapılan ekle  
  Rockefeller Sanat Merkezi, mevcut tasarıma saygılı ancak karşıt  
  öğelerle de ondan ayrışan nitelikleriyle sanatsal üretimi yeniden  
  canlandırıyor. 

PROJE



İÇ
İN
D
EK
İLER

3   X
X

I - N
İSA

N
/M

A
YIS 2020

32 PARKIN ALTINDAKI YAŞAM

  Proje, içinde konumlandığı kampüse yeşil alanlar ekleyerek ve  
  de kendisi de bu yeşil alanların bir parçası haline gelerek   
  çalışanların sosyal, sportif ve eğitimsel gereksinimlerine yanıt  
  veriyor. 

38 GÜNEŞLI ORGANIK DÜZEN

  İklimsel koşullara göre yapı yönelimlerinin kurgulandığı   
  Hindistan’daki Rajasthan Okulu’nda iki ana işlevi bağlayan yarı- 
  örtülü avlu, gün boyunca değişen ışık-gölge oyunlarına sahne  
  oluyor. 

42 ÜRÜN HABERLERI

SEKTÖR



N
İS

A
N

/M
A

YI
S 

20
20

 - 
X

X
I 

  4

COVID-19 ve Antroposen’in Viralliği

Koronavirüsün küresel gündeme damga vurduğu 
2020’nin Şubat ve Mart aylarında yazılan eleştiri 
yazıları arasında öne çıkan fikirlerden biri, virüsün 
doğanın kendisine zulmeden insanlıktan aldığı bir 
tür öç1 olduğu.* Aslında doğa-insan ikiliği üzerinden 
şekillenen bu gibi tepkilere son birkaç yıldır iyice 
ivme kazanmış olan Antroposen tartışmalarından 
da aşinayız. Bu tartışmalardaki ana akım pozisyon, 
Antroposen başlığı altında tartışılan ekolojinin 
politikasına dair meseleleri tam da böyle bir ikiliğin 
ışığında algılama eğiliminde. Kimileri artık adına 
“doğal” denilebilecek hiçbir şeyin kalmadığını ve 
tümünün insanlıkça biçimlendirilmiş olduğunu 
savunuyor. Kimileri de doğanın doğallığı hala 
korunabilecek ve insanlığın tam da bu nedenle 
seferber olmasını gerektiren bir varlık olduğunu öne 
sürüyor. Dolayısıyla, aralarındaki farklılıklara rağmen, 
bu gibi pozisyonların ortak zemini şu: Antroposen’e 
konu olan meselelerle boğuşurken odaklanmamız 
gereken ikiliğin insan ve doğadan ibaret olduğu. Not 
edelim: bu ikilikte bahsi geçen “insanlık” kavramı 
bazen bireyci biçimde tahayyül ediliyor (kişisel 
sorumluluk sahibi olması gereken tekil insan) bazense 
tam ters ve geniş ölçekte tüm insanlığın toplamını 
ifade eder şekilde imleniyor. İnsan-doğa ikiliğinin 
(sorgulanırken bile) bu denli ön plana çıkarılması, 
Antroposen’e konu olan meselelere eğilirken 
odaklanmamız gereken diğer bir dizi toplumsal 
ve politik düalizmi gölgeliyor ve hatta baskılayarak 
görünmez hala getiriyor. Ataerki, ırkçılık, milliyetçilik, 
sömürgecilik, kapitalizm, emperyalizm, emek karşıtlığı 
gibi somut siyasi projelerin müellifleri, uygulayıcıları ve 
savunucuları ile bu projelerin mağdur ettiği toplumsal 

kesimler ve bu kesimler arasından örgütlenerek 
söz konusu mağduriyete karşı çıkanların arasındaki 
yarılma, çatışma, çelişki ve mücadelelere değil, 
“insan” ile “doğa” arasındakilere odaklanmamızı 
telkin eden bu yaklaşıma kabaca “Antroposen siyaseti” 
adını vermek mümkün. 

Koronavirüse verilen tepkilere bakıldığında,2 
Antroposen siyaseti olarak adlandırdığım bu ana akım 
yaklaşımın alıcılarının sayısının arttığını görüyoruz. 
Naomi Klein’a kulak verirsek,3 bu artış, kriz ve felaket 
zamanlarında diğer anlardakine nazaran çok daha 
sinsice -yani kendini fark ettirmeden, hızlıca ve 
etkince- kendini kabul ettirme fırsatı bulan egemen 
siyasetlerin bir örneği. Evvelce farklı veçhelerini yine 
XXI dergisinde irdelemeye çalıştığım4 Antroposen 
siyasetinde merkezi rolü olan mekansallığın ve 
görselliğin tam da bu tür bir sinsiliğin başlıca mecrası 
olarak iş gördüğüne tanıklık ediyoruz. Bu da, sözü, 
bu yazıda tartışmak istediğim konu olan, Antroposen 
siyasetinin görsel-mekansal viralliğine getiriyor. Bu 
görsel-mekansal viralliğin COVID-19’un viralliğini 
toplumsal ve politik anlamda nasıl daha sert ve 
öldürücü kıldığını tartışmayı amaçlıyorum. Tartışmayı, 
bahsettiğim viralliğin konusu olan ve imgeleri bu 
minvalde dolaşıma giren bir dizi fiziki öğe üzerinden 
yapmak niyetindeyim. Dört başı mamur bir listeden 
çok Antroposen siyasetinin COVID-19 özelinde vuku 
bulan görsel-mekansal viralliğini irdelemenin ilk 
adımına vesile olma amacındaki bu öğeler meydan, 
balkon, raf ve maske.

MEYDAN

“Belki gerçek virüs insanlıktır ve dünya COVID-19 
aracılığıyla bizden kurtuluyordur.” Bu ve benzeri 
ifadeler eşliğinde yayılan görseller arasında başı 
çekenler dünyanın büyük şehirlerinin boş meydanları 
ve sokaklarına ilişkin olanlar. Böylesi bir görsel-
mekansal viralliğin siyasetini şöyle özetleyebiliriz: 
İnsanlık doğaya çok zulüm etti, şimdi doğa bizden 
intikam alıyor ve bu intikamın en etkili kanıtlarının 
başında da, işte, insanlığın doğaya yaptığı zulmün 
başlıca mekansal tezahürü olan kentleri bomboş 
gösteren manzaralar var. Antroposen siyaseti ile 
birebir örtüşen bu yaklaşım birkaç açıdan tehlikeli. 
Birincisi doğaya bir tür kutsallığı (bazen eylemliliği 
olan bir şahısmışçasına, bazense her şeye kadir bir 
tanrıymışçasına) atfederek asıl odaklanmamız gereken 
toplumsal ve politik sorunları görünmezleştiriyor: 
Eğer doğa intikamını böyle düzenli bir şekilde 
alacaksa, bu noktaya gelinmesine sebep olan tüm 
yapısal dinamikler aynen devam edebilir; ne de olsa 
zamanı geldiğinde doğa yine kendisini hatırlatacak 
ve dengesini kuracaktır! Yine söz konusu yaklaşım 
nedeniyle, insanlık başka hiçbir ayırıcı özelliği 
bünyesinde barındırmayan bir toplam olarak 
imleniyor ve meselede asıl sorumlulukları olanların 
dikkatimizden kaçabilmeleri sağlanıyor: “Doğaya 
hepimiz zulmettik, dolayısıyla hepimiz eşit derece 
suçluyuz!” Oysa doğanın insanlıktan aldığı intikam 
addedilen süreç, insanlığı değil öncelikli olarak zaten 
dezavantajlı durumda bulunan toplumsal kesimleri 
etkiler. Üstelik bu kesimler arasında sadece ilk akla 
gelen yoksullar, güvencesiz çalışanlar, yoksullar ya 
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da ırkçılığın mağduru olduğundan adaletli altyapı 
ve barınma imkanlarından yoksun bırakılmışlar yok. 
Aralarında, toplumsal ve politik ufkunu “evde kal!” 
sloganıyla sınırlı tutan yaklaşımın, domestisitenin 
-ya da, adına ev denilen mekanın ve olgunun- çeşitli 
kesimler için ifade ettiği gerçekliklerin arasındaki 
önemli farklılıkları silikleştirmesi nedeniyle unutulan 
ataerki mağdurları da var.5 Zira, ev, kimileri için, ev 
içi şiddet ve çocuk istismarının mekanı. “Doğanın 
insanlıktan aldığı intikam” söylemi, dolayısıyla, bu 
kesimlerin mağduriyetini de görünmezleştiriyor. 
Olanlardan tüm insanlığın sorumlu olduğuna dair 
söylem, aynı zamanda, asıl sorumlu tutulması 
gerekenlere sorumluluklarını gizleme fırsatı tanıyor 
ve asıl onların çekmesi gereken cezayı da hakkaniyetli 
olmayan bir şekilde tüm insanlığa eşit olarak dağıtıyor 
(65 yaş üstünün evde kalmasına yönelik yapılan 
düzenleme ise, bahsettiğim apolitik ve yekpare 
“insanlık” kavramının farklı niceliksel ölçeklerde 
yeniden tesis edilebildiğini gösteriyor, ki bu da 
bağışıklık sisteminin politik bir olgu olduğu -söz 
gelimi, yoksulun ve varsılın, hayatının çoğunu sağlığını 
tehlikeye atan türden işlerde işçilik yaparak geçiren ile 
geçirmeyenin süreçten farklı etkileneceği- gerçeğini 
örtbas etme riskini taşıyor).

Fakat koronavirüs temalı bu görsel-mekansallığın 
içerdiği tehlikeler yalnızca Antroposen siyasetinin 
sorunlu yanlarından aşina olduklarımız ile sınırlı 
değil. Aynı zamanda, adına kentleşme dediğimiz 
mevhumun da koronavirüs benzeri bir sorun ile 
arasında kurulabilecek bağıntıyı ve bu bağıntının 
toplumsal ve politik niteliğini de müphemleştirme 
gibi bir tehlikeyi de haizler. Örneğin, meydanların 
ve sokakların sadece fiziksellikten ibaret olmadığı, 
onların aynı zamanda protesto, örgütlenme ve muhalif 
seslerin de aracısı kılınabildiklerini unutturuyor bu 
gibi görseller. Paradoksal olarak, tam da boş bir 

mekansallığı zulmün ve intikamın delili gibi sunarken 
aslında muhalif siyasetlere zulmeden ve onlardan 
intikam alan -yani o meydan ve sokakları mesken tutan 
protestoları, dayanışmaları, örgütlenmeleri unutturan 
ve görünmezleştiren- bir yaklaşım bu. “İnsan çok 
günah işledi, kent bu günahların başlıca aracı oldu, 
doğa da şimdi intikamını alıyor!” Kentleşmeye dair 
ya hep ya hiççi bu yaklaşım bahsi geçen “günah”lara 
tüm güçleriyle karşı çıkan kesimleri de o günahların 
asıl müsebbipleriyle aynı kefeye koyması nedeniyle o 
gerçek müsebbiplerin kendilerini aklayabilmelerinin 
önünü açıyor.

Bu gibi bir yaklaşım, dahası, kentleşme ve koronavirüs 
bağıntısına dair asıl tartışmamız gereken bir dizi temel 
sorunun da arka plana itilmesini sağlıyor. “Evde kal!” 
sloganını ele alalım. Bebek sahiline yürüyüşe çıkanları 
tam da o sahile nazır evinden videoya alanlar6 kınıyor. 
Yürüyüşe çıkanların birbirleriyle aralarında yeteri 
kadar mesafeyi bırakmadıklarından dem vuruluyor. 
Tüm bunlar bağışıklık sistemi gibi akıl ve ruh 
sağlığına da en olumlu etki eden şeyler arasında açık 
havada egzersiz yapmak olduğu bilinmesine rağmen 
oluyor. Süperzenginler kendilerine ada alır7 ya da 
denize nazır evlerinde egzersizlerini yapabilirken8 
nüfusun ezici çoğunluğunun kendilerini evlerine 
kapatması bekleniyor. Oysa, meseleyi, bireylere 
sorumluluk yükleyen ve bunu da adaletsiz biçimde 
yapan bu söylemler ışığında ele almak yerine, yapısal 
ve altyapısal bir mesele olarak -bir kentleşme ve 
kentsel adalet meselesi olarak- ele alırsak bambaşka 
bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Birbirine doğru 
yürümekte olan iki kişinin aralarında bir-birbuçuk 
metrelik mesafenin bırakarak geçebilmelerine 
olanak tanımayan kaldırımlar bir kentleşme ve 
kentsel adalet problemi değil mi? Herkesin rahat 
ve erişilebilir bir şekilde yürüyüş yapabileceği yeşil 
alan ve parkların kentlerin geneline eşit bir şekilde 

dağılmamış olması yine bu tür bir problem değil mi? 
Hatta ve hatta bu yeşil alanların sadece rekreasyon 
ile sınırlı kalacak konvansiyonel parklardansa küçük 
ölçekli tarım ve bahçeciliğe olanak tanıyacak üretim 
mekanlarını içerecek şekilde düzenlenmemiş olması 
da bir kentleşme ve kentsel adalet problemi değil 
mi?** Kentleşme ve koronavirüs bağlantısını bu gibi 
problemler üzerinden tartışmak ve onların görsel-
mekansallığı üzerinden estetize etmek yerine, doğanın 
insanlıktan aldığına inanılan intikamın boş bıraktığı 
meydan ve sokaklar aracılığıyla ele almak işte tam da 
bu yüzden virüsün ölümcüllüğünü katmerlendirecek 
derecede tehlikeli.

BALKON

Balkonlardan sağlık çalışanlarına alkış tutulması 
isteniyor. Yalnızca Türkiye değil, çeşitli Avrupa 
ülkeleri9 ve Amerika Birleşik Devletleri’nde10 de 
benzer çağrılar yapılmakta. Oysa sağlık çalışanlarının 
alkışa değil, maddi bir dizi gereksinimlerinin 
karşılanmasına ihtiyaçları var. Bu gereksinimlerin 
başında maske ve benzeri koruyucu malzemelerin 
kendilerine tedarik edilmesi geliyor. Aşina olduğum 
bağlamlar olan Türkiye ve İngiltere’nin her ikisinde 
de bu tür malzemelerin sağlık personeline yeteri 
kadar tedarik edilmediği ve bu nedenle kendilerini 
korumaksızın görev yapmaya devam ettikleri ya da iki 
kişi bir maskeyi paylaşmak durumunda kalmak11 gibi 
durumlar nedeniyle diğer bir dizi zor kararı vermek 
durumunda bırakıldıları biliniyor. Eğer alkışa değil 
de bu tür somut tedariğe ihtiyaçları varsa, balkonları 
alkışın değil tam da böyle bir tedariğin eksikliğini 
vurgulayacak protesto eylemlerinin mekanı yapmak 
gerekmez mi? Hükümetlerin örtülü veya açıktan 
liderlik ettiği alkış eylemi12, Antroposen siyasetinden 
aşina olduğumuz “hepimiz aynı gemideyiz”ci bakış 
açısını yeniden üreten ve muhalefeti baskılayan 
niteliği haiz. Bu nitelik üstelik yukarıda “meydan” 
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başlığı altında andığım problemlerle de bağlantılı 
şekilde iş görüyor. Muhalif örgütlenme, protesto ve 
dayanışmanın kent mekanlarındaki varlığı zaten var 
olan durum nedeniyle geri çekilmişken görsel kültür 
anlamında da silikleştirildiği gibi, karşı çıktıkları 
egemen siyasi projelerin şimdi ev mekanının bir 
öğesi olan balkonlara kadar sirayet ettikleri görülüyor. 
Dışarıda muhalefet yapabilmenin imkansızlığı 
bir yana dursun, evde otururken dahi ana akım 
siyasete eklenmemek (balkonda alkış tutmamak) 
tu-kakalaştırılıyor.13 Ve bu siyaset kendini bu şekilde 
kabul ettirmeye devam ettiği sürece koronavirüs 
benzeri tehlikelerin daha da tehlikeli hale geleceği açık.

COVID-19 etrafındaki gelişmelerde Antroposen 
siyasetinin görsel-mekansal bir öğesi kılınan 
balkonların bu anlamdaki öneminin bir diğer açıdan 
da irdelenmesi gerekli. O da verimlilik meselesine 
dair. Balkon, herhangi başka açık alana erişimi 
olmayanların aylaklık yapabileceği yegane açık 
alanken, şimdi üretkenliğin ve verimliliğin mekanı 
kılınmış durumda. Bu üretkenlik yukarıda bahsettiğim 
ana akım siyasetin yeniden üretimi üzerinden olduğu 
gibi, daha az uğursuz görünen egzersiz gibi aktiviteler 
üzerinden de vuku buluyor. Örneğin, geçtiğimiz 
günlerde İzmit’te, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir 
apartmanın balkonlarındaki vatandaşlara topluca 
egzersiz yaptırdı.14 Burada üzerine düşünülmesi 
gereken sorun elbette egzersizin kendisi değil. 

Fakat, yukarıda işaret ettiğim kentleşme-koronavirüs 
bağıntısının açık alanların kentteki eşitsiz dağılımı 
ve niteliksizliği üzerinden ele alınmasına dair büyük 
eksiklik gibi, burada da kişilerin eve tıkılmalarını 
yumuşak bir tahakkümün konusu kılan bir yaklaşımı 
sezinlememek elde değil. Söylenen adeta şu: “Belediye 
senin ayağına kadar gelip balkonunda egzersiz 
yapmanı sağlıyor; dışarıda ne işin var!” Oysa hakça 
yaşanılan ve mekansal adaletin tesis edildiği bir 
kentte, balkon aylaklık hakkının konusu olmaya devam 
edebilmeli ve kişilerin dış mekanlara erişerek rahatça 
egzersiz yapabilmeleri sağlanabilmeli. Balkonun 
aylaklık hakkındansa bedensel disiplinin mekanı 
kılınması, ev mekanının koronavirüs etrafındaki 
gelişmeler kapsamında neredeyse tüm veçheleriyle 
kapitalist verimliliğin aracı kılınmasının15 bir 
mikrokozmosu gibi adeta.

RAF

Boş market rafları da COVID-19’u Antroposen 
siyasetine eklemleyen görsel-mekansal viralliğin 
konusu olan öğelerin başında geliyor. Uzun bir 
süredir yaşamakta olduğum İngiltere’de, elinde 
alışveriş listesi, karşısında ise bomboş raflar olan 
ak saçlı bir adamı gösteren görsel bu viralliğin en 
bilinen örnekleri arasında. Bir diğer örnek ise bir 
sağlık personelinin çektiği ve halka seslenerek “lütfen 
panik halinde alışveriş yapmayın, vardiyamız bitince 
markete gittiğimizde alacak yiyecek bulamıyoruz” 

diyerek ağladığı video.16 Raf mekansal öğesi, bu gibi 
görseller üzerinden insanlığın açgözlülüğünün kanıtı 
haline gelmiş durumda. Verilen mesaj, “sokağa 
çıkma!” ve “evde kal!” sloganlarındakiyle birebir 
örtüşüyor: “Alışverişte açgözlülük yapma yoksa senin 
yüzünden yaşlılar ölür, sağlık personeli mağdur 
olur!” Oysa bu gibi bir görsel-mekansal viralliğin 
gizlediği birçok başka çatışma ve çelişki var. Hızlıca 
saymak gerekirse: istif pratiğinin süperzenginlerin 
koronavirüsten çok daha önceleri ve rutin olarak 
uygulamakta oldukları bir pratik olduğunu biliyoruz.17 
Dahası, yaşlılar ve sağlık personeli gibi kesimlere 
gıda sağlanmasının böyle bir kriz durumunda 
devletçe ve bedelsiz gerçekleştirilmesi gerekmez 
mi? Benzer boş raf görsellerinin henüz birkaç yıl 
önce günümüz neoliberalizminin başlıca müellifi 
olanlarca ehven-i şer ilan edilen Küba,18 Venezüela,19 
İran20 gibi ülkelerdeki sistemlerin çöküşünün kanıtı 
olarak dolaşıma girmesi de bu bağlamda akıllara 
gelmeli. Aynı mekansal öğenin, şimdi ise, insanlığın 
açgözlülüğünün kanıtı olarak algılanması bekleniyor. 
Oysa ilkindeki boş raflara bakınca neoliberal 
dünyanın söz konusu ülkelere uyguladığı ambargoları 
görmemiz, ikincisine bakıncaysa halkının öncelikli 
olarak korunması gereken yaşlılar ve sağlık personeli 
gibi kesimlerine bakma yükümlülüğünü tamamen 
terk eden hükümetleri görebilmemiz gerekiyor. Tarihi 
yüzyıllara yayılan ve başlıca sorumluları apaçık ortada 
olan kapitalizm, sömürgecilik ve yayılmacılık gibi 
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süreçlerin tüm sorumluluğunun şimdi vergi verdikleri 
hükümetlerce başıboş bırakılan ve koronavirüs gibi 
krizlere verebilecekleri tepkiler sistemin kendilerine 
tanıdığı sınırlı seçeneklerden ibaret olan21 bireylerin 
omzuna yüklemenin aracı kılınan boş raflar, işte bu 
nedenle koronavirüsü daha da tehlikeli kılan türden bir 
görsel-mekansal viralliğin konusu.

MASKE

COVID-19 etrafındaki tartışmalarda Antroposen 
siyasetinin görsel-mekansal viralliğinin aracısı 
kılınan öğeler arasında son bahsetmek istediğim 
öğe de maske. Maske, onu takmayanları sertçe 
kınayanlardan tutun da bu gibi kişiler yüzünden 
birilerinin öleceğine dem vuranlara kadar birçok 
kesimin koronavirüse dair dillendirmekte olduğu 
toplumsal eleştirinin merkezinde. Maske takanların 
bir kısmının bunu kendilerinde virüs olduğu için 
değil diğer bireyler kendilerine yaklaşmasın diye 
yaptıkları biliniyor. Tüm bunlarla eş zamanlı olarak 
maske fiyatları almış başını gidiyor (henüz iki 
gün önce bizzat tanıklık ettiğim üzere, Londra’da 
tanesi 8 sterlinden yani 60 liradan satılıyordu). 
Tek kullanımlık olmasına rağmen bu denli fiyatlı 
bir nesne olan maske insanların birbirlerinden 
duyduğu korkunun ya da birbirlerini kınamalarının 
vesilesi haline gelmiş durumda. Tüm bu karmaşa 
arasında sorulmayan sorular ise şunlar: Güney Kore 
vakasının bize gösterdiği gibi,22 virüsün yayılmasını 
asıl önleyecek olan maske değil test yapmak ise, 
neden hala yaygın biçimde test yapılmıyor? Şayet 
maske virüsün yayılmasını önlemekte başlıca role 
sahipse, o halde neden maskeler düşük ücretli ve 
hatta ücretsiz olarak dağıtılmıyor? Ve hatta, tanıklık 
etmekte olduğumuz gibi, neden ihtiyacı olan herkese 
(ve özellikle de bağışıklık sistemi güçsüz olanlar ya da 
sağlık personeli gibi öncelikli kesimlere) yetecek kadar 
maske yok?23 Maske takmayan herkes gerçekten de 
umarsız olduğu için mi takmıyor? Yoksa, kullan-at 
esasıyla tüketilecek bu nesnenin tanesine örneğin 
8 sterlin verecek gücü olmadığından takmıyor 
olabilir mi? Peki, maskeler, henüz yakın geçmişte 
toplumsal muhalefetin kullandığı bir aksesuar 
oldukları durumlarda yasaklanmış24 ya da müebbetlik 
davaların konusu edilmişlerken,25 tam da bu yasakçı 
ve baskıcı yaklaşımları sergileyen otoritelerce şimdi 
maske takmanın öneminden26 dem vurulmasına 
ve takmayanın ölümlerden sorumlu olduğunun ima 
edilmesine ne demeli?

EZCÜMLE

Koronavirüs doğanın insanlıktan aldığı bir intikam 
falan değil. Somut ve şedit toplumsal ve politik 
süreçlerin ve belirli eylemliliklerin kesişim noktasından 
ortaya çıkan ve toplumun belirli kesimlerini diğerlerine 
göre çok daha sert etkileyen bir virüs. Ve COVID-
19’un bu özelliğini görmezden gelen her yaklaşım 
-örneğin onun mekansal ve görselliğini Antroposen 
siyasetine eklemlenen şekilde viralleştirenler- virüsü 
daha da ölümcül kılan etkiye sahip. Bu ölümcül etki 
ise hepimizin suçu değil. Ancak, bu anlamda suçlu 
olanların ve sorumlu tutulması gerekenlerin vereceği 
hesabı onlardan sormak hepimizin farklı düzeylerde 
de olsa sergileyebileceği eylemlilik dahilinde. Ne 

mutlu ki, bu tür bir eylemliliğin mecrası olabilecek ve 
sorumluluğu adına “insanlık” denen topluma haksızca 
eşit dağıtan veya bireylere yükleyen yaklaşıma panzehir 
olabilecek kanallar da mevcut. Çeşitli dayanışma ağları 
ve semt örgütlenmeleri27 gibi oluşumlar bunlara 
örnek. Bu oluşumlara dahil olmak elzem. Ve bir 
yandan COVID-19’un gündeme getirdiği lojistik ve 
teknik aciliyetlerle öncelikli olarak baş ederken, öte 
yandan da bu oluşumların ufuklarını ve gündemlerini 
ekolojinin politikasının kentleşme ve domestisite 
gibi mekansal olgular üzerinden nasıl yeniden 
ele alınabileceği konusuna odaklanacak şekilde 
genişletmeye şimdiden sunulmaya başlanacak katkı, 
virüslerin asıl aşısı. 

NOTLAR

* Benzer bir pozisyon ayakları en yere basar bildiğimiz yorumcular 

tarafından dahi dile getirilir hal almış durumda. Örneğin, David 

Harvey dahi, “COVID-19’un 40 yıldan fazladır süren şiddetli 

ve düzensiz neoliberal hafriyatçılığa karşı doğanın bir intikamı 

olduğunu”28 söyledi. Elbette Harvey’i bu şekilde alıntılarken kendisine 

haksızlık etmek istemem. Zira alıntılanan yazısında doğanın 

intikamına dair sarf ettiği bu cümleyi metaforik olarak kullandığını 

söylüyordu. Ve dahası, yazı, koronavirüsün kapitalizm, neoliberalizm 

ve benzeri çok daha somut toplumsal ve politik olgularla olan 

bağıntısına nüanslı bir yaklaşımı da geliştiriyordu ki yaptığım alıntıda 

da neoliberalizm vurgusu var. Fakat yine de alıntıladığım cümleye 

benzer ve “doğanın intikamı”ndan dem vuran ifadelerin eleştiriye 

tabi tutulmasının aciliyetine inanıyorum. Zira, metaforik olarak 

dillendirilseler dahi, sorunlu yanları baki. Metaforlar ciddidir ve 

ciddiye alınmayı gerektirir -“doğanın insanlıktan intikamı” gibi akılda 

kalıcılığı ya da dikkat çekiciliği yüksek olanlar ve tam da bu özellikleri 

nedeniyle başlıklara taşınmaya meyilli olanlar başta olmak üzere. 

Nitekim, Harvey aynı yazının başka bir yerinde de, “kültür, ekonomi 

ve günlük yaşamın dışında ve ayrı duran bir ‘doğa’ fikrini reddettiğini” 

söylüyor ve “bir mutasyonun hayatı tehdit edici hale gelip gelmeyeceği 

durumlar insan eylemlerine bağlıdır” diyor. Yekpare bir “insanlık” 

fikrine gönderme yapan ve doğanın onunla bütünleştiğini söylemek 

suretiyle doğayı da benzer bir yekpareliğin konusu kılan bu gibi 

pasajlarda da, yine, koronavirüs benzeri meselelere dair analizlerin 

odaklandığı ikiliklerin arasında doğa-insan ikiliğinin diğerlerine baskın 

çıkmasının barındırdığı sorunların bir örneği ile karşılaşıyoruz.

** Üretime yönelik bu gibi bir tartışmanın yapılmaması bir yana 

dursun, geçtiğimiz günlerde benzer üretimin başlıca mekanlarından 

olan kent bostanlarının talanına da devam edildiği -İstanbul’un 

Tarihi Yarımadası’ndaki bir bostan özelinde- görüldü. Bu da 

kentleşme-koronavirüs bağlantısını doğru algılanmasının ne denli 

hayati olduğunu kanıtlayan bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Yine 

konumuzla alakasız olmayan bir gelişme de, aralarında koronavirüs 

nedeniyle su faturalarının tahsilat işlemlerini bir süreliğine durduran 

Batman Belediyesi’nin de olduğu sekiz HDP’li belediyeye 23 Mart 

2020 tarihinde kayyum atanması29 oldu. Görünen o ki, koronavirüs ve 

kent politikaları arasında ayakları yere basan ve uzun erimli ilişkilerin 

kurulmaması bir yana dursun, bu ilişkinin kurulmasına ön ayak 

olabilecek nüveleri de baskılayan yaklaşımlarla karşı karşıyayız.
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Lerzan Aras  3 Mart 2020… Yerel saat 
ile 17:00’de mimarlık camiasının en 
prestijli ödülü olarak kabul edilen Pritzker 
Ödülü’nün 2020 senesi kazananı belli 
oldu. 2018 yılında Venedik Mimarlık 
Bienali’nin de küratörlüğünü yapan ve 
mimarlığın “anlam ve özgürlük” içeren 
bir mekan tasarlama sanatı olduğunun 
altını net bir şekilde çizen İrlandalı 
mimarlar Shelly McNamara ve Yvonne 
Farrell bu ödüle layık görüldü.

40 seneyi aşkın bir süreyi mesleğe 
adanmışlık içinde geçiren ve jürinin 

Pritzker Ödülleri, Venedik Bienali ve 
Mimarlığın Marka Değeri
LERZAN ARAS, MIMARLIĞIN TOPLUMLA ILIŞKISININ 
DÖNÜŞÜMÜNÜ VE BU YAKLAŞIMIN KURUMSALLAŞMASINDA 
BIENAL VE ÖDÜLLERIN ÜSTLENDIĞI ROLÜ KALEME ALIYOR.

ifadesi ile “çevreye olan sorumluluklarını 
bilen ve her çalışmalarında özgünlüğü 
kucaklarken kozmopolit kalabilen”1 
mimarlar, önümüzdeki Venedik 
Mimarlık Bienali’nin ana fikri olan “nasıl 
birlikte yaşayacağız?” sorusu ile birlikte 
tartışmalı ve aslında mesleğin geleceği 
adına oldukça umut verici bir döneme 
giriyor olabileceğimizi de bize 
hatırlattılar.

Aynı zamanda hem insan hayatı ve 
mimarlık ilişkisinde mimarın 
sorumluluğu konusunun farklı 

yönlerden ele alınması gerektiği 
hatırlandı hem de mesleğin en prestijli 
etkinliklerinden biri olarak kabul edilen 
bienal ve yine aynı derecede öneme 
sahip Pritzker Ödülü’nün birbiriyle 
görünmez bir örüntü içinde kurduğu 
sessiz paralellik gündeme yerleşti. Bu 
çerçevede mesleğin önceliklerini 
belirleme ve hatta kriterlerini gözden 
geçirme ve en önemlisi toplumsalcı bir 
mimarlığın bu kurumsal düzen ile 
nereye kadar ilerleyebileceği konularının 
üstünde biraz tartışmakta açmak için 
de bize zemin hazırlandı.

İsterseniz birkaç sene öncesine 2016’ya 
gidelim. O yıl, Alejandro Aravena’nın 
aldığı Pritzker Ödülü ile birlikte 
mimarlığın çok da üzerinde 
konuşmadığı bir konu olan “sosyal 
konut” yeniden gündeme gelmişti. 
Mimarın Şili’de düşük gelirliler için 
farklı bölgelerde tasarladığı konutlara 
çevrilen gözler aynı yıl düzenlenen 
bienalde Cepheden Bildirmek başlığı 
altında o zamana kadar mesafeli 
davranılan bazı kavramları da görmeye 
ve hatta vurgulamaya başlamıştı. 
Eşitsizlik, doğal afetler, konut sıkıntısı, 
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göç, kirlilik gibi tüm dünyayı 
ilgilendiren konuları gündemine alan 
bienalde Aravena’nın o günkü tanımı 
ile “savaşılması gereken, farklı 
boyutların sentezlenebileceği ve tek 
boyutlu olmanın dışına çıkabilecek” bir 
mimarlık tartışmaya açılmıştı.2

Gerçekten de “mimarlık artık sona mı 
geldi acaba?” sorusuna cevap aranan 
bugünlerde bu tartışmalar yaratıcılık ve 
umut düzeyinin yüksek tutulmasını 
sağlaması açısından önemliydi. 
Mimarlık ve toplum arasında 
oluşabilecek ilham verici bir iletişimin 
de gerçekten oluşabileceğini düşünmek 
mümkündü.

Bir sene sonra 2017 yılında “şiirsel bir 
anlatımla evrensel olanı yerel ile 
birleştirebilen” tanımı ile Rafael Aranda, 
Carme Pigem ve Ramon Vilalta Pritzker 
ödülünü aldılar. Bu ödülü almalarının 
en büyük sebeplerinden biri köklerine 

olan bağlılıkları ile birlikte dünyayı 
kucaklamayı da aynı anda 
başarabilmeleriydi. 

2018 yılındayız… Shelly McNamara ve 
Yvonne Farrell bu kez bienalin ana 
temasını Serbest Mekan olarak ilan 
ettiler. Çok basit gibi görünen bu iki 
kelime arkasında çok geniş ve derin 
kavramları barındırıyordu. Temel amaç 
ise mimarlığın insanlığa nasıl katkı 
sağlayabileceğini ve insanların içinde 
yaşadıkları mekanlarda nasıl 
özgürleşebileceklerini tartışabilmekti.

Aynı yıl mesleğe 60 yılını vermiş bir 
mimar, Balkrishna Doshi Pritzker 
Ödülü’nü kazanıyor ve insan ruhunun, 
çevrenin, kültürün ve toplumun 
gereksinmelerinin mimarlık açısından 
doğru yorumlanmasının ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha 
vurguluyordu. Başta Hindistan’da 
düşük gelirliler için tasarladığı Aranya 

konutları ile birlikte, insan-çevre-
gündelik yaşam üçgenine gözler bir kez 
daha çevrilirken mimarın sorumluluğu 
konusunda sorular ve cevaplar 
büyüyordu. Mimarlığın, aslında insan 
yaşamına olan saygısını göstermenin 
yollarını artık farklı ve daha geniş 
kapsamlı kanallarda arayacağını 
düşünmek de mümkündü.

2019 yılındayız… Arata Isozaki Pritzker 
Ödülü’nü alıyor. 1960’lı yıllardan 
günümüze bu mesleğe emek veren 
mimarın doğu-batı birlikteliğini 
gündeme getirmesi, genç mimarları 
yeniyi ve çağdaş olanı yaratmaları 
konusunda desteklemesi ve eğitimci 
yönü çok önemli olarak kabul ediliyor; 
çünkü mimarlığın geleceğinin yeni bir 
neslin iyi eğitilmesine ve öncelikleri 
doğru belirlemesine bağlı olduğu 
gerçeği artık biliniyor
2020 yılına bienalin ana fikrinin 
tartışıldığı günlere geliyoruz... Eğitimin 
yanı sıra toplumların geleceklerini 
şekillendirmelerinin bir yolunun da 
mimari anlamda kaliteli çözümler 
üretilmesi olduğu konusunun kabul 
edildiğini görüyoruz. Paolo Baratta’nın 
bienalin temel hedeflerini açıklarken 
ifade ettiği gibi: “Toplumların kimliği, 
onların gelecek için ürettikleri projelerin 
kalitesine bağlıdır. Bu projeler ise 
yoğun bir farkındalık ve iş birliği ile elde 
edilebilir. Artık problemleri görünür 
kılmak yeterli değildir. Öneriler, projeler 
ve başarılarla dolu bir mimarlık için 
arzumuzu arttırmalıyız.”3

Bienalin küratörü Hashim Sarkis de 
“Nasıl beraber yaşayacağız?” 
sorusunun aslında mekansaldan öte 
toplumsal ve politik bir bağlamı 
olduğundan yola çıkarak hızla değişen 
sosyal normların, politik 
kutuplaşmaların, iklim değişikliklerinin 
ve global eşitsizliklerin bizi bu soruyu 
çok daha acilen sorma noktasına 
getirdiğini söylüyor4 ve mimarın 
günümüzdeki rolünün ne olduğunu çok 
daha farklı açılardan tekrar tekrar 
sormamız gerektiğini bize hatırlatıyor.

Şu ana kadar sadece altı sene içinde 
mimarlık mesleğinin en değerli kabul 
edilen ödülü ve en geniş katılımlı 
etkinliğinin konu seçimlerini ve 
birbirleri ile oluşturdukları paralellikleri 
kısaca hatırladık. Bu geri dönüş ile 
görülen ise, bu çerçevede gelişen 
kurumsallığın üretim ve toplumsal 
istekler ve gereklilikler bağlamında 
olumlu etkiler yaratıp yaratmayacağı 
sorusuna cevap bulmak için bir 
altyapının artık var olduğu gerçeğidir. 

Bu altyapı aslında şu verileri de 
içermektedir: (1) Mimarlık tüm kanalları 
ile çevresine, içinde bulunduğu ortama 
ve insanın gündelik yaşamına daha 
duyarlı hale gelmiştir. (2) Güzel ve 
farklı olanı yaratmaktan öte, yaşamı 
kolaylaştıracak çözümleri bulmak 
konusunda daha hassastır ve (3) diğer 
disiplinlere öncülük etmeye değil, 
gerekiyorsa birlikte yürümeye daha 
sıcak bakmaktadır.
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Bu üç madde çok basit gibi görünse de 
mimarlık için büyük adımlardır. Yıllar 
boyu mimarlık, kendi temelini her 
zaman “beğenilme” üzerine kurmuştur. 
İdeolojik yaklaşımların mimari eseri 
öznel bir konuma oturtmasının altında 
yatan her zaman bu gerçek olmuştur. 
Mimar, öncelikli, beğenilen ve sahneyi 
istediği ile paylaşan bir aktör olarak 
gündemde kalmayı tercih etmiştir.

Ancak sadece altı sene kadar geri gidilip 
çok kısa bir bağlantı kurulduğunda bile 
bu rolün artık tercih edilmediği, 
bambaşka kriterlerin gündeme geldiği 
de dikkati çekmektedir. O da toplumsal 
konulara eğilmek, hatta çözüm üreten 
konuma gelebilmektir. Mimarlık bu yeni 
rolünü ne ölçüde başaracaktır? 
Gelenekselleşen, hatta idolleşen Venedik 
Mimarlık Bienali, Pritzker Ödülü gibi 
değerlerin mesleğin gidişatını 
bireysellikten toplumsalcılığa taşıma 
gücü nereye kadar gidecektir? 2016 
yılında Aravena ile gündeme çok net 
gelen “düşük gelirliler için konut” 
kavramının 2018 yılında Doshi’nin 
çalışmaları ile pekiştiğini, aynı şekilde 
2016’dan 2020’ye bienal konularının 
temelde birbirini takip eden ve “özgür, 
uzlaşmacı ve çözüm getirici” mekanlar 
yaratmak üzerine olduğunu da 
görmekteyiz. 

Mimarların pragmatik bir düşünce 
yapısından bağımsız bir şekilde sadece 
kendi kimliklerini ortaya koymadan, 
sosyal ve kültürel etkileri hayata 
geçirilebildiği, yerel ve küresel olanı 
rahatlıkla bir araya getirebildiği bir 
dünyayı hayal etmeleri artık mümkün. 
Bu yeni dünya sadece “güzeli ve 
isteneni” sunarak kurulmamakta, 
“ihtiyaç duyulan ve yaşamı 
kolaylaştıran” bir düzen olarak 

karşımıza çıkmayı hedeflemekte. Bu 
nedenle mimarlık daha cesur, daha 
kapsamlı ve daha karmaşık düzenlere 
ilerleme isteği gösterdiğini de ifade 
etmekte. Bu ifade, her toplumsal 
probleme mekansal bir çözüm önerisi 
getirmek gibi yüzeysel bir bakış açısını 
değil, doğru noktada doğru duruşu 
sergilemeyi içermekte.

Bu yeni duruşun elbette bir “marka 
değeri” var. Yani, bilinirlik, sadakat, 
algılanma şekli gibi kavramların 
takdimi, değerlendirilmesi ve ortak 
kabul haline gelmesi ile şekillenen ve 
geleceğe doğru giden bir kimlik 
oluşmakta. Bienaller ve Pritzkerlerin 
dağıtımları arasındaki söze 
dökülmeden oluşan uzlaşımcı örüntü 
bu marka değerini güçlendirmekte, 
mimarlığın tükenip tükenmediği 
sorusunun devamlı öne sürülmesinden 
mesleği azade etmekte. Her geçen gün 
gündelik yaşamımıza dahil olan 
sorunların mimarca bir bakışla 
görülmesi, üstünde düşünülmesi ve 
çözüm önerileri geliştirmek için 
çalışılması mesleğin geleceğini daha 
sağlam zemine oturtmakta. 

Ancak, yazının içinde sorulan en önemli 
soruyu tekrar edersek: Toplumsallığı 
hedef alan kurumsallaşma ve marka 
etkisi daha ne kadar sürecek? Bir süre 
sonra bazı kavramların sadece kelime 
halinde kaldığını mı göreceğiz ve adeta 
bir trendin yok oluşu gibi yeni kavramlar 
mı üretilecek, yoksa sürekliliği 
hissedebilecek miyiz? Kurumsal hale 
gelmenin en temel özelliklerinden biri 
olan bireye bağımlı olmaksızın gelişen 
bağımsız sistemlerin toplum yararına 
üretilecek her mimari tasarımda ön 
plana geçmesi sağlanabilecek mi? Bu 
soruların cevabını vermek ancak uzun 

yıllar sonra mümkün olacak. Ancak 
bildiğimiz ve gördüğümüz bir gerçek 
var: Mimarlık her zaman kendi bildiği 
biçimi ile toplumu şekillendirmeye 
çalışmıştır. Modern ideolojinin 
temelinde bu vardır. Ancak son yıllarda 
şekil verme kavramını, topluma hizmet 
etme kavramına dönüştürmek için 
mimarlık çok ciddi bir çaba içinde ve 
bunu belli bir kalıp ve sistematik içine 
yerleştirmeyi de başarmış görünmekte. 
Görünen o ki, mimarlık kendi 
doğrularını toplumsal gerçekler ve 
ihtiyaçlar konusunda gözden geçirmeyi, 

yeniden değerlendirmeyi ve ileriye 
dönük bir bakış oluşturmayı 
benimsemiş durumda. 2020 yılında 
gündemimize daha net gelen “nasıl 
birlikte yaşayacağız?” sorusunun 
cevaplarını yakın gelecekte alacağımıza 
dair ümitleri canlı tutmamız dileğiyle...

1 https://www.pritzkerprize.com/laureates/2020
2 https://www.labiennale.org/en/

architecture/2016/biennale-architettura-2016-

reporting-front
3, 4 https://www.labiennale.org/en/news/biennale-

architettura-2020-how-will-we-live-together
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Acil Durum: Yeni Kötü Günlerde 
Tasarım

Bir virüsün fail olarak insanlığın durumunu 
değiştirebileceği fikri hiç hesapta yoktu (belki birtakım 
öngörü sahibi araştırmacılar hariç) ve topluluklar 19. 
yüzyıldan günümüze uzanan bir süreçte geliştirilen 
sağlık teknolojileriyle salgınların kontrol altına 
alındıklarını zannediyorlardı. Sorun şöyle de tarif 
edilebilir: Sağlık teknolojilerinin dışındaki alanlar ile 
bağlar kurulmadan riskleri azaltmak mümkün olabilir 
miydi? Virüslerin insan hücreleri ile ilişkiye girerek 
zarar vermesi gibi, afetler de kolektif yapıların en zayıf 
yerlerini bularak, onlarla etkileşime girerek darbelerini 
vurdular.

Ortaçağ'daki "kara veba"da olduğu gibi insanlığın 
geçmişte başına gelen felaketlerin "otomatik 
olarak" kapitalist modernleşmenin kollektif 
yapılarının ya da eylemselliklerinin mutasyonuna yol 
açmadığını, insanlığın (bile bile) kendi yok oluşunu 
hazırlayabileceğini söyleyenler var. Bu kontrol-dışı 
kalma konusunu tetikleyen şeylerden biri de şehirlerin 
özel durumu ya da kendi özel kırılganlık koşulları. 

Virüs bilinmese bile en azından İstanbul gibi bir şehri 
yıkabilecek bir deprem olma ihtimali biliniyordu ve 
felaketi önlemek için hiçbir şey yapılamadı. Buna 
karşılık küresel finans sermayesine yatırım yapmaları 
amacıyla sunulan köprüler, havalimanları, kentsel 
dönüşüm projeleri ekonomik kaynakları yutarak tam 
da felaket ortamının hazırlayıcıları halini aldı. Uçaklar 
uçmasa da, köprüler kullanılmasa da onların parasını 
halk ödeyecek. Bu yatırımların karları güvenceye 
alınmış durumda. Ama işsiz kalan insanlara devletin 
ödeyecek parası yok.

Bu yüzden iktidar kısa bir süre içinde eski güzel 
günlere dönüleceği hayalini kurmak zorunda. Kendisi 
bile buna inanmasa da. Tıpkı krizin başlangıçlarında 
uçak biletlerindeki KDV'yi azaltarak, konut 
kredilendirme koşullarını değiştirerek bu krizle baş 
edebileceğini sanması gibi. Bu yaklaşım şöyle formüle 
edilebilir: "Merak etmeyin devletimiz sizin için gereken 
her şeyi yapıyor, siz yalnızca evlerinizde bekleyin" ya 
da "Bugün yaşadığımız olağanüstü koşullar yakında 
sona erecek. Biz de bıraktığımız yerden devam 
edeceğiz." İktidar cephesinde bir hafta öncesine kadar 
yaşanan felaketin bir fırsat olduğunu söyleyenler dahi 
olabiliyordu. 

Diğer bir ihtimal ise olağanüstü koşullar öyle 
beklenmedik sonuçlara gebe ki ve bunlar 
gerçekleştiğine göre, bir daha asla geçmişe 
dönemeyeceğimiz. Bu felaket (ve kapıda olan 
diğerleri) bildiğimiz her şeyin değişmesini gerekli 
kılabilir. Ayakta kalabilmek için her şeyi gözden 
geçirmek, yeniden yapılandırmak zorunda kalabiliriz. 
Biz istemesek de. Ürkütücü olan olağanüstü olanın 

olağan duruma dönüşmesi, yani sürekli olma ihtimali, 
yeni felaketlerin de kapıda beklediği.

ESKI GÜZEL GÜNLERDEN DEĞIL, 

YENI KÖTÜ GÜNLERDEN HAREKETLE

İstanbul yalnızca deprem gibi bildiğimiz değil, virüs 
gibi bilmediğimiz afetlere karşı en kırılgan şehirlerden 
biri. Şehrin neden felaketlere karşı kırılgan hale 
geldiğini sorgulamak gerekiyor. Şehri "nesne" olarak 
değerlendiren entelektüel devlet sınıflarının mekanı 
"eyleyen" olarak kavrayamadıkları açık. 

Şehirlerdeki değişim sunulduğu gibi hiç şüphesiz 
basit bir teknolojik yenilenme değildi, ulaşımla ilgili 
kararlarda olduğu gibi, ya da göçlerin sonucu da 
değildi. Şehirler, ulus-devlet politikaları ile düpedüz 
bastırılmış, inkar edilmiş olanın semptomatik 
etkileri ile biçimlendi. Ulus-devletlerin bir idrak 
sorununun olduğunu söylemek mümkün. Siyasal 
mücadelelerin yarattığı yıkımları görmek ve kendisini 
gözden geçirmek yerine tam tersini yaptıklarını (bu 
gelişmelerden beslendiklerini) söylemek mümkün. 
Bu nedenle asıl tehlikeleri idrak sorununun yarattığı 
söylenebilir. 

Ulus-devletin sekülerleşmemiş iktidar aygıtının 
içindeki bir imtiyaz alanı halini alan ve bir 
seçkincileştirme aracı olarak işlev gören, kapalı uçlu, 
nesneleştirici tasarlama ideolojisi ve de alt sınıfların, 
işaretsizleştirilen kitlelerin semptomatik varlığıyla 
ulus-devletler, kolektif hayatı körleştirdi, göz göre göre 
kendi yok oluşunu hazırladı. 

Bu yüzden mücadeleler, yaşanan gelişmeler şehirleri 
iyileştireceğine daha kırılgan hale getirdi. Ulus-
devletin şehir düzeni içinde sesi çıkamayan topluluklar 
dışlandılar, şiddet gördüler, doğdukları yerleri terk 
etmek zorunda bırakıldılar ama bir taraftan da bu 
mücadelelerle imkanlar elde ettiler, hayatlarını 
değiştirdiler. Şehirsel politik alanı biçimlendiren bu 
mücadelelerin bu koşulları değiştirdiği söylenebilir mi?  

Bu ihtimale karşı felaket-sonrası kalıntılar, kurumlar, 
pratikler, toplulukları geçmişe geri dönebileceğine 
inandırmaya çalışırlar. Modernleşme içinde nasıl 
yok edilen hep yaşıyor gibi gösterildiyse, bunu 
başarabileceklerini hayal ederler. Tıpkı savaşlardaki 
gibi. Savaşlar kazanılır ya da kaybedilir. Ama 
ölenlere ne yaşadıklarını kimse sormaz. Tarihte 
iktidarların bir önceki hayatlarını hatırlamaları gibi. 
Hatırladıklarının ölmüş olması, yalnızca yaşıyor gibi 
gözükmesi asla fark edilmez. Sorun bir daha asla 
geçmişe dönülemeyecek olması değil, iktidarların 
geçmişe döndüklerini iddia etmeleridir. Bu durumda 
geriye bir ihtimal kalır. Hayaletlerle aynı evde, aynı 
dünyada yaşamak. Bu yeni bir şey değil, dünyanın 
büyük bir bölümü, insan olanlar, olmayanlar zaten 
sürekli savaşlara malzeme olarak sürüldüler, kırımlara 
uğradılar, felaketler yaşadılar. Normal olan, onlar için 
ölümdü, yıkımdı, acıydı... 

İdeolojinin amacı işaretsizleştirdiklerini, temsil 
ettiklerini değil; kendisini, yani soylulaştırıcı 
eylemsellikleri yeniden üretmektir. Piyasa ilişkileri 
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ve iktidarın imtiyaz alanı içinde "uykuya yatmış" gibi 
gözüken işlevlerin felaket anında bağımsızlaşmaları, 
araçsal perspektiflerden uzaklaşmaları, kopmuş 
olan bağları kurmaya çalışmaları ihtimalinden söz 
etmek istiyorum. Bu ihtimalin arka planda kalmasının 
kapitalist modernleşmenin ideolojisiyle ilişkili 
olduğunu varsayıyorum. Bir tasarımcı, konuştuğu 
insanları nasıl işaretsizleştirmeden ilişki kurabilir? 
Bu soruyu "sosyal mesafelenme-uzaktan çalışma" ile 
"uzaktan çalışamama, uygulama ile temas" arasındaki 
ilişki üzerinden yanıtlamaya çalışacağım. 

OYUNUN KURALININ BOZULDUĞU YER

Ulus-devletlerin bir "idrak sorunu" olduğunu 
söylemiştim. Bunun nedenleri üzerinde durmak 
gerekiyor. Genelde imtiyaz sahipleri, kendilerini 
korumak için anlama tekelini ellerinde tutarlar, 
paylaşmazlar. Egemenler işaretsizleştirilenlerden 
ayrı bir dünyada yaşarlar. Kırımlar, şiddet, yoksulluk, 
hastalık içinde yaşayan insanların, malzeme 
gibi savaşlarda cephelere sürülen erlerin, insan-
olmayanların ne yaşadıklarını bilemezler, bilmek de 
istemezler. Biliyorum, imtiyaz sahibi olmuş, gücü ele 
geçirmiş sembolik sermaye sahipleri için bu ihtimalin 
ne kadar tahammül edilemez bir şey olabileceğini. 
Ancak iyileşmeye doğru adımlar atmak için bu 
ihtimalin de dikkate alınması gerekebilir. Bu nedenle 
İstanbul ile ilgili hazırlanan planların ne söylediklerine 
değil, ne yaptıklarına bakmak gerekir. Nesneleştirici 
bilgi kurumları bir tür anlama tekeli yaratarak şehri bir 
nesne olarak biçimlendirmeye çalıştılar. Topluluklar ile 
temas halinde olan siyaset kurumları ise bu bastırılmış 
olandan hareket ettiler. Bu yüzden şehirsel mekan 
soylulaştırıcı bir iktidar mücadelesinin sahnesi oldu. 
Örneğin, İstanbul'da sağ partiler tarafından inşa 
edilen Boğaziçi'ndeki köprüler yeni imar hareketlerine 
elverişli araziler yarattı. Bu nedenle İstanbul sonuçta 
yalnızca deprem gibi bildiğimiz değil, virüs gibi 
bilmediğimiz afetlere karşı da en kırılgan şehirlerden 
biri.           

Olağan koşullarda yoksulların yaşadığı bir mahalleyi 
yatırımcılar eşliğinde dönüştüren piyasa mimarlarını 
ele alalım. Onların muhatapları doğal olarak bölgede 
yaşayanlar değil, işverenleridir. Bu ilişkinin olağan 
koşullarda yarattığı yıkımları, haksızlıkları görünmez 
kıldığını ve tasarımcıların piyasa kurallarına göre iş 
yaptığını varsayabiliriz. Peki, olağanüstü koşullarda 
bu ilişki nasıl kurulacak? Hala hayatın normale 
dönüp ilişkilerin aynı şekilde, yeniden kurulacağını 
bekliyorsak, bunun cevabı basit: Olağanüstü koşulların 
geçmesini, inşaat piyasasının yeniden harekete 
geçmesini bekleriz. Çünkü profesyonelliğin getirdiği 
koşul budur. 

Hiç şüphesiz herkes gibi onlar da kırılganlaşmıştır. 
İşlerini, sağlıklarını kaybedebilirler. Ancak durumlara 
göre kırılganlık biçimleri de farklıdır. Uzaktan çalışma 
yöntemlerini benimseyerek projelerini, işlerini 
hazırlayabilenler, işlerini sürdürenler olabilir. Ya da 
iş, gelir, sigorta, sağlık, emeklilik güvencelerine sahip 
olanlar da hariç tutulabilir. Onların durumu geçici 
inşaat işlerinde günlük yevmiye ile karın tokluğuna 
çalışan işsiz amelelerden farklı olabilir. 
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Olağanüstü koşulların yarattığı kırılganlıkların 
nedenleri ayrıca olağan koşullarda hiç dikkatimizi 
çekmeyen eşitsiz durumların içinde gizlenmiş olabilir.

Yaşadığımız olağanüstü koşullar hayatımızı nasıl 
etkiliyor? Çalışma ortamları, ekonomi etkilendiği için 
dolaylı olarak etkilenmiş gibi gözüküyor. "Evde kal 
uyarısını dinledik, zaman geçirmek için kültür ve sanat 
programlarını izliyoruz" ya da "Biz zaten geçici olarak 
evden çalışıyoruz" diye cevap verenler olabilir. Evet, 
işyerine gitmek zorunda olmadan çalışma imkanı 
olanlar için bu, önemli bir değişiklik. Ama burada 
işine gitmeden hastalarına yardımcı olamayacak 
sağlık personeli, doktorlar gibi acil durum yönetim 
planları hazırlanmadan yönetilemeyecek kamusal 
alanlar yok mu? Buna kamusal alandaki mesafeleri 
aşma deneyimi de denebilir. Madem enfeksiyondan 
korunmak için sosyal alanda mesafe kurmak zorunda 
kalınıyor, bilgi paylaşımında, kamusal deneyimde, 
işleyişte niye tersi yapılmasın?

ZANAATKARANE EMEĞIN TEKRAR GÖRÜNÜR OLMASI

Kapitalist modernleşme ile birlikte toplumsal hayatın 
zanaatkar emekten sıyrıldığı düşünülür. Mekanların, 
gündelik kullanımdaki eşyaların, insanları kuşatan 
şeylerin zanaatkarane bir emekle üretilmedikleri, hazır 
yapıma dönüştükleri görülür. Peki, gerçekten öyle 
midir? Bu görüntünün yanıltıcı olabileceğine dair çok 
işaret var. Modernleşmenin emeğin zanaatkarane 
olanını yıkmadığı, yok etmediği, onu başka bir yere 
yerleştirdiği, hatta gözleri kamaştıracak kadar değerli 
kıldığını düşünmek mümkün. Çünkü sembolik sınıflar 
gibi topluluklar da onun içinden dünyaya bakmaya 
başlar. Onun aracılığıyla dünyayı kavradıklarını 
düşünürler. Tasarımcı da eğer sorgulamazsa, araçsal 
ilişkiler içinde kalırsa, ona baktığında başka şeyleri, 
eşyaları, mekanı görür ama onu görmekten yoksun 
kalır. İktidar ve piyasa bağımlısı tasarımcılar, plancılar 
çoğu zaman farkında bile olmadan kendilerini bilen 
konumuna yerleştirmekle diğerlerini, başkalarını 
(üstelik de kendi inisiyatifleri, çabaları ile) edilgen 
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nesnelere dönüştürürler. Zannedersem şimdi, 
felaket anında, her şeyi gözden geçirmek için bu 
zanaatkarane emeğin tekrar görünür olmasına 
ihtiyaç var. Felaket-sonrası sembolik üretim hala 
ayakta kalacaksa bu, kendisinin bir zanaatkarane 
uğraşla gerçekleştiğini her adımda göstermesi 
ve ilişki kurması sayesinde olabilir. Tıpkı şu anda 
koronavirüsle mücadele eden bilim insanlarının 
yaptıkları gibi. Kendisini görünmez kılarak, ilahi bir 
kudret kazanmış, imtiyaz sahibi bir otorite olarak 
değil; sınırsız bir çabayla araştıran, sorgulayan, 
öğrenen, paylaşan, ilişki kuran bir zihinsel emek 
olarak.

BILGININ CIDDIYE ALINMASI 

Eşitlikçi bir kamu düzeninin nesneleştirici bir 
bilgiyle kurulamayacağı söylenebilir. Sembolik 
sınıfın işaretsizleştirici eylemsellikleri ile bastırılmış 
olan semptomatik varlığı, bir şekilde politikayı 
biçimlendirdi. Kamu gücünü kullanarak oluşturulan 
kapalı uçlu süreçler neoliberal, çığrından çıkmış 
politik kararları, düzeni motive etti. Bunu idrak 
edemeyen imtiyaz sahipleri başlarına geleni 
anlayamadılar ya da anladılar da kendi ayrıcalıklarını 
yeniden üretmek için gene bildik nesneleştirici iktidar 
ve muhalefet kanonlarının içinde kaldılar. Şehirlerin 
neoliberal dönüşüm hikayesi tam da bunun örnekleri 
ile dolu. Kamu yönetimleri spekülatif sermayenin 
hizmetine girdiler ve şehirlerini pazarladılar. Şimdi 
yeni İstanbul Havalimanı'nı, ya da 3. Köprü'yü, Kanal 
İstanbul'u bir düşünelim. Onların şehrin ayaklarına 
takılmış prangalar gibi bir işlev görecekleri kesin. 

"Bilimi dinlemek gerekiyor." Bu söz bugünlerde çok 
duyuluyor. Demek ki siyasetçiler, toplumlar onu 
isterlerse dinliyorlar, istemezlerse dinlemiyorlar. 
Bu söz ile zannedersem kast edilen şu: Bilgiyle 
toplulukların ve temsilcilerinin, yani siyasetçilerin 
teması kopmuştu. Peki neden kopmuştu? Bunun 
üzerinde düşünmeye çalışalım.

GÜÇ ILIŞKILERININ YERINI DIĞERKAMLIĞIN ALMASI

Neler gerçekleşmekte? Öncelikle ulus-devletlerdeki 
"Merak etmeyin, gerekli olan her şeyi biz sizin 
için düşünüyoruz" diyen popülist politikaların 
çökmesi. Artık politikacıları hamaset kurtarmıyor. 
Zor koşullar nedeniyle piyasacı eğilimlerin, imtiyazcı 
ilişkilerin, özel çıkarların dizginlenmesi, kamu 
yapılarının yeniden güçlendirilmesi. Kamuda patronaj 
ilişkilerinin zayıflaması. Yönetimlerin yeniden 
araştırmacılığa, deneyselliğe dayanan bilgiyi ciddiye 
alması. Bunlar önümüzdeki süreçte önemli bir 
değişimin işaretleri olabilir. Nihayet, yönetimlerin 
politik temsil biçimlerinin değişmesi. Kitlelere karşı 
daha hesap verebilir olma ihtiyacı. Toplulukların 
kamuyla daha somut taleplerle, sağlık, ekonomik 
koşullar üzerinden ilişkilenmesi, yeni temas 
biçimleri. 

KÜRESEL IŞBIRLIĞI IHTIYACI, YERELIN ILIŞKILERE AÇILMASI

Kamunun zayıf noktası geçmişten kalma, kapalı uçlu 
kapasiteleri. Yıkıcı olan zaten bu. Acil durum yönetim 
planı, bilgi paylaşımı, görünürlük, altyapının gözden 
geçirilmesi, yönetimler arası haberleşme, mahalli 

dayanışma ağlarının, eylem planlarının açık ilişkilerle, 
köprüler kurularak oluşturulması. Felaketlerle baş 
etmek için küresel ölçekte bir işbirliği, dayanışma 
ihtiyacı ortada. Tıp alanında yaşanan gelişmeler de, 
politikalar da ulus-devlet yapılarının kapalı kamusal 
alanlarını, imtiyazcı, soylulaştırıcı işlevlerini bir 
anda geçersizleştiriyor. Dolayısı ile koronavirüs-
sonrası mekan dediğimizde, şu anda tıbbi alanda 
yaşananlar acaba bu ikinci ihtimale bir cevap olabilir 
mi? Felaket, farklı birçok soruna yol açmış ve açıyor 
olsa da şu anda en büyük sorumluluk sanki onların 
üzerindeymiş gibi gözüküyor. Tıp alanında çalışan 
uzmanlar kadar yönetim işlevleri de artık açık olmak, 
bağlar kurmak zorunda. 

SONUÇ: FELAKET-SONRASI 

Felaket ortamında oluşan "istisna hali" eğer 
işaretsizleştirici yapıların işleyişine teslim 
olunmazsa, hiç de tepeden inmeci bir karakterde 
yönetilemeyebilir. "İstisna hali" tasarlayıcı kamu 
düzeninin (ya da hayalinin) olağan bir işlevi 
olabilir. Her şey böyle bir durum başa gelmeden, 
ilk aşamalarından itibaren yönetilemiyor olabilir. 
Aşırılıkçı kapitalizmin yarattığı sonuçlar büyük 
ölçüde ulus-devletin bastırmış olduğu kolektif 
yaşamın bir işlevidir. Bu gerçek, oyunun kuralını 
ifşa ettiği için hiçbir zaman söylenmez, baskılanır. 
Tıpkı diğerleri gibi. Bunlar şehrin imar planlarıyla 
düzenlenebileceğini dikte eden eylemselliklerin 
bastırmış olduğu sınıfsal çelişkilerin semptomatik bir 
geri dönüşüyle gerçekleşti. Bu nedenle kurumların 
işleyişinde otomatizasyon süreçleri yanında 
deotomatizasyon süreçlerini harekete geçirmenin 
yollarını aramak gerekir. 

Olağan olan, işaretsizleştirici olandır. Felaket, 
olağanüstü olan, hep başkalarının yaşadıklarıdır. 
Onlar, onların yıkımları zaten hiçbir zaman görülmez, 
her zaman bastırılmıştır. Bu nedenle felaket, felaketin 
görünmesinde, dile getirilmesindedir. Bu yüzden 
görüldüğünde, dile getirildiğinde oyunun kuralı 
bozulur. Sorun felaketten sonra, yeni kötü günlerde 
geçmişin bir hayalet olarak yaşıyor gibi kabul 
edilmesidir. Bu sayede, zaten hayaletten başka bir 
şey olmayan kapitalist modernleşme her seferinde 
oyunu yeniden kurar. Bu, onun en iyi bildiği şeydir. 
Kapitalizm bir hayaletten başka bir şey olmadığı için 
hiçbir zaman ölü olduğunu bilmez, kolayca başka 
bir hayalete dönüşüverir. Bu felaket-sonrası değil, 
felaket-ötesidir. 

İdeoloji bir makine gibi, bildiğini yapar, bildiği 
gibi gösterir. Ne olup bittiğine, eylemselliklerinin 
işaretsizleştirdikleri ile etkileşimine dair bir aklı 
yoktur. "Şu anda geçici bir durum yaşıyoruz. 
Gereken neyse biz zaten yapıyoruz. Bitince 
olağan, yani normal hayatımıza geri döneceğiz..." 
Yaşadığımız olağanüstü halin kapitalizmin bu kriz 
tarifine uyup uymadığı belli değil. Ürkütücü olan 
belirsizlik. Başımıza ne geleceğini bilmeyiz. Bu 
nedenle yönetimler (ideoloji de diyebiliriz, yani 
kurumlar, eylemsellikler) bunu örtmek için bize 
sürekli bildiğimizi söyler. İşte bu nedenle şiddet 
ve otoriterlikten başka bir şey bilmeyen yönetimler 

için savaşlar, yıkımlar olağansa, yeni kötü günlerin 
kamu düzenini kuracak olan failler koronavirüs gibi 
felaketler değil, ancak işaretsizleştirici eylemsellikleri 
değiştiren güçler olabilir. 

İçinde bulunduğumuz belirsizlik koşullarında 
geçmiş güzel günlere dönme hayalleri kurmanın, 
kolektif yapıları felç ederek büsbütün savunmasız 
bırakabileceğinden kuşku duyuyorum. Bence bu iş 
böyle bitmeyecek. Bitmemesinin nedeni de virüsler, 
felaketler değil, bizzat kendi eylemliliklerimiz olacak.
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Yol Bitmişti

Datça’ya ilk gittiğimizde çocuktum, babamın ören yeri merakıyla Knidos’a varmıştık ve yol bitmişti. Yol bitmişti, 
buna kendi oturduğumuz çıkmaz sokaktan alışkın olmam gerekirdi aslında ama nedense çok tuhaf gelmişti. Yol 
bitmişti; az ötemizde deniz ışıl ışıl parlıyordu. Yıllar sonra farklı zamanlarda iki kez daha gittim Knidos’a, o biten 
yolun verdiği hissi varmadan tattım, varınca bir kez daha şaşırdım. Gördüğünüz bu hiç bitmeyecek gibi görünen 
yol, bitiyor; bittiği yerin az ötesinde deniz ışıldıyor. fotoğraf: Cemal Emden yazı: Hülya Ertaş
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velux: Çeşitli özellikte projeler yapan bir mimar 
olarak; tekil konut/villa tipi yapılara genel olarak 
yaklaşımınız nedir? Olmazsa olmaz bir tasarım 
kriteriniz var mıdır bu tür yapılarda?
can tamirci: Öncelikle biz her projede kendi 
ezberlerimizi dahi sorgulamayı tercih ediyoruz. Aynı 
enstrümanları kullanıyor olmak hep aynı besteye takılı 
kalmak, sadece onu çalabilmek anlamına gelmemeli. 
Yaptığımız her şey herhangi bir ayrıma her an maruz 
kalmaya açık. En çekindiğimiz izlenim; tahmin 
edilebilir olmak. Önümüze çıkan herhangi bir mimari 
probleme karşı bugüne kadar getirmiş olduğumuz 
proje dağarcığından uzaklaşıp konunun kendi 
dinamikleriyle yalnız kalmayı başaramazsak sonuçta 
ürünün niteliği tartışmalı hale geliyor. Dolayısıyla artık 
mimarın projesinde sırtını dayadığı kavram her ne ise; 
onun altını her zamankinden daha fazla doldurması 
gerek. Biz genel hatlarıyla baktığımızda tekil konut ve 
villa tipi yapılarda mimari proje eğilimi olarak bina 
formunun rasyonelliği, sadeliği ve kolay 
anlaşılabilirliği yaklaşımına yatırım yapıyoruz. Yani bir 

MIMAR CAN TAMIRCI ILE, BLL VELUX ULUSLARARASI MIMARI PROJE 
YARIŞMASI’NDA “TEKIL KONUTLAR” KATEGORISINDE JÜRI ÖZEL ÖDÜLÜ 
ALAN KARTAL HAFTA SONU EVI PROJESI ÜZERINE KONUŞTUK.

Gün Işığıyla Vakit Geçirilen Yaşam Alanları

Omega Deniz Plaza Girne Mah. Girne Cad. 

No:117/121 D:9 Maltepe/İstanbul

0216 302 54 10

www.velux.com.tr

proje için mümkün olan en uzun süreyi kullanmak 
ama sonuçta ürünün o minvalde net ve kolay 
anlaşılabilir olması. Aynı zamanda açık alan 
kullanımını da çok fazla önemsiyoruz. Hem kendi 
mimarlık ofisimin eğilimi bu yönde hem de 
akademide çok fazla dert ettiğimiz bir konu açık alan 
tasarımı. İkisi de seri devreler gibi birbirine bağlı, 
birisi iyi çalışmazsa diğeri de çalışmıyor. Biz binayı 
tasarlayalım arta kalan kısımları peyzaj olarak 
değerlendirelim kanaatini hiçbir zaman 
benimsemedik... Bu ikilinin eşzamanlı dengesini 
kurmak çok önemli. Açık alanın sürekliliğini 
tasarlarken yapıyı da o geçişkenliğe eşlik eden bir 
mimari fikir ile birleştirebiliyoruz. Dolayısıyla 
üretimdeki herhangi bir aktörün rolü bir diğerinden 
daha az önemli değil.

v: Kartal Hafta Sonu Evi projesinde süreç nasıl 
ilerledi? Genel plan kurgusunu oluşturan tasarım 
kararlarınızdan konuşabilir miyiz? Nasıl yola çıktınız, 
nasıl tasarıma bir nokta koydunuz?
ct: Ben mimarın asıl görevlerinden bir tanesinin 
doğru soruları arayıp bulmak olduğunu 
düşünüyorum. Her projede karşılaştığımız 
problemlerin koşulları, bağlamı, iklimi, topoğrafyası 
hepsi birbirinden farklı. Kartal Hafta Sonu Evi sürekli 
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fotoğraflar: Altkat, Ibrahim Özbunar



19
   X

X
I - N

İSA
N

/M
A

YIS 2020
A

D
V

ERTO
RYA

L

proje adı: Kartal Hafta Sonu Evi
mimarlık ofisi: Tamirci Architects
mimar: Can Tamirci
yardımcı mimarlar: Pınar Aydın, Sevda 
Ağcakale, Sezin Taner
proje yeri: Kartal, Istanbul
işveren: Tadım Gıda
arsa alanı: 874 m2

inşaat alanı: 1165 m2

yaşanan bir konut değil. İşveren bu yapıyı düzenlemiş 
olduğu çeşitli etkinlikler için özel olarak sipariş etti. 
Sadece haftanın belirli günlerinde gerçekleşen 
aktiviteler için kullanılıyor. Proje alanı şehir 
merkezine yakın olmasına rağmen oldukça izole bir 
konumda, doğayla iç içe ve deniz manzarasına sahip. 
Projenin ilk etapta kaygı verici boyutta esnek görünen 
limitleri, tanışma toplantısında ev sahibinin yaptığı 
“Bu yapı; ne bir ev, ne bir ofis, ne de bir sanat 
galerisi. Hepsini kapsayabilecek sadece biri ile sınırlı 
olmayan bir yapı olmalı” tanımlaması ile netleşti. 
Binanın bu konsepte uygun hizmet verebilmesi için 
defalarca denemeler ürettik. İşveren de aslında 
yaptığı konuşmada soyut da olsa, içinde esneklikler 
barındırması gereken bir yapıyı tarif ediyordu. Batı 
cephesinde izdüşümleri üst üste gelen; öteki 
yönlerde ise uzanarak birbirinin üzerinde kayan üç 
ortogonal kütle ve bu üç kütleyi birleştiren bir düşey 
boşluk. Arazinin belli köşelerini tutan bu üç yatay 
kütle farklı yönlerde temas ettiği öteki kütlelerin terası 
ya da saçağı haline geliyor. Bu sayede ihtiyaç olan 
balkon ya da saçak eklentisi yapmaya gerek kalmıyor. 
Arazideki kot farkı; bodrum kat kütlesinin ön 
bahçeye, zemin kat kütlesinin ise arka bahçeye 
düzayak şekilde oturmasını sağlar. Mümkün 
olduğunca yalın ve dolaysız.

v: Çatıdan ışık alma fikri nasıl gelişti? Kaygılarınız, 
beklentileriniz... Çatıdan ışık alma fikri nasıl etkiledi 
plan kurgusunu?
ct: Zaten bizim uğraştığımız ölçek, ışık, malzeme ve 
daha birçok konu her projeye göre farklılık gösteren ve 
halen keşfedilmeye açık olan konular. Bizde projenin 
gerekliliklerine, bulunduğu konuma göre hareket ettik 
ve bu konuda da oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. 
Yaptığımız tasarımın çepeçevre tüm bileşenleri ile 
eşzamanlı ilgilenmek gerekliliğinin farkındayız. Bizim 
kısa ya da uzun vadede dert ettiğimiz konu sınırsız 
çeşitlilik gösteren mimari problemlere karşı ona özgü, 
ona ait olanı aramak. 

v: Bina kullanıcılarından geri dönüşler nasıl oldu? Sizi 
şaşırtan, beklemediğiniz bir geri dönüş aldınız mı? 
ct: Her hafta düzenli olarak şantiye toplantılarını 
haber veren e-postaların yerine bu sefer tamamlanmış 
yapının içinde yenecek ilk akşam yemeği ile ilgili bir 
davet mesajı ulaştı. Projede emeği geçen bütün 
aktörler için işverenin düzenlediği bir organizasyon. 
İki buçuk sene boyunca yaşanan onca girift ilişki ve 
hiyerarşik zorlamalara rağmen lezzetli bir akşam 
yemeği ile bir nevi yapının açılışı hep beraber yapılmış 
oldu. Başta işveren olmak üzere herkes sonuçtan 
tatmin olmuş ve mutlu görünüyordu.
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ODTÜ Kampüsü iyi tasarlanmış ve sürdürülmüş bir 
fiziksel çevre olarak mimarlık ve tasarım dünyasında 
önemli bir yer tutuyor. 1961’de açılan proje yarışması 
sonrasında Altuğ ve Behruz Çinici tarafından 
tasarlanan ve 1980’e kadar süren inşaatlarla 
tamamlanan kampüs ve içindeki yapılar bütünlüklü bir 
mimari dil oluşturuyor. Beton, tuğla gibi yapı 
elemanlarının çıplak halleriyle kullanıldığı brütalist 
mimari anlayışı yansıtan yapılar kampüsün karakteristik 
özelliği olarak öne çıkıyor. Ayrıca bir master plan kararı 
olarak yapıların bir alle üzerinde yer alarak kampüsü 
oluşturması ve güçlü peyzaj unsurlarının yer aldığı yaya 
öncelikli bir yaşantı sunması da yerleşkenin en akılda 
kalıcı özelliklerinden. Alle boyunca sıralanan eğitim 

ODTÜ KAMPÜSÜ’NE YENI EKLENEN YÜKSEL PROJE AMFISI, KAMPÜSÜN 
GENEL MIMARI DILINE ÇIPLAK BETON CEPHESI ILE EKLENIRKEN IÇINDE 
VE ÇEVRESINDE YARATTIĞI AÇIKLIKLARLA YENI SOSYALLEŞME 
OLANAKLARI ÖNERIYOR.

Brüt Konsollar

ODTÜ YÜKSEL PROJE AMFISI

caa studıo

yapılarının aralarından bazıları, mimari duruşlarıyla o 
noktayı akılda kalıcı bir yer haline getirirler. Örneğin 
Mimarlık Amfisi, Üçlü Amfi, Merkez Mühendislik 
Binası gibi.

Bu özellikleriyle öne çıkan bir kampüs içinde yer alan 
Yüksel Proje Amfisi projesinde en önemli tasarım 
girdisi doğal olarak içinde bulunduğu çevre oldu. 
Hem bu çevrenin karakterini sürdürecek hem de 
çağdaş mimariyi kendisinden önce yapılanlarla diyalog 
içine sokacak bir yapı, bir yandan da taşıdığı işlevle de 
bağlantılı olarak bulunduğu noktada kampüsün 
“landmark”larından birisi olacak akılda kalıcı bir iz 
hedeflendi. Sadece malzeme ve görünüm olarak bir 
benzerlik sağlayarak değil de doku, mekan kalitesi ve 
ortak alan kullanımları konusunda da kampüsün diğer 
yapılarındaki yaklaşımları yeniden yorumlayarak bir 
tasarım ortaya konması amaçlandı. Doğal malzeme 
kullanımı ve az malzeme çeşitliliği ile net, yalın ama 
güçlü bir ifade elde edilmesi benimsendi.
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fotoğraflar: Soner Şimşek, Alişan Çırakoğlu
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Yapı dört adet amfi ve 17 adet derslik barındırıyor. 
Bütün bu amfi ve dersliklerin açıldığı ortak bir boşluk 
dış mekanla da bütünleşerek çevresi için bir 
buluşma, etkileşim ve sosyalleşme alanı sunuyor. 
Açık ve kapalı alana hizmet edecek bir kantin de bu 
yaşantıyı destekleyici bir unsur oluşturuyor. Brüt 
beton yüzeyler arasından kendisini gösteren kırmızı 
renkli prizmatik elemanlar hem bu boşluğu üç 
boyutta dinamik bir hale getiriyor hem de brüt 
betonun dingin ve pastel ifadesine kontrast 
oluşturan bir parlaklık ve canlılık sunuyor. Tavandan 
brüt beton duvarları yalayarak süzülen doğal ışık da 
mekana derinlik katıyor. 

Programda yer alan amfiler yapının kütlesel 
kompozisyonunda öne çıkan elemanlar olarak 
kullanılıyor. Büyük konsollar oluşturan bu kütleler 
ağaçlık alana doğru heykelsi unsurlar olarak uzanıyor. 
Yapı bu büyük konsolları ile iddialı bir mühendislik 
eseri olarak da öne çıkıyor.
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proje adı: ODTÜ Yüksel Proje Amfisi
proje yeri: ODTÜ, Ankara
proje ofisi: CAA Studio 
tasarım ekibi: Alişan Çırakoğlu, Ilgın Avcı, Deniz 
Yazıcı, Batuhan Kumru, Meriç Arslanoğlu
işveren: Yüksel Proje
ana yüklenici: EDC Inşaat
statik projesi: Ural Mühendislik
mekanik projesi: Mega-Tek Mühendislik
elektrik projesi: Akay Mühendislik 
akustik projesi: Mezzo Stüdyo
yangın tahliye projesi: Zeytin Danışmanlık
proje başlangıç yılı: 2017
proje bitiş yılı: 2017
inşaat başlangıç yılı: 2017
inşaat bitiş yılı: 2018
arsa alanı: 5200 m2

toplam inşaat alanı: 4500 m2
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alişan çırakoğlu   
1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun 
oldu. 1999 yılında aynı üniversiteden yüksek 
mimar derecesini aldı. 2002 yılında Çırakoğlu 
Mimarlık’ı kurdu. Ulusal mimarlık yarışmalarında 
üçü birincilik olmak üzere çeşitli ödüller aldı. 2008 
yılında Arkitera Mimarlık Merkezi yılın genç mimarı 
ödülüne layık görüldü. 2012 Ulusal Mimarlık 
Ödülleri ve Sergisi’nde seçici kurul üyeliği yaptı. 
Ilgın Avcı ile birlikte 2014 ve 2018 Ulusal Mimarlık 
Ödülleri’nde proje dalında başarı ödülünü, 2016  
yılındaTurgut Cansever Büyük Ödülü’nü kazandı. 
Şu anda CAA Studio yöneticisi olarak çalışmaktadır.

ılgın avcı   
1985 yılında Ankara’ da doğdu. 2008’de İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümünden Mezun oldu. 2007 yılında çalışmaya 
başladığı Çırakoğlu Mimarlık’ta 2010 itibarıyla şirket 
ortağı olarak çalışmakta. Ulusal ve davetli mimarlık 
yarışmalarında ödül ve mansiyonlar aldı. Alişan 
Çırakoğlu ile birlikte 2014 ve 2018 Ulusal Mimarlık 
Ödülleri’nde proje dalında başarı ödülünü, 2016 
yılında Turgut Cansever Büyük Ödülü’nü kazandı. 
Şu anda CAA Studio yöneticisi olarak çalışmakta, 
aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi ve MEF 
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde yarı 
zamanlı öğretim üyeliği yapmaktadır.
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zemin kat planı 2. kat planı

kesitler

amfi yerleşim diyagramı
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New York Eyalet Üniversitesi İnşaat Fonu, Deborah 
Berke Partners şirketini, üniversitenin Fredonia 
kampüsü üzerindeki 1968 I. M. Pei imzalı sanat 
binalarını yeniden kurgulaması ve önemli bir ek bina 
tasarlaması için görevlendirdi. Dönemin modernist 
planlama prensiplerini takiben Pei ve ortağı Henry 
Cobb kampüsü geniş bir çevreyolu etrafında 
planlamışlardı. Maalesef yaptıkları bu plan, ardından 
gelen seneler boyunca terk edildi; sayısız bina ve açık 
otoparklar kontrolsüz bir şekilde kampüsü doldurdu. 
Zaman içinde yaya ve taşıt trafiği değiştikçe, 
ziyaretçilerin çoğu Rockefeller Sanat Merkezi’ne 
yükleme dokundan giriş yapmaya başladılar.

Deborah Berke Partners batı cephesine çizgisel bir 
ek bina yaratmak suretiyle eski yükleme ve servis 

I. M. PEI TASARIMLI BINANIN YENILENMESI VE ONA YAPILAN EKLE 
ROCKEFELLER SANAT MERKEZI, MEVCUT TASARIMA SAYGILI ANCAK 
KARŞIT ÖĞELERLE DE ONDAN AYRIŞAN NITELIKLERIYLE SANATSAL 
ÜRETIMI YENIDEN CANLANDIRIYOR. 

ROCKEFELLER SANAT MERKEZI

deborah berke partners

Yeniden Canlandıran Ek
cephesini yeni ana giriş haline getirdi. Bu hareket, 
binanın kampüsün geri kalanına olan bağını 
kuvvetlendirdi ve sanatın enstitü içindeki yerini 
pekiştirdi. Tasarım, aynı zamanda da sanat merkezini 
müzik departmanı binasına yeni bir camla kaplı köprü 
ile birleştirdi. Bu köprü sayesinde öğrenciler ve 
öğretim üyeleri, soğuk batı New York iklimine rağmen 
ısıya karşı hassas müzik aletlerini iki bina arasında 
rahatça hareket ettirebilir oldular.

Deborah Berke Partners ortaklarından Maitland 
Jones proje hakkındaki görüşlerini şu sözlerle ifade 
ediyor: “Bu muazzam binanın kampüs içinde çok 
güçlü bir duruşu var. Sahip olduğu geniş avludan üç 
büyük gösteri salonuna da giriş yapılabiliyor. Ana 
girişin doğu cephesinden olduğu dönemlerde bu 
avlunun binaya verdiği içsellik mantıklıydı ve iyi 
işliyordu. Fakat kampüsün büyümesiyle beraber 
oluşan yeni koşullarda anladık ki binanın bir 
anlamda tersyüz edilmesi gerekiyordu.” Tasarım 
Pei’nin binasının sadeliğine saygılı, fakat incelikli bir 
karşıtlık stratejisi kullanmak suretiyle onu 

fotoğraflar: Chris Cooper
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günümüzün ihtiyaçlarını karşılamak için güncelliyor. 
Deborah Berke Partners kullandığı çinko ve cam 
cephelerden ve beton aksanlardan oluşan malzeme 
paletiyle uzun beton duvarlardan oluşan mevcut 
malzeme dilini tersyüz etmekte. Metal sabit dikey 
yüzeyler hem güneşten koruyor hem de cepheye 
doku ve derinlik kazandırıyor. 

Projede kampüsteki inşaat geçmişi ve yerinde 
dökülen betonun yeri ve önemi de göz önünde 
bulundurularak çapraz yönlü özgün tahta formları 
geliştirmek için yerel inşaat firmalarıyla çalışıldı. Bu 
desen Deborah Berke Partners’in tasarımının Pei’nin 
tasarımından ayırt edilmesini sağlıyor. Jones 
kullanılan malzemelerle ilgili şöyle diyor: “Var olan 
binanın biçimsel hareketlerinden ilham aldık: 
dirsekler, büyük açıklıklar, diyagonal formlar, 
tekrarlayan elemanlar. Fakat büyük beton 
yüzeylerden oluşan malzeme dilini metal ve camın 
dili ile değiştirdik. Ek binanın ana malzemesini çinko 
ve cam cephe oluşturuyor ve arada mimari beton 
ayrıntılar var.” 

5.600 metrekarelik ek binanın içinde sınıflar, heykel 
ve seramik atölyeleri, müzik ve dans için performans 
alanları ile sahne tasarım ve inşası gibi birçok atölye 
ve ortak kullanım alanı mevcut. Gün ışığıyla dolu 
dans stüdyosunun yerden tavana kadar yükselen 
camları, gösteri provalarının bütün kampüs 
tarafından izlenmesine ve stüdyonun da geceleri 
kampüste bir fener görevi görmesine olanak sağlıyor. 
Bu da sanatın kampüsteki ve kamu gözündeki 
varlığını yüceltiyor. 

Lobideki ince işlemeli metal asma tavan, desenli 
beton yapılarla karşıtlık gösteriyor. Açık renkli 
akçaağaç kaplamalar aksan malzemesi olarak 
kullanılmış. Büyük cam duvarlar ağaçlarla dolu 
muhteşem bir kampüse açılan pencere görevi 
görüyor. Koridorlardaki duvarlar bu alanların gündelik 
toplantı ve sergi alanları olarak kullanılmasına 
yardımcı olmak üzere özel tutturulabilir duvar 
kaplama malzemeleriyle kaplanmış. Seramik 
stüdyoları ve atölyeler süsten uzak, sade, işlevsel ve 
ağır sanat işçilikleri için tasarlanmış.

Deborah Berke Partners ortaklarından Noah Biklen 
binadaki esnek mekanlar ile ilgili şöyle diyor: “Artık 
kampüslerde öğrenim geleneksel bir derslik içinde 
sınırlandırılamıyor. Bu sebeple öğrencilerin 
spontan toplantılar yapabilmesi ya da 
müzisyenlerin performans öncesi ufak ısınma 
çalışmaları yapabilmesi için geniş koridorlar ve 
içlerinde kuytu köşeler tasarladık. Gün ışığıyla dolu 
dans stüdyolarından birinde aynı zamanda gösteri 
için de kullanılabilsin diye toplanır raylı oturma 
sistemleri ve esnek tavan sistemleri var. Büyük bir 
mutlulukla görüyoruz ki açıldığından beri bina tam 
bir yaratıcı etkinlik beşiği oldu.”

Bina LEED Gümüş sertifikasına sahip. Yüksek 
performanslı bina cephesi, geri dönüştürülmüş ve 
yerel olarak sağlanmış malzemeler ile enerji verimli 
aparatlar ve sistemler projenin sürdürülebilirliğine 
ciddi katkıda bulunuyor. Özet olarak proje önemli 
bir 20. yüzyıl modern binasının ömrünü daha 
üretken ve yaratıcı bir hayat için 21. yüzyıla 
uzatıyor.



29
   X

X
I - N

İSA
N

/M
A

YIS 2020
YA

PI - SA
N

AT M
ERKEZI - FRED

O
N

IA



N
İS

A
N

/M
A

YI
S 

20
20

 - 
X

X
I 

  3
0

YA
PI

 - 
SA

N
AT

 M
ER

KE
ZI

 - 
FR

ED
O

N
IA

maıtland jones 
Maitland, Deborah Berke Partners’a 1992’de 
katıldı ve 2002’da ortak oldu. Kendisi firmanın 
akademik ve kültürel projelerini yönetiyor ve 
radikal değişimlerden geçen kurumlarla çalışıp 
onlara yol gösteriyor. Maitland lisansını Princeton 
Üniversitesi’nden, yüksek lisansını da Yale 
Üniversitesi’nden aldı. Yale Mimarlık Fakültesi’nde 
ve Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde ders verdi. 
(Fotoğraf: Winnie Au)

noah bıklen 
Noah, Deborah Berke Partners’a 2002’de katıldı ve 
2019’da ortak oldu. Firmanın akademik ve kültürel 
projelerinin yanı sıra konut projelerini de yönetiyor. 
Noah, inşaat ve cephe teknolojileri konusundaki 
bilgisini kompozisyon, oran ve malzemelere 
olan hassas gözüyle birleştiriyor. Noah lisansını 
Brown Üniversitesi’nden, yüksek lisansını da Yale 
Üniversitesi’nden aldı. Yale Mimarlık Fakültesi’nde 
ve Parsons’ta ders verdi. (Fotoğraf: Winnie Au)

işveren: Rockefeller Arts Center, SUNY Fredonia
proje yeri: Fredonia, NY, A.B.D.
yapının tamamlanma tarihi: 2017
işveren: State University Construction Fund
toplam inşaat alanı: 9.300 m2 (5.600 m2 ilave, 
3.700 m2 renovasyon)
mimari tasarım: Deborah Berke Partners
proje ekibi: Maitland Jones, Noah Biklen, Scott 
Price, Cara Liberatore, Alessandro Preda, Tal
Schori, Janine Soper, Renee Vanegas, Barry Yanku
yapı mühendisi: Robert Silman Associates
mekanik mühendis: Lakhani & Jordan Engineers
peyzaj mimarı: Mathews Nielsen Landscape 
Architects
inşaat mühendisi: Larsen Engineers
müteahhit: Northland Associates, Inc.
inşaat işletmecisi: Campus Construction 
Management Group

vaziyet planı

1.kat planı

kuzey cephesi görünüşü

batı cephesi görünüşü

2. kat planı
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Akbank Akademi Yaşam Merkezi bir yapı olmaya 
çalışmayan, tam aksine barındırdığı yoğun programı 
peyzaj içinde kaybederek gizleyen ve ihtiyaç olan aktif 
yeşil alanı çoğaltan bir yapı kompleksi. 

Akbank Şekerpınar Kampüsü’nde yer alan yapı, 
halihazırda hizmet veren Akbank Akademi ile Data 
Merkezi binalarını bütünleyen bir aktiviteler programını 
barındırıyor. İşverenin kent yaşamından uzak bu 
bölgede 2.800 kişilik bir kampüsteki yaşamı daha cazip 
kılmak, çalışanlarının yaşam kalitesini yükseltmek ve 
yakın çevrede gidermeleri oldukça güç olan spor, 

PROJE, IÇINDE KONUMLANDIĞI KAMPÜSE YEŞIL ALANLAR EKLEYEREK VE 
DE KENDISI DE BU YEŞIL ALANLARIN BIR PARÇASI HALINE GELEREK 
ÇALIŞANLARIN SOSYAL, SPORTIF VE EĞITIMSEL GEREKSINIMLERINE 
YANIT VERIYOR. 

Parkın Altındaki Yaşam

AKBANK AKADEMI YAŞAM MERKEZI

tece mimarlık

kültür, dinlenme, mini market gibi önemli ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kurguladığı program, kendini 
yeraltında gizleyen bir mimariyle hayata geçirildi.Kapalı 
alanlarda konferans merkezi, seminer salonları, çarşı, 
fitness merkezi, kafeterya, sosyal yaşam dinlenme 
mekanları ve 350 araçlık bir kapalı otopark yer alıyor. 
Kampüsteki tüm etkinlikleri bütünleştiren park, 17.000 
metrekarelik açık alana yayılan yeşil alan, açık spor 
mekanları, hobi bahçeleri ve açık amfisi ile yoğun 
etkileşimli bir sosyal yaşantıyı zenginleştiriyor.

Konumlandığı kampüs içinde yoğun ihtiyaç duyulan 
fitness merkezini, konferans ve sergi salonlarını, ortak 
buluşma mekanlarını, mini çarşı ve kafeterya 
hacimlerini yapı, doğal zeminden hafif bir meyille 
yükseltilmiş bir yeşil plato altında gizliyor. Sahip olduğu 
mimari mekan kurgusu sayesinde barındırdığı yoğun 
programa karşın her mekan doğal gün ışığına sahip.
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fotoğraflar: Emrah Altınok
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proje adı: Akbank Akademi Yaşam Merkezi
proje yeri: Çayırova, Kocaeli
proje ofisi: TeCe Mimarlık
tasarım ekibi: Cem Ilhan, Tülin Hadi, Sezin 
Beldağ, Hande Sermet Topönder, Özge Evirgen, 
Saruhan Oflaz, Su Kapkın, Imre Hadi 
işveren: Akbank
ana yüklenici: Tek Yapı
konsept tasarım: TeCe Mimarlık
iç mekan projesi: TeCe Mimarlık
peyzaj projesi: CEYPEYZAJ
uygulama projesi: TeCe Mimarlık
cephe tasarımı: TeCe Mimarlık
aydınlatma tasarımı: LAB1 Aydınlatma 
Tasarımı ve Danışmanlığı
grafik tasarım: Iyi Ofis
statik projesi: YBT Yapısal Tasarım Hizmetleri
mekanik projesi: ENAR Mühendislik
elektrik projesi: ENKOM Mühendislik
altyapı projesi: Ekin Proje Yönetim Harita
akustik danışmanı: MEA Akustik Danışmanlık
yangın güvenlik danışmanı: Karina 
üç boyutlu görselleştirme: TeCe Mimarlık
mimari mesleki kontrollük: TeCe Mimarlık
proje başlangıç yılı: 2017
proje bitiş yılı: 2018
inşaat başlangıç yılı: 2018
inşaat bitiş yılı: 2019
arsa alanı: 75.486 m2

toplam inşaat alanı: 22.050 m2
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vaziyet planı 2.bodrum kat planı

teras planıbodrum kat planı

a-a kesit c-c kesit
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tülin hadi 
1969 yılında İstanbul’da doğdu. 1993 yılında 
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 
Mezuniyetine kadar geçen dönemde Sevinç Hadi 
ile Teşvikiye Milli Reasürans Kompleksi uygulama 
aşamalarında, Ergün Aksel ile çeşitli yarışma 
projelerinde ve Mehmet Tataroğlu-Ömer Bortaçina-
Mesut İşcan ofisinde uygulama projelerinde çalıştı. 
1992-1994 yılında Turgut Cansever’in bürosunda 
çalıştığı dönemden bu yana, mesleki faaliyetini 
Cem İlhan ile birlikte TeCe Mimarlık çatısı altında 
sürdürüyor. Halen Bilgi Üniversitesi’nde proje 
stüdyosu yürütücülüğü yapmakta. Ekim 2019’dan 
bu yana İstanbul Kent Konseyi Başkanlığı’nı 
yürütmekte.

cem ilhan 
1966’da Diyarbakır’da doğdu. 1987’de İTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1989'da Londra 
Architectural Association School of Architecture’da 
Housing & Urbanism bölümünde yüksek lisans 
yaptı. 1996'da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim Bölümü’nde ikinci yüksek lisansını, 
2008'de YTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Bölümü’nde 
doktora eğitimini tamamladı. 1992'de kendi 
bürosunu kurdu. 1994 yılında Tülin Hadi ile çalışmaya 
başladı. 2006'da Genç Mimar Ödülü’nü aldı. 
Ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında 
ödüller aldı, yarışma jüri üyeliklerinde bulundu. Bilgi 
Üniversitesi, İTÜ ve YTÜ'de mimari tasarım stüdyosu 
yürütücülüğü ve jüri çalışmalarını da sürdürüyor.

kuzey görünüşü

güney görünüşü

doğu görünüşü

batı görünüşü
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Hint köylerinin ve eski şehirlerinin organik yapısını 
yansıtan Rajasthan Okulu, farklı hacimlerdeki açık, 
kapalı ve yarı-açık mekanlardan oluşan üç katlı alçak 
bir yapı. Proje, karakterini yıl boyunca 35° C'yi aşan 
mevcut çöl ikliminden alıyor. İklimsel uyum için 
sınıflar, güneş ışınlarının endirekt olarak girdiği 
kuzeye yönelimli. Oditoryum, ilkokul ve yönetim 
birimi arsanın güneyinde yer alırken ortaokul 
sınıfları, kütüphane ve kafeteryaysa kuzeyde 
konumlanıyor. Bu iki kütle arasında ise geniş üzeri 
yarı-örtülü bir açık alan mevcut. Bu yarı-örtülü avlu, 
öğrencilerin kendilerini ait hissedebilecekleri oyunlu 
peyzajı ve çeşitli açılı yollarıyla okulun iki parçasını 
bir araya getiriyor. 

Bir dizi lineer trapez çerçeve ve güneş kırıcı ile 
oluşturulan düzenle bu merkezi alan, gün boyunca 
güneşin yönüne bağlı olarak sürekli değişen gölge 

IKLIMSEL KOŞULLARA GÖRE YAPI YÖNELIMLERININ KURGULANDIĞI 
HINDISTAN’DAKI RAJASTHAN OKULU’NDA IKI ANA IŞLEVI BAĞLAYAN 
YARI-ÖRTÜLÜ AVLU, GÜN BOYUNCA DEĞIŞEN IŞIK-GÖLGE OYUNLARINA 
SAHNE OLUYOR. 

Güneşli Organik Düzen

RAJASTHAN OKULU

sanjay purı archıtects

örüntülerine ev sahipliği yapıyor. Düzen, açık peyzaj 
alanlarının okulun öğrenme alanlarına 
serpiştirilmesine izin verecek şekilde bilinçli olarak 
parçalı şekilde tasarlanmış.

Yapının tüm birimleri kuzey tarafında yer alan çok 
amaçlı bir oyun alanı ve atletizm pistine açılıyor. 
Tüm hava dolaşımı, merkezde konumlanan yarı-
örtülü avluyla bağlanan koridorların doğal ve açık 
havalandırmayla beslenmesi fikri üzerine kurulu. 
Açılı dikey duvarlar, daha serin iç mekanlar 
oluşturmak adına doğu, batı ve güney taraflarından 
gelen ısı kazanımını azaltan güneş kırıcılar olarak 
işlev görüyor.

Elektrik enerjisi gereksinimi, yakında bulunan 
çimento tesisinin artık enerjisiyle karşılanıyor. Su 
tesisat sistemi ise kullanılan kirli suyu geri 
dönüştürerek tekrar kullanımını sağlayan döngüye 
sahip. 

Projenin organik yerleşimi okulun her bir mekanın 
yönlenmesinde farklı bir karakter kazanarak çeşitli 
bakış açıları ve algılar üretmesine olanak sağlıyor.
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fotoğraflar: Dinesh Mehta  



39
   X

X
I - N

İSA
N

/M
A

YIS 2020
YA

PI - O
KU

L - RA
JA

STH
A

N



N
İS

A
N

/M
A

YI
S 

20
20

 - 
X

X
I 

  4
0

YA
PI

 - 
O

KU
L 

- R
A

JA
ST

H
A

N



41   X
X

I - N
İSA

N
/M

A
YIS 2020

YA
PI - O

KU
L - RA

JA
STH

A
N

sanjay purı archıtects  
Sanjay Puri Architects’in baş mimarı Sanjay Puri, 
Mumbai Mimarlık Akademisi 1988 yılı mezunu. 
72'den fazla mimardan oluşan tasarım ekibi ile 
Sanjay Puri Architects; ilçe ve konut gelişmeleri, 
yazılım parkları, oteller, perakende alışveriş 
merkezleri, okullar ve daha küçük ölçekli bireysel 
projeler dahil olmak üzere çeşitli projelerde yer 
almakta. 

zemin kat planı 1. kat planı

2. kat planı

kesit

proje adı: Rajasthan Okulu 
proje yeri: Ras, Rajasthan, Hindistan 
baş mimar: Sanjay Puri
proje ekibi: Ishveen Bhasin, Ankush Malde, 
Pooja Prajapati
işveren: Shree Cement Ltd.
arsa alanı: 93.000 m2 
toplam inşaat alanı: 190.000 m2
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Kastamonu Entegre, Floorpan ve 
Artfloor markalı laminat parke 
ürünlerine yeni bir koleksiyon daha 
ekledi. İlhamını farklı coğrafyalardaki 
rüzgarlardan alan FIX koleksiyonu; 
Lodos, Alize, Bora, Samyeli, Karayel ve 
Muson dekorları ile doğal ahşap 
dokusunun zengin detaylarını iç 
mekanlara taşıyor. Açık tonları ve zarif 
çizgileri ile yaşam alanlarında ılık bir 
rüzgar etkisi yaratan Lodos serisi, Ege 
ve Akdeniz tarzı doğal bir şıklık 
sunuyor. Ekvator kuşağındaki tropikal 
yağmurlardan esinlenen Alize, açık 
renk tonları ile mekanda serinletici bir 
etki yaratıyor. Adını Dalmaçya 
kıyılarından Adriyatik Denizi’ne esen 

sert rüzgarlardan alan Bora, açık ve 
koyu tonların göz alıcı birleşimiyle 
zeminlere dinamizm katıyor. Sahra 
Çölü’nün kuru ve yakıcı sıcaklığını 
yansıtan Samyeli, camel tonları ile 
sezonun moda renklerini evlere 
taşıyor. Karayel dekoru, yüksek dağ 
yamaçlarından alçalan serin esintileri 
iç mekanlara getirirken; baharatlı 
tonlardan oluşan Muson, dekorasyona 
etnik bir dokunuş katıyor. UV ışınları, 
sürtünme kaynaklı aşınma ve 
çizilmelere karşı yüksek dayanım 
özelliği ile iç mekanlar için ideal bir 
seçenek oluşturan, AC3 aşınma sınıfı 
FIX laminat parke koleksiyonu, 
konutlarda 10 yıl garanti imkanı 

sunuyor. Kolay temizlenen ve leke 
tutmayan yüzeyiyle yüksek hijyen 
standartlarına sahip FIX laminat 
parkeler, insan sağlığına uygun yapısı 
ve çevre dostu özellikleriyle öne 
çıkıyor. Dünyanın ilk eko-etiketli 
çevrecilik sertifikası “Blue Angel” ile 
insan sağlığına uygun üretimi 
tescilleyen “E1 Belgesi”ne sahip 
koleksiyon, yenilikçi ve zamansız bir 
tasarım ruhuna hitap ediyor. 
Zeminden ısıtma sisteminin 
kullanıldığı mekanlara da 
uygulanabilen FIX laminat parke 
koleksiyonu, 7 mm’lik kalınlığı ile 
estetik çözümler sunuyor. Zeminde 
elde edilen kesintisiz ve doğal 

görünüm, özellikle tasarladıkları 
mekanlara bütüncül bir fon arayan 
mimarlar tarafından büyük ilgi 
görüyor. Tüm Floorpan ve Artfloor 
markalı laminat parke ürünlerinde 
olduğu gibi FIX koleksiyonunda da yer 
alan son teknoloji kilit sistemi, 
dekorasyon değişikliği ve taşınmalarda 
parke panellerinin kolaylıkla sökülüp 
döşenebilmesine imkan tanıyor. Hızlı 
ve kolay montaj özelliği ile zamandan 
ve işçilikten tasarruf sağlayan 
koleksiyon, tutkalsız montaj sistemi 
sayesinde yüzeylerin lekesiz ve temiz 
kalmasına da yardımcı oluyor. 

www.keas.com.tr 

FIX PARKE KOLEKSIYONU

Tepta tarafından temsilciliği yürütülen, 
dış mekan aydınlatmasının öncü 
markalarından Simes, Marc Sadler 
tarafından tasarlanan Ghost ürünü ile 
mimari aydınlatmanın standartlarını 
değiştirmeye devam ediyor. Tanıtıldığı 
ilk günden bu yana gelişerek 
zenginleşen Ghost koleksiyonu, bugüne 
dek Compasso d'Oro by ADI Design'da 
"Mention of Honor" kategorisinde ve 
The Red Dot Design Awards 2018'de 
"Best of the Best" kategorisinde ödüle 
layık görülen önemli bir tasarım ikonu 
haline geldi. Çağdaş mimari yapıların 
brüt beton cephelerinde, aydınlatma 
için bir "eklenti" yerine bir "azaltma" 
öneren Ghost, gündüz vakti cephede 
bir yarık olarak algılanırken karanlığı 
aydınlattığında yapının kendisi ile 
bütünleşik bir ışık huzmesi olarak 
ortaya çıkıyor. Ghost, ışığın kendisinin 

ve mimarın/aydınlatma tasarımcısının 
özgün çizgisinin yapıdaki aydınlatma 
anlayışını bizzat tariflediği bir yenilik. 
"Sadece ışık" mottosu ile sunulan 
seride farklı boyutların yanı sıra, 
merdivenlerde veya mimari ritimde 
istenilen ölçüde kullanılabilen lineer bir 
versiyon bulunuyor. Tümüyle mimari 
yapının içine entegre olabilen Ghost 
serisinin The Red Dot Design 2018 
ödülü kazanan lineer versiyonu ise 
tasarımı nedeniyle ince ve yatay ışık 
kesimleri yapmak için uygun bir 
armatür olarak ürün ailesi içinde öne 
çıkıyor. Ürün, konutlar, ticari binaların 
cepheleri, stadyumların beton 
merdivenleri, kamu binaları gibi mimari 
konsepti ve malzemesi beton olan 
yapılar için ideal.

www.tepta.com 

SIMES GHOST

bora lodos



43   X
X

I - N
İSA

N
/M

A
YIS 2020

SEKTÖ
R H

A
BERLERI

Son teknolojiyi artırılmış işlevler ve 
yenilikçi çözümlerle birleştirerek 
geleneksel formları renöve eden E.C.A; 
hijyenin öneminin vurgulandığı 
günümüzde nano-seramik kaplama ve 
kolay temizlenebilir yüzeylerle üretim 
pratiklerini yeniliyor. E.C.A’nın dekoratif 
buhar çıkışlı, çıkarılabilir üst kapaklı, 
hijyenik konvektörsüz ve kapaksız 
özellikli birbirinden yenilikçi panel 
radyatörleri 10 yıllık garanti süresiyle 
kullanıcısıyla buluşuyor.

E.C.A. INTEGRITY
Açılır üst kapağı sayesinde kusursuz bir 
temizlik sağlayan E.C.A. Integrity 

radyatörler ile en küçük tozlar bile en 
kolay hamlelerle temizlenebiliyor. 
Tasarım tescilli Integrity’nin kolaylıkla 
açılan üst kapağı, geleneksel 
radyatörlerin problemlerinden olan 
konvektör içindeki görünmeyen kirlerin 
iç yüzeylerde birikmesini önlüyor. Farklı 
yükseklik ve uzunluk seçenekleri, 
bütünleşik estetik tasarımıyla E.C.A. 
Integrity, performansı artıran damla ejot 
yapısıyla da öne çıkıyor.

E.C.A. XC
Düzlem yüzeyli estetik görünümlü 
E.C.A. XC, konvektörsüz iç hacmi ve 
kapaksız tasarımıyla üstün hijyen 

sağlıyor. Standart, kompakt ya da 
merkezden kompakt bağlantı seçenekleri 
ile XC; özellikle sağlık kurumları, çocuk 
ve yaşlı bakım evlerinde kullanım için 
kolay temizlenebilen ideal yapısıyla 
dikkat çekiyor. 

E.C.A. HUMIDIFIER
E.C.A. Humidifier’in üst kapağa monte 
edilmiş dekoratif buhar çıkış delikleri, 
yaşam alanlarındaki havayı 
nemlendirerek kullanıcıların kuru bir 
ortama maruz kalmalarının önüne 
geçiyor. Kapağı çıkarmadan su eklemeye 
elverişli olan Humidifier, dekoratif 
kompakt görünümü, farklı ebat 

seçenekleriyle E.C.A. tasarımcılarının ve 
Ar-Ge mühendislerinin yeteneklerini 
gözler önüne seriyor. 

Güçlü üretim pratiklerinin yanı sıra 
tüketici eğilimleri analizindeki gücüyle 
E.C.A., ürünlerinde kullandığı nano-
seramik kaplama teknolojisi ve daldırma 
yaş boya ile korozyona karşı mükemmel 
dayanım sağlıyor. E.C.A.’nın tüm 
radyatör ürünleri EN 442 Avrupa 
standartlarına uygun olmanın yanı sıra 
kullanıcısına 10 yıllık garanti süresi 
sunuyor.

www.eca.com.tr

E.C.A. PANEL RADYATÖRLER

e.c.a. humıdıfıer

e.c.a ıntegrıty e.c.a. xc
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Duravit, sieger design tarafından 
tasarlanan Happy D.2 Plus serisinin 
uzantısı olarak yeni c-shaped teknolojiyi 
tanıttı. Patentli c-bonded inovasyonu, 
seramik lavabonun ve mobilyaların çıkıntı 
veya girinti olmadan ve 4 mm'lik 
hassasiyetle kusursuz paralel olmasını 
sağlıyor. DuraCeram® seramik 
teknolojisi ile yapılmış ve özel olarak 
işlenmiş c-shaped lavabolar seramik 
yüzeyin temizlik kolaylığı ve sağlamlık 
gibi avantajlarına sahip ve ıslak hacimler 
için tasarlandı. Happy D.2 Plus, açık veya 
koyu renkli koleksiyonun devamı olarak 
lavabo ünitesi tasarımı için iki yeni model 
sunuyor. Lavabo dolabı veya krom metal 
konsol ile birleştirilebilen c-shaped 
tasarım seramik lavabo, parlak beyaz dış 
kenara sahip. c-bonded tasarımın 
yuvarlak dış kenarları lavabo dolabı ile 
aynı renkte veya metal konsola uygun 
olarak siyah mat renkte uygulanabiliyor. 

Her iki tasarım da tipik olarak düz bir 
kenara ve uyumlu bir şekilde entegre 
edilmiş batarya platformuna sahip 
lavaboları temel alıyor. Lavabolar 575, 775 
ve 975 mm olmak üzere üç genişlikte 
bulunuyor. Beyaz akrilik kapak, 
lavabonun altındaki bağlantıları gizliyor. 
Entegre havlu askılı, ayaklı, yüksekliği 
ayarlanabilir metal konsollar isteğe bağlı 
olarak raf veya gömme çekmece ile 
sipariş edilebiliyor. Sol veya sağ konsolun 
uzantısı olarak entegre çekmeceli oturma 
alanı eklenebiliyor. Duvara monte lavabo 
dolapları ek depolama alanı sağlıyor. 
Tüm bunlar 11 farklı yüzey seçeneğiyle 
sunuluyor. Yeni lavabo dolabı çeşitleri, 
Happy D.2 ve Happy D.2 Plus serisindeki 
tüm bileşenlerle ideal bir şekilde 
birleştirilerek tüm banyo mobilyaları için 
uyumlu bir tasarım sağlıyor. 

www.duravit.com.tr

Osram tarafından gece görünürlüğü ve 
kişisel güvenliği artırmak için aktif LED 
teknolojisi kullanarak geliştirilen akıllı 
aydınlatma sistemi kask, çanta gibi 
aksesuarların yanı sıra kıyafetlerde de 
kullanılabiliyor. Bu yenilikçi LED 
teknolojisi, iş kıyafetlerine, sporda ve boş 
zaman aktivitelerinde giyilecek kıyafetlere, 
koruyucu kask, sırt çantası ve okul 
çantası gibi açık hava ekipmanlarına daha 
fazla görünürlük ve akıllı güvenlik 
özellikleri katmak isteyen markalar için de 
ideal bir seçenek sunuyor. Birçok renkte 
ve farkı formlarda olan Osram LED 
modüllerinin gücü, sekiz saate kadar 
aydınlatma sağlamak için taşınabilir bir 
şarj aletiyle sağlanıyor. Bu taşınabilir şarj 
aleti çıkarıldığında giysi ve aksesuarlar 
60°C’de yıkanabiliyor ve 90°C’de 
kurutulabiliyor. Global dağıtım ayağında 
Osram, dünyanın önde gelen endüstriyel 
iplik üreticisi Coats firmasıyla bir 
işbirliğine imza attı. Coats, aydınlatma 
sisteminin tekstil ürünlerine eklenmesini 
daha kolay hale getirmek için biyeler ve 
yansıtıcı şeritler geliştiriyor. Tekstil 
alanındaki uzmanlıklarını Osram’ın 
aydınlatma alanındaki teknik bilgi 
birikimiyle birleştiren Coats, yeni nesil 
yüksek görünürlüklü iş ve spor kıyafetleri 
alanını şekillendiriyor. Kıyafetlerdeki 
homojen aydınlatma sayesinde insanların 
görünürlüğü ve böylece güvenliği de 

artıyor. Osram aynı zamanda birçok 
aydınlatmalı açık hava ürünü geliştirmek 
için de diğer yenilikçi kıyafet ve ekipman 
üreticileriyle işbirliği yapıyor. Uvex; 
şantiyeler, yol bakımı ve benzeri yerlerde 
çalışan kişiler için üretilen iş ceketleri ve 
güvenlik yeleklerinde Osram aktif LED 
modülleri kullanıyor. Yine Rossini firması 
da FlashUp yüksek görünürlüklü iş 
ceketlerinde bu aydınlatma çözümünü 
tercih ediyor. Osram aynı zamanda 
Çin’de yer alan Shenzhen Bao'an 
Uluslararası Havalimanı'nda da bu 
teknolojinin kullanım fizibilitesini test 
ediyor. Willy Bogner için de LED 
modüllerini barındıran ceketler 
geliştirirken, motosiklet kıyafetleri 
üreticisi Held firması ise motosiklet 
sürücülerinin yolda görünürlüğünü 
artırmak için bu modüllerden 
faydalanıyor. Steinmann Group ve Jack 
Wolfskin firmaları okula gidiş gelişlerde, 
yürüyüş, bisiklet ve daha birçok aktivitede 
daha güvenli seyahat için sırt 
çantalarında bu teknolojiyi kullanıyor. 
VAUDE Sport, Osram LED teknolojisine 
sahip sırt çantalarını bisikletçiler, 
kayakçılar ve diğer açık hava sporu 
sevenlerin beğenisine sunuyor. Geox 
firması ise bu teknolojiyi birçok spor 
ceketinde kullanıyor.

www.osram.com 

C-SHAPED LAVABOLAR

GIYILEBILIR LED TEKNOLOJISI
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Panasonic tarafından geliştirilen Thea 
IQ KNX Multi Fonksiyonel Anahtarlar 
aydınlatma, perde-panjur ve 
iklimlendirme kontrolünün tek bir 
noktadan yapılmasını sağlayarak enerji 
tasarrufu yapılmasına yardımcı oluyor. 
Ürün, dünyanın ilk LED’li elektrik 
anahtarı olan Thea Blu’nun yalın 
çizgilerini korurken Panasonic’in yüksek 
teknolojisini de barındırıyor. Birçok 
kontrolü yönetebilmesi sayesinde ev ve 
ofislerin yanı sıra otel, restoran gibi 
ticari işletmelerde de tercih ediliyor. 
Mekanlardaki işlevlerin artışı ile birlikte 
teknolojik çözümlere duyulan ihtiyacın 
artmasına yanıt olarak Panasonic, 
MultiS’i geliştirdi. MultiS iklimlendirme 
sistemlerinin kontrol edilerek doğru 
kullanılmasına yardımcı oluyor. Özellikle 
yerden ısıtma sistemlerinde zeminden 
yükselen sıcak havanın astım gibi 
hastalıkları tetiklediği biliniyor. Bu 
olumsuzlukları engellemek için zemin 
sıcaklığını optimum düzeyde tutmak 

gerekiyor. Bunun için tasarlanan 
sistemler olmakla birlikte MultiS, dahili 
zemin probu girişi ile ayrı bir ürüne 
ihtiyaç bırakmadan zemin sıcaklığını 
istenen değerde sabitliyor. Klima ve fan 
coil sistemlerini kontrol edebilen ve 
dahili nem sensörüne sahip olan 
ürünün, pencere kontağı bağlamak için 
bir de harici girişi bulunuyor. Bu sayede 
cam açıldığında iklimlendirmeyi 
durdurarak enerji tasarrufu da sağlıyor. 
MultiS, 12 işlevi kontrol etmesinin 
yanında, konvansiyonel ısıtma 
sistemlerini ve klima sistemlerini de tek 
noktadan yönetebiliyor. Işık geçiren özel 
bir malzeme ile kaplı olan ön kapağın 
arkasında etiketleme alanı ve yaklaşım 
sensörü bulunuyor. Bu sayede ürün 
kullanılmadığında ışıklar kapalı ve yalın 
bir görüntü sunarken, yaklaşıldığında 
belirginleşen ikonları ile kullanım 
kolaylığı sunuyor.

lstr.panasonic.com

DB Architects tasarımı İzmir Göztepe 
Gürsel Aksel Stadyumu projesinde 
SurPlot® Yükseltilmiş Döşeme 
Sistemleri ürünleri yer aldı. Projedeki 
insan yoğunluğunu karşılayacak 
dayanıma sahip, her biri minimum 
1.000 kg taşıma kapasiteli SurPlot® 
seviye ayarlı ayakların kullanımı, gerek 
kurulum sırasında gerekse kurulum 
sonrası sağladığı kolaylıklar sayesinde 
uzun vadede birçok avantaj sunuyor. 
Herhangi bir yapıştırma veya ankraj 
gerektirmeden alana serbest bir şekilde 
kondurulan SurPLot® sayesinde ayaklar 
arasında kalan boşluklarda kablo ve 
tesisat döşeme yapılabildi. Oluşabilecek 
herhangi bir arızada kırmadan 
dökmeden soruna noktasal olarak 
anında müdahale imkanı tanıyan bu 
sistem klasik yöntemlerin aksine işten 
ve zamandan tasarruf sağladı. Ayaklar 
üzerine taş ve ahşap kaplama ürünleri 

yine herhangi bir harçlı yöntem 
gerektirmeden uygulandı. 650 metre 
yürüyüş parkurunda bulunan bütün taş 
ve ahşap alanlarda uygulanan SurPlot® 
Sistem ile her açıdan gelişmiş güvenli 
ve modern yöntemlerin uygulanması 
sağlandı. SurPlot® Sistemler, yine DB 
Architects tarafından projelendirilen 
Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Beşiktaş 
Vodafone Park projesinde de tercih 
edilmişti. Armada Groupe, 2001 yılında 
ürettiği TSE kriterlerine sahip SurPlot® 
Yüzer Döşeme Sistemleri’nin 
Türkiye’deki ilk üreticisi. Kalite 
güvencesi ve doğa dostu 
hammaddesiyle teras, balkon, kuru 
havuz projelerinde ideal çözümler 
sunan SurPlot® Sistem, sektör 
profesyonellerinin birincil tercihi olarak 
69 farklı ülkeye ihraç ediliyor. 

www.armadagroupe.com

THEA IQ MULTIS GÖZTEPE STADYUMU’NDA SURPLOT® 
SISTEMLER TERCIH EDILDI

Dış mekan mobilyaları ile başlayan 
yolculuğuna iç mekan ürünleri, 
profesyonel kullanıma yönelik çalışmaları 
ve proje bazlı yatırımlarıyla devam eden 
Papatya Mobilya, işlevsel ve estetik 
üretim anlayışı doğrultusunda geliştirdiği 
Slim modüler oturma grubunu 
dekorasyonda özgürlük ilkesiyle 
kullanıcısıyla buluşturuyor. Dayanıklılığı 
ve güçlü metal gövdesi ile iç ve dış 
mekanlarda yıllarca kullanılabilen Slim 
oturma grubu, modüler sistemi 
sayesinde farklı kombinasyonlar 
oluşturma imkanı veriyor. Modüllerin 
birbirine eklenmesiyle ikili, üçlü oturma 
grupları veya köşe takımları haline 
getirilebilen Slim, kullanılacağı alana göre 
istenilen şekilde düzenlenebiliyor. Slim 

modüler oturma grubu, özgün 
tasarımıyla dekorasyona bir özgürlük 
anlayışı getirirken, alt çerçevesindeki 
alüminyum ve kollarındaki paslanmaz 
profil ile kullanıcısına üstün bir oturma 
konforu sağlıyor. Öte yandan gövdedeki 
file kumaşın pozitif etkisi, yaşam 
alanlarının daha kullanışlı olmasını 
mümkün kılıyor. Özel sünger ve yüksek 
kaliteli kumaşlarla üretilen minderler ise 
rahatlığıyla öne çıkıyor. Papatya Slim 
Modüler Oturma Grubu estetik 
görünümü, çoklu renk seçeneği, kullanım 
kolaylığı ve dayanıklılığıyla bir oturma 
grubunda aranabilecek tüm nitelikleri tek 
bir koleksiyonda kullanıcısına sunuyor.

www.papatya.com.tr

SLIM MODÜLER OTURMA GRUBU

ahşap kesit detayı
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Olaganustu sessiz ve verimli 
Vitocal 200-S split 1s1 pompas1 

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;;ok sessi z bir 

i;;letme elde edilir. Yuksek verimi sayesinde 

c;;ok du ;;uk i;;letme maliyetleri olu ;;maktad1r. 

Grafik ekranl1 ve ac;:1k metin gosterimli 

kullan1m1 kolay V itotronic kontrol paneli ile 

konforlu i;;letme saglan1r. V itocom 100 LAN1 

aksesuar1 ile I nternete baglant1 mumkundur . 

www.viessmann.com.tr 

ls1tma sistemleri ◄ 

Endustriyel sistemler 

Sogutma sistemleri 
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Leke tu mayan yuzeyler, kolay temizlenen 

hijyenik banyolar, ya 9am alanlarinda 

estetik e butunsel gorunum ... 

llan1m alanlari ic;in, farkl1 urun 

c;ozuml riyle dokundugunuz her yuzeyde T-ON E b 

by •Kale 




