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Procter and Gamble
Kafeterya

Penta: Farklı Formlar Ustalıkla Buluştu
Farklı formları estetik bir nizam ile bütünleştiren
Penta yönetici grubu, klasik yöneticilik ve
patronluk anlayışından uzak kişilerin dikkatini
çekiyor. Sabahattin Şiranlı’nın tasarladığı Penta,
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otorite ile sıra dışı yaşam tarzını ustalık ile bir araya
getiriyor. Keskin hatların ve koyu rengin sunduğu
keskin otorite algısı, yuvarlak hatların verdiği güven
hissi ile harmanlanıyor.

Bürosit Büro Donanımları Sanayi ve Ticaret AŞ
A: Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, 1. Nilüfer Sokak
No:5 16110, Osmangazi - Bursa
T: 444 16 06
F: (0224) 261 27 80
E: info@burosit.com, burositsiparis@burosit.com
W: www.burosit.com, www.burositonline.com

Dekton Optimma: Duvarlar İçin Özel Üretildi
Mekanı bütün yapan duvarlar da zamana ayak
uydurmak için birçok trende eşlik ediyor. Ahşap
kaplamalardan duvar kağıtlarına ve seramik
yüzeyli boyalara kadar birçok değişime uğrayan
duvarlar, Dekton Optimma ile en son formuna
ulaşıyor. Duvar kaplaması için özel üretilen
Optimma sunduğu farklı renk seçenekleriyle
mekanların havasını duvarlardan başlayarak
değiştiriyor.
Yenilikçi mimari yüzeylerin dünya lideri
Cosentino’nun ultra kompakt yüzeyi Dekton’un
duvar kaplaması için özel olarak geliştirdiği
Optimma, günümüz modern mekanlarını geleceğe
taşıyor. 260x100 cm ölçüleri ile fire oranlarını
düşüren Optimma, 4 mm kalınlığı ile duvarlara
binen yükü azaltıyor.
Pahlanmış ve fileli olarak üretilen mat ve parlak
yüzeyli plakalar, boyutları sayesinde daha az
parçayla daha geniş alanların kaplanmasına
olanak sağlıyor. Dekton Optimma, azalan ek
8

RAF 94|NİSAN 2022

yeri sayısıyla duvarları daha hijyenik ve akıcı bir
tasarımla buluşturuyor. 4 mm kalınlığı maliyette
düşüş, montaj ve taşımada kolaylık sağlarken; farklı
renk seçenekleri, hayal edilen tasarımları gerçeğe
dönüştürüyor.
Optimma, duvarlarında mermer hissi isteyenler
için Rem, krem tonları sevenler için Aeris, beton
görüntüsü arayanlar için Kreta, koyu dokunuşlar
için Kelya, cesur tasarımlar için Laurent, yoğun
damarları sevenler için Bergen ve beyazın sadeliğini
arayanlar için Zenith renk seçeneklerini sunuyor.
Bu yedi renk, yarattığı hislerle de mekanları yeni bir
değişimin başlangıcına sürüklüyor.
Cosentino Turkey Yapı İthalat İhracat ve
Ticaret Ltd. Şti.
A: Marmara Geri Dönüşümcüler San. Sit. Şekerpınar
Mah. Ayçiçek Sok. No:6, Çayırova – Kocaeli
T: 0262 658 03 35
F: 0262 658 03 66
E: turkey@cosentino.com
W: www.cosentino.com

DELTA®-MS 20 DRAIN
Yüzey Drenajında Üstün Performanslı
Yenilikçi Çözüm

DELTA®-MS 20 DRAIN, olağanüstü drenaj kapasitesine
sahip Jeokompozit drenaj levhası olarak, özel sekizgen
güçlendirmeli yapıda ve beton ile mükemmel uyum
sağlayan kabarcıkları ve filtrasyon jeotekstil katmanı ile
bilhassa temel altı yatay drenajı ve endüstriyel zeminler
için yenilikçi bir çözüm. DELTA-MS 20 DRAIN ayrıca,
kendinden yapışkanlı bindirme kenarlarına sahip.

Temel Altı Koruma ve Drenajında…

Temel altında çakıl drenajı yerine çok daha etkin,
uygulaması kolay ve ekonomik çözüm sunuyor. Zemin
betonu altına yerleştirildiğinde, yükselen yer altı suyunu
karşılayıp drenaj borusuna iletiyor. Böylece, yer altı su
seviyesi tüm bina çevresinde aynı düzeye getiriliyor.
Temel altı uygulamalarında, temiz bir yüzey elde
etmek ve şapı zeminden yükselen neme ve suya karşı
korumak için grobeton alternatifi olarak da kullanılıyor.
Grobetona kıyasla, ekstra kazı, bekleme süresi ve
cihaz/araç gerektirmemesi ve daha düşük malzeme
maliyeti avantajları sunuyor. Ayrıca, üzerine dökülecek
donatılı betonun şerbetinin akıp gitmesini engelleyerek
betonun sağlıklı priz almasını sağlıyor.
Bodrum, otopark gibi zemininden su yükselen yer altı
yapılarının tadilatında da etkin bir çözüm.
10
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Endüstriyel Zeminler Altında…

Endüstriyel beton zeminler, fabrika, otopark, depo
ve lojistik merkezleri, benzin istasyonları gibi ağır
yük ve trafiğe maruz kalacak alanlarda uygulanan
özel sistemlerdir. Endüstriyel beton zeminlerin
uygulamasında alt zemin ile beton zemin arasına
uygulama öncesi ayırıcı tabaka kullanılmasının önemli
faydaları vardır. Bunlardan en önemlisi, dökülen zemin
betonunun su ve şerbetini kaybetmeden sağlıklı
priz almasının sağlanmasıdır. Aynı durum, betonun
zeminden yükselen neme maruz kalmaması için de
geçerlidir.

DELTA®-MS 20 DRAIN – Teknik Veriler
Malzeme

HDPE kabarcıklı levha
ve PP filtrasyon jeotekstil
kombinasyonu

Kabarcık Yüksekliği

20 mm

Kabarcık Yapısı

Özel güçlendirmeli sekizgen
yapı

Kabarcıklar Arasındaki Hava
Hacmi

Yaklaşık 14 l/m²

Basınç Mukavemeti

200 kN/m²

Drenaj Kapasitesi

10 l/s · m (yük olmadan i = 1,0)

Su Geçirim Direnci

W1 (su geçirmez)

Rulo Ölçüsü

10 m × 2 m

Mühendislik Yapılarında…

DELTA-MS 20 DRAIN, köprü ve viyadük ayaklarının
toprak ya da kaya zemin altında kalan bölümlerinde,
aç-kapa tipi tünellerde ve iksalı derin temel
çukurlarında, yapıyı hidrostatik yük, kimyasallar,
alkali ya da asidik sular ve toprak hareketleri sonucu
oluşabilecek aşınmalara karşı koruma, ayırma ve
drenaj fonksiyonlarını yerine getiriyor ve yalıtımları
toprakta çürümeye ve bitki köklerine karşı da koruyor.
Dörken Sistem AŞ
A: Sanayi Mah. D-130 Yan Yol No: 179 41140,
İzmit - Kocaeli
T: 0262 335 61 16 F: 0262 335 61 17
E: info@doerken-sistem.com
W: www.doerken-sistem.com

DELTA®-SPARXX
Hava Geçirimsizlik Katmanı Olarak,
Yangın Geciktirici Buhar Kesici Örtü
Enerji tasarrufu sağlayan tasarımların tercih
edildiği günümüzde yalıtımın önemi giderek
artmakta.

Neden Hava ve Buhar Bariyerleri?

Isı yalıtımının performansını tam anlamıyla yerine
getirebilmesi için konstrüksiyonun iç taraftan
hava ve buhar difüzyonu direncine sahip şekilde
tasarlanması gerekiyor. Konstrüksiyonda hava
geçirimsizliği sağlayacak katmanın en önemli
fonksiyonu, iç mekândaki sıcaklığın hava
akımlarıyla kaybını önlemesi. Eğer ısı yalıtımı
difüzyon direnci olan bir katman ile korunursa,
iç mekândan gelen sıcak ve nemli hava çatı
ve cephe strüktürüne nüfuz ederek nem ve
yoğuşmaya bağlı hasarlara yol açamıyor. Hava
geçirimsizlik, birleşim yerlerinin düzgün bir şekilde
yapıştırılmasıyla sağlanabilirken; buhar difüzyonu
sadece uygun bir buhar bariyerinin kullanımıyla
kontrol edilebiliyor.

DELTA®’da Her Tip Çatı ve Giydirme
Cephe Konstrüksiyonları İçin İhtiyaca
Yönelik Çözüm

Temel fonksiyon değişmese de hava ve buhar
bariyerleri, çatı ve cephe strüktürü, projeye özel
gereksinimler ve uygulamaya bağlı farklı ihtiyaçları
da karşılayabilmeli. Eğimli çatılar ve giydirme
cepheler için DELTA® hava ve buhar bariyerleri
farklı konstrüksiyonlar ve projeye özel ihtiyaçları
karşılayacak şekilde tasarlanıyor.

• DELTA®-SPARXX, her tür havalandırmalı çatı ve
cephe konstrüksiyonunda kullanıma uygun.
• Siyah, baskısız yüzeye sahip DELTA®-SPARXX,
ahşap ya da farklı malzemelerden 20 mm’ye
kadar açık derzli iç mekân duvar tasarımları
arkasında da rahatlıkla kullanılabiliyor.
• 100 m’lik Sd değeri ile pasif ev standartlarına da
uygun hava geçirimsizliği sağlıyor. Bu sayede,
yapıların ısıtma-soğutma enerji kullanımında tasarruf
edilmesini sağlıyor.

DELTA® hava ve buhar bariyerlerinin buhar kontrolü
dışındaki diğer teknik özellikleri, özel çatı tipleri ve
renovasyonda da pek çok avantaj sağlıyor.
DELTA® hava ve buhar bariyerlerinden DELTA®SPARXX da hastaneler, spor merkezleri, AVM’ler
gibi kamu yapıları ile fabrika ve sanayi yapıları
için file takviyeli, yangın geciktirici hava ve buhar
bariyeri. DELTA®-SPARXX’ın yangın sınıfı EN
13501-1’e göre B-s1, d0 ve Avis technique’e göre
M1.

Dörken Sistem AŞ
A: Sanayi Mah. D-130 Yan Yol No: 179 41140,
İzmit - Kocaeli
T: 0262 335 61 16 F: 0262 335 61 17
E: info@doerken-sistem.com
W: www.doerken-sistem.com
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Radiva Isı Sistemleri
2000 yılında ihracat satışları ile başlayan
serüvenine iç piyasada da hız kesmeden büyüyerek
devam eden Radiva Isı Sistemleri; ısı sektöründe
yenilikçi vizyonu ile hem perakende hem de
kurumsal portföyüne hizmet vermektedir.
Sadece üründe değil, satış öncesi ve sonrasındaki
hizmet anlayışı ile kaliteyi zirvede tutmaya özen
gösteren Radiva, bu anlamda iddialı çalışmalarıyla
ön plandadır.
Çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, pirinç ve döküm
gibi birçok malzemeden üretilen modeller, ev ve
işyerlerine göz alıcı bir şıklık kazandırmaktadır.
12
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Kullanıcıların içini ısıtan Radiva markalı ürünler,
tüm alanlara uyum sağlayabilecek sayısız modelle
hizmet vermektedir.

Radiva Isı Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
A: Esenyalı Mah. Yanyol Cad. Varyap Plaza N:178
Pendik - İstanbul
T: 444 7 937
E: info@radiva.com.tr
W: www.radiva.com.tr

SOLTIS Veozip
Teknik ve Zarafetin Buluştuğu Yeni
Dış Mekan Perdesi

Endüstri lideri Serge Ferrari, SOLTIS güneş
kontrol ürün gamını genişleterek yeni bir ürünü
kullanıcılara sundu. SOLTIS Veozip, hem bina
cephelerinde hem de pergola yan cephelerinde
güneş kontrol pazarında tüm Zip perde sistemleri
için en uygun çözümü sağlamak üzere özel
olarak geliştirilmiştir. SOLTIS Veozip modern,
estetik ve doğal bir dokunuş sağlayan dokuma
yapısı ile dış mekanlarda güneş kontrolü için
idealdir.
Termal ve görsel konfor tasarımının yanında,
geniş en seçenekleri sağlamaktadır. M1 B1

14
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yangın sınıfında alev yürütmezlik özelliğinin
yanında termal ve görsel konfor sunar. 15 adet
farklı renk seçeneğine sahiptir ve dört farklı
genişlikte (250, 290, 320, ve 350 cm) sunulur.
%5 ışık geçirgenlik oranı ve Greenguard
sertifikası ile projelere değer katar.

Serge Ferrari Tekstil San. ve Tic. AŞ
A: Küçükbebek Cad. Çınar Apt. No:16 Daire:8, 34342
Bebek, İstanbul
T: 0212 265 28 22 F: 0212 265 28 23
E: infotu@sergeferrari.com
W: www.sergeferrari.com

Su Yalıtımı İçin Güçlü Çözüm BT2K 750
Su yalıtımında kullanıcıların güçlü çözüm ortağı
BT2K 750, basınçlı suya dayanım, yüksek çatlak
köprüleme özelliği ve ek yeri olmadan sürekli
yalıtım sağlamasıyla ön plana çıkmaktadır.
BT2K 750, polimer modifiyeli bitüm-kauçuk esaslı,
elyaf katkılı, iki bileşenli, solvent içermeyen bitüm
emülsiyonu ve esnek bir su yalıtım malzemesidir.
(TS EN 15814-W2A standardına uygundur.)
• Hızlı ve kolay uygulanır.
• Tüm mineral yüzeylere uygulanabilir.
• Yüksek elastikiyete ve çatlak köprüleme
özelliğine sahiptir.
• Mikroorganizmalardan ve agresif yer altı
sularından etkilenmez.
• Yatay ve düşey zeminlerde, kuru ve hafif nemli
yüzeylerde, esnek, örtücü ve kesintisiz bir asfalt
tabakası oluşturur.
• Su bazlı olduğu için çevreye zarar vermez. Kapalı
alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
• Uygulandığı alanda çok iyi aderans sağladığı için,
ayrılma veya kabarma gibi problemler yaşanmaz.

16
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Kullanım Alanları

• Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak
altı uygulamalarında; su ve nem geçirmezlik
malzemesi olarak
• Sızıntı suyuna, geçici ya da sürekli su
basıncına maruz kalan yapı ve yapı
elemanlarının korunmasında, yalıtımında
• Teras, balkon ve ıslak hacimlerde su yalıtım
malzemesi olarak
• Beton, taş, tuğla, briket, sıva, şap gibi mineral
yüzeylerin yalıtımında
• Eski bitümlü membran, asfalt ve benzeri
yalıtımların tamirinde
• Yalıtım filesi, non-woven polyester keçe,
tecrit bezi gibi donatıyla birlikte; daha yüksek
basınçlı suya dayanması gereken yalıtım
uygulamalarında
BTM
A: Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bul.
No:152 35730, Kemalpaşa - İzmir
T: 0232 877 04 02
F: 0232 877 04 10
E: info@btm.co
W: www.btm.co

Eiffelgebouw, Maastricht, Hollanda - rp fineline İnce Çelik Doğrama

Humbolt Forum, Berlin, Almanya - rp hermetic 70 Çelik Doğrama

Waldhaus Hospital, Berlin, Almanya - rp fineline İnce Çelik Doğrama

Knappenrode Energy Museum, Almanya - rp fineline İnce Çelik Doğrama

Tasarımda Estetik ve Özgürlük: Isı Yalıtımlı Çelik Doğrama Sistemleri
Çok ince kesitli, ısı yalıtımlı çelik doğramalar özellikle
tarihi yapıların restorasyonunda ve rafine stil
arayışındaki çağdaş yapılarda tercih ediliyor.
19. yüzyıl başlarından itibaren dünya genelinde
modern mimariyi etkileyen çelik, küçük atölyelerden
ihtişamlı malikânelere, endüstri tesislerinden
gökdelenlere kadar geniş bir kullanım alanı buldu.
Çelik doğrama şimdi “geri dönüş” yaşıyor.
Çelik profil üretiminde yeni şekillendirme ve birleştirme
teknikleri, ısı ve ses yalıtımını çok ince kesitlerle
ulaşılabilir kılıyor. Aynı zamanda yüksek mekanik
dayanım özellikleri de korunuyor. Üçlü camlama ile
“pasif ev” standardına uyumlu çözümler de sunuluyor.

•
•
•
•
•
•
•

Taban genişliği 70 mm
Çok ince görünür profil yükseklikleri (45 mm)
Farklı pencere tipleri ve açılım şekilleri
Gizli kanat
50 mm’ye varan cam kalınlıkları
Çeşitli cam çıtası konturları
Özel geometride, 300 mm’ye kadar kemer
yarıçapları

Test Edilmiş - Sertifikalı Özellikler
•
•
•
•

Isı yalıtımı (EN ISO 10077-1): Uf ≥ 1,7 W/m² K
Hava geçirgenliği (EN12207): ≤ 4
Rüzgar Yüküne Dayanımı (EN 12210): C4/ B4
Çarpma Yağmur Sızdırmazlığı (EN 12208):
≤ 9A

• Darbe Dayanımı (EN 13049): 1 - Ses Yalıtımı (EN
ISO 10140): ≤ 44 dB
• Mekanik Dayanım: CW / TC 2 / A

Pentek Pencere Aksesuar San. ve Tic. AŞ
A: Galvano Teknik San. Sit. E Blok No:31,
İkitelli OSB Başakşehir – İstanbul
T: +90 212 549 88 92 F: +90 212 549 88 96
E: info@pentekdograma.com
W: www.pentekdograma.com
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Berna Tanverdi
Berna Tanverdi, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimarlık eğitimini tamamlamasının
ardından 1995‘te ABD University of Miami’den yüksek lisans derecesini aldı; bu
süreçte Roma ve Bauhaus-Dessau’da tasarım stüdyolarına katıldı. Türkiye’ye
döndükten sonra mimarlık yarışmalarında çeşitli ödüller kazanmış olan Berna
Tanverdi’nin 1998 yılında kurduğu BT Mimarlık, yapıları kent/mimari kabuk/
iç mekan bütünlüğü içinde ele alan bir yaklaşım benimsemiştir. Sadece
yapı yapmak ile sınırlı kalmayıp; mimarlığın eğitim, kuram, farklı ölçeklerde
tasarımlar üretmek gibi mesleği besleyen diğer alanlarında da aktif olarak
yer alan Berna Tanverdi, meslek hayatı boyunca akademik eğitimin ve
meslek pratiğinin içinde eş zamanlı olarak çalışmalarını yürütmüştür.
Hala BT Mimarlık ofisinde, mimari projelerle birlikte iç mekan tasarımları,
mobilya ve obje tasarımları gibi farklı ölçeklerde ve alanlarda da tasarımlar
üretmektedir. Mimarlık mesleğinin “pratik” ve “kuram” ikililiği üzerine kurulu
olması inancı ile Berna Tanverdi, aynı zamanda Bilkent Üniversitesi, Güzel
Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim
görevlisi olarak Tasarım Stüdyosu dersleri yürütmektedir.
www.bt-mimarlik.com

Projeleriniz için öncelikli olarak tercih ettiğiniz, bağ kurduğunuz özel markalar var mı? Ne gibi
kriterler firmalar ve markalar ile bağ kurmanızı sağlar?
Projelerimizde öncelikli tercih ettiğimiz markalar
ve firmalar var; bu bağ çoğunlukla ortak çalışma
süreçlerimizden kaynaklanıyor. Birlikte yürüttüğümüz
projeler sayesinde bizim genel tasarım yaklaşımlarımıza
hakim olan; önceliklerimizi, beklentilerimizi, kısaca bizi
tanıyan firmalarla çalışmanın avantajları, projelerimize
pozitif yansımaları önemli. Ama aynı zamanda yeniliklere
de açık olmaya, farklı marka ve firmalarla çalışmaya da
özen gösteriyoruz. Fuarları takip ediyor, yeniliklerden
haberdar olmaya gayret ediyoruz. Bazen de firmalar,

özel tasarımlarımızın devamını üretmek, tekrarlarını
kullanmak talebinde bulunuyor, bu da ayrıca keyifli ve
yaratıcı bir süreç başlatıyor. Projelerimizde tekrardan
kaçınmak, her tasarımda farklı detaylar üretebilmek
bizim önceliklerimizden; o nedenle firmalardan bazen
standart kullanımların dışında, özel imalat gerektiren
veya daha önce denenmemiş detay taleplerimiz
olabiliyor. Bu önceliklerimize cevap verebilen firmalarla
iletişimimiz ve bunun sonucu ortaya çıkan özel ürünler
hepimiz için daha heyecanlı oluyor.

Berna Tanverdi Ev-Ofis
(Fotoğraf: Fethi Mağara)

Projelerinizde kullanacağınız ürünler için karar verme süreci ofisinizde nasıl işliyor?
İdeal bir materyal seçim sürecini nasıl tanımlarsınız?
Öncelikle ofis ortamında iki boyutlu ve üç boyutlu
çalışmalarımızı tamamlıyoruz, kullanmak istediğimiz
ürünleri yer alacakları mekanlar içinde birebir
yerleştiriyoruz, daha sonra üretici firmalar ile
çalışmalarımız başlıyor. Çoğunlukla mock-up üretiyor,
prototip üzerinde renk/doku denemeleri yapıyoruz.
İdeal materyal karar süreçleri sorusuna yanıtım,
zamansal kısıtlar el verdiğince, özgün malzeme
ve detaylar üreterek yepyeni ürünler çıkarabilmek,
bazen aynı malzemeyi bile farklı detaylarla bir araya
getirebilmek, daha önce yapılmamışı denemek

bence hem keyifli hem de yaratıcı bir süreç. Bazen
de koşullar bizi deneysel çalışmalara mecbur
bırakıyor, bu da aslında özgün ürünlerin ortaya
çıkması için avantaja dönüşüyor. Örneğin, bir konut
projemizde, dairesel pencere önüne aynı çapta koltuk
bulamayacağımız için, yerinde şablon çıkararak
özel kanepe tasarladık ve ürettirdik; bu ve benzeri
zorunluluklar sonucu ortaya eşi olmayan, yerine
özel ve özgün ürünler tasarlamak beni her zaman
heyecanlandırıyor.

Ortaç Villası (Fotoğraf: Evren Arısoy)

Yapı malzemeleri üzerine son gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz?
Hangi kaynaklardan faydalanıyorsunuz?
Yeni malzemeleri takip etmenin en etkin
kaynaklarından biri fuarlar, çünkü sadece yeni
ürünleri, malzemeleri değil; bazen henüz ar-ge
aşamasında olan, üretim bandına alınmamış ürünleri
bile bu aşamada görmek, tanımak fırsatı doğuyor
ve tabii aynı zamanda oldukça kapsamlı bilgi alma

imkanları sağlanıyor. Fuarlar dışında dünyada yeni
çıkan ürün ve malzemeleri de takip etmeye gayret
ediyoruz. Mutlaka tedarik etmek şart değil diye
düşünüyorum, farklı ürün ve malzeme kullanımlarını
görmek, farklı bakış açıları kazandırıyor.
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Projelerinizde imzanız olarak adlandırabileceğiniz, olmazsa olmazınız bir malzeme var mı?
Projelerimizde mutlaka olmalı kaygısı ile bir
malzemeye bağlanmıyoruz, çünkü her projenin
tasarım öncelikleri, yaklaşım prensipleri, ihtiyaçları
farklı oluyor. Fakat her projemizde gayret ettiğimiz
sabit bir eğilimden söz edecek olursak, farklı
detay üretmek, benzer malzemeler ve ürünler

kullansak bile bunların bir araya gelişi, detaylarındaki
farklılaştırma çabamız olduğunu söyleyebilirim. Her
projemizin kullanıcılarını yakından tanımaya; onlara
özel, kendilerini ait hissedebilecekleri mekanlar
yaratmaya ve tekrarlardan kaçınmaya çalışıyoruz, bu
yaklaşımımız hep aynı.

Türkiye yapı endüstrisinde eksikliğini hissettiğiniz ürünler var mı?
Tamamlayıcı ürünlerin esnekliğinin eksik olduğunu
düşünüyorum; hazır ve bitmiş ürünler yerine,
tasarımcıya ve kullanıcıya esneklik sağlayacak; farklı
şekillerde de kullanılabilecek, bir araya gelmesinde
farklı detaylara alan tanıyacak ürünler olmasını
isterdim. Bu sayede, bir konutta gördüğümüz ürün
veya malzemenin aynısı ile bir restoranda karşılaşma
şansı olmaz. Ayrıca aksesuar konusunda da
eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Aksesuardan
kastettiğim hazır bitmiş ürünler değil, aslında yapı
endüstrisindeki malzemelerin çeşitliliği ve tamamlayıcı

özellikleri kullanılarak, bu ürünlere ek olarak,
aksesuarlar üretilebilir. Örneğin, dış cephe kaplama
malzemesi ile, yapının ana giriş kapısı için kapı kolu
olabilecek detaylar veya banyolarda kullanılacak
karoların tekrarları ile banyo aksesuarlarının da
üretilmesi gibi. İlerisi için hayalim, ahşap atölyelerinin
atık malzemelerinden aksesuarlar tasarlamak ve
üretmek. İleri dönüşüm ve geri dönüşümün çevremiz
için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu
konuda adımlar atmanın biz tasarımcıların hem görevi
hem de sorumluluğu olduğu inancındayım.

Mitsubishi Heavy Klima Filtrelerinin Covid-19’a Karşı Etkinliği Kanıtlandı
Mitsubishi Heavy’nin Diamond ve Premium serisi
duvar tipi klimalarında (ZR-ZS-ZSX-ZM) standart
olarak yer alan alerjen filtrenin Covid-19’e karşı
etkinliği, Japon Tekstil Ürünleri Kalite ve Teknoloji
Merkezi'nde yapılan ISO18184'e uygun testler
sonucunda kanıtlandı.
Alerjen filtre, enzimlerin ve ürenin gücünü
kullanarak filtrede toplanan polen, bakteri, küf,
virüs ve diğer alerjenleri inaktif hale getiriyor.
Ayrıca yine bu cihazlarda standart olarak yer
alan fotokatalitik filtre, ortamdaki kötü kokuları
hapsediyor ve yıkanıp güneşte kurutularak tekrar
kullanıma hazır hale getirilebiliyor.
Japan Textile Products Qua City ve Q-TEC
Teknoloji Merkezi tarafından bağımsız olarak
gerçekleştirilen testlerde etkisi kanıtlanan alerjen
filtrenin, Covid-19'un %99.998'ini 60 dakikada
inaktif ettiği ortaya kondu. Yapılan çalışma ile
bir saatlik reaksiyon süresinde SARS-CoV-2
(Covid-19) virüsünün neredeyse tamamen etkisiz
hale geldiği gözlemlendi.
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Form Şirketler Grubu Hakkında

1965 yılında kurulan Form Şirketler Grubu, grup
bünyesinde yer alan dört bağımsız firmasıyla
merkezi, bireysel iklimlendirme ve endüstriyel
uygulamalar alanında, yaşam kalitesini arttıracak
cihazların üretim, satış ve satış sonrası
faaliyetlerini sürdürmekte; rezidanslardan
otellere, okullardan hastanelere her tür bina,
iş merkezi, fabrika ve alışveriş merkezleri için
iklimlendirme sistem çözümleri sunmaktadır.
Form Şirketler Grubu’nun merkez ofisi Maslak,
İstanbul'dadır. Ankara, Antalya, Adana, İzmir
ve Bursa’da bölge müdürlükleri bulunmaktadır.
Klima faaliyetlerinde merkezi klima sistemleri,
VRF, split ve multi split klima cihazları temin eden
Form Şirketler Grubu, aynı zamanda yerli imalat
olarak günışığı aydınlatma sistemleri, doğal
havalandırma-duman tahliye üniteleri, evaporatif
soğutucular, fancoiller, ısı pompaları, klima
santralleri, hava temizleme cihazları ve imzalanan
lisans anlaşması kapsamında Lennox marka

paket klimalar üretmektedir. Form Şirketler Grubu
hakkında daha fazla bilgi iletişim bilgilerinde yer
alan internet adresinden temin edilebilir.

Form MHI Klima Sistemleri San. ve Tic. AŞ
A: Eski Büyükdere Cad. Sümer Sok. No: 1B Ayazağa
Ticaret Merkezi Kat:12 34398, Maslak - İstanbul
T: 0212 286 08 73
F: 0212 286 66 48
E: mhiistanbulsatis@formgroup.com
W: www.form-mhiklima.com

Filiz Cingi Yurdakul

Filiz Cingi Yurdakul, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2003
yılında mezun oldu. Kentsel tasarım projeleri, karma projeler, ticari yapılar, büyük
ve küçük ölçekli konut projeleri, eğitim yapıları, alışveriş merkezleri, ofisler, otel
projeleri ve iç mekan tasarımı alanlarında çalışmış olan mimar; tasarım, proje
yönetimi ve inşaat yönetimi alanlarında deneyim sahibidir.
Filiz Cingi Yurdakul tarafından çok disiplinli bir tasarım ofisi olarak kurulan
AURA Design Studio, kamusal alanın şehir ve insan hayatı ile ilişkisini anlamak
ve güçlendirmek üzere, mekan üretimi araştırmaları yaparak çalışmalarını
sürdürüyor. Bugüne kadar katıldığı davetli ve uluslararası yarışmalarda birincilik,
ikincilik ve mansiyon ödüllerine sahip olan AURA Design Studio; kentsel tasarım
projeleri, karma kullanımlı yapı kompleksleri, ticari yapılar, büyük ve küçük ölçekli
konut projeleri, eğitim yapıları, alışveriş merkezleri, ofisler, otel projeleri ve iç
mekan tasarımı üzerine projelendirme, proje yönetimi ve uygulama çalışmaları
yürütmeye devam ediyor.
www.aurads.com

Projeleriniz için öncelikli olarak tercih ettiğiniz, bağ kurduğunuz özel markalar var mı?
Ne gibi kriterler firmalar ve markalar ile bağ kurmanızı sağlar?
Proje süreci başından sonuna kadar tam bir
ekip çalışması ile tamamlanıyor. Konsept proje
aşamasında belirlenen malzeme seçimleri
ile ilgili kesin proje aşamasında firmalarla
bağlantı kurarak gerek numune gerek detay
anlamında destek arayışlarımız oluyor. Bu durum,
kullanmayı sevdiğimiz malzeme ve detaylarla ilgili
firmalarla daha sık bağlantı kurmamızı sağlıyor.
İhtiyacımız olan numune ve teknik detay desteği

sürecinde birlikte rahat hareket ettiğimiz, hızlı ve doğru
geri dönüşler aldığımız firmalar ile zaman içinde bir
bağ kurulmuş oluyor. Kurulan bu bağ ile firmaların
ürünlerine hakim oluyoruz ve tasarım sürecinde bu
ürünleri daha rahat ve ürün özelliklerine hakim olarak
kullanıyoruz. Kullanılan malzemeleri ve firmaları
işverene biz önerdiğimiz için firmaların malzeme
tedariki ve uygulama sırasındaki destekleri de malzeme
seçimlerimizde önem kazanıyor.

Projelerinizde kullanacağınız ürünler için karar verme süreci ofisinizde nasıl işliyor?
İdeal bir materyal seçim sürecini nasıl tanımlarsınız?
Konsept proje aşamasında malzeme önerilerimiz
belirginleşiyor. Mimari kesin proje aşamasına
geçerken malzeme paletlerimiz yüzde doksan
oranında netleşiyor. Bu sırada malzeme
numuneleri ve renk-doku paleti çalışması yaparak
işverenlerimizle paylaşıyoruz. Uygulama projeleri
aşamasına geçtiğimizde malzemelerimiz netleşmiş
oluyor. Detay projelerimizi bu kararlar doğrultusunda
hazırlıyoruz.
Hemen hemen tüm işlerimizde özel detaylar için ve
renk-doku seçimlerimizden emin olmak için mock-up
yaptırıyoruz. Hem işveren hem de bizlerin sonuçtan
emin olabilmesi için mock-up yapılması hayati önem
taşıyor.

Yapı maliyetlerinin artması ile malzeme
kısıtlamalarımız da oluyor tabii. Bu noktada
işverenlerimize sürdürülebilir, bakımı kolay ve uzun
ömürlü malzeme önerileri sunuyoruz. İlk yatırım
maliyeti ucuz olan, fakat kısa vadede daha büyük
yatırım giderlerine sebep olacak malzemeleri kimse
tercih etmek istemiyor.
Bu anlamda malzeme seçimlerimizi çoğu zaman
doğa ve yerel mimari ile uyumlu; bakımı ve
uygulaması sırasında büyük sıkıntılar yaratmayacak
özellikte, işçilik hatalarına en az düzeyde sebep
olacak doğrultuda yaptığımızdan büyük bir sıkıntı
yaşadığımızı söyleyemem.

Yapı malzemeleri üzerine son gelişmeleri
nasıl takip ediyorsunuz? Hangi
kaynaklardan faydalanıyorsunuz?
Fuarlar, malzeme tanıtımında en önemli kaynaklar.
Ayrıca firmalardan gelen tanıtım broşürleri ve
kataloglar, firmaların ofisimizi ziyaretleri ve firma
showroomlarına yaptığımız ziyaretler bizleri bu
konuda güncel tutuyor.

Öveçler Çankaya Evi

Projelerinizde imzanız olarak
adlandırabileceğiniz, olmazsa olmazınız bir
malzeme var mı?
Doğal taş ve ahşap kullanımı olmazsa
olmazlarımızdan diyebilirim. Alüminyum düz,
perfore ve üç boyutlu paneller de yine çok severek
kullandığımız malzemeler.
Cam kullanımı her mimar için çok önemli olduğu gibi
bizim için de çok önemli. Geniş cam yüzeyler mimari
çizgimizin vazgeçilmezi diyebilirim. Bu anlamda ısı
yalıtımı yapan, aynı zamanda ışık geçirgenliği fazla ve
yansıma oranı ve UV geçirimi düşük olan teknolojik
camları sıklıkla tercih ediyoruz.

Gazi Anadolu Lisesi

Öveçler Çankaya Evi

Türkiye yapı endüstrisinde eksikliğini
hissettiğiniz ürünler var mı?
Türk inşaat sektörünün uluslararası anlamda önder
olduğu düşünüldüğünde, Türk cephe profil sistem
firmaları konusunda eksiklik olduğunu, birçok ithal
sistem firmalarının parça üretimlerinin Türkiye’de
yapılmasına rağmen Türk cephe sistem firması
sayısının çok az olduğunu düşünüyorum. Birçok Türk
firma, uluslararası test ve garanti süresi konuları ile
teknolojik cephe sistemleri üretiminde yetersiz kaldığı
için çoğu zaman ithal çözümlere gidilmek zorunda
kalınması durumunu yadırgıyorum doğrusu.
Türkiye yapı endüstrisinde en fazla eksikliğini
hissettiğim bir diğer konu da malzeme teknik detay
çözümleri ve numune formatı eksikliği. Bir malzemenin
düşünülmüş, tasarlanmış ve üretici firmanın
profesyonel olup olmadığı bu noktada belirginleşiyor.
Her malzemenin piyasaya sürülürken mutlaka kendi
uygulama sistem detayının olması ve hangi koşullarda
nasıl uygulanacağının net olması, farklı malzemelerle
bir araya geldiğindeki bitiş detaylarının çözülmüş
olması gerekli. Eğer üç boyutlu bir malzemeyse Revit
modelinin olması, renk ve dokularının seçilebilmesi
için gerekli kartela, numune kutularının olması gerekli.
Aksi halde malzemeyi sevsek bile kullanırken çok
zorlanıyoruz.
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Remak Kayar Katlanır Cephe Sistemleri
Remak kayar katlanır çelik cephe sistemi, modern
mimariye uyumlu, estetik ve modern görünümü
ile yeni projelerde sıklıkla uygulanıyor. 5 m kanat
yüksekliğine minimal çelik profil kesitleri ile
ulaşıyor. Kayar katlanır cephe sistemi ile daha
işlevsel iç ve dış mekanlar yaratılıyor. Profiller,
dar kesitli olduğu halde statik gücü sayesinde
geniş açıklıklara izin veriyor. Sessiz ve yumuşak
hareketler ile kayan kanatlar, açık pozisyonda
cephenin yana toplanmasını sağlıyor; kapalı
pozisyonda ise zarif aksesuarlar ile kilitlenip
maksimum düzeyde emniyet sunuyor. Hem

çağdaş hem tarihi mimariye uygun olarak çelik
doğramaların mat görüntüsü, sadelik ve estetiği
beraberinde getiriyor.
Remak kayar katlanır cephe sistemi, Vakko
L’atelier Patisserie’de uygulandı. Tabanlıoğlu
Mimarlık projesi olan Atatürk Kültür Merkezi
içinde bulunan mağazanın uygulama projesi,
Vakko Mimari Grubu tarafından yürütüldü. Vakko
şıklığının seçkin tatlar ile buluştuğu Vakko
L’Atelier, açılabilen kayar katlanır cephesi, iç ve
dış oturma alanları ile yeni lokasyonunda, lezzetli
ve özenli sunumlarıyla hizmet veriyor. Komple

kaynaklı olarak üretilen çelik doğramalar, istenilen
Ral renginde elektrostatik fırın boya ile mat ve
sıcak görünümüne kavuşuyor. Remak mühendislik
ekibi ve teknik kadrosu, projeye özel detay ve
sistem çözümleriyle, cephenin üretim ve montajını
üstlendi.
Remak Makina İnşaat Tesisat Tic. ve San. AŞ
A: Esenşehir Mahallesi, Natoyolu Caddesi, No: 211,
34775, Y.Dudullu, Ümraniye - İstanbul
T: 0 216 466 72 53 F: 0 216 466 72 54
W: www.camliyanginkapisi.com, www.remak.com.tr
E: info@remak.com.tr
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LAMILUX ile Gün Işığından Gelen Özgürlük
Enerji verimliliği ve çevre bilinci konularının
her geçen gün daha çok önem kazanmasıyla
birlikte, bu konuda atılan inovatif adımlar yapı
sektörünün de çevre dostu ürünler açısından
gelişmesini sağlıyor. Yenilikçi, akılcı ve çevreci
sistemler, yapıların farklı ihtiyaçlarına optimum
şekilde yanıt veriyor. Alman menşeli Lamilux Çatı
Işıklık Sistemleri, çevre dostu yapısıyla doğanın
ritmini binalara yansıtırken, farklı mimari yapılara
uygun modelleriyle mimarlar için yaratıcı tasarım
seçeneklerinin önünü açıyor. Lamilux, kapalı
mekanların çatılarına entegre edilerek gün ışığı
kaynaklı doğal bir aydınlatma sağlıyor.
Yerli üretim gücü ve dünya çapındaki markalarla
yaptığı iş birlikleriyle iklimlendirme ve yapı
sektörüne yenilikçi ürünler kazandıran Form
Şirketler Grubu, Alman menşeli Lamilux Çatı
Işıklık Sistemleri’ni 55 yıllık tecrübesiyle Türkiye
pazarına sunuyor. Ar-Ge’ye verdiği değer ile çevre
dostu ve mimari açıdan projelere estetik katan,
aynı zamanda işlevsel ürünler geliştiren Lamilux,
bu alanda lider firmalardan biri.
28
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Lamilux, kullanıldığı mekanlarda doğal
aydınlatma sağlıyor. Çevre dostu yapısıyla
işletmelerin enerji harcamalarını minimuma
indirmeye yardımcı oluyor.

Estetik ve Parlak Tasarım

Estetik formu sayesinde her türlü mimari
yapıya kolayca entegre edilen Lamilux Çatı
Işıklık Sistemleri; akıllı yapısı ile kendi kendini
temizleyebiliyor. Ses izolasyonu ile gürültüyü, ısı
yalıtımı ile de ortamdaki ısı kaybını engelliyor.
Havalandırma kapağı, cam çatı yüzeyiyle
neredeyse hiç fark edilmeyecek kadar
bütünleşiyor. Bu sayede mekanın ışık alımı
korunurken, estetik yapı da korunmuş oluyor.
Dış taraftan bakıldığında kapak, düz üst yüzeye
uyum sağlayarak tasarımla adeta bütünleşiyor.
Aynı zamanda gün ışığından ideal düzeyde
faydalanabilmek için özel bir cam tasarım
sistemine sahip olan ürün; EN 12101-2, ISO
21927-2 ve EN 1873 standartlarında CE
sertifikasıyla öne çıkıyor.

Dünya Çapındaki İlk Pasif Ev Onaylı Çatı
Işıklığı

Lamilux, ısı izolasyonu sağlayarak ve ısı köprüsü
oluşturmadan yüksek verimde U değeri sunuyor. Bu
sistem aynı zamanda, enerjiyi maksimum düzeyde
verimli kullanan pasif ev projelerinde de yoğunlukla
tercih ediliyor. Modern binalardaki etkin enerji yönetimi
sistemlerine destek sağlıyor. Lamilux’un çatı ışıklığı
modeli, şimdiye kadar üretilen ilk pasif ev onaylı çatı
ışıklığı olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda bu ürün,
şiddetli yağmur ve fırtına altında su yalıtımı test edilmiş
dünya çapındaki ilk çatı ışıklığıdır. Enerji tasarruflu
bina cephe kaplamalarının ayrılmaz bir parçası olan
LAMILUX cam çatılar, çok yönlülüğü ve isteğe göre
tasarlanabilmesiyle farklı ihtiyaçlara uygun çözümler
sunuyor. Lamilux ürünleriyle İngiltere’de hayata geçirilen
üç farklı proje, konstrüksiyonların çok yönlülüğünü
gözler önüne seriyor.
Form Endüstri Tesisleri Sanayi AŞ
A: Kazım Karabekir Mahallesi, Pancar Organize Sanayi
Bölgesi, 7. Cadde No: 13 Ayrancılar, Torbalı - İzmir
T: 0232 864 21 00
E: formfabrika@formgroup.com
W: www.formfabrika.com

Yudum Boytorun

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü bitirdikten sonra New York ve İstanbul'da çeşitli uluslararası
proje ekiplerinde çalıştı. New York'ta görev yaptığı süre içerisinde stratejik planlama ve iç mekan düzenleme
konusunda uzmanlaşan Boytorun, daha sonra İstanbul'a dönerek Boytorun Mimarlık Limited Şirketi'ni kurdu.
Urban Land Institute (ULI) ve TMMOB – Mimarlar Odası üyesidir. Çeşitli ölçeklerde mimari konsept projeler
geliştirmenin yanı sıra; büyük ölçekli ofis, otel, ticaret ve konut alanlarının iç mimari tasarım ve uygulama
projelerini üstlenmektedir.
Boytorun Mimarlık, faaliyetlerini İstanbul merkezli ofisinde sürdürmektedir. Faaliyet alanları; tasarım öncesi
hizmetler, mimari ve iç mimari disiplinler kapsamında tasarım, tasarım danışmanlığı, tasarım yönetimi ile
uygulama ve kontrollük hizmetleridir. Boytorun Mimarlık, hizmetlerinde iki önemli ilkeyi benimser; müşterilerinin
gereksinimleri ile hedeflerini doğru olarak anlamak ve müşteri memnuniyeti ile sürekliliğini sağlayan kapsamlı
bir tasarım ve uygulama hizmeti vermek.
Boytorun ekibi ele aldığı projelerde, tasarım ve imalatla ilgili her konuda işin kontrolünü elinden bırakmayan,
küçük ve detaylı işler kadar büyük ölçekli projeleri de esnek organizasyon kabiliyeti sayesinde profesyonelce
ve kolaylıkla yürütüp yöneten bir yapıya sahiptir. Böylelikle tasarım sürecinin başından imalatın son
aşamasına kadar verilen hizmet kalitesinde devamlılık sağlanmaktadır.
www.boytorunarch.com

Projeleriniz için öncelikli olarak tercih ettiğiniz, bağ kurduğunuz özel markalar var mı?
Ne gibi kriterler firmalar ve markalar ile bağ kurmanızı sağlar?
Projelerimizde ürün seçerken dikkat ettiğimiz
kriterler sadece estetik kriterler olmaktan uzaktır.
Sürdürülebilirlik, ekoloji cradle to cradle kriterleri
ve ürünün karbon ayak izi özellikleri her zaman
seçim yaparken önceliklerimiz arasındadır. Binanın
karbon ayak izini düşürmek için karbon emisyonu

düşük malzemelerin kullanımına önem veriyoruz. İç
mekan hava kalitesini artırmak için ise doğru ve uygun
noktalardan taze hava besleme sağlıyoruz. Akustik
konfor sağlamaya yönelik malzemeler kullanıyoruz. Aynı
zamanda kararlarımızı ürünlerin ulaşılabilirlik kriterlerine
göre veriyoruz

Egon Zehnder Hybrid Office, İstanbul - 2021

Projelerinizde kullanacağınız ürünler için karar verme süreci
ofisinizde nasıl işliyor? İdeal bir materyal seçim sürecini nasıl
tanımlarsınız?
Bir proje için çalışırken malzeme panoları
hazırlamak, yüzeyler üzerinde çalışırken akustik,

yansıma, leke tutma için testler yapmak işimizin ciddi
bir kısmını oluşturuyor.

Yapı malzemeleri üzerine son gelişmeleri
nasıl takip ediyorsunuz? Hangi
kaynaklardan faydalanıyorsunuz?
Hem çevrim içi hem de fiziksel malzeme
kütüphanemizi düzenli ve güncel tutuyoruz. Yeni
ürünleri gerek yurt içi gerekse yurt dışı fuarlardan
düzenli olarak takip ediyoruz.

Egon Zehnder Hybrid Office, İstanbul - 2021

Projelerinizde imzanız olarak
adlandırabileceğiniz, olmazsa olmazınız bir
malzeme var mı?
Fibrobeton mimari tasarımlarımızda çok severek
kullandığımız bir malzeme. Metal kenet çatı ve cephe
kaplamaları ile emaye cam, lamine cam, nervürlü
cam öncelik verdiğimiz diğer malzemeler arasında
yer alıyor. Akustik konfor sağlayıcı keçe ve ahşap
yüzeyleri ofis projelerinde, ahşap akustik panelleri ise
otel projelerimizde sıklıkla kullanıyoruz. Keçe, akustik
paneller ve yüzeyler, özellikle ofis projelerinde mekana
renk ve hayat vermek için sıklıkla tercih ettiğimiz
malzemeler.
PepsiCo Türkiye Ofisi, İstanbul - 2021

Türkiye yapı endüstrisinde eksikliğini
hissettiğiniz ürünler var mı?
Türkiye dünyanın en güzel doğal taş kaynaklarına
sahip. Yapı malzemeleri konusunda her gün bir
yenilikçi tasarım ile karşılaşıyoruz. Dünyada önemli
çalışmalar yürütülüyor. Güneş enerjisi hasadına
olanak veren cam cephe kaplamalarından tutun da
bunların depolandığı teknolojileri geliştiren startuplara
kadar dünyadaki yenilikleri takip ediyoruz.

Reckitt Benckiser Ofisi, İstanbul - 2021
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Paonazzo
Space Grey

Pulpis Nero

Pulpis Nero

QUA Granite ile Mutfak ve Banyolarda Modern ve
Estetik Çizgiler
Türkiye’nin en büyük teknik granite üreticisi QUA
Granite, 500’den fazla ürün çeşitliliği, üstün desen
ve renk teknolojisi ile doğanın tüm canlılığını banyo
ve mutfaklara taşıyor.

Mutfaktaki Huzur; Paonazzo

Teknik Granitlerin Önemli Özellikleri

Modern mutfakların mimarı Space Grey, gri
tonlarının ahşap detaylarla uyumuyla ön plana
çıkıyor.

• %0,5’in altında su emme derecesine sahiptir.
• Deformasyon az, mukavemeti yüksek, esnekliği
yüksektir.
• Yüzey temizliği kolaydır.
• Kırılmaya, kimyasallara, çizilmeye dayanımlıdır;
özellikle parlak ürünlerde çizilmeye dayanım
yüksektir.
• Yüksek ısı ve don gibi olumsuz koşullara
dayanıklıdır.
• Yüksek dayanımı sayesinde uzun yıllar kullanım
sağlar.
32
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Paonazzo sadelik ve şıklığın yanı sıra mutfaklarda
ferah bir atmosfer yaratıyor.

Space Grey ile Modern Mutfaklar

Banyoların En Trendi Pulpis Serisi

Banyoların vazgeçilmezi QUA Granite Pulpis serisi,
her tercihe uygun trend renkleri ve ebatlarıyla
banyolara şıklık katıyor.
QUA Granite birbirinden farklı serileri ve ebat
seçenekleriyle yaşam alanlarına değer katıyor.

Pulpis Grey
Qua Granite
A: Söke Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, 4. Sokak No:1,
Söke - Aydın
T: 0850 888 07 08 F: 0850 466 06 60
W: www.qua.com.tr
quagranite

Qua Granite ile ilgili
daha fazlası için

Wangan

Kerem Özerler, Kutay Yorulmaz ve Mert Can Uzyıldırım tarafından
2016 senesinde kurulan Wangan, mimari, iç mimari, ürün tasarımı,
marka ve kullanıcı tasarımı alanlarında hizmet veren, İstanbul
merkezli, disiplinler arası bir tasarım stüdyosu. Wangan, ağırlıklı
olarak hizmet sektörü için projeler geliştiriyor.
Özellikle yeme-içme ve konaklama alanlarındaki tasarım
bütünlüğünün eksikliği üzerine bir iş modeli geliştiren Wangan’ın,
çalıştığı projenin fizibilitelerinin hazırlanması, şehirdeki konumu,
şefinin kim olacağı, menüsünün nasıl olacağından marka kimliği,
ürün, mimari ve iç mimari tasarımlarının nasıl olacağına kadar geniş
yelpazede bir hizmet skalası var.
Yeme-içme ve konaklama projelerinin yanı sıra birçok konut ve ofis
projesi tamamlayan stüdyo, yeni marka ve bu markaların mekân
tasarımlarının yanında, kuruldukları tarihten bu yana Pernod Ricard,
Unilever, Doğuş, Vakko, Kavaklıdere, Fabiaba Filippi, Leica ve Nestle
gibi birçok global ve köklü firmanın mevcut markaları ile de mimari ve
marka tasarım projeleri gerçekleştiriyor.
www.wangan.com.tr

Projeleriniz için öncelikli olarak tercih ettiğiniz, bağ kurduğunuz özel markalar var mı?
Ne gibi kriterler firmalar ve markalar ile bağ kurmanızı sağlar?
Projelerimizde öncelikli olarak tercih ettiğimiz
ya da “olmazsa olmaz” dediğimiz markalar yok;
çünkü bizim için her proje kendi hikayesi olan,
apayrı birer yolculuk. Projenin ihtiyaçlarına

ve tasarım kurgusuna göre kullandığımız markalar
değişse de, çalıştığımız markalarda aradığımız en
önemli özellikler yenilikçi olmaları ve kendilerini tekrar
etmemeleri.

Fabiana Filippi Emaar Strore
(Fotoğraf: Emre Dörter)

Projelerinizde kullanacağınız ürünler için karar verme süreci ofisinizde nasıl işliyor?
İdeal bir materyal seçim sürecini nasıl tanımlarsınız?
Projelerimizde uygulamaya ve imalata geçilmeden
önce bir mock-up süreci geçiriyoruz. Her üreticiden
projenin özellikle kritik detaylarına dair mockuplar talep ederek, bunları gerektiğinde sahada
gerektiğinde ise stüdyoda değerlendiriyoruz.

Özellikle süre kısıtlamalarından dolayı her projede
gerçekleşemiyor olsa da ideal bir senaryoda en
sağlıklı süreç, bu mock-upları her nokta detayı için
alternatifli malzemelerle görmek.

Yapı malzemeleri üzerine son gelişmeleri
nasıl takip ediyorsunuz? Hangi
kaynaklardan faydalanıyorsunuz?
Basılı ve dijital yapı malzemelerini yakından takip
etmenin yanı sıra, tüm ekibin yeni malzemeleri güncel
olarak takip etmek sorumluluğu var. Bu anlamda, hem
hali hazırda çalıştığımız marka ve üreticilerle sürekli
iletişim halindeyiz hem de yeni marka ve malzeme
araştırmaları yapıyoruz.

Projelerinizde imzanız olarak
adlandırabileceğiniz, olmazsa olmazınız bir
malzeme var mı?
Her projemizde, muhakkak, daha önce kullanılmamış
ya da az kullanılmış bir malzemeye yer vermeye
veya bir malzemeyi daha önce denenmemiş ya da
uygulanmamış bir detay ile kullanmaya çalışıyoruz.
Her projemizi özgünlükle birbirinden ayrışan birer
çıktı olarak görüyoruz. Bu nedenle bir malzeme
ya da form için Wangan’ın imzası demek yola çıkış
felsefemizle örtüşmüyor. Bize göre Wangan’ın imzası,
denenmeyeni deneyerek ve yapılmayanı yaparak her
projede yeniden meydan okumak.

Magnum Pleasure Store İstanbul
(Fotoğraf: Emre Dörter)

Türkiye yapı endüstrisinde eksikliğini
hissettiğiniz ürünler var mı?

Punto Armchair

Evet ve hayır. Elbette dünyada olup da Türkiye’de
üretimi olmayan yüzlerce malzeme var; ancak bu
Türkiye’deki eksikliği tanımlamak veya anlatmak
için yeterli değil. Her ülkenin öz kaynakları, doğal
kaynakları, üretim yatkınlığı, Ar-Ge‘ye ayırdığı bütçe
- zaman - iş gücü gibi birçok farklı parametrede
değişken birer üretim kapasitesi var. Ancak,
iletişimin son derece kolay ve hızlı olduğu çağımızda
kullanılmak istenen bir malzemenin kendi ülkemiz
sınırları içerisinde üretilmiyor olması bütçeden
bağımsız olarak bu konudaki başlıca sorun değil.
Büyük fotoğrafa baktığımızda Türkiye’de her birimizin
yüzleşmesi gereken esas sorun Ar-Ge’nin önünün
kapalı olması. İlerlemenin ve keşfetmenin önündeki
temel problem burada yatıyor; farklı lokasyonlarda
üretilen spesifik malzemelerin neden Türkiye’de de
üretilmediği sorununu çözmek için önce üretimde
yeniliğin ve özgünlüğün anahtarını bulmamız gerekiyor.
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Havuz İzmir
Not Mimarlık tarafından tasarlanan Bornova Yarı
Olimpik Havuz Projesi (Havuz İzmir), Aşık Veysel
Rekreasyon Alanı’nda yer alıyor. İzmir ulaşım ağının
ana arterlerine kolayca erişilebilecek konumundan ötürü
yalnızca bölgesel olarak değil tüm kente hizmet eden
tesis, aynı zamanda yakın çevresinde gelişen ve artan
nüfusun önemli bir ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.
Binaya bisiklet, özel araç veya toplu taşıma ile ulaşmak
mümkün. Konumu itibarıyla önünden oldukça fazla
insanın geçtiği bina, insanların ilgisini çekme ve su
sporlarına karşı merak uyandırma amacına da hizmet
ediyor.
3.200 m² kapalı alana sahip binada, 25 x 12,5 m
ebatlarında yarı olimpik 4 metre derinliğinde bir havuz
bulunuyor. 200 kişilik seyirci kapasitesine sahip
yapı, aynı zamanda sporcuların ihtiyaçlarına yönelik
tasarlanmış bir spor salonu da içeriyor.

“Bizi saran giysilerimiz olmadan deneyimlediğimiz bir
yapıyı, onu saran kabuk üzerinden görünür kılmayı, ön
plana çıkarmayı değerli bulduk. Kabuk bir anlamda hem
yapıyı hem insanları saran bir noktaya geldi” diyerek
yapıyı saran kabuğun hikayesini açıklayan tasarım
ekibi, kabuktan sızan ışığın ve yansımaların yarattığı
tekrarlanamaz ve tasarlanmaz bir atmosfere ulaşmayı
amaçladı. Yapının bulunduğu alanda, arazi düzenlemesi
için yapılan ilkel taş duvarlardan ilham alınarak, bu taş
duvarlar yeniden yorumlandı ve yapının kabuğuna
dönüştü. Güney ve batı cephelerinde güneş kontrol
imkanı sunan kabuk, atık bir malzeme olan cam kayalar
kullanılarak tasarlandı. Alışılagelmişin dışında kullanılan
cam kayalar, yüklerini doğrudan zemine aktarmak yerine
askıda duran kabukta yer aldı; böylece oluşturduğu ara
mekanda farklı yansımalar, yanılsamalar, ışık kırılmaları,
gölgeler yaratılarak farklı bir atmosfer elde edildi.

Proje Yeri: Bornova, İzmir
Proje Tipi: Kapalı Yüzme Havuzu
İşveren: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Mimari Proje: Not Mimarlık, Serdar Uslubaş, Merih Feza Yıldırım
Ana Yüklenici: Koman Yapı
Statik Projesi: Kobe Yapı, Barış Köroğlu
Mekanik Projesi: Prodem Makina, Kamil Demir
Elektrik Projesi: Onmuş Elektrik, Cihan Onmuş
Zemin Etüdü Hizmetleri: Msc Jeoteknik
Harita Hizmetleri: Rs Harita
Fotoğraf: Zeren + Mehmet YASA Photography
Proje Bitiş Yılı: 2017
İnşaat Bitiş Yılı: 2021
Arsa Alanı: 4.732 m²
Toplam İnşaat Alanı: 3.205 m²

PROJE Havuz İzmir

PROJE Havuz İzmir

PROJE Havuz İzmir

PROJE Havuz İzmir

PROJE Havuz İzmir

PROJE Havuz İzmir
Vaziyet Planı

Zemin Kat Planı

PROJE Havuz İzmir

Birinci Kat Planı

Çatı Planı

PROJE Havuz İzmir
Kesit

Sistem Detayı

Havuz İzmir'de kullanılan ve RAF Ürün Dergisi'nde detaylı olarak tanıtılan ürünler, firma bilgileri ve hizmet tedarikçileri

Duvar Kaplama
Kalebodur
(Arka Kapak)

Havuz İzmir'de kullanılan diğer ürünler, firma bilgileri ve hizmet tedarikçileri
Duvar Kaplama – Seramik
Kale

Havuz Kenarı Izgarası
Sertek Pool

Jeneratör
Arken Jeneratör

Kayar Kapılar
Asaşpen

Havuz Zıplama Platformu
Alfa Paslanmaz

Asma Tavan Sistemleri
Deckon

Cam Kaya
Şişecam

Havuz Mekanik Donanımları
Atlas Pool

Aliminyum Kompozit Panel
ASAŞ Kompozit – Alfabond, AluTech

GELECEK PROJE DOSYASI Atatürk Kültür Merkezi
Hayati Tabanlıoğlu tarafından tasarlanan, ilk kez 1969 yılında açılan ve geçirdiği yangın sonucu
yeniden inşasının ardından 1977 yılında hizmete giren Atatürk Kültür Merkezi binası, Tabanlıoğlu
Mimarlık tarafından yeniden tasarlandı. 2021 yılında kullanıma açılan yeni AKM, hem işletme
mantığı hem de mimarı bağlamda bir kentsel model olarak tasarlandı. İstanbul’un ve Türkiye’nin
en yoğun kentsel hareketini barındıran Taksim Meydanı'nın sınırını tanımlayan yapı, Gezi Parkı
yönünde eklemlenen kültür birimlerinin bir araya gelmesiyle oluşan aksla buluşuyor; gündelik ve
kültürel yaşama yeni bir rota katıyor.

PROJE
DOSYASI

Procter and Gamble Kafeterya
P&G’nin Gebze tesislerinde yer alan mutfak
bölümü, yemek yeme, kafe, dinlenme gibi sosyal
alanlardan oluşan yaklaşık 1024 metrekarelik
iki katlı proje Çağlayan Architects tarafından
tasarlandı.
Yaklaşık 15 yıldır yenilenmemesi ve mevcut
tavanın kötü olması gibi sebeplerden
kullanıcıların keyif almadıkları bir alandı.
Çağlayan Architects bu alanı tamamen ele
alıp, bütün yerleşimi değiştirip, en baştan çatı
kurgusunu da dikkate alarak herkesin keyif
alabileceği bir mekan yaratmayı amaçladı.
Projenin planlama aşamasında tek tip,
standart oturum gruplarının dışına çıkararak,
kullanıcıların alternatifli tercihler yapabilecekleri
oturum alanları oluşturuldu. İki kişilik masaların
yanında, 12 kişilik kalabalık bir grubun birlikte
sosyalleşebileceği büyük masalar planlandı.
Plan düzlemindeki bu tekdüzeliği kırmak isteyen
ekip, planı üçüncü boyutta daha fazla geliştirerek
farklı yüksekliklerde masalar ve farklı tipteki
sandalyeler ile dinamizmi yakalamaya çalıştı.
Mekanı incelerken ekibi oldukça etkileyen çatı
yapısı açıkta bırakıldı ve tavana beton görünümlü
sıva yapılarak, tüm mekanik ve elektrik altyapıları
çıplak bırakılacak şekilde konsepte dahil edildi.

Mekandaki yükseklik algısını vurgulamak
amacıyla kullanılan sarkıt aydınlatmalar ve
yapay bitkilerle doldurulmuş sarkıt saksılar,
konsepti daha fazla güçlendirdi. Mevzuat gereği
yemek alanlarında gerçek bitki kullanılamadığı
için yapay bitkiler tercih edildi.

azaltıldı. Sonuç olarak ofis çalışanlarının vakit
kaybetmeden, fabrika alanları içerisinde keyifle
yemek yiyip, kahvelerini içip çalışma alanlarına
dönebilecekleri ferah, aydınlık bir kafeteryayemekhane alanı elde edildi.

Kullanıcıların kendilerini rahat ve özel bir
mekanda hissetmeleri fikrini odak noktasında
tutan Çağlayan Architects, tavanın yüksekliği
ve yapısından faydalanarak mekan içerisinde
çatı kurgusuyla ilişkili olacak şekilde çeşitli
gazebolar tasarladı. Şeffaflığı temel alarak
tasarlanan gazebolar ile kullanıcıyı hem mekana
hakim kılmak, hem de onlara bir izolasyon
sağlamak hedeflendi. Konsept renklerinde
daha sakin bir yol izlenirken; bitkilerin yeşili ve
gazebolarda ortaya çıkan mavi renk ile birlikte
mekanda yeni bir heyecan yaratıldı. Zeminde
farklı dokularda malzeme kullanarak, içinde
bahçe hissi veren yapay bitki kullanılan masalar
vurgulandı ve ön plana çıkarıldı.
Ekip mekan kurgusunu oluştururken, kişi
sayısını tam kapasite ve pandemi düzenine
uygun olacak yerleşimle iki şekilde planladı.
Ayrıca masalarda kullanıcıların birbirleriyle
olan sosyal mesafesini koruyabilmek için şeffaf
bölücüler kullanıldı ve masalardaki kapasite

Proje Yeri: Gebze, Kocaeli
Proje Tipi: Restoran / Kafe / Bar
Tasarım Ofisi: Çağlayan Architects
İşveren: Procter and Gamble
İnşaat Bitiş Yılı: 2021
Toplam İnşaat Alanı: 1.024 m²
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Procter and Gamble Kafeterya'da kullanılan ürünler,
firma bilgileri ve hizmet tedarikçileri
Zemin Kaplamaları
Ege Seramik, VitrA

İç Cephe Boya
Dyo

Duvar Kaplamaları
Ege Seramik, VitrA, Weber

Akustik Panel
Prosista

Aydınlatma
Atıl Aydınlatma, Bamyum

Hareketli Donatılar
Çap Proje, Papatya Sandalye, Decoratime

GELECEK PROJE DOSYASI JUSTWork Paylaşımlı Ofis
JUSTWork, İstanbul Meydan AVM'nin otopark alanında yer alan “Yeni Jenerasyon Ofis Kampüs” modelini
ilk defa Türkiye'ye getiren paylaşımlı ofis yapısıdır. Atölye A Mimarlık tarafından tasarlanan ofis kampüsü,
tüm günlük ihtiyaçlara yönelik olan; dinlenme odası, oyun merkezi, podcast stüdyo, müzik stüdyo, spor
salonu, yeşil bahçe, duş alanları, toplantı odaları, amfi tiyatro, özel ofis aktivite mekanları tasarımı ile
oluşturulmuştur. Birbirinden farklı esnek çalışma alanları, 1500 kişilik kapasiteli 10.000 m² alanı ve açık
hava imkanı ile JUSTWork, şirketlere dinamizm ve enerji sağlayan bir prensipte tasarlanmıştır.
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