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(GAD) ve onun araştırma ve eğitim kanadı GAD Foundation– paralel olarak çalışmaktadır. Kuruluşundan 
bu yana; GAD’ın gelişmiş biçimsel üretimleri ve malzeme ifadeleri, dinamik, yenilikçi ve araştırmayla 
iç içedir, yeni bilişsel düşünme modları ve bilgisayar destekli sistemler kullanılmaktadır. GAD, global 
mimarlığın değişen yöntemlerini ileriye taşımak için çok disiplinli bir yaklaşım benimsemiş, şehircilik, 
ekoloji, tarım ve enerji gibi önemli alanlarda yeni faaliyet alanları geliştirmiştir.

GAD ilki İstanbul’da olmak üzere New York, Londra ve Moskova’daki ofislerinde faaliyet göstermektedir. 
Başka kentlerde yürütülen projelere yakın ve günlük hayata dahil olmak amacıyla oralarda da geçici 
ofisler açılmıştır. Oralarda GAD ve Avcıoğlu, müstakil konutlardan, kültür merkezlerine, kentsel-kırsal, 
kamusal yapılardan master planlara kadar geniş yelpazede projeler tasarlamıştır ve hali hazırda da 
tasarlamayı sürdürmektedir.

Gökhan Avcıoğlu tarafından kurulan ve uluslararası bir ekibi bünyesinde barındıran Global Architectural 
Development, farklı ölçeklerde ileriye dönük projeler üretmeyi hedeflemektedir. GAD; medyanın, 
teknolojik yeniliklerin ve 21. yüzyıl sosyal yaşamının değişen kalıplarının tasarımı, mimariyi ve şehirciliği 
etkilediği gerçeğinden yola çıkarak son 40 yılda geniş bir çalışma yelpazesi ile sürdürülebilir yaklaşıma 
öncülük etmekte ve günümüz temposuna yanıt veren tasarım yöntemleri geliştirmektedir. GAD’ın 
açık fikirli sonuçlara ulaşmasındaki başarısı sanat ve bilim dünyasındaki buluşlardan beslenen dijital 
ve fiziksel modelleme sürecinde beliren yaratıcı olasılıklarla birlikte programa yönelik ihtiyaçları da 
dikkate alan araştırma yöntemleri kullanmasında yatmaktadır.

GAD, mimarların araştırma, deneysel çalışmalar ve inşa etmeye ek olarak mimarlık tarihini anlamaları, 
mevcut coğrafi koşullara saygı duymaları ve yerel kültürü dikkate almaları gerektiğine inanır. Bu amaçla, 
Avcıoğlu’nun hayata geçirdiği iki kurum –mimari tasarım firması Global Architectural Development gadarchitecture.com gadfoundation.com

GAD
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Bu kitaptan elde edilen gelirler, mimarlık kültürünü desteklemek amacıyla Bu kitaptan elde edilen gelirler, mimarlık kültürünü desteklemek amacıyla 
GAD GAD Foundation’ın faaliyetlerine bağışlanacaktır.Foundation’ın faaliyetlerine bağışlanacaktır...

Gökhan Avcıoökhan Avcıoğğlu ve lu ve ççalıalı şşma arkadama arkadaşşlarının kilarının kişşisel isel 

anıları, notları, soruları, eskizleri, tasarımları ile anıları, notları, soruları, eskizleri, tasarımları ile 

mimarlık pratimimarlık pratiğğinin belirli bir zaman dilimindeki inin belirli bir zaman dilimindeki 

ççabalar ını nasıl aabalar ını nasıl a ççıkladıklar ını iıkladıklar ını i ççeren bir nevi eren bir nevi 

'director's cut' olarak nitelendirebilece'director's cut' olarak nitelendirebileceğğimiz bu kitap imiz bu kitap 

hem hem ççalıalı şşmalarımızın envanterlerini malarımızın envanterlerini ççıkarmayı, hem de ıkarmayı, hem de 

zamanımızın  mimarlızamanımızın  mimarlı ğğı  ilgilendiren önemli sorunları ı  ilgilendiren önemli sorunları 

hakkında farkındalık yaratmayı amahakkında farkındalık yaratmayı amaççlamaktadır.lamaktadır.

Bu bau bağğlamda kitap, sadece bizim lamda kitap, sadece bizim ççalıalı şşmalarımızı malarımızı 

dedeğğil, aynı zamanda mimari tasarım ile ilgili dünya il, aynı zamanda mimari tasarım ile ilgili dünya 

genelindeki sayısız verileri, anlatıları, tarihi ve genelindeki sayısız verileri, anlatıları, tarihi ve 

dönüm noktalarını da sunmaktadır. Bu kitapta yer dönüm noktalarını da sunmaktadır. Bu kitapta yer 

alan, mimarlık dıalan, mimarlık dı şşındaki dünyaya iındaki dünyaya işşaret eden tanıtım aret eden tanıtım 

kutucukları, tasarım pratikutucukları, tasarım pratiğğiyle ilgilenenlerin bu tür iyle ilgilenenlerin bu tür 

konularda da bilgi sahibi olması ikonularda da bilgi sahibi olması iççin tasarlanmıin tasarlanmı şştır. tır. 

Bu kitap sadece GAD'ın bir yapı/yapılar antolojisi u kitap sadece GAD'ın bir yapı/yapılar antolojisi 
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Mimarlık mesleğindeki yolculuğum tek başına başladı, ancak 40 
yılı aşkın deneyimim süresince, tasarımcılar, öğrenciler, inşaat ve 
yapılı çevre ile ilgilenen diğer meslek sahipleri ile olan iş birlikleri 
sonunda bana eşlik edenler, onlarcadan binlerce kişiye ulaştı. Tek 
kişi olarak başladığım ve atölyelerden ortaklıklara kadar uzanan 
meslek hayatıma, şu an bir orkestra ile devam ediyorum.

Zamanla süren çalışmalardan sonra bugün,  GAD ve GAD 
Foundation’ın yıllara sair başarılarıyla gurur duyuyoruz.

Yeni yüzyılda, yaşanabilir ve sürdürülebilir çevreler inşa etmek 
düşüncesiyle hazırladığımız bu kitap etrafımızda neler olup 
bittiğini anlamak, bu konuda neler yaptığımızı ve yapabileceğimizi 
durup değerlendirmek için mükemmel bir fırsat oldu.

Bu yolculuğun parçası olan, emeklerini bu mesleğe veren, 
kendileri öğrenirken bize de öğreten, üzerimizde etkisi olan 
herkese, özellikle de arzularını gerçekleştirebileceğimize ve 
yeteneğimize inananlara yürekten teşekkür ediyorum. 

GOKHAN AVCIOGLU
Founder of GAD &  the GAD Foundation
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Diagram of relationships in the practice of architecture by Gokhan Avcioglu

Doğanın hareketlerinden, vahşi hayvanların, başka kavimlerin saldırılarından korunma, sığınma 
içgüdüsünden, biriktirme, toplama, depolama, üretme ve başka insani anlamlar ekleme üzerine, 
mimarlığın yapıla yapıla bir öncekine örnek olarak anonimleşmiş ya da kişiselleştirilmiş gelişimi 
bir önceki yüzyılda Mies Van der Rohe tarafından "Less is More"  olarak tariflendi ve bu tarif çok 
tuttu. 20. yüzyılın başlarında iyi ya da kötü bir çok binanın yapım ülküsü için kullanıldı. 

Robert Venturi bu deyimi, ideolojik ama içi de yeterince doldurulmamış örneklerin sıkıcılığını 
da göz önünde bulundurarak "Less is Bore" olarak ironikleştirdi. Ancak 'bore' olana karşı 
aradığı cevaplar, bu değiştirilmiş deyimi bayraklaştıran mimarlar tarafından yeterince doyurucu 
olmaktan uzak olduğundan eleştirmenler tarafından bir decade sonra cepheci tiyatral dekoratif 
damgasını yedi. 

Yakın bir zamanda Bjarke Ingels (BIG) "Yes is More" deyimiyle eğlenceli fakat bir ofisin bakış 
açısını geçmeyen, mimari gimmick,  esprili içerikli projelerle bezeli monografilerini yayınladı. 

Bize göre  bir bina, 'less' veya 'more' olup olmadığı ikileminden ziyade bu kitapta açıkladığımız 
fikirlerden damıtılmış özellikler dikkate alınarak tasarlanıp inşa edilmesinde varlığını sürdürür. Bu 
nedenle, bu kitabın adı mimari soyutlamanın az ya da çok olmasının ötesinde, özellikle meaning 
ve resistance üzerine dikkat çekmek amacıyla "  " olarak belirlendi.
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için bu zaman diliminde bile utanç vesilesi olmayı sürdüren konut 
sorununu sona erdirmek için bunun gibi hızlı üretim stratejilerinin 
daha yaygın kullanıldığını görmeyi çok isterim.

Bugünlerde Mars’ta yaşam planlıyor, Mars’ı insanların yaşamına 
uygun hale getirebilmek için yerleşimler tasarlıyoruz. Kentsel 
planlama açısından yeni bir çağa girdik. Şehirlerimizdeki bu hızlı 
nüfus artışı ve kontrol dışı büyüme iyice zararlı bir hâl aldığında, 
insan sayısı azalmaya başlayacak, hatta çok sayıda insan bugün 
yaşadığımız gezegeni terk edecek. Gelecek nesillere daha 
yaşanabilir bir çevre bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu 
yüzden de sebep olunan kentsel yıkıntılar konusunda yeni bir 
yaklaşıma ihtiyacımız var. Bu bağlamda, kolektif mutluluğun 
inşası için fikirlerin açığa çıkarılması ve bunun yöntemleri 
olarak tanımladığım ‘Architect-ing’ terimini ele alabiliriz. Pek 
çok meslektaşımın kendi kabuğuna çekildiğine ve ‘architect’ 
kelimesinin bilişim dünyasında şimdiden başka tanımlamalar 
için kullanılmaya başlandığına tanık oluyorum. Aslında benim 
bu yaklaşımı ‘Architect-ing’ olarak adlandırma nedenim de 
yeni bir tartışma başlatmanın yanı sıra, ‘architect’ kelimesini 
bilişimdeki yeni yazılım programları, AI (Artificial Intelligence), 
machine learning, deep learning gibi değerlerin de eklendiği yeni 
tanımıyla, hem mimarlık disiplinine, hem de bilişim dünyasına 
tekrar kazandırmak. Bunu yapıp yapamayacağımızı zamanla 
göreceğiz. Çünkü yeni yazılım programları ve yöntemler, gerekli 
teknik gereklilikler ve güvenlik önlemleri dahilinde ‘Architect-ing’ 
formüllerinin hiç mimarlık eğitimi almamış olanlar tarafından da 
kullanılabileceğinin sinyallerini veriyor.

Mimarlığın ’rocket science’ olmadığı söylemiyle ilk ne zaman 
karşılaştığımı hatırlamıyorum. Zihninizde bir gerçeklik inşa 
etmeye başlarsınız ve zamanla biraz daha fazlasını eklediğinizde 
tamamen farklı bir şeye dönüşür. Hayatımız boyunca hepimiz, 
hayranlık duyabileceğimiz ve bağlanabileceğimiz bir gerçekliğe 
ya da insanlara tutunuruz. Benim için bu mimarlıktı. Mesleğe 
başladığımdan bu yana, değer verdiğim ve hayran olduğum 
birçok insanın mimarlığın sadece bina inşa etmek olduğuna 
dair yorumlarına ve “roket bilimi değil ya, sadece bir bina” 
söylemiyle iğnelediklerine çok kez şahit oldum. Bu tutumdan 
hiç hoşlanmadım. Hâlâ da hoşlanmıyorum.

Eskiden sezgilerimi kullanarak, düşüncelerimi resim ya da heykel 
formunda ortaya koyardım. Daha sonra mimarlık literatürünü 
kavradıkça, içimdeki düşünceler, binalar, yapılar, sokaklar ve 
çevre olarak vücut buldu. Hatta şimdi giderek daha çok peyzajla, 
doğayla, binalarla, mekânlarla haşır neşirim...

Bugün düşüncelerim öğrendiğim ve hâlâ öğrenmekte olduğum 
mimarlık ve bilim kurgu arasında gidip geliyor. Gençliğimden beri 
görüyorum ki, mimarlık hesaplama ve onunla ortaya çıkan diğer 
görsel, fiziksel araçlarla her zaman simbiyotik (birbirini besleyen 
ve birbirinden beslenen) bir ilişki içinde olmuştur.

Gelecekteki gelişmeleri görmek için sabırsızlanıyorum. 80’lerde 
dijital çizim araçlarıyla ve programlarla tanıştık. Bugün, istediğimiz 
herhangi bir yapıyı veya binayı istediğimiz bir ölçekte 3D aletler 
kullanarak gerçekleştirebiliyoruz. İçinde yaşayabileceğimiz 
mekânlar inşa edebiliyoruz. Karşı karşıya olduğumuz ve hâlâ bizim 
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learning
Learning from…
#sketching #modeling 
#archaeology #buildings #cities 
#interviewing #scripting  
#books #students

thinking
Critical Thinking

sharing
What are we doing?
#GADonearth #GADinsight 
#timeline #typologymap #mindset 
#thesis » antithesis » synthesis 
#GADFoundation #Globa

anticipating
Anticipating the future with…
#artificialintelligence 
#digitalfabrication #machinelearning 
# post-humantimes #deeplearning 
#digitaltown #ego » evo » eco 
#sciencefiction

practicing
Practicing with projects
#contextualizingconcept 
#latemodern #flexibility 
#experimental

contents



QR is an abbreviation for Quick Response. A trademark for a 
matrix barcode, it was first designed in 1994 for the Japanese 
automotive industry. It can be read optically by a camera, 
effectively appending data to any object onto which it is stuck.

QR C
O

D
E

The index in the back of this book has 
QR Codes that can be scanned with 
a mobile phone to discover more 
about the projects on our website!

how to use this book



learning
lernen mesim ikaskuntza learen kawm learning 
foghaim ionnsachadh aprendiendo apprendimento 
aprendizagem kudzidza belajar  lernado 
geleerdheid pag-aaral oppiminen l’apprentissage 
dysgu aprendizaxe cognita mokymasis öğrenmek

the acquisition of knowledge or skills through study, experience, or being taught.

Learning from…

Sketching
Modeling
Archaeology
Buildings
Cities
Interviewing
Scripting
Books
Students
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Irreducible 
 Polynomial

Architecture is like an

In the new century, building a more livable, 
sustainable environment is possible. The 
preparation of this book has been an excellent 
opportunity to take stock of what is going on in 
our surroundings and what we can do about it. 



, yarım yüzyıllık dünya 
tarihine tanıklık eden Gökhan Avcıoğlu ve çevresindeki yakın 
çalışma arkadaşları tarafından, çeşitli örnek ve varyasyonların 
çalışılmasıyla, aralarda çeşitli baskı örnekleri alınarak, beş yılı 
aşkın bir sürede, arşiv kaynakları değişik dönemlerde kullanılan 
çizim ve simülasyon metotları sürekli değişen ve gelişen dijital 
yöntemlerin dönemlerine uygun halleri ve İngilizce anlatım 
metinleri ile hazırlanarak sonlandırıldı. 

Şu an okumakta olduğunuz Türkçe baskısı da, bu metinlerin 
tercüme edilmesiyle oluşturuldu. Çevirisi gerekmeyen metinler 
ve kelimeler (şimdilik) kendi dilinde bırakıldı. 

Bugün kullanılmakta olan Türkçe; kökeninde Anadolu’da kullanılan 
Rumca, Ermenice, Farsça, Arapça, Fransızca, şimdilerde İngilizce 
kelime ve ifadeler ile zenginlik kazanmaktadır. Durumların, farklı 
dillerde kullanılan kelimeler ile ifade edilmesi zenginliktir.

Kelimelerin ve ifadelerin ülke vatandaşlarının geçmişteki orijinal 
kullanımlarını araştırmak, ortaya çıkarmak, zenginleştirmek 
amacıyla kurulmuş olan Türk Dil Kurumu amacını yeterince 
yerine getirememekte, hatta giderek günlük kullanım kalitesini 
ve kullanımını zayıflatmaktadır. Kurumun kuruluş amacının bu 
olmadığı bilinciyle bu yazıyı kaleme aldık.

Bugün kullanılmakta olan Türkçe; Cumhuriyet’in resmi tarihinde 
ortaya atıldığı gibi sadece Orta Asya’dan Anadolu’ya göçtüğü 
düşünülen bin yıllık bir tarihin, bir durumun dili değildir. Sadece 
burayı merkeze almak buradan çıkarımlar ve türetmeler yapmak, 
dili yaşayan bir dil olmaktan çıkaracak, motamot mekanik bir dil 
haline getirecektir. 

Bu kitapta açıklamaya çalıştığımız görüşlerimiz, açıklamalarımız, 
tariflerimiz, onları bu zenginlik ve rahatlık içerisinde kelimelerle 
inşa etmek, düşündürmek, paylaşmak amacıyla serbest kelime 
seçimleriyle yapılmıştır.

Metinlerdeki başta İngilizce ve diğer kendi dilinde kullanılan 
orijinal kelimelerin farklı kültürlerde ve dijital medyada kullanımı 
arttıkça, değişmekte oldukları gözlenmektedir. Okunduğu gibi 
yazılmalar, harf eksiltmeleri, rakamsal kodlamalar, çift anlamlı 
kullanımlar artmaktadır.

Özetle davranışlarımızı, duygularımızı anlatan dil, dondurulmuş 
bir araç olmaktan ziyade yaşayan canlı bir dünyadır. 

Uluslararası kullanıcılar için çevirme fırsatı doğdukça GAD 
Foundation bu çalışmaya başka dillerde de devam edecek. 

Son zamanlarda çoklukla ortaya çıkan mimari monografi 
kitapları, ne yazık ki spesifik bir konuda yoğunlaşmaları sebebiyle 
beklenenin dışına çıkmaktan yoksun, olabildiğince de sıkıcıdır. 
Mimari, insansız, soğuk, cansız fotoğraflarla sunulur.  Eğlenceli, 
öğretici ya da kalıcı etkisi olanları çok azdır. Bu sıkıcı döngüyü 
kırmak için tasarım modalarına takılmadan, sayısal vurgularla 
ifade edilen güncel ticari becerilerin dışında yorumlar katabilmek, 
daha geniş bir perspektifte okumak, tartışmak, yıllarca malzeme 
toplamak, arşivlemek, filtrelemek, ayrıştırmak, tartmak, tarafsızca 
kritik etmek, elemek, sonra eldekileri bir araya getirmek gerekir.  

Global mimari ve kentsel tasarım disiplinlerinin, oldukça karmaşık 
bir eğitim sistemi, tasarım yapma ve inşa etme biçimi var. Bu 
karmaşıklık içinde öğrenciler, mesleği icra edenler sadece bina 
ölçeğine odaklanırken çevre, sokak, mahalle ve insan ölçeğini 
ihmal edebiliyorlar. 21. yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarına yaklaşırken 
bu anlamda ciddi bir değişiklik yapmak gerekiyor.
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… çünkü elimizde 20. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş ve hâlâ inşa 
edilmekte olan sıkıcı, kirli ve yoğun bir dünya var. Bu durum çokça 
mimarlığı da kapsayan inşaat sektörüne atfediliyor. Bu eğilimi 
tersine çevirmek için, mimarlık ve inşaat dünyası sosyal, politik 
ve ekonomik değişiklikleri dikkatle takip ederek, bu değişiklik 
ve yeniliklere dikkat etmeli ve yeni formüller, argümanlar 
geliştirmelidir.

Mimarların inşa etmeye başlamadan önceki detaylara karşı hassas 
ve dikkatli olmaları ve hangi tür bir projeyi üstlenirlerse üstlensinler, 
geniş bir bakış açısıyla bakabilmeleri adına zamanlarını öğrenmeye 
de harcamaları gerekir. Temel mesleki sorumluluklarının ötesinde, 
mimarların önce kendilerini inşa etmeleri ve kendi değerlerini 
yakalamaları gerekir ki, mimarlık için harcadıkları zaman hem 
zevkli hale gelsin, hem de öğrendiklerinden kendileri de, başkaları 
da beslenebilsinler. Çizerek, düşünerek, öğrenerek, öğreterek, 
teknikler geliştirerek keyfi çıkar bu işin. Mimarlık sadece sayısal 
ve istatistik kabullerle hareket eden bir meslek değildir; görsel, 
duyusal ve işitsel her alandan beslenir.

Bugünlerde mimarlık mesleğini icra edenlerin, içinde yer aldığı 
inşaat ve gayrimenkul dünyasında pastadan aldığı pay, hak 
ettiğinden oldukça düşük bir durumda seyrediyor. İleri sayfalarda 
nedenlerini açıklayacağımız bu durumu değiştirmek için; yazarak, 
içerik üreterek, düşünerek, tartışarak kendini inşa etmeye devam 
etmesi gerekiyor.

Sketches by Gokhan Avcioglu

Why? LEARNING FROM SKETCHING

thinking by hand
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Why?

…çünkü dünyanın birçok kısmında, mimarlık bölümü öğrenci 
adayları sanat ve diğer yakın disiplinlere ilişkin gözlemci, meraklı 
bir yanının olup olmadığı ölçülmeden, kişisel portfolyosuna 
bakılmadan, mülakat yapılmadan, ülke genelinde düzenlenen 
genel bir sınavla seçilerek, kalitesiz ve para tuzağı mimarlık 
okullarından mezun oluyorlar. Sonrasında ise meslek odası 
tarafından hiçbir mesleki eğitim, kurs görmeden, ya da 
buna bağlı bir lisans belge sınavından geçmeden, doğrudan 
mimar lisansı alarak ‘seri katil’ mimarlar haline geliyorlar. Bu 
mimarların önemli bir çoğunluğu ne yazık ki hem zevksiz, hem 
ruhsuz, hem de bilinçsiz. Üstelik hatırı sayılır sayıda olmaları, 
mimarlık mesleğinin değerini ve kalitesini de düşürüyor. 

Dünya mimarlık okulları arasında asgari müşterekleri belirleyecek 
bir fikir birliği olması, meslek kuruluşlarında ise mesleğin kalitesini 
arttırmak için ortak politikalar üzerinde anlaşılması gerek. Hatta 
mesleğe yeni başlayanlar, tıp mesleğindeki Hipokrat Yemini 
gibi bir yemin mi etmeli? Bilemem. En azından içlerinden...

Mimarlık ofislerinde sadece inşa etme esaslı proje yapılması; 
mimarlığın öğretme, öğrenme, tartışma ve geliştirme 
tarafının okullarda kalması gerektiği gibi ayrıştırıcı söylemleri 
hiçbir zaman sevmedim. Ben usta-çırak ilişkisine inanan 
biri olarak, ikisinin bir bütün olarak aynı çatı altında 
yapılmasının anlamlı ve gerekli olduğunu düşünüyorum. 

Üstelik bulunduğumuz bu yüzyılda, dijital çağın sağladığı 
olanaklardan da fazlasıyla yararlanabildiğimiz için çok şanslıyız. 
Çağımızın fırsatlarını iyi değerlendirmemiz ve daha bilinçli 

Linear shopping streets (arastas) are often arranged 
symmetrically around a central domed meeting place or 
span two such domed spaces. Baths (hammams) can be 
arranged back-to-back or side-by-side. 

A special contributor to the GAD office, Alpaslan Ataman (1944–2020) 
graduated from the Istanbul Academy of Fine Arts School of Architecture 
in 1966. He directed numerous architectural and urban projects in Turkey, 
the United Kingdom, and the United States. 

Between 1980 and 1983, he assisted Sedad Hakki Eldem on various projects 
and publications including the 3-volume The Turkish House and the two-
volume Bogazici Yalilari (Yalis of the Bosphorus). He worked and carried out 
his research as a freelance architect and collaborated on many of GAD’s 
projects. His knowledge, teaching, and conceptual approach to urban scale 
public architecture played an important role in the development of modern  
buildings in Turkey.

olarak kullanmamız gerekiyor. Böylece mimarlar; müteahhitler, 
yasal merciler, malzeme imalatçıları, hem başarısız hem de 
yeteneksiz mühendisler, şehir plancıları, emlak danışmanları ve 
mimarların etki ve sorumluluklarına el koyan dolandırıcılar ve 
diğer meslek sahipleri tarafından çalınan rollerini geri alabilirler. 
Bana dönecek olursak, yeni teknolojilerden, eski usulden, 
ustalarım ve onların dünyaya bıraktıkları işlerden, kitaplardan 
ve tasarladıkları binalardan öğrendiğim, hâlâ öğrenmekte 
olduğum ve öğreneceğim çok şey olduğunu hissediyorum. 
'Lifetime education & joy of knowledge' sevdiğim iki tabir. 

Typical cells and portico (riwaq) units of various sizes and 
sections are arranged linearly or around central courts to 
form the buildings of Ottoman kulliyes, madrasas, bazaars, 
caravanserais, and baths. 
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Study model of TZL Bodrum

Model of ITU libraryThe Virtual House

Of his Virtual House, Eisenman writes: 

The Virtual House begins from the memory of 
the spatial concept of an earlier house… First 
the house is abstracted into nine cubes. These 
nine cubes constitute a potential field of internal 
relations and conditions of connectivity. Each 
potential connectivity can be expressed as 
a vector. Each vector is attributed with a field 
of influence actualizing its virtual movement 
through time. This actualization is visualized 
through an effect of each single vector on the lines 
within its field of influence. The lines themselves, 
with their geometric properties, become forces. 
For each vector, attributes were set arbitrarily 
in order to describe its field of influence. The 
movements and interrelations were produced by 
these attributes, now seen as constraints, which 
influence the location, orientation, direction, and 
repetition of any vector within the space. These 
constraints operated as local forces upon each 
other. Each constraint acts and reacts according 
to three field of influence – points, orientation, 
and direction. The condition of each vector is 
recorded, either unconstrained or constrained, 
within the space as a series of traces. 

The American professor and architect Peter Eisenman (1932–) contends 
that the history of architecture has delivered six 'meta projects' beginning 
with that of Marcus Vitruvius in 80 BCE up to Le Corbusier’s in 1914. These 
meta projects have shaped the parameters of the architectural realm today, 
acting as launching pads from which one can take off towards new horizons. 

Eisenman was among the New York Five, comprised of Charles Gwathmey, 
John Hejduk, Richard Meier, and Michael Graves. They were also known 
as the Whites in contrast to the Grays of Yale, which included Robert A.M. 
Stern and Charles Moore.

Öğrenmeyi seçtiğim ustalarımın geleneksel yöntemleri 
tercih etmeleri ya da yeni teknolojileri kullanarak sınırları 
zorluyor olmaları benim için hiç önemli değil. Çünkü kimi 
bir sözüyle, kimi yazılarıyla, kimi tek bir yapısı ya da genel 
tasarım ve inşa tavrıyla/stiliyle mimarlığa yön veriyor, öncülük 
ediyor. Bunların arasından birkaç tanesinin ise benim için 
yeri ayrı: Alpaslan Ataman, Peter Eisenman ve tabii ki artık 
çok uzaklarda olsa da koruyucu meleğim olan Zaha Hadid. 
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GAD Architecture continues to defy 
categorization with its most recent 
creative endeavors. Always seeking 
new alternatives in the production of 
architecture, GAD has ventured outside 
its comfort zone to find new alternatives 
for modeling and making architecture, 
like mathematician Stephen Wolfram’s 
computation environment Mathematica.

Digitally-fabricated study models

Iraqi-British architect Zaha Hadid (1950–2016) was the first woman to 
receive the Pritzker Architecture Prize in 2004 then the  RIBA Gold Medal 
in 2015. She excelled in her craft by consistently challenging the norms of 
architecture and urban design.  She experimented with new spatial visions 
and concepts and looked at existing urban landscapes with an eye towards 
reshaping them. She took a comprehensive approach to design, working 
in various scales from urban design to interiors and furniture. 

Bernard Tschumi (1944–) is an architect, theoretician, and academician 
marked by a relentless pursuit of the role of  architecture in the practice 
of personal and political freedom. Beginning in the seventies, Tschumi 
contended that there is  no concrete link between architectural form and 
the activities accommodated within it. The ethical and political tenets that  
drive his work focus on the pursuit of an architecture that is on one hand 
proactive and at the same time non-hierarchical,  engaging balances of 
power both programmatically and spatially. 

Mario Carpo (1958–)  is an architectural historian and critic, and is 
currently the inaugural Reyner Banham Professor of Architectural History 
and Theory at University College, London. His areas of specialization: history 
of architectural theory and history of cultural technologies, with focus on 
the classical tradition and on contemporary digital design theory.

Zaha Hadid, sayıları ve etkileri giderek artan kadın mimarlar 
için öncü bir rol modeldi, hâlâ da öyle. Zaha Hadid, 
mimarlıkta cinsiyet rollerinin etkisinin farkında olsa da 
cinsiyet ayrımını hiçbir zaman kabul etmedi. Günümüzde, 
kadın mimarların sayıları artıyor ve bu durumun mimarlık 
üzerindeki etkilerini gelecekte daha net göreceğiz. 

Mevcut kayıtlar, ilk resmi kadın mimarın Amerika Birleşik 
Devletleri'nden Louise Blanchard Bethune'nin (1856-1915) 
olduğunu gösteriyor. Onu takip eden Marion Mahony Griffin, 
Charlotte Perriand, Eileen Gray ve Lilly Reich gibi pek çok 
kişinin çalışmaları ise birlikte çalıştıkları ustaların yapıtlarıyla 
birlikte anıldı. Ancak kadın tasarımcılar için artık ne başkalarının 
gölgesinde yürümek zorunda kalmanın, ne de küçük ölçekli, 
güzellik ve estetik amaçlı mimari projeleri uygun görmenin 
zamanı. Kadınları, mimarlık, gayrimenkul, mühendislik, tasarım 
ve inşaat alanlarının hepsinde görmeliyiz. Bugüne kadar, kadın 
ve erkek mimarlar aynı eğitimleri aldılar. Ancak kadın mimarlar, 
mimarlık teorilerinden, ilkelerinden ve tasarım pratiklerinden 
öğrendiklerini ortaya koyabilme fırsatını daha geç elde ettiler ne 
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An American physicist and computer scientist, Alan Schoen 
(1924–) who worked for NASA, is best known for his discovery 
of  a minimal surface called the gyroid, a geometric form that 
separates space into two oppositely congruent labyrinths of  
passages. Self-assembled gyroid membranes can be seen 
in nature in the structure of the scales on butterfly wings and 
in the optical membranes of tree shrews. 

Renowned as the inventor of the World Wide Web, Sir Tim Berners-
Lee (1955–), also known as TimBL, is an English  engineer and computer 
scientist. In 1989, he proposed the information management system called 
the Hypertext Transfer  Protocol (HTTP), and the new medium was made 
publicly available over the Internet in 1991. 

Stephen Wolfram (1959–) British-American businessman and scientist 
is known with his work in computer science,  mathematics, and theoretical 
physics. He is the developer and marketer of Mathematica, a comprehensive 
technical  computing system spanning neural networks, machine learning, 
image processing, geometry, data science, engineering,  mathematics, 
visualizations, and others.

John Walker (1950–) is a computer programmer, author of the computer-
aided design software company Autodesk. In 1974/1975, Walker wrote the 
ANIMAL software, which self-replicated on UNIVAC 1100 machines: this is 
considered to be one of the first computer viruses. Walker also founded 
the hardware integration manufacturing company Marinchip. Among other 
things, Marinchip pioneered the translation of numerous computer language 
compilers to Intel platforms.

By the time Alan Turing (1912–1954), a British scientist and pioneer of 
computer science, began his secondary education,  he was already theorizing 
on relativity and quantum mechanics. Over World War II, Turing helped 
improve the machine to break the German Enigma code. He is considered a 
leader of modern computing and even theorized about artificial  intelligence. 

American software developer and filmmaker Gary Yost (1959–) and his 
company bearing the same name was licensed by Autodesk to develop 
what later would become 3ds Max, a computer graphics program for making 
3-dimensional animations, models,  games, and images. 

The Gyroid

Who are the people in the back-stage of the 
softwares we commonly use today?

C programming language was developed by Dennis Ritchie (1941–2011) 
and his fellow Bell Labs researcher Ken Thompson, on which the UNIX 
operating system is built. Most software and network hardware that are 
the backbone of the present day Internet are built on C and UNIX or their 
derivatives, as are MacOS and iOS.

Study models of facade systems for a project in Bodrum

yazık ki. Ben, kadın tasarımcıların bugün ve gelecekte mimarlığa ve 
yapılı çevreye katacakları değerleri görmek için sabırsızlanıyorum. 

Geçmişte ve günümüzde ilgilendiğim, her işini merakla takip 
ettiğim Toyo Ito, Steven Holl, keza Herzog & de Meuron gibi 
başka mimarlar ve mimarlık eleştirmenleri de var. Yakın zamanda 
ilgimi çeken mimarların arasında ise Christian Kerez, Valerio 
Olgiati, Thomas Heatherwick, Anne Holtrop, SANAA, Stefano 
Boeri, Jun'ya Ishigami var. Ortak özellikleri (ki beni ilgilendiren 
de bu) yaptıkları işin her aşamasında çevrelerinde onları 
olumsuz etkileyebilecek unsurları ustaca ve bıkmadan bertaraf 
etmeleri... Aynı zamanda hepsi ödevlerini titizlikle yaparak özgün 
tasarımlarında (işleri) kişiliklerini işlerine yansıtırlar. Tasarlarken de, 
inşa ederken de bunu oldukça bilinçli ve çekişmeli şekilde yaparlar.
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Study model of ITO - TOBB

Study model of the Serra Gate

LEARNING FROM 
MODELING

Digitally-fabricated study model of GAD Park

Elle maket yapmak, hayal gücünü ve üç 
boyutlu düşünme becerisini geliştirirken, 
projenin potansiyellerini görmeye, 
tasarım olasılıklarının sağladığı çözüm 
önerilerini keşfetmeye olanak verdiği için 
mimarlık mesleğinde çok önemli bir yere 
sahiptir. Aslında eskiz yapmaya benzer 
fiziksel maket yapımı; anın dinamikliği 
ile değişen fikirlerin kağıt ya da maket 
üzerindeki yansıması… Kestiğiniz bir 
kağıt parçası hiçbir zaman tam olarak 
kare, dikdörtgen ya da yuvarlak olmaz; 
onun şeklini o andaki hayal gücünüz ve 

bakış açınız belirleyecektir. Bu da size 
fiziksel maket yaparken aklınıza gelen 
yeni fikirlere göre parça ekleyerek ya da 
çıkartarak bambaşka bir şey üretme ve 
aklınıza gelen fikrin işlerliğini test etme 
fırsatı sağlar. 

Mock-up'ın bir yapıyı bitirmeden son 
rötuşları ve kararları alabilmek için 
inşaat alanında yapılan 1/1 ölçeğinde 
maket olduğunu belirtelim; hatta 
yapının kendisi bile bitene kadar -yani 
içine insanlar girip kullanana kadar- bir 
makettir. Yapımı 200 yıl süren gotik 
katedralleri düşünürsek mimari, maket 
ve gerçek arasında bir serüvendir.

Bugün 3D printerlar sayesinde hayal 
edilen her türlü euclid, non-euclid, 
hybrid, ara form istediğimiz büyüklükte, 
masamızın üstünden gerçek bir inşaat 
alanına kadar değişik ölçeklerde 
vücut buluyor. Hayal ettiğimiz bir 
tasarımın bu araçlar sayesinde içine 
girip yaşayabileceğimiz mekânlara 
dönüşmesi mümkün.
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Model for a convention center

Model of Folkart Alsancak

Digitally-fabricated model of the GAD Gate
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LEARNING FROM 
ARCHAEOLOGY

'Eskinin -bilgisi, -bilimi, -öğretisi, -ortaya 
çıkarılması' gibi anlamlara gelen arkeoloji 
kelimesinin kökeni Yunancada eski, 
eskiden kalan bilgi, bilim, ortaya koyma 
sözcüklerine dayanmaktadır. Arkeoloji 
bilimi tarihinde büyük çaplı ilk kazıların 
M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağ’ının 
püskürmesiyle haritadan silinen Pompei, 
Herculaneum ve Stabia kentlerinin 
kalıntıları olduğu bilinmektedir. 
Arkeoloji, yollar, köprüler gibi kentsel, 
yapısal izleri gün yüzüne çıkarır ve 
yazılı tarihten önceki, sonraki yerleşik 
hayat ve insanlık tarihine ışık tutarak 
geçmiş kültürler ile günümüz arasında 
köprü işlevi görür. Arkeoloji içinde; 
tarihöncesi (prehistorya) arkeolojisi, 
klasik arkeoloji, mısır arkeolojisi ve orta 
çağ arkeolojisi gibi birçok farklı bilim 
dalını içerir. Bu çok yönlülük, arkeoloji 
uzmanları olan arkeologlara da farklı 
bakış açıları katar. Çok sayıda kültürün 
gelip geçtiği Anadolu; Göbeklitepe, 
Çatalhöyük, Truva Antik Kenti, Efes ve 
çok daha fazla arkeolojik alana sahiptir. 
Anadolu'dan yetişmiş ilk arkeolog olan 
Osman Hamdi Bey’in aynı zamanda 
çok yönlü bir sanat, bilim adamı ve 
ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi resminin 
sanatçısı olması buna bir örnektir. 

Mimarların kazı alanlarında çalışmaları, 
ziyaret etmeleri, ilişki kurmaları, 
arkeoloji kaynağından beslenmeleri, 
malzemelerin ve gerçekte kalıcı 
olanın bugünkü yaşam kültürüyle ve 
materyallerle kıyaslamalar yapmaları, 
tasarımlarına önemli katkı yapacaktır. 

Arkeolojinin ortaya çıktığı ilk günden 
itibaren, bilimsel olarak çıkarılıp yerinde 
sergilenmesinin dışında çok sayıda 
buluntu yer değiştirmiş, bilinçsiz define 
avcıları tarafından birçok bulgu talan 
edilmiştir. Bugün hatırı sayılır birçok 
uluslararası müze, yerlerinden sökülerek 
sergi duvarlarının içine hapsedilmiş, 
kaçırılmış çok değerli kanıtlarla doludur. 
Geçici sergiler olabilir ancak eninde 
sonunda her türlü tarihsel kanıtın 
çıkarıldığı yerde sergilenmesi, orijinal 
yerlerine geri döndürülmesi çağdaş 
insanlık görevidir.
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LEARNING FROM 
BUILDINGS

Victor Hugo der ki; "The invention 
of the printing press is the greatest 
event in history, The printing press 
may have taken architecture’s place 
as the medium of choice." Bu sözü ilk 
duyduğum okul yıllarım Hugo'nun bu 
hipotezini yargılamakla geçti.

Binalardan öğrenmek hâlâ geçerli. 

Onu gezerek bir tecrübe yaşıyoruz. 
Yanından geçerken bir hatıra oluşuyor.  
Antik kentleri bu yüzden geziyoruz. 
Arkeolojiden başlayarak, daha boyası 
kurumamış bir bina yanı başımızdan 
ya da uzak diyarlarda yapılmış bir bina 
sosyal medyadan bize göz kırpıyor. 
Mimarlık magazinleri daha konsept 
aşamasındayken, bina ve mimarı 
hakkında bilgi yayınlıyor. Sosyal medya 
basılı medyadan daha hızlı. Konseptten 
inşaat bitimine kadar bütün aşamaları 
yayınlıyor. Herkesin kişisel ya da 
kurumsal, sürekli güncellenen web 
siteleri var. 

Binaları kendi gözümüzle görmek, içine 
girmek, dışından seyretmek eğlenceli ve 
öğretici. Bazen bizi etkileyen bir binayı 
belli aralıklarla tekrar ziyaret etmek de 
ilginç sonuçlar çıkarıyor. 

Hiçbir zaman fotoğraflardan, sosyal 
medyadan, binaları çıplak gözle görmek 
kadar net sonuçlar elde edilemiyor.

Veni, vidi, vici.



34 35

Gobeklitepe, Turkey
10,000 BCE

Catalhoyuk, Turkey
7500 BCE

Rome, Italy
1550

Moscow, Russia
1836

Barcelona, Spain
1906

Masdar City, UAE
2006

New York City, New York, USA
1838

Paris, France
1779

Amarna, Egypt
1350 BCE

Ephesus, Turkey
550 BCE

Miletus, Turkey
400 BCE

Priene, Turkey
350 BCE

LEARNING FROM 
CITIES

Şehirlerin gelişimi ve evrimi, medeniyetin 
fiziksel dışavurumudur. Kent dokusu, 
tarımın ve üretim fazlasının gelişiminin, 
iş bölümünün, mevsimlik ihtiyaçların, 
ortak barınmanın, askeri savunmanın, 
zamanla avcılık ve toplayıcılıktan tarıma, 
tarımdan endüstriye, endüstriden 
dijitale gelişen ve değişen ekonominin, 
anlam yaratma arzusunun bir nevi 
kaydıdır.

Şehirlerden öğrenmek, yalnızca 
onlardan ilham almak değil, aynı 
zamanda birey, toplum ve yapılı çevre 
arasındaki ilişkiyi de anlamaktır.
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Bu kitaptaki tartışma konuları heteronomi/otonomi, 
Yunan/Roma, kuzey/güney, tez/antitez/sentez, köşeli/
köşesiz, aydınlık /karanlık, ışık /gölge, modernite/
anti-modernite, reality/virtual, reality/metaverse gibi 
birbirini tamamlayan zıtlıklar, potansiyeller üzerinedir.

18. yüzyılın sonuna kadar, yaşam standartları ve heteronomi 
ile otonomi arasındaki denge, başka bir deyişle, bağlılık ve 
bağımsızlık, öznellik ve bireysellik deneyimi hemen hemen 
dünyanın her yerinde benzerdi. Bina yapımında kullanılan teknikler 
ve malzemeler arasında süreklilik vardı; bina ve bina kültürü 
deneyimi yerden yere çok az farklılık gösteriyordu. Yüzeysel 
farklılıklar bir yana, yan taraftaki, kilometrelerce uzaktaki ve diğer 
kıtaların en uzak yerlerinde inşa edilen binaların hepsinin ortak 
faydacı amaçları vardı. Hepsi çamur, taş, tahta, deri, saman ya 
da, çok azı da olsa, ilkel beton kullanılarak yapılmaktaydı. 20. 
yüzyıl ise yaşanan teknolojik gelişmelerin imkânları ve öngörülen 

ütopyaların etkisinde doğal malzemelerin doğal hallerinden 
bağımsız, fabrikalarda ısıtılarak ve eritilerek şekillendirilen, içine 
farklı kimyasallar eklenen, işlemlerden geçirilip başkalaştırılan 
ve boyutlandırılan yeni, yapay, hazır materyalleri iklim, coğrafya 
ve kültür farkı gözetmeksizin tüm dünyaya sunmaktaydı.

Hatta bu yüzyıl, bir yandan daha yoğunlaşmış küresel ortak 
özellikler önerirken bir yandan da şiddetli bireyselliği ve her bina 
için hem biçimsel, hem de kurgusal özgünlüğü teşvik etmekteydi. 
Bu tarz yaklaşımlar, tasarımda güya çeşitliliğe neden olurken, 
bina ve ona komşu olan binalar arasındaki ortak paydaları yok 
ederek, ortak bir kentsel dokunun/şehir kurgusunun ortadan 
kalkmasına sebep olmakta. Bu ikilem, aynı zamanda hem 
gelecekteki toplum düzenine, hem de bireylerin psikolojilerine 
yansımakta. Modern istatistiksel analizler, lojistik, güvenlik ve acil 
servislere araç akışını kolaylaştırmak için yaya güzergâhlarından 
ideal sokak boyutlarına kadar her şeyi kapsayan tasarımın temel 
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itici güçleri haline geldiğinde, sokak, zemin kat ve binanın geri 
kalanı arasındaki ilişki birbirinden kopuk hale gelmeye başladı.

Binalar ve işlek caddelerin arasındaki mesafeler arttıkça 
cephelerin bitişik binalarla olan ilişkisi değişti. Cadde ile aynı 
hizada olan bitişik binalar geri çekilerek birbirinden ayrıldı. 
Binaları tasarlamak ve inşa etmek için yeni teknikler geliştirildi. 
Yığma yapılar ve onun estetik kuralları, yerini modern tasarımlara 
bıraktı. Karmaşık ve sorunlu bir düzen etrafında şekillenen 
ve planlanan sanayi şehirlerine, ozon tabakasının incelmesi, 
yükselen deniz suyu seviyeleri, hava ve su kirliliği eşlik etti.

21. yüzyılın ilk çeyreğinde her sektör ve meslek için dinamikler 
farklı olsa da esas olan, dünyayı yeniden eski doğal dengesine 
ve performansına döndürmek. Odaklandığımız bu kademeli 
değişimden önceki ve sonraki dönemleri tarihsel değil de, mimarlık 
teorisi olarak ele almayı ve analiz etmeyi, onlardan yararlanmayı ve 
onları uygun şekilde kullanmayı kendime daha yakın buluyorum. 

Kronolojik olmayan bir yaklaşımla her iki dönemden de (12 bin 
yıl öncesinden 150 yıl öncesine kadar ve 150 yıl öncesinden 
günümüze) iyi, güzel, akıllı, kullanışlı olanlarını, işime yarayanlarını 
sentezleyerek ve harmanlayarak kullanma niyetindeyim.

Kitap içinde amaçlanan ise 12 bin yıllık yapılı çevremizdeki başarılı 
ve kayda değer örnekleri, kişileri, söylediklerini, bendeki etkilerini 
ve mimari meslek icrasında kendi yaptıklarımızı masaya yatırıp 
kıyaslayarak değerlendirme yapmak. Bu kitaptaki metinler, 
COVID-19 pandemisinden önceki yıllara yayılı çeşitli yazılardan ve 
röportajlardan derlenen deneyimleri ve anlatıları içeriyor. Bu kitabı 
yazarken ortaya çıkan pandemi ve beraberinde gelen karantina, 
sosyal mesafe kısıtlamaları gibi mevcut koşulların global ve lokal 
etkilerinin nasıl olacağını söylemek henüz erken olmakla birlikte, 
hâlâ içinde olduğumuz global karantina günlerinde daha önce 
söylediklerime ekleyecek, çıkaracak yeni pek bir şey bulamadım.
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Peter Eisenman

Philip Gumuchdjian

Nigel Coates

Jean Nouvel

Massimiliano Fuksas

Sergei Tchoban

Mario Carpo

Winka Dubbeldam

Venturi, Scott Brown

Michael Sorkin

Wolf D. Prix

Ferda Kolatan

LEARNING FROM 
INTERVIEWING

Genç bir mimar olarak, mesleğin 
tanınmış isimleriyle iletişim kurmak ve 
onlarla röportaj yapmak bana başka 
kaynaklardan elde edemeyeceğim bakış 
açıları kazandırdı. Konuştuğum kişilerin 
doğallığı ve samimiyeti gelecekteki 
yoluma rehber oldu. Ve bana çok değerli 
meslek sırları verdiler! GAD ve GAD 
Foundation, stratejilerini, tecrübelerini 
öğrenmek adına mesleğin sınırlarını 
zorlayan mimarlar ve eleştirmenlerle 
yaptığı röportajları yayınlayarak bu 
geleneği bugün de sürdürüyor.

LEARNING FROM SCRIPTING

Diagram by Ozan Ertug

2021
Ferda Kolatan, David Ruy, Hakan Güneş, Markus 
Slevogt, Suha Özkan, Ali Güreli, Han Tümertekin

2020
Peter Eisenman, David Basulto, Andrew 
Saunders, Sulan Kolatan, Mario Carpo, and Elif 
Erdine (YouTube)

2019
Winka Dubbeldam, Nikita Tokarev, Chris Precht, 
David Gianotten, Mathieu Lehanneur, Frederick 
Fisher, and Michael Lehrer (Istanbul)

2018
Peter Eisenman (New York), Ferda Kolatan, 
Mario Carpo, and Sergei Tchoban (Istanbul), 
Takaharu Tezuka, Philip Gumuchdjian, Niall 
Atkinson, Andra Matia, and Ary Indrajantoa 
(Venice), and Francine Houben (Moscow)

2017
Wolf D. Prix (Istanbul), Nigel Coates, Olaf 
Bartels, Layton Reid, Philipp Meuser, and Sergei 
Tchoban (Berlin)

2014
Ken Yeang and Kepil Gupta (Pune)

2013
Nicolás Saieh (Istanbul)

2010
Ross Lovegrove (Istanbul)

2002
Michael Sorkin, Terence Riley, and Frank Gehry 
(New York)

1997
Peter Eisenman (Istanbul), Massimiliano Fuksas, 
Robert Venturi, Denise Scott Brown, and Richard 
Rogers (New York) 

1996
Emilio Ambasz and Paola Antonelli (New York)

1995
Steven Holl and Jean Nouvel (New York)
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Etrafımız parlak kağıtlı dergilerde 
materyalist, fetişist, insansız, filtreli 
fotoğraflar, monografiler; ekranlarımız 
Instagram ve Pinterest ortamında 
baştan çıkarıcı paylaşımlarla çevrelenmiş 
durumda. Elbet te onlardan da 
öğrenilecek şeyler vardır ama mimarlığın 
sadece görsellik olmadığını; fikirlerin, 
ilişkilerin, teorilerin ve eylem planlarının 
engin tecrübelerle anlatıldığı, görselliğin 
düşünsel bir arka planı olduğunu anlatan 
başarılı, özel kitaplarda saklı olduğunu 
unutmamak gerekir.

LEARNING 
FROM BOOKS
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Selected student works from Avcioglu and Suarez Studio (facing page) and Ferda Kolatan Studio (above)

GOKHAN AVCIOGLU STUDIO, ALEX SUAREZ, EMIR DRAHSAN  2008
ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE, PARIS

Bu stüdyonun amacı, Paris'in kentsel 
dokusunu fiziksel bir arena olarak 
incelemekti. Yapılan derinlemesine analizler 
ve araştırmalar, Parislilerin şehirlerini fiziksel 
aktivite için kullanmaları konusunda farklı 
bakış açıları ortaya çıkardı. Araştırmaların 

sonucunda, proje stüdyosu bir fitness/
spor merkezi tasarlamak için bir program 
belirledi ve öğrenciler iki farklı kentsel 
alan, Quai de la Rapée ve Jardins-Saint-
Paul, arasında seçim yaparak tasarımlarını 
geliştirdiler.

LEARNING FROM 
STUDENTS

FERDA KOLATAN STUDIO, 2018–2019
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA SCHOOL OF DESIGN

Hybrids – to which Oddkins belong - are 
misfits occupying eternally an area of the 
in-between. The term 'misfit' suggests 
a possible 'right' fit, a perfect condition, 
and a pure state, all of which are coded 
by humanist thought. As such, hybrids are 
an antidote to utopian idealization and 
universalism. Also, a hybrid is a fiction that 
(re)composes two or more actual objects 
into a new 'real.' 

Ferda Kolatan
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2000 YEARS MORE thAN
200 INSPIRING FIGURES

2000 yıllık mimarlık tarihinin 
ve mimarlık üzerinde tesadüfi 
veya bilinçli etkisi olan başka 
disiplinlerden etkin isimlerin 
de yer aldığı bir liste yapmaya 
başladım. Bir tür iz bırakanlar 
ansiklopedisi... İlk olarak 
mimarlık dünyasını etkileyen 
200 düşünür üzerinde karar 
kıldım ama ilerledikçe, her ne 
kadar 200 kişi faydalı bir özet 
olsa da yeterli olmayacağını 
a n l a y a r a k  h e d e fi m i 
2000 olarak genişlettim.

Elbette ilave edilecek isimler 
söz konusu olacaktır. Mesela 
Uğur Tanyeli, bunun bir web 
sitesi olarak düzenlenmesi, 
b ö y l e c e  o k u y u c u n u n 
kişiler hakkında ilaveler 
ve yorumlar yapmasına 
fırsat verecek esneklikte 
olması önerisinde bulundu.

ARCHIPEDIA 
by GAD

gad.foundation/archipedia

Architect, academician, professor, author, dean of the Faculty of Architecture 
and Design of Istanbul Sehir University. Prof. Dr. Abdullah Ugur Tanyeli, 
who has written over twenty books since 1992, has contributed to around 
fifty books by writing chapters.
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Auguste Perret

Sergio Musmeci

Frei Otto

Felix Candela

Cecil Balmond

Buckminster 
Fuller

Heinz Isler

Peter Rice

Eladio Dieste

Santiago 
Calatrava

William Van Alen

Gottfried Böhm

Peter Zumthor

Jørn Utzon

Joseph Paxton

Angelo Invernizzi

Minoru Yamasaki

Adalberto Libera

Pierre Chareau

Shreve, Lamb
& Harmon

Gustave Eiffel

FOA

Jean Nouvel

Samuel Mockbee / 
Rural Studio

Emilio Ambasz

Shigeru Ban

Ken Yeang

Alejandro Aravena

Friedensreich 
Hundertwasser

Cameron Sinclair

Renata Sentkiewicz Iñaki Ábalos Stefano Boieri

Edward Ruscha Lucien HervéJulius Shulman Iwan Baan

Léon Krier

Lewis Mumford

Edward SojaRobert Venturi

Henri Lefebvre

Ebenezer Howard

Elizabeth 
Plater-Zyberk

Elizabeth Diller

URBAN LANDSCAPE

Robert Moses Ildefons CerdàGeorges-Eugéne 
Haussmann

URBAN SCALE ARChItECtURE

ARChINEERING PUBLIC SPACE

Pier Luigi Nervi

Fazlurrahman Han

Konrad 
Wachsmann

Mutsurō Sasaki

Hanif Kara Ove Arup

ENGINEERING

ARChItECtURE FOR hUMANItY

ECOLOGICAL DESIGN & BIO-MIMICRY

ARChItECtURAL PhOtOGRAPhY

Sinan

Ildefons Cerdà

Filippo 
Brunelleschi

Gian Lorenzo 
Bernini

Anthemius Isidore Francesco 
Borromini

Donato Bramante

Joseph Paxton

Andrea Palladio

Hermogenes Anthemius of 
Tralles

I. Justinianus

Antoni Gaudí

Hippodamos Isidorus of 
Miletus

Tadao Andō Arata Isozaki

Paul RudolphJohn Lautner

Carlo Scarpa

Peter Behrens

Richard Meier
Louis Kahn

Minoru Yamasaki

Luis Barragán

Bruno Taut

Ernst Arnold Egli

Eero Saarinen
James Stirling

Oscar Niemeyer

Kenzō Tange

Alvar Aalto

Marcel Breuer

Richard Neutra

Steven Holl

Enric Miralles 
Moya

Sou Fujimoto

Richard Rogers

Herzog & 
de Meuron

Kazuyo Sejima

Greg Lynn

Ma Yansong

Frank O. Gehry

Zaha Hadid

Kengo Kuma

Barkow Leibinger

Jürgen Mayer

Asymptote 
Architecture

Jeanne Gang

UNStudio

Toyo Ito

Norman Foster

Bjarke Ingels

Renzo Piano Valerio Olgiati David 
Chipperfield

Chris PrechtJun’ya Ishigami

Christian Kerez

Billie Tsien

Eileen Gray Charlotte Perriand

Clemens 
Holzmeister

Paul Bonatz

Le Corbusier

Marion Mahony 
Griffin

Philip Johnson

Walter Gropius Ludwig Mies van 
der Rohe

Lilly Reich Margarete Schütte-
Lihotzky

Daniel Libeskind

hIStORICAL PRACtICE

MODERNISM
InnovatoRs

EaRly

PRaGMatIC

latE

IRonIC

REGIonal

MId-CEntuRy

20th & 21St CENtURY PRACtICE IntERnatIonal stylE

Frank Lloyd Wright
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Michael 
Hansmeyer

Benjamin 
Dillenburger

Ernő Rubik Pink Floyd

DIGItAL GROtESQUE

ARChItECtS OF DIFFERENt wORLDS

Terence Riley

Martha Thorne

Richard Saul 
Wurman

Julia Peyton-
Jones

Cynthia Davidson

Paola Antonelli

Suha Ozkan

CURAtING AND CULtURE

Dai Fujiwara

Antonio Citterio

Huseyin Caglayan

Philippe Starck

Thomas 
Heatherwick

Ross Lovegrove

Ray & Charles 
Eames

Edward TufteMassimo Vignelli

Jan TschicholdJosef Müller-
Brockmann

Adrian Frutiger

Herbert Bayer

Chuck Hoberman

Gordon
Matta-Clark

Richard Serra

Anish Kapoor

Tony Cragg

Ai WeiweiMaya Lin

Langlands & Bell

Vitruvius

Académie 
Française

Claude PerraultLeone Battista 
Alberti

Le CorbusierGiovanni 
Battista 
Piranesi

Frank Lloyd Wright

Rem Koolhaas

Hassan Fathy

Louis Kahn

Peter Eisenman

Alpaslan 
Ataman

Aldo Rossi Christopher 
Alexander

Patrik 
Schumacher

Bernard Tschumi

Léon Krier

Zaha Hadid

Sedad Hakkı 
Eldem

Robert Venturi

DESIGN

VISUAL COMMUNICAtIONS

INNOVAtION & ARt

MILEStONES OF thEORY

BaCK to tHE FutuRE / vERnaCulaR

ModERn

latE ModERn

dIGItal

BaCK to tHE FutuRE / loCal

BaCK to tHE FutuRE / GloBal

DESIGN & BUILDING MEthODOLOGY

Issey Miyake Iris van Herpen

FAShION DESIGN

Dan FlavinDan Graham

Giancarlo De 
Carlo

Denise Scott 
Brown

Manfredo Tafuri

Jeffrey Kipnis

Colin Rowe

Charles Jencks

Kenneth 
Frampton

Vincent Scully

Sigfried Giedion Gottfried Semper Mario Carpo

CRItICISM

Peter Cook

Aaron Betsky Mohsen 
Mostafavi

Ugur Tanyeli

Christian 
Norberg-Schulz

Odile Decq

John HejdukWalter GropiusOtto Wagner

ACADEMIA

René Descartes

Felix Guattari

Karl MarxGeorge W. F. 
Hegel

Jacques Derrida Gilles Deleuze

Johann Joachim 
Winckelmann

Osman Hamdi BeySophus Otto 
Müller

Ekrem Akurgal

Bruno Latour

PhILOSOPhY

ARChAEOLOGY

Richard Sennett

Leo Tolstoy

John Ruskin Umberto Eco

Alain de Botton Orhan Pamuk

Fyodor 
Dostoyevski

Victor Hugo

Italo Calvino

LItERAtURE
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MOMA Tchoban 
Foundation, 
Museum for 
Architectural 

Drawing

Chicago 
Architecture 
Foundation

Aga Khan Award 
for Architecture

Canadian Centre 
for Architecture

Battleship 
Potempkin

ArchDaily

Gio Ponti
Domus

Play Time

Brazil 1984

Belly of an 
Architect

Modern Times

Designboom

2001

Mars

Metropolis

Dezeen

Marc Kushner 
Architizer

David Basulto
ArchDaily

Avatar

My Architect

Gattaca

Blade Runner Matrix I, II, III & IV

The Fountainhead

The Price Of 
Desire

Inception

ETH Zurich

Columbia University of 
Pennsylvania

Barcelona 
University

Harvard Princeton

Cornell

IAAC La Biennale Di 
Venezia

WAF Istanbul 
Architecture 

Biannale

Serpentine 
Gallery

Ten Books on 
Architecture

The Metapolis 
Dictionary 

of Advanced 
Architecture

The Heights: 
Anatomy of a 

Skyscraper

Hot to ColdWhy We Build

See more at page 42

Complexity and 
Contradiction in 

Architecture

Notes on the 
Synthesis of Form

The Function of 
Ornament

Hypnerotomachia Poliphili

A Passion to Build

S, M, L, XL 
Delirious New 

York

Atlas of Novel 
Tectonics

The Function of 
Form

Building: 3000 
Years of Design, 

Engineering and 
Construction

The Architecture 
of Community

The Anatomy of 
Architectural 

Book

The Autopoiesis of 
Architecture

The Function of 
Style

A Primer of 
Architectural 

Principles

Sex and Real 
Estate

Powers of Ten Social Life of 
Small Urban 

Spaces

Triumph of 
the Will

Galileo Galilei

Alan Turing

Albert Einstein

Stephen Hawking Elon Musk

Charles Darwin

Arthur C. Clarke

Marshall McLuhan

Bill Gates

André Bloc

Neri Oxman

Stephen Wolfram

Ray Kurzweil

Tim Berners-Lee Steve Jobs

Gary Yost

Tchoban 
Foundation

Netherlands 
Architecture 

Institute

Canadian Centre 
for Architecture

GAD Foundation

Anyone 
Corporation

UNESCO DocomomoDesign Indaba Holcim

AA

MIT

SCI-Arc

Yale

MOVIE

SOCIAL MEDIA

DOCUMENtARIESARChItECtURAL PUBLICAtIONS

ARChItECtURE MUSEUMS

EVENtS AND FEStIVALS

MONOGRAPhS & BOOKS

SCIENCE

DIGItAL DESIGN

SCULPtURE
ARChItECtURE FOUNDAtIONS

EXPERIMENtAL EDUCAtION

Dennis Ritchie



thinking
denken pentsatzen tinken mikir berpikir en pensant 
meddwl pensante het denken iniisip pensando pensiero 
iche echiche ag smaoineamh pensar tenker o’ylash kufunga 
lerongba ukucinga ukucabanga berfikir düşünmek 

the process of considering or reasoning about something.

Critical Thinking 

Thinking
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Heteronomy and Autonomy:
Two Extremes of a Pendulum

Simon Blackburn Oxford Felsefe Sözlüğünde şöyle diyor:

”Autonomy, ahlakın bizden ne istediğini bilme yeteneğidir. Bir 
kişinin amaçlarının peşinden gitme özgürlüğü olarak değil, o 
kişinin nesnel ve evrensel geçerli davranış kurallarının bilincinde 
olup kendi verdiği kararlar doğrultusunda hareket etme gücünü 
ifade eder. 

Heteronomy, ise kişinin kendi dışında verilen kararlara göre 
hareket etme durumudur.”

Dahası, 

Otonominin merkeziyetçi yapısına, tüm düşünce ve eylemlerin 
sosyal ve kişisel kaynaklarını gizleyen bir kurgu olarak görüldüğü 
için, birçok feminist ve teorisyen tarafından meydan okunmakta.

Mimarlık teorisyenleri arasında disiplinin heteronomisi veya 
otonomisi konusunda uzun süredir devam eden bir tartışma 
var. Bir mimar ne yapmalı? Yaratıcılık, yenilik ve iş yönetimi… 
Genellikle, üçünü de aynı anda dengeli ve akıcı bir şekilde 
yönetmek gerekir. Ancak hem mimarlık eğitiminde hem de 
uygulamada doğru-yanlış ve iyi-kötü kavramları kafa karıştırıcı 
şekilde bir araya getirildiği için durup düşünmek gerek.
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Hippodamos of Miletus was an ancient Greek architect, urban planner, 
physician, mathematician, meteorologist and philosopher, who is considered 
to be ‘the father of European urban planning’, and the namesake of the 
Hippodamian plan (grid plan) of city layout.Hippodamos was born in Miletus 
and lived during the 5th century BC, on the spring of the Ancient Greece 
classical epoch. 

The chancellor to the Egyptian pharaoh Djoser, Imhotep is believed to 
be the architect of Djoser’s stepped pyramid as well as the high priest of 
the sun god Ra at Heliopolis. While little is known of Imhotep’s life, he has 
gradually become glorified and deified in the 3000 years since his death.

Turkish for ‘Potbelly Hill,’ Gobeklitepe is an archaeological site in 
Southeastern Anatolia located at an altitude of 760 meters above sea level 
near the present-day Turkish city of Sanliurfa. The mound is 15 meters by 
about 300 meters in diameter.

Marcus Vitruvius Pollio (c. 75–15 BCE), was a Roman author, architect, civil 
engineer, and military engineer in the first century BCE known for his multi-
volume work Ten Books on Architecture. Leonardo da Vinci’s Renaissance 
drawing of the Vitruvian Man was inspired by Vitruvius’ contentions about the 
perfect proportions of the human body and their application in architecture.

Bir meslek olarak mimarlık ne zaman başladı?

Barınma, sığınma, depolama ve ardından savunma amaçlı yapılar 
mimarlığın ilk örnekleridir. Sonrasında yollar, köprüler, surlar ve 
onları izleyen mezarlar, anıtlar, tapınaklar, sembolik anlamı olan 
diğer ibadet yapıları... Daha sonra uzun ömürlü olma ve anlam 
arayışı ile birlikte, fiziksel formları -duvarlar, boşluklar, yapılar ve 
mekânlar- belirli bir düzen ve amaçla bir araya getiren bir meslek 
haline geliyor mimarlık.

Erken dönemlerde mimarlar yönetenlere/iktidara bağlıydılar. 
Hatta bazı krallar, tasarım takımının içinde yer alıyordu. 
Kayıtlardan bilindiği kadarıyla, ilk resmi mimar Mısır’daki 
piramitleri inşa edenlerden biri olan Imhotep. Göbeklitepe ve 
benzeri yerler binlerce yıl önce yapılmış olmalarına rağmen o 
döneme ait bir mimar kaydı yok. Kaydı olan en eski iki mimar 
Anadolulu Hermogenes ve şehir tasarımının babası kabul 
edilen Hippodamos. Tabii ki, zenginler tarafından yaptırılan 
idari binalar ve malikâneler haricinde evlerin çoğu ustalar ya da 
ev sakinlerinin kendileri tarafından inşa ediliyordu. Bu anonim, 
yerel ‘mimarsız mimarlık’ ürünleri, mimarlar için paha biçilmez 
bir ilham kaynağı olsa da endüstri çağı ile birlikte bir kırılma 
noktası yaşandı. Şöyle ki, inşa edilecek -özellikle endüstriyel- 
yapılarda belirlenmiş fonksiyonun dışında (ki bu genelde tek bir 
fonksiyona yönelik olmaktaydı) bir anlam, bir değer, dolaylı veya 
doğrudan geleceğe kalması beklenen bir fayda beklenmiyorsa, 
yavaş yavaş ısmarlamalar/talepler önceleri daha çok mühendis 
yönü kuvvetli mimarlara, daha sonraları da doğrudan mühendis 
olarak addedilen yetiştirilmişlere kaydı. 

Bugün, bu yapıların çoğu fonksiyonlarının ortadan kalkmasıyla 
boş ve atıl duruyorlar. Bazıları başka amaçlarda kullanılmak üzere 
dönüştürüldü veya dönüştürülmeyi bekliyor. Tabii eğer mimari bir 
değerleri varsa veya kalmışsa… Çoğu değerden yoksun, kırılgan, 
dayanıksız ve ekolojik olmayan materyallerle üretildikleri veya 
inşa edildikleri, 21. yüzyılın sentez yaklaşımlarına uymadıkları için 
yıkılmayı bekliyor.

Fikirlerini bina tasarlama ve inşa etme yoluyla ifade eden sanatçılar 
ve düşünürler olarak mimarlar, ancak doğru malzemeleri seçerek, 
gerekli hesaplamaları yaparak kendilerini aşabilir ve uzun ömürlü 
olabilirler. Aynı şey binalar için de geçerlidir. Hatta başka bir 
amaçla yapılmış bir bina eğer hâlâ ayakta ise, sağlamsa, oranları 
yerindeyse ve kullanılabilir özellikler taşıyorsa kullanım amacı 
değiştirilerek de hayatını sürdürebilir. 

Kayıtlara göre inşa etmenin dışında, mesleki sırları ve 
yaklaşımlardaki sebep-sonuç ilişkilerini ilk olarak yazılı bir kitaba 

Hellenistic architect and theorist Hermogenes, he was mentioned 
by Vitruvius, and designed the temples of Dionysus, Teos, and Artemis, 
Magnesia on the Meander. He favoured the Ionic Order, objecting to Doric 
because of the problem of combining equal intercolumniation with the 
triglyph frieze at the corners.
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Aaron Betsky (1958–) is an educator, critic, and author of more than a dozen 
books on art, architecture, and design. He was educated at Yale and worked 
for Frank Gehry and Hodgetts + Fung. In his later, academic career he taught 
at SCI-Arc, was dean of the School of Architecture at Taliesin,directed the 
11th Venice International Architecture Biennial, and is currently the director 
of the School of Architecture + Design at Virginia Tech University

döken Vitruvius’tur. Önceden düşündüğü fikirleri inşa eden 
Vitruvius, aynı zamanda çeşitli unsurları değiştirmek, eklemek 
veya çıkarmak için şantiyede aktif olarak çalışarak fikirlerini 
test ediyordu. Yaklaşık 1400 yıl sonra Leon Battista Alberti, 
Vitruvius’un düşüncelerine karşı ikinci kitabı yazdı. Alberti’yi 
mimarlık pratiğine ait bilgilerden beslenen tamamen soyut, hiç 
inşa edilmemiş ya da edilemeyecek proje, tasarım yazarları takip 
etti. bkz: Piranesi, Lebbeus Woods ve diğerleri...

İnşa etmekten arındırılmış, sadece meslek üzerine düşünmek 
ve öğretmek üzerine yeni dallar oluştu ve hatta inşa etmeyen 
ama inşa edilmişler üzerinden yorumlar geliştiren; anlam, değer, 
simge gibi soyut kavramlar üzerinde çalışmalar yapan teorisyenler, 
yazarlar ve yayıncılar ortaya çıktı.  

Bir yapının inşa edildiği kendi alanından başlayarak, önce 
bulunduğu sokağa sonra mahalleye, semte, şehre, coğrafi 
bölgeye, eyalete, ülkeye, kıtaya, dünyaya belki de evrene 
etki halkaları. Bir yapının başarı etkisi. Lokalden globale, her 
yapı aklımızın ve yeteneklerimizin ifadesi için bir fırsat içerir. 

SITE

STREET

DISTRICT

CITY

CANTON

COUNTRY

CONTINENT

WORLD

SOLAR SYSTEM

“We don’t need any more buildings. We need to re-imagine, 
reuse and relieve the structures we already have. 
Architecture should not be a question of building but of 
questioning, opening up, and of the un-building. There 
is an environmental reason for this. We cannot afford to 
waste non-renewable resources and land to create new 
buildings. We also have to realize that what makes us at 
home in the modern world is no longer just structures 
that imprison but more those images, forms and spaces 
that let us play active and critical roles in our society. 
This approach will show some recent attempts to make 
sense of our modern world and to offer responses that 
either come out of the discipline and knowledge that is 
proper to architecture, or to address those issues proper 
to architecture.”

Aaron Betsky in one of his lectures at the School of 
Architecture at Taliesin



64 65

The German Pavilion at the 1929 International Exposition in Barcelona, 
designed by Ludwig Mies van der Rohe, exhibited the modern movement 
in architecture and asserted the recovery of Germany after World War I. It 
put the Weimar Republic’s progressive culture founded on classicism roots 
on the world stage.

Monografiler ve teorik metinler hem mimari uygulama süreçlerini 
hem de inşa sürecini anlatan grafiklerle desteklendi. Pek çoğu 
yazarken düşünmeye yönelik teori, diğer çoğunluğu da geçici 
hevesle hazırlanan içerikler, espriler, gimmickler ve genel geçer 
materyaller üzerinden geliştirildi. Zaten ihtiyacın salt inşa etme 
olduğu bir duruma anlam aramak, değersiz (junk) ya da kısa 
zamanlı ucuz sonuçlar doğuruyordu. 

Peter Eisenman ile ilk karşılaşmam Borusan Vakfı’nın sergi 
serilerine mimari sergi eklemek istemesiyle gerçekleşti. Serginin 
küratörü olarak, Peter’ın Virtual House projesini galeri boşluğunda 
inşa etmeyi önerdim. 1997 yılıydı ve mimari tasarımda yazılım 
kullanımı, sanal gerçeklik (virtual reality) kavramları hem yaygın 
değildi hem de sınırlı kullanım alanına sahipti. Sanal, gerçek dışı 
bir şeyi gerçek/somut ve insanların etrafında dolaşabileceği 
bir şeye dönüştürmek benim için eşsiz bir deneyimdi. Projenin 
adaptasyon sürecinde Peter’ın New York’taki ofisinde birlikte 
çalıştık.

Onu daha yakından tanıma ve fikirlerini öğrenme fırsatı benim 
için çok heyecan vericiydi! Uygulama ve proje arasında yaptığı 
ayrım, mimarlığın sadece bina tasarlamak değil, aynı zamanda 
felsefi düşünce yaratmak olduğunu da açıkça ortaya koyuyordu. 
Bu bakış açısı mimarlıktaki rotamı/mimarlığa bakışımı değiştirdi.

Zaha Hadid’le de ilk tanışmamız Virtual House sergisinin 
açılışında oldu. Birkaç yıl sonra, birlikte İstanbul’daki bir proje 
için öneri hazırladık, fakat yapılmak üzere seçilmedi. Komiktir 
ki o günlerde yeterince tecrübeli bulunmadık. Daha sonra Bill 
McDonald ve Sulan Kolatan gibi değişik ülkelerdeki akademisyen 
meslektaşlarımızın stüdyo jürilerinde bir araya geldik. Zaha’nın 

hem yakından hem de uzaktan verdiği destek benim için çok 
kıymetliydi. Şimdi onu kaybettik ve ben hâlâ ona daha yakın 
olamayışımın derin üzüntüsünü aşmaya çalışıyorum.

Eisenman’ın proje olarak adlandırdığı ‘kitaplılar’ sınıfına 
20. yüzyılda, Le Corbusier’den sonra kimler girebilir diye 
düşündüğümde elbette aklıma birkaç isim geliyor. İlk 
denemeleriyle 20. yüzyıl sonlarındaki mimarlık ve teorinin 
temellerini atan Peter Eisenman’ın, Rem Koolhaas, Zaha Hadid 
de dahil olmak üzere hepimiz üzerinde hatırı sayılır bir etkisi var. 

Çocukluktan itibaren, mimar olmak istedim. Sanırım ailem, 
istemeden demeyeyim ama farkında olmadan, benim bu ilgimi 
daha da tetikledi. Mimarlığa olan tutkumu pekiştiren birçok 
sebepten biri de ailemle birlikte ben çocukken antik yerlere 
yaptığımız gezilerdi. Zaman geçtikçe Anadolu’nun, mimarlığın 
doğduğu belli başlı yerlerden biri olduğunu fark ettim. Doğrusu, 
antik medeniyetlerin başlangıç tarihi her yıl ortaya çıkan yeni 
arkeolojik kazılarla birlikte daha da geriye gidiyor. Ancak şimdilik, 
bildiğimiz kadarıyla, 12 bin yıllık bir geçmişe dayanıyor. 

Arkeoloji ve sanat, benim uyanışımdı. Antik kentler, benim 
çocukluk algımı zorlayan yerlerdi. Tüm o küçüklü büyüklü taş 
kütleleri, sütunlar, süslü sütun başlıkları, bunların bir araya 
gelmesiyle oluşan binalar ve şehirler... Bir de bunların tam tersi 
olan saklı binalar, caddeler ve Kapadokya’daki gibi taşlardan 

The Sydney Opera House, which was opened in 1973, was designed 
by Danish architect Jørn Utzon following a protracted period of incubation. 
His design had been selected in international design competition in 1957, 
and Utzon was placed in charge of the process when authorization to begin 
work on the project was granted in 1958.

An Art Deco skyscraper located on the east side of Midtown Manhattan at 
the intersection of 42nd and Lexington, the 318.9-meter Chrysler Building 
was the world’s tallest for 11 months before being surpassed by the Empire 
State Building in 1931. It remains the tallest brick-clad building with a steel 
frame.
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A Turkish architect, engineer, poet, and writer for Evrensel magazine, 
Cengiz Bektas (1934–2020)  graduated in 1959 from the Istanbul State 
Academy of the Fine Arts while also attending the Technical University of 
Munich. He began his teaching career at various institutions in Germany as 
well as at Middle East Technical University in Ankara.

The Governor of Maras prefecture, Abdullah Pasa, established a lodge 
– known as the Uzbek Dervish Monastery or Kalenderhane – in 
Sultantepe in 1753 to accommodate traveling dervishes from Central Asia. 
The endeavor was supported by charitable resources provided by Sheikh 
Seyyid Haci Abdullah Efendi, who later dedicated it to the Naqshbandi sect.

oldu. Kafası karışık hocalar, içine girmedikleri ve bilmedikleri 
dünyadaki binaları slaytlarla anlatıyordu. Bir tasarımı ya da bir 
yapıyı hem Barcelona’daki German Pavilion’u hem Kastamonu’daki 
geleneksel mimarlık hem de Osmanlı mimarı Mimar Sinan’ın 
yapılarıyla kıyaslayarak yorum yapıyorlardı. Üçü ile birlikte baş 
etmeye çalıştıkları, üçünü uzlaştırmaya çalıştıkları zaman kör 
noktalarını fark ettim. 

Pornografik bir boyuta ulaşan mimarlık beni her zaman şaşırtır. 
Yetenekli fotoğrafçıların becerileri sayesinde, artık mimari 
medyayı paylaşan ve tanıtan sadece mimari dergiler, bloglar 
ve web siteleri değil, aynı zamanda diğer mesleklere mensup 
kişiler... Daha da garip olan ise, mimarlık yarışmalarındaki jürilerin 
binaları görmeden, dokunmadan veya hissetmeden, yapılan 
sunumların güzelliğine göre ödül vermeleri... Üstelik kazananlar 
katılım bedeli ödeyenler arasından seçiliyor. Bu yüzden, ben artık 
bireysel çalışmalardan ziyade kariyerin tamamındaki katkıların 
değerlendirilmesi ile verilen yaşam boyu başarı ödüllerine 
inanıyorum. Hiç olmazsa daha tutarlılar.

oyularak oluşturulan şehirler... Böylece ben de merak etmeye 
başladım, dağlardaki oyukları kullanarak mekân elde etmekten, 
üst üste taş koyarak inşa etmeye nasıl geldik? 

Babam Türkiye Demiryolları’nda görevli bir bürokrattı. Bu 
avantajla başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere demiryollarının 
geçtiği güzergâhlardaki irili ufaklı birçok şehir, kasaba hatta 
durak/köy ve buralardaki istasyon binaları, lojmanlar, tamir 
atölyeleri, depo binaları bana inşa yapım teknikleri, kullanım ve 
yaşam kültürü üzerine eşsiz bir görgü kazandırdı. Bu binalar hâlâ 
Anadolu’da demiryollarının döşenmeye başladığı ilk günden 
(1850), Cumhuriyet’in ilk yılları ve karayollarının öne çıktığı, 
demiryollarının yıldızının söndüğü 1960 sonrasına dek bütün 
zamanları kapsayan çok zengin bir arşiv niteliğinde...

Aynı zaman dilimlerinde ayrıca kağıtlara, renklere, dokulara, 
çizgilere ve nesnelere de ilgi duymaya başladım. Neden bireysel 
sanata yönelmediğimi tam olarak bilmiyorum. Belki de sebebi 
mimarlığın daha titiz ve çok katmanlı olması, aynı zamanda sanatı 
da içermesiydi. Garip olan, mimarlık sanat sınıflamasında yer 
alırken, mimarın sanatçı sayılmaması... Peki bu neden böyle? 
Gerçekten böyle mi?

Okul yıllarımda, gelişigüzel hazırlanmış müfredatlar, tasarımdaki 
neden-sonuç ilişkileri konusunda bende belirsizliklere neden 

Read  article called Demiryolu Mirası: Arşiv ve İstasyonların İzleri by Şule Feza Sezginalp, Pınar Sezginalp

Architect Sinan (ca. 1488–1588) was the chief architect and civil engineer 
for the Ottoman sultans Suleiman the Magnificent, Selim II, and Murad III. He 
was instructed to build more than 300 major structures as well as other, more 
modest, projects such as schools,community baths, and covered markets.

Japanese architect, Toyo Ito (Itō Toyoo, born 1 June 1941) is  known for 
creating conceptual architecture, in which he seeks to synchronously express 
the physical and virtual worlds. He is a pioneering exponent of architecture 
that addresses the contemporary approach of a ‘simulated’ city, who is called 

“one of the world’s most innovative and influential architects.”
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The division among the Doric, Ionic, and Corinthian orders was a fundamental 
component of the formal vocabulary of ancient Greek Architecture. 
Their proportions had a considerable influence on Western architecture 
in successive eras.

A distinct Roman Architecture commenced under the republic and 
flourished under the empire when the majority of surviving buildings were 
constructed. It used new materials like concrete and new technologies such 
as the arch and dome to make strong,well-engineered buildings.

The ruins of the ancient Greek city, Miletus is located near the mouth of the 
Meander River in Western Anatolia. It was one of the wealthiest and most 
powerful Greek cities as well as a center of Greek philosophy and science 
until its first fall to the Persians in the 6th century BCE.

Built by Attic and Ionian Greek colonists in the 10th century BCE on the site 
of the former capital of the Arzawan federation, Ephesus was an ancient 
Greek city on the Ionian coast near present-day Selcuk in the province of 
Izmir. It was one of the twelve cities of the Ionian League and became even 
more prominent following its conquest by Rome in 129 BCE.

Mediterranean Architecture is comprised of certain architectural 
typologies and building methods that bring together an array of building 
styles found around the Mediterranean Sea in Spain, France, Italy, Greece, 
and the Balkans as well as North-African countries.

On the slopes of Mycale, Priene replaced earlier, shallow-water port cities 
that had gradually silted over. The later one was planned and constructed in 
the 4th century BCE as a model city and was subsidized by private citizens 
including Alexander the Great who paid for the construction of the Temple 
of Athena designed by architect Pytheos.

tasarımın olmadığı bir dönem olduğu için bıkıp usanmadan 
(yeri geldi bıktık, yeri geldi usandık) elle çizdik, ibadet eder gibi. 
Başlangıçta, birkaç aylık staj olarak başladığım stüdyosunda 
iki yıl kadar kaldım. Beni Bektaş stüdyosuna/oraya bağlayan, 
İstanbul’un Asya kıyılarında 1730 yıllarında temelleri atılan Paşa 
Limanı’ndaki Özbekler Tekkesi’nin aslına uygun ahşap strüktür 
ve diğer unsurlarla yeniden yapılmasıydı. Mevcut ahşap yapının 
kullanılabilir parçaları bir arkeolog titizliğiyle yerlerinden ayrıldı. 

Tek romanlık yazarlar olduğu gibi tek binalık bir başarıya ulaşmış, 
ama aynı zamanda ulaştığı bu yere mahkûm edilmiş mimarlar 
da var. Halbuki bazen o tek, değeri yüksek binanın mimarına 
hayatının geri kalanında ikinci bir şans tanınmıyor. Chrysler 
Binası’nın mimarı William Van Alen’ı, Sydney Opera House’un 
Jørn Utzon’u kariyerlerinin sonuna kadar tek bina mimarı olarak 
böyle anıldılar. 

‘68 kuşağının çalkantılı etkisi ile Türkiye, politik tartışmaların içine 
düştü. Bu durum, 1972 Münih Olimpiyatları’nda baş gösterdi ve 
giderek daha da sistematik olarak kendini göstermeye başladı. 
Bu tür sebeplerle eğitimi sık sık bölünen okulların zorunlu 
tatillerini, olabildiğince uzaklarda, Batı nasılsa elimin altında 
ama Doğu karışık ve politik açıdan sorunlu düşüncesiyle, Doğu 
öncelikli olarak değerlendirdim. Çoklukla otostop ile yapılan 
bu yolculukları gün be gün planlamasam da tüm hedeflerimi 
önceden belirledim. Bu yolculuklarda farklı mimari kültürleri, 
antik kentleri, tarihte donmuş eski sokakları öğrenmek çok ilham 
vericiydi.

İlk saygıdeğer hocam Cengiz Bektaş’tı. Oldukça erken bir saatte 
işbaşı yapıp, gece gündüz demeden çalıştık. Bilgisayar destekli 

Gokhan Avcioglu at 23 years old in the office of Cengiz Bektas. Reprinted from Mimar: Architecture in Development.
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Şimdi hayatta olmayan Eyüp Usta ve oğluyla birlikte her parça 
ahşap olarak yeniden inşa edildi. Ahşap, tekniği, kokusu, ayrıntıları 
ile bana çok şey öğretti.

Eisenman’a göre Batı mimarisinde Yunan (köşeli stil) ve Roma 
(köşesiz stil) olmak üzere iki farklı şekillendirme artikülasyonu; 
Kuzey ve Güney olmak üzere de iki yönlenme var. Eisenman 
kendisini Güney’in hatta Akdeniz mimarisinin çocuğu sayıyor. 
Ben de öyle...

Yeri gelmişken, oldukça enteresan bulduğum başka bir genel 
kafa karışıklığından söz etmeliyim/edeyim. Bilindiği gibi Anadolu, 
Yunan/Ion mimarisinin normlarının ve yapı biçimlenişlerinin 
geliştiği bir yerdi ve o dönemden birçok şehir günümüze kadar 
ulaştı. Bu temeller üzerine Roma ve sonra onun üzerine ‘III. Roma’ 
Selçuklu sonra Osmanlı kuruldu. Daha sonra, bu sürekliliği kabul 
eden Avrupa ve diğer coğrafi kökenli mimarlar tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti’nin modern dönem mimarlarına, global olandan 
farklı olarak lokal/modern (ne demekse) yeni bir bakış açısı 
dayatıldı. Bu konuya daha sonra tekrar bakacağız. Hint, Fars, Arap 
motifleri ve süslemelerinin -özellikle İmparatorluğun taş kamusal 
binalarında kendini gösteren- desen/düzen ve süs etkilerinin Roma 
mimarisinin devamlılığını sağlanması beklenirken bu coğrafyada 
üzerine Batı mimarisinin kurulduğu Yunan/Ion genlerinin olduğu 
unutuldu. Her ikisi de varken neden sadece Doğu ile ifade 

edilen ve Osmanlı’dan kalan izler sürdürülmek isteniyor? Kaldı 
ki Cumhuriyet’in seçtiği şehir ve mimari şekillendirme kuralları 
tamamen 20. yüzyıl Kuzeybatı mimari genlerine dayanıyor? 
O genler de yine bu topraklardan çıkma Yunan/Ion mimari 
alışkanlıklarına dayanıyor. Mesela, 20. yüzyıl şehir plancılarına 
ilham olan Milet, Efes ve Priene de Anadolu’dadır.

Çelişkili bir durumdan söz etmek istiyorum. Değişik büyüklüklerde 
ve karmaşık bir ilişki içinde her tarafından tesisat trafiğinin yatayda 
ve düşeyde her yeri dolaştığı, son derece fonksiyonalist ama 
bütün bu bir aradalığıyla, soyut bir durum yaratan bir rafineri 
tesisi ya da denizin üstünde vinçleriyle, yüzer bir petrol arama 
tesisi, sıradan bir insan için ne kadar ürkütücü, çirkin, pastoral 
olmayan bir görüntü verse de, işlevini yitirdiğinde bir müzeye ya 
da bir gece kulübüne, ya da eğlence parkına dönüşümü etkileyici, 
atraktif olabiliyor.

Bu nasıl oluyor? Tasarımın büyülü, içinden çıkılmaz halleri...

Öte yandan, bu büyüyü keşfeden az yetenekli tasarım 
büyücülerinin zaman zaman böyle imitasyonlar peşinde koştukları 
şaklabanlıklar da kısa zamanlı başarı meraklısı yatırımcıların ilgi 
alanı olmayı sürdürüyor.



Sharing

GAD on Earth
GAD in Sight
Timeline
Typology Map
Mindset
Thesis »  Antithesis »  Synthesis
The GAD Foundation
Globa

teilen ndarja partekatzea dielen deljenje 
jakaminen jagamine dijeljenje sib koom 
spartera ag roinnt dela compartecipazione 
hlutdeild wadaaga babagi skupne rabe pinpin 
ukwabelana almashish    compartilhamento  paylaşmak

sharing
use, occupy, or enjoy (something) jointly with another or others.
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A German-British art historian and architectural historian Sir Nikolaus 
Bernhard Leon Pevsner CBE FBA (1902–1983) compiled ‘The Buildings 
of England’ between 1951 and 1974, a monumental work composed of a 
46-volume series that covered all the counties of the land.

GAD on EARTH

Where our projects take place? 

Otomobil doğuşuyla birlikte, mevcut düzene bakılmaksızın doğal 
ve yapılı çevreye adım adım empoze edildi. Bunun sonucunda, 
şehirlerin doğal/fiziksel dokusu bozuldu ve şehir mirası zarar 
gördü. Şehir düzenlemelerinde verimlilik ön planda tutularak, 
doğa uyumlu yaklaşımlardan vazgeçildi. 

Bir tarafta düz arazileri tarım alanı olarak değerlendiren veya 
savunma amacıyla yerleşim merkezlerini yüksek noktalarda tercih 
etmiş geleneksel yerleşimler varken, diğer tarafta her iki kutupta 
aynı anda varlığını sürdürmek isteyen modern dünya... Bu çelişkili 
tutum yeni nesiller, yapılı çevreyle ilgilenen profesyoneller ve 
karar vericiler için karmakarışık bir hal aldı ve her dönüşüm ile 
kafası daha da karışık nesillerin yetişmesine sebep oldu.

Aynı zamanda, mimarlık disiplini kendi görevini daraltılmış 
estetik kaygılara indirdi. Nikolaus Pevsner bir keresinde bisiklet 
sundurması mimari değildir diye bir açıklama yaptı. Ancak 
mimarlık mesleğindeki bu kadar tecrübeden sonra rahatlıkla 
söyleyebilirim ki, her bina ve her yapı mimarlık dediğimiz bu 
sanatsal sınıflamaya girer. Neden bisiklet sundurması mimarlık 
olmasın ki? Benim için, kalemimi alıp çizebildiğim, düşünebildiğim 
her şey mimarlıktır! Pevsner’in savunduğu yaklaşım, mimarları 
belirli görevleri körü körüne mühendislere teslim etmeye yöneltti.

Bana göre mekân ilgili her şey mimarların iş kapsamında olmalı. 
Ne yazık ki birçok konu mimarlar tarafından ihmal ediliyor. Bu 
durum gelişim için de geçerli. Mimarlar neden kendi alanlarına 
ait bazı konuları başka disiplinlere teslim ettiler? Aslında, bir 
yapının ya da nesnenin mimari bir alanda olup olmaması ilk olarak 



76 77

A Bohemian-born Swiss historian and critic of architecture Sigfried Giedion 
whose ideas and books, Space, Time and Architecture, and Mechanization 
Takes Command, had a great impact on the conceptual mind set of the 
members of the Independent Group at the Institute of Contemporary Arts 
in the 1950s.

Peki buradaki başarı kriteri nedir? Resistance.

sahibine (Sahibi derken bu bir kişi de olabilir, bir aile de bir şirket 
de bir kamu kuruluşu da bir ülke de...) ikinci olarak da mimarın 
sahiplenmesine bağlıdır.

Bir yapının ideal standartlarda gerçekleşmesi tasarım kalitesi 
kadar, mimarın geliştireceği stratejiye bağlıdır.

yapılabileceği gibi, bazıları görmezden gelinerek veya tamamen 
reddedilerek de yapılabilir. Ancak tüm bunlar, bir binanın 
kendisine ve dışında kalan her şeye karşı gösterdiği direncin 
(resistance) ölçüsüdür.

Architecture is a challenging activity. It is an OPM business: 
it deals with ‘other people’s money.’ 
Mimarlık, ısmarlayıcıların parası ile var olan bir iş, eylem olduğu 
için tasarımcıyı ekonomik gibi görünen ama daha çok egoya 
dayalı içeriklerle, politik nedenlerle zorlar. Aynı fikirde olan 
ya da olmayan ısmarlayıcının devlet memurlarından, belediye 
bürokratlarına, müşterilere, kişinin kendi çalışanlarına ve 
inşaatçılara kadar ikna ve koordine edilmesini gerektirir.

Binalar özel kullanıma yönelik olsa bile, aynı zamanda kamusal 
alanlara da entegre edilmiş olmalıdır. Örneğin konut blokları ve 
yurtlar nerede olurlarsa olsunlar 20. yüzyılın büyük hataları gibi 
sadece konaklama için kullanılamazlar: Giriş katları, marketler, 
kafeler, galeriler, performans mekânları, tuvaletler ve diğer 
kullanımlar gibi halka hizmet eden, geçirgen ve bağlı fonksiyonlara 
sahip olmalıdır. Şehirlerimizdeki her binaya ve özellikle onların 
yürüme kotundaki zemin kat alanlarına erişebilmeliyiz. Şehri 
yaralayıp öldüren, insan girişlerinin yasak olduğu endüstri 
bölgeleri, askeri bölgeler, kapalı konut yerleşimleri, lojmanlar 
artık duvarlarla çevrili, şehirden kopuk bir düzende olmamalı! 

Bir şehri meydana getiren bütün yapılar birbirine entegre, 
geçişli, yürünerek ulaşılabilen bir dengede ve lezzette olmalı. 
Yapı ısmarlayanları, kontrollü güvenlik tedbirleriyle donatılmış, 
her zaman tanımlı sınırları olan proje briefleriyle gelecekler; 
onları duvarların dışının da hepimizin olduğuna, aynı yerküreyi 
kullandığımıza, entegrasyonun ve geçirgenliğin medeniyetimizin 
vazgeçilmez bir değeri olduğuna, en azından bu potansiyelin 
kullanılabilir bir argüman olduğuna ikna etmemiz gerekir. 

Kolay mı? Elbette değil. Ama bu değeri fark edenler daha 
zamansız işlere imza atmış olacaklar.

Yerleşimlerin 12 bin yıllık tarihine baktığımızda, binaların ya doğa 
olayları sebebiyle ya da insanlar, topluluklar tarafından yakılıp 
yıkıldığını görürüz. Doğanın deprem, sel, hava değişimleri, toprak 
kaymaları gibi yıkıcı etkilerini ve insanların yıkmaya eğilimlerini 
modayla değişen fikirler takip eder. Hayatta kalan yapılar ve 
yerleşimler, önce doğanın hareketlerine, sonra da insanların 
değişen ihtiyaçlarına karşı direnç kazanırlar. Bir yapıya olan esas 
ihtiyaç azaldıkça, insanların anılarını, anlamlarını, değerlerini 
taşıma ve yeni işlevlere fiziksel olarak uyum sağlama yeteneği 
o yapının direncini oluşturur. Mimarlık hatıra üretir.

Bir projenin konsepti coğrafi ve kültürel bağlama bağlı kalarak 
ya da bilinçli olarak kalmayarak mutlaka bir yanıt vermelidir.

İkinci olarak, sebep-sonuç ilişkisini tüm ayrıntıları ile ortaya 
çıkaracak titizlikte tasarlanan ve inşa edilen ilham verici bir fikir 
olmalıdır. Projenin kullanıcılarına, sokağına, semtine, şehrine, 
bölgesine, ülkesine, kıtasına; sonra da dünyaya, onların da 
yararlanabileceği nadir bir mesaj verebilmesi ve somut bir değer 
sunabilmesi gerekir. Tüm bunlar göz önüne alınarak bir tasarım 
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GAD in SIGHTMimari değer nasıl ölçülür/belirlenir? 

Altını bir daha çizelim, mimari değer, ilk olarak zamanla ve o 
yapının zamana nasıl direndiği ile ölçülür. Yapının, güzellikle 
yaşlanması gerekir. Aslında ‘mimari’ olacak bir bina kendini 
baştan hatta ilk eskizlerden itibaren belli eder. Farkındalıktan, 
yetenekten, dersine çalışmışlıktan başlar bu iş. 

Sıradan insanları bırakın, mimarların bile büyük bir kısmı 
mimarlığın gerektirdiği karmaşık işler ile başa çıkamıyor. Bunun 
sebebi 20. yüzyılda mimarlık eğitiminin 12 bin yılda geliştirilmiş 
tüm kültürel sistemlerden bağları koparılmış bir şekilde devam 
etmesi ve kendilerinden miras kalmış birçok sorumluluk alanını 
daha az sorumlu disiplinlere terk etmesi ya da terk etmek zorunda 
kalması. İşin daha acıklı tarafı ise, bu mimariyi ciddi tehdit eden 
yan disiplinleri başlatanların mimari geçmişi olan akademisyenler 
olması... 

Şehir plancıları, peyzaj mimarları, mühendisler, müteahhitler hatta 
geliştiriciler özünde mimar ataların; mimarlar ise sanatçı hatta 
hezarfen/bilge denilen çok yönlü kişilerin torunlarıdır. 20. yüzyılın, 
mühendislik, tıp ve sosyal bilimler alanlarındaki buluşları ve icatları 
uçsuz bucaksızdır. Ne yazık ki, mimarlık ve yapı sektörü de bu 
bilgi yığınıyla uğraşmak zorunda. Neyse ki, 21. yüzyılda internet, 
yapay zekâ ve büyük verileri kolayca filtreleyebilen, kategorize 
edebilen, birleştirebilen algoritmik programlarla birlikte hem 
eğitimde hem de mesleğin icrasında çoklu disiplinlerle ilgili bir 
bakış açısı gelişecek. Bahsettiğimiz sektörel kopukluklar ortadan 
kalkacak ve ‘irreducible polynomial’ dediğimiz bu çok katmanlı 
meslek, gerçek değerini yeniden kazanacak.



8180

GLOBAL
ARCHITECTURAL
DEVELOPMENT
TIMELINE



8382



Housing

Hospitality

Retail

Public

Bodrum

Istanbul

Urban Planning

Private Residences
Commercial

Experimental

Leisure

Maslak

Buenos Aires

Bolu

Bomonti

Pendik

Cannes

Beirut

Gokturk

Silivri

Andalusia

Paris

Sirte

St. Petersburg
Alemdag

Nigde

Cairo Afyon

Findikli

Zekeriyakoy

Caddebostan

Bakirkoy

Uae

Florya

Istinye
Riva

Edirne

Los Angeles

Fatih

Esenyurt

Corum

Altunizade

Sakarya

Arnavutkoy

Cerrahpasa

Atakoy

Sariyer

London

Hyde Park

Acibadem

Eminonu

Besiktas

Dubai

Kurucesme

Tuzla

Topkapi

Taksim

Kadikoy

Nisantasi

Mecidiyekoy

Avcilar

Halic

Maltepe
Zincirlikuyu

Levent

Izmir

Sisli
Buyukcekmece

Cekmekoy

Beykoz

Ortakoy

Zeytinburnu

Kagithane

Atasehir

Riyadh

Merter

Beylikduzu

Moscow

Kavacik

Etiler

Tobruk

Mdny House

Skopje

Hotel In Bosphorus

Trump Cadde

Boxer Cafe

Sporium

GKTFK

Izmir Valley

Sirte Park Libya

GDKP

Foev

Beyaz Fırın

Findikli Hotel Proposal

Zorlu Center

Serra Gate

Rg House

Hisar Housing
Kagithane

TRGTRS Coastline

Sky Bay
Uae Ottoman Grand Bazaar

Flooded House

Moscow Hotel

Esa 2008

ITO Sirkeci

Atli Evi

ZKRYK

Art House

Corum

Kazan Residential
and Hotel

Relux IV

Fiba Alemdag

Maya Bodrum
Golf Resort
Proposal Bodrum

Hair Saloon

Escargo Residence

Cem Evi

Baku- Maku

Subway Entrance

Bekmezci

LA-big

Baku

Yalova

Niveko Arnavutkoy

Kiev Turkish
Embassy

Erbil

Sloped House

Hype III Leisure

Beşiktaş Fish Market

Zorlu Levent

Parkorman

Eskisehir

TPKP Cultural Center

ITO Office

Cennet Koyu Wind Houses

MDNY

Bursa Convention
Center

Kimeks

World Wide Fair & Exhibition

Eskisehir Planning

Hair Saloon

Dp Beykoz

Sisli Tower

GAD Town

Besiktas Sport Center

Pozsonyi Multi-use 
Development Project

Halic Port

Torque Rumi

Ramp House
Bodrum

Education Centre II

Maldives

Convection-Exhibition Center

Antalya

Ankara

İslam Haneleri

Ckmy Clubhouse

Kazan

Agoras

Dilek Apartment
Building

Cennetkoyu_2

Gad spa

Relux III

Sky Scraper

Borusan Music 
and Art House

Borusan Oto Fair

Dvn Kurucesme

Budapest

Changa Restaurant
Uzel Multi

Garanti Zone

KZN

Horizon Point

Ziraat Bankası
Social Club

Izmir Adnan Menderes

Media City

Angel Blue

Pasoport Tower

Istanbul Pavilion

Relux I

TPKP

FGA BodrumDenizbank
Headquarters

Ny Hill

Ege Cekmekoy
Residencial Project

Mynndos

Riyadh HQ

Caeserea Workshop

Bursa

Durusu
House

Autopia

Nikki Beach Torba

Yalova Elyaf

Bulgur Palais

Cercle D' Orient

Cennet Koyu

Buama House

St.peterburg
Aquapark

Mvs Residences

Kundu 2

Swissotel Turgutreis

Etiler Astas

Pray Spaces

The Istanbul Residences

Riva Esas Houses

Erbil City Masterplan

Wooden House

Hype II

Montenegro Hotel

One & Ortakoy

Gadpark

Haaz Gallery

Borusan Fair Studio

Enka Santral

Rixos Eskisehir Spa 
& Thermal Hotel

Baku Hotel 
and Residences

Izmit

Gazhane Istanbul
(Mulkiyeliler)

AD House

Education Center I

Parkorman

SNR Vllge

Tashkent

Nlf

Zeytinia

Pınar Academy

Andalus Villa

Relux Zeytinburnu

GA(D)Akoshibee

Nigde Master
Planning

TRGTS Hotel

Three Era
House

Shell Hq

Castle Rock

Niveko Ofis Tuzla

SNP Zeytinburnu

Ambarlar

Esma Sultan

Ahk Kundu

YKAD House

Tobruk Hotel

Unisite II

CDB 28

Mac-Sportcenter

Fth

Gny Apartment Building

Ssl Tower

Kurucesme Club

The Istanbul Merter

Aqua Florya

Japanese Garden

Hillside
Istinye Park

Nisque

Harlem Housing

Atasehir Residences

Pina

Montenegro

Afyon

Constantini
Museum

Borusan Parkorman
Expedition Center

Egypt Polonis 6th October

Corum Factory

New York

A+ Shopping Center

Mesci Loft

MRTR 2

Aksoy

Kiev

Istanbul Office Park

Wall Street
Exhibition Center

Enka-sportcenter

Tashkent

Ephesus

Myott Cafe Ortakoy

Wepublic

Hype Masterplan

Afm Fitas

Uskp Masterplan

ITO2

Weinstabl
House

The Exploded House

Kadıköy Public
Park Facilities

Newada

TTA Offices

Besiktas
Sport Center

Mandarin
Oriental
Bodrum

Library

YNTMHQ

Flkrt B.Cekmece

Konak

Bungalow

Autopian

MRTR

Logistic City

Osmos Tower

Kvck Bey Houses

Unisite I

Kuum Hotel
and Residences

Yalcinlar Social Club

Pınar Logistic Center

Remzi- Nevin
Gur House
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The Art of Scripting
Kod yazmak sanat mı, zanaat mı? Ya da sanat mı, teknolojik beceri 
mi? Fırçalar, boyalar ve kalemler yerine kodlar ve algoritmalar... 
Tahminimiz o ki, mühendisliği ve diğer yeni disiplinleri de 
içine alarak yeniden şekillenecek. Mimarlık şimdilik adına 
‘ARCHineers’ dediğimiz hibrit bir disiplin olarak gelecek. Mimar 
ve mühendis kelimelerinin birleşik adı… Ancak hibrit konusuna 
geçmeden önce mühendisliğin kökenini/tarihini/icadını ele 
almalıyız. Mühendislerin kendilerini nasıl konumlandırdıklarına 
bakmalıyız, çünkü mühendislik bilgisi ve uygulamaları tarihin 
en eski yerleşimlerine kadar uzanır ama bugünkü mühendislik 
uzanmaz. Mimariyi harekete geçiren context, nostalji, hatıra gibi 
kavramlar mühendislikte geçersizdir.

Kaynaklar, mühendisliğin ilk kez 1707 yılında Prag’taki 
Czech Technical University’de bağımsız bir fakülte olarak 
kurumsallaştırıldığında ayrı bir disiplin olarak kabul edildiğini 
gösteriyor. Mühendislik disiplini, gittikçe mimarın rolüne el koyan, 
salt askeri/istihkâm ve inşa etmeyi içeren mimariden bağımsız 
diğer alanlara kadar genişledi. Aynı zamanda yetkileri de giderek 
artarak 20. yüzyılda doruğa ulaştı. 

Mühendisliğin mevcut egemenliği; meslekten olmayanların, 
mimarların yetkinliklerini ve mühendislere kıyasla kattıkları 
değeri ayırt etmesini ve değerlendirmesini zorlaştırdı. Genel algı, 
mühendislerin binanın statik yüklerinin ve yer çekimine, harekete 
karşı direncinin hesaplanması ile ilgilendiği; mimarların ise 
binanın estetiği ve fonksiyonu üzerinde çalıştıklarına yoğunlaştı. 
Hatta birçok sektörde, mimarın hizmetlerinden tamamen feragat 
edilmeye başlanarak mimarların yerine mühendisler yapıyı 
tasarlamakla, iç mimarlar ise onu güncel eğilimlere göre yaşanır 
kılmakla görevlendirildi.

21. yüzyılda, dijital tasarım ve üretim yöntemleri geliştikçe, bu 
çatışma bitecek ve tüm süreç tekrardan başlıca teknik becerisi 
kodlama olan tek bir mesleğin ellerinde olacak. Mimarın –ya 

da ARCHIneer’in- rolündeki bu değişiklik, gelecekteki üretim 
tarzlarındaki değişikliklere hazırlık olacak. Bu yüzyılın sonlarında, 
binaların birleştirilmesi yerini ‘büyüme’ denilen organik bir 
şekilde kendi kendini ören ve inşa eden bir sistematiğe bırakacak. 
Çok yönlü yapay zekâ ile desteklenen bu binalar, sakinlerinin 
ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek ve böylece statik yapılar 
dinamik hale gelecek.

Şu sıralar, ofiste kendi işlerimizi değerlendirmeye dayalı 
eğlenceli bir oyun ile meşgulüz. Bugüne kadar GAD ekibi 
olarak tasarladığımız ve inşa ettiğimiz binaların ortak yönleri 
ve yaklaşımları nelerdir? Yeni tasarımlara önayak olabilecek bir 
yazılım yazabilir miyiz? Farklı konumlara, iklimlere, alçak veya 
yüksek bina ihtiyaçlarına cevap verebilecek ortak ve açık kaynaklı 
bir yapay akıl kütüphanesi oluşturabilir miyiz? Ayrıca, tasarım 
yaklaşımlarımızda hemen göze çarpmayan bir ortak payda veya 
davranış kalıbı var mı? Yoksa biz ilerledikçe ruh halimize bağlı 
olarak mı oluşuyor?

İlk bakışta, bireysel olarak, ofisimizdeki meslektaşlarımla birlikte 
veya diğer ortaklıklarla tamamladığım tasarımlar, projeler ve 
binalarda ortak bir payda bulmakta zorlanıyorum. Hatta bazen 
hepsi farklı ellerden çıkmış gibi görünebiliyor. Bu da mimarlık 
tarihçisi veya eleştirmenlerin işini zorlaştıran bir durum... Mimari 
üslup olarak bugüne kadar böyle çalışmak bana daha eğlenceli 
geldi. Hemen ilk bakışta üslupları ve işleri tanınan mimarlar vardır. 
Kolay tanınmak istedikleri için ve risk almak, bildikleri alandan 
uzaklaşmak istemediklerinden bilinçli olarak bu yolu izlerler. Peki 
biz neden ikinci yolu seçmedik? Bu soruya cevap vermek için 
mimarlık tarihi, bir mimar olarak kendi gelişimim ve projelerimin 
gelişim süreci arasında karşılıklı bir ilişki keşfettim. 

Önce bir var olan düzene bakalım. Ben nereden başladım, bugün 
neredeyiz ve gelecek nasıl görünüyor? Ben bu üç soruyu şöyle 
düşünüyorum:

thESIS » ANtIthESIS » SYNthESIS



GREEK
ECOLE

GREEK

EGYPT
MESOPOTAMIAMAYA

CHINA
INDIA

INCA

Gobeklitepe

NEOLITHIC
Catalhoyuk

AZTEK

ROME

ROME
ECOLE ORGANIC

ORGANIC
ECOLE

PARAMETRIC BIM

NEO-CLASSICISM

ALGORITHMIC

FRACTAL

COMPUTER AIDED

World War II

Landing on the Moon

Landing on Mars

First Industrial Revolution

Invention of the 
Computer 

French Revolution

RENAISSANCE

GOTHIC

Invention of the 
3D Printers

Printing buildings 
with 3D Printers

Nativity of Jesus

Invention of 
writing

BAROQUE
ROCOCO

Blobitecture

RUSSIAN
CONSTRUCTIVISM

BAUHAUS

BRUTALISM

MODERNISM

POST MODERNISM

POST-POST MODERNISM

Antoni Gaudi

Zaha Hadid
Patrik Schumacher

Jurgen Mayer H

Philippe Block

Gramazio/Kohler 

Michael Hansmeyer

Peter Eisenman

Peter Eisenman

Greg Lynn
Tom Van Male

Matthias Rippmann
Noelle Paulson

Frank Gehry

Aldo Rossi

Rafael Guastavino
Frank Lloyd Wright

Rafael Moneo

Santiago Calatrava
Richard Rogers

Norman Foster

Elon Musk

Félix Guattari

Gilles Deleuze

Neal Stephenson

Cathy Hackl
David Baszucki

Mike Winkelmann

Mies van der Rohe

David Chipperfield

Le Corbusier

Walter Gropius

Palladio

Karl Friedrich Schinkel

Vitruvius

0

4,500

12,020

12,000

11,970

11,800

10,000

3,500

12,100

10,000 BC

2100 AC

2000 AC

2020 AC

1970 AC

 1800 AC

0

3500 BC

4500 BC HEURISTIC
SUBOPTIMAL

PHENOMENOLOGY

PARAMETRIC 
OPTIMAL

NEXT?

METAVERSE

COMPUTATIONAL
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GAD MINDSETThesis

Antithesis

İnşa etme sanatı, 12 bin yıl önceden 19. yüzyılın sonuna kadar her 
coğrafyada benzer zamanlarda ilerlemiştir. Benim ‘tez dönemi’ 
olarak adlandırdığım bu dönem, ilkelerin ilk oluşmaya başladığı 
dönemdir. 

19. yüzyılın sonuna kadar hemen hemen, yerleşik olarak yaşamak 
için o yerin verimli topraklarının, kolay savunulabilir coğrafi 
koşullarının ve su kaynaklarının yakınında olması gerekirdi. Binalar, 
bu koşullardan en çok faydalanabilecekleri yerlerde inşa edilir ve 
sadece yangın, deprem, sel veya savaş gibi insan eliyle yaratılmış 
afetler nedeniyle yıkılırdı.

Bu bölümle ilgili açıklamaları yukarıdaki bölümlerde açıklamaya 
çalıştığımızı düşünüyorum. Bu bölümün esas sorusu, neden artık 
eski kalıplarla inşa etmiyoruz?

20. yüzyıl, yukarıda bahsedilen tüm disiplinlerin, öğretilerin ve 
alışkanlıkların tersine ezber bozan, bunların zıttı işlerle dolu. 
Teknik düzlemde kayıtsız kalınamayacak, vazgeçilemeyecek çok 
ciddi yeni atılımlar, yeni formüller, günlük hayatımızı kolaylaştıran, 
aynı zamanda hız getiren  çözümler üretildi. Bunun mimariye 
yansımaları üzerinde konuşalım… Bir yapıyı ayakta tutan taşıyıcı 
sistem, koruyucu duvarlar, iç duvarlar birlikte var olur ve bir yapıyı 
meydana getirirlerdi. Taşıyıcı sistem ve diğer unsurlar birbirinden 
ayrılınca, başta yapı formlarında mimarın düşüncelerini 
gerçekleştirmesi için bir özgürlük gibi görünürken, bu özgürlük 
yüzyılın sonuna doğru çokça banal, ucuz, çirkin, gereksiz binaya 
mecbur kaldığımız bir döneme sebep oldu. Bu dönem hem 
ayakta tutucu, yükü taşıyıcı unsurlarla kaplama katmanlarının 
ayrı tellerden çaldığı ve birbirinden bağımsız geliştiği; hem de 
taşıyıcı unsurların yeterince işlenmediği, kaba unsurlarla inşaat 
sahasına taşınıp monte edildiği, çok katmanlı faktörlerle kaplama 
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The French architect Jean Nouvel studied at the Ecole des Beaux-Arts 
in Paris. He later became a founding member of Mars 1976 and Syndicat de 
l’Architecture. Throughout his career He has obtained a number of prestigious 
distinctions, including the Aga Khan Award for Architecture, the Wolf Prize 
in Arts in 2005 and the Pritzker Prize in 2008. 

elemanlarının binayı başka başka ele alışlarla içten ve dıştan 
sarmaladığı bir dönem... Esnekliğin ihmal edildiği bu durum bina 
tasarımlarında tümüyle farklı bir eklektik kurgu yumağı meydana 
getirmekte.

Strüktürel kurgu ile bina kabuğu birbirinden ayrıştı. Mimarların 
icralarında kabuk üstüne vakit harcamaları ve kendilerini burada 
ifade etmek istemeleri, eğitim, öğrenim ve pratikte dönüşüm 
yaşanmasına sebep oldu. Diğer yandan, strüktür, mimarların iş 
kapsamının dışında kalarak, doğrudan mühendislerce hesaplanan 
ve onaylanan bir alana dönüştü. Bu başkasına bağımlılık, 
mecburiyet (resmi onay mercilerinde mecburiyet kazanarak) 
mimarın etki alanını zayıflattı.

19. yüzyılın sonuna kadar yapılı çevre ile ilgili başlıca endişe 
deprem, toprak kayması, sel gibi doğal afetler; olağanüstü 
iklimsel durumlar, nehirler, denizler ve insan eliyle ortaya çıkan 
savaş, yangın gibi felaketlerdi. Her şey direnç ve dayanıklılıkla 
ilgiliydi, en azından binaların insan eliyle arabalar geçsin diye 
topluca yıkılmaya başladığı zamana kadar… 

Yapılı çevreyi, zaman içindeki dayanıklılığı ve insan ihtiyaçlarına ne 
ölçüde cevap verdiği açısından ele alıyoruz. 20. yüzyıl ise bu konuya 
oldukça iddialı girdi. Bu yüzyılda, daha uzun süre dayanabilen 
malzemeler ve teknikler geliştirildiği iddia edildi. Ancak bir 
yapının ömrü  sadece bu ele aldığımız nesnel kavramlarla değil, 
öznel değerlerle de tanımlanır. Burada kast ettiğim fonksiyonu ya 
da programı nedeniyle kutsallaştırılmış yapıların, örneğin ibadet 
ve dini yapıların kendini insani yıkıntılardan koruma avantajı değil.

Bu avantajın arkasına sığınarak herhangi bir ibadet, tapınma 
amaçlı yapı yapmadım, gelen teklifleri olabildiğince reddettim. 
Ara sıra aklıma mukayyet olmayıp elimden birkaç deneme kaçırmış 
olsam da sonuca gitmedi. Bu tür yapıların insani yıkımlardan 
kendi kendini koruma avantajı var. Bu avantajın farkındayım 
ama inanmadığım bir konuda tasarım yapmak için kendimi 
zorlamıyorum. 

Bu yapılardan yeryüzünde yeterince yapıldı ve bunların içinde çok 
iyi mimarlık örneği olan, bizi etkileyen bugünlere ve geleceğe 
kalan bazı dikkate değer yapılar elbette olacak.

Bugün bir dini amaçlı yapı, mimar saçmalaması, ya da bir yapısal 
garabet bile olsa gözümüzü tırmalarcasına kendini koruma 
avantajı otomatik olarak devreye giriyor ve varlığına umarsızca 
devam ediyor. Denebilir ki “Ee sen daha iyisini yap”. Burada da 
yine benim için inanıp inanmamak devreye giriyor. Bana göre iyi 
tasarlanmış bir çöp öğütme tesisi, amacı gereği bir katedralden, 
bir camiden daha ulvi olabilir.

Ne yaptığımızı yazıyoruz bol bol, o halde ne yapmadığımızı ve 
yapmayacağımızı da biraz daha açalım; hayvan haklarını ihlal 
eden üretim binaları, silah fabrikaları, hapishaneler, toplumsal ve 
kültürel sorumlulukları önemsemeyen hatta dikkate almayan bina 
projeleri, diktorial brief içeren devlet yönetim binaları, üretim 
esnasında oluşan toxic atıkları arıtmayan ya da arıtılamayan toxic 
atık üreten sanayi ve endüstri yapıları… Şu anda aklıma gelmiyor 
ama bu liste gelecekte daha da genişleyebilir.

İnşa edilme amacının yitirilmesi, değişmesi veya yerine daha 
çok kat döşemesi olan daha büyük, daha yüksek bir binanın 
yapılması amacıyla ya da arabalar geçsin diye bulunduğu 
konumda meydana gelen değişiklikler binanın kullanım ömrünü 
belirler oldu ne yazık ki. Binanın tek şansı başka bir amaçla da olsa 
kullanılmaya devam edilebilecek kültürel bir mihenk taşı olmasını 
sağlayan simgesel bir özelliği olması veya altına, yanına, üstüne 
yeni yapılar eklenmesi şansını yakalamasıdır. Bu tür eklerin çok 
saygılı, sevimli ve zekice tasarlanan örnekleri olduğu gibi agresif 
ve saygısız örnekleri de var.
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The double skin structure of Esma Sultan

Mimar olmayanlardan hep şu soruyu alıyorum, “Neden 19. yüzyılın 
sonuna kadar yapılmış binalar, sokaklar, şehirler günümüzde 
yapılanlardan daha güzel?” Bu soruyu ben de ilk yıllarımda 
mesleğimdeki öncülere ve liderlere defalarca sordum, cevaplar 
hep aynıydı. Bazıları ilginçtir:“Onlar seçkinlerin ve seçilmişlerin 
binalarıydı. Kontların, baronların, düklerin, toprak ağalarının, 
paşaların, derebeylerin… Ama bilmediğin şey binaların arka 
tarafında hep kölelik vardı.” Hadi al bakalım! İnsanlık mı, mimarlık 
mı? Bir politik bakış olarak modernist mimarlık…

Gençken genellikle geleneksel ailelerden gelen gençleri, atılımcı 
sosyalistleri, entellektüelleri, daha sonra aralarındaki şiddeti, 
görünüşte global bakış açısı gibi görünen ama aslında güncel-
yerel eğilimlere sorgusuzca sadık, naif önyargılarını, onlar 
tarafından hiçbir zaman açığa çıkarılmasa da merakla izledim.

Küçük ölçekli projeler almaya başladığım zaman, bu işin 
dünya ölçeğinde nasıl işlediğini anlamak adına ofislerinin arka 
kapılarından girmenin bile benim için hayal olduğu mimarlarla 
röportaj yapmak üzere iletişime geçtim. Bunu bana yol gösterecek, 
yetecek kadar yaptım. Aslında ilk olarak kendim için yaptım ama 
birçoğu da yayınlandı. Zamanla meslekte tecrübe kazandıkça 
bazıları güncelliklerini yitirdiler. Keşke genç ve deneyimsiz bir 
mimarken daha fazlasını yapabilseydim. Bu seçkin mimarlardan, 
karşılığında hiçbir şey sunmaksızın bana zaman ayırmalarını rica 
ettiğimde, cevapları her zaman evet oldu ve her türlü mesleki 
sırlarını benimle paylaştılar. Genç bir mimar için bulunmaz bir 
fırsattı. Bu yöntem günümüzde de geçerliliğini koruyor. Genç 
ve atılımcı mimarlara bunun gibi fırsatları değerlendirmelerini 
kesinlikle tavsiye ediyorum. 

Bu röportajların birinde, Jean Nouvel o sırada yapımı devam 
eden Euralille projesi için fotoğraf çekimini ve yayınlanmasını 
reddetmişti. Aslında fark ettiği şey modern mimarlıkta ‘son cam 
takılana kadar mimarinin kusurlu, savunmasız ve hatta sorunlu 
göründüğü’ gerçeğiydi. Oysa taştan bir Yunan, Roma kalıntısının 
ya da tamamı tuğla bir 19. yüzyıl yapısının ne penceresi, ne de 
kapısı var. Yine de mimarisinin güzelliği tartışılmaz. Bu binalara 
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bakınca aklıma hep bir soru takılır. O halde acaba cam, çerçeve 
ve pencere mimarideki fazla ögeler midir? Onları nasıl görünmez 
yaparım?

Esma Sultan projesi üzerinde çalışırken, çift cidarın yapıya dışarıdan 
ve içeriden anlamlı bir mimari etki verdiğini gözlemledim. Bence 
en güzel yapılar zamansız yapıların yeni yorumlarla dengelenmesi 
sonucunda ortaya çıkıyor. Zamansız ve ona eklenen yeninin 
kombinasyonu… 

20. yüzyılın ukala ve kendini beğenmiş mimarları, kabuk ve 
strüktürün birbirinden ayrılmasının  avantaj gibi görünen 
olanaklarını abartarak, mimarlık pratiğini yanlış kullanarak, 
geçmişin kültürünü, bilgisini ve yapılarını sokaktan, şehirden 
koparttılar. Geçmişin olanaklarına göre inşa edilmiş binalarıyla 
uğraşmaktansa yıkıp yenilerini yapmayı tercih ettiler. Oysa 
mimarlık, mevcut olanın potansiyelini değerlendirmekle 
alakalıdır. Esma Sultan’da yakaladığımız kurguyu tek başına bir 

20. yüzyıl yapısında yakalamak çok da kolay değil. Çünkü 20. 
yüzyıl binalarının kabukları, taşıyıcı elemanları ve hiç sevmediğim 
asma tavanları birbirinden tamamen bağımsız olarak tasarlanıyor.

Esma’nın dış kabuğu 200 yıl önceye dayanıyor. İçerideki yeni bina 
unsurları dış kabuktan bağımsız olarak işler görünür ama içerideki 
çelik strüktür olmadan dışardaki çıplak tuğla duvarı ayakta tutmak 
mümkün değildir. Böylece çift cidar olarak eklemlenen eski ve 
yeniyi birleştirerek güzel bir kontrast ortaya koyuyor. 

20. yüzyılda siyasi yelpazenin tüm tarafları, daha çok ürettikçe ve 
üredikçe mutlu olunacağında hem fikirdi; hızlı üretmek ve hızlı 
tüketmek istedi insanlık. Ancak demokrasi, insan hakları, eşitlik 
gibi kavramlar aynı hızda karşılığını bulamadı. Tek bir çatı ve 
bayrak altında bir dünya federasyonu kurulamadı. Artı değerler 
paylaşılamadı. Ülkelerin kendi içlerinde birbirinden çok farklı 
demokrasilerle kendi seçim haklarını kullanmaları mevcut ya 
da seçimle iktidara gelen lokal yönetimler tarafından kötüye 
kullanıldı. Pandemi bize öğretti ki, bir ülkenin içinde meydana 
gelen bir arıza, bir sıkıntı, bir sorun, bir hastalık bütün dünyaya 
yıldırım hızıyla yayılabiliyor. Artık diyemeyiz ki, ülkelerin kendi iç 
işleri, seçimleri, yönetim şekilleri, ciddiyetleri sadece onlara ait 
bir durumdur. Umarız ki, güç sahiplerinin üstünlüğüyle dolu bir 
yüzyıl geride kalıyor; fakat gündemde hâlâ konut sorunu, gelir 
adaletsizliği, fırsat eşitsizliği ve açlık var. Şimdi 21. yüzyılda bile, 
bu işin nasıl üstesinden geleceğimizi her gün düşünmeliyiz. 

Esma Sultan Yalısı, pre-restoration

See more of Esma Sultan on page 178
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“The Twentieth Century is littered with the 
unintended consequences of technology, 
from the disastrous physical impacts of cars, 
to the horror of nuclear weapons. I am by 
no means a Luddite (I love for instance, my 
e-bike and Apple Pencil) but I want to engage 
the tech sector in a manner that brings more 
criticality and interdisciplinary thinking to 
both their efforts and ours.”

Vishaan Chakrabarti

Variation on Neri Oxman’s ‘Krebs Cycle of Creativity’

21. yüzyılda her ayrıntı, sık dokulu bir imbikten geçirilecek. 
İyi, sağlam, anlamlı ve güzel olanın; doğanın bir parçası 
olabilenin, doğal dengeye katkıda bulunabilenin; tarafsız olanın, 
akranlarımızın geçersiz yargılarını ve çeşitli popülist izlenimleri 
hesaba katmayanın değerli olduğu bir dönem. Dikkat edin ne 
doğru demiyorum, çünkü bunu henüz bilmiyorum. Belki hiç yok, 
hiç olmadı ya da bir gün big data bunu bize gösterecek... Mimarlık; 
bilim, teknoloji ve kurgu arasında bir yerlerde konumlanıyor. Bu 
sentezin içinde üç ana sorumluluk var: Doğru kavramlar üretmek, 
içeriğe odaklanmak, context’i dikkate almak ve çok yönlü çözüm 
önerileri geliştirmek.

 � Spatial/programmatic statement 

 � Structural statement 

 � Material Statement 

 � Tech Statement 

 � Art statement

Synthesis
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Programmatic statement of GAD Park

Spatial / Programmatic Statement

Mekân kurgusunun katları üst üste yığmak yerine; aralarında 
bir ilişki oluşturması, iç ve dış dengeleri gözetmesi, özel ve 
özel olmayan alanlara ihtimam göstermesi, sürekli kullanılan 
ve kullanılmayan alanlar arası ilişkiye yeni yorumlar getirmesi 
ve çevrede görünecek ya da görünmeyecek hususlara içeriden 
bilinçli çözümler üretmesi gerekir.

Örneğin, Amazon’un dağıtım merkezi mimari değil, yalnızca bina. 
Aynı şekilde güneş çiftlikleri ya da robotlar tarafından işletilen 
penceresiz, ışıksız, boşluksuz kutular olan fabrikalarımız da 
mimari değil sadece bina, böyle tercih edildikleri için mimariye 
ihtiyaçları olmadıklarını düşünüyorlar ama yapıların ait olduğu yer, 
kütleleri, coğrafyayla ilişkileri kesinlikle mimariye ihtiyaç duyar. 
Onlar duymasa bile bu binaların yanından geçen, o çevrede 
yaşayan bizler ihtiyaç duyarız. 20. yüzyılda kilometrelerce ıssız, 
esrarengiz sanayi bölgeleri inşa edildi: Warehouselar (depo), 
vinçler, yük taşıma araçları, konteynerlar, çıkışı olmayan sahipsiz 
bölgeler, insanlık yok, tabii mimarlık da...

Umarsız görüntülerine ek olarak, bu tip binaların çevreleriyle, 
birbirleriyle ilişkileri de sıkıntılıdır. Ama bu tür yapıları mimari 
bir ele alışla dönüştürmek mümkün. Örneğin ofisimiz, GAD Park, 
bir zamanlar asansörlü, çok katlı bir otoparktı. Her şey otomatik, 
pencere yok, ‘mekân’ yok. Bugün biz şu an İstanbul’daki ofisimiz 
olan GAD Parkı, pencereler açarak, kat ekleyerek, en önemlisi 
de insan ölçeğini merkeze alarak tasarladık.

Başta söylediğimiz gibi büyük buluşlarla harika adımlar atıldı. 
En önemlilerinden biri strüktürel çözümlerle yapıda genişlikler 
ve açıklıklar elde edilmesi. Örneğin, bir uçak hangarı geniş bir 
açıklığı geçtiği için yapısal bir etkiyle pekala mimari olabilir. Acaba 
diğerlerine de farklı bir şekilde yaklaşırsak, onlara da mimari 
bir değer kazandırabilir miyiz, bunun üzerine gitmek gerekiyor. 
Deneyimimiz olmayan bu tür projeleri tasarlamaya yaklaşsak da 
daha önce üzerinde çalışma fırsatı bulamadığım gereksinimlere 
ve zorunluluklara sahip projeleri yapmak ilginç oluyor.

Question Have you ever done this? Do you have any specific 
experience with this?

 Answer  No.

 Result Sorry, we cannot work with you. 

Bu ilginç bir ikilem/paradoks. İstanbul’da bir balık pazarı projesi 
yaptığımız için, dünyanın değişik kentlerinden balık pazarı 
tasarlamamız için talepler geldi. Balık pazarı tasarlamak ve 
yapmak için çok fazla bilgiye ve tecrübeye ihtiyaç yok; ya balığı ya 
balıkçıyı tanıyacaksın. Herhangi bir yapı türünde uzmanlaşmak ve 
tecrübe sahibi olmak önemli ama sadece bu türde uzmanlaşmış 
bir tasarım üretimi, uzun vadede mimarın tasarım kabiliyetini 
zayıflatır. Bir konuda uzman mimarlık ofisleri vardır. Sadece 
hastane, eğitim yapıları, ofis, çok katlı konut veya müze yaparlar. 
Ne kadar sıkıcı!
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Bir başka güncel konu da yapıları, fonksiyonlarına göre 
ayırmaktansa birleştirmek… Yürünebilir, yaşanabilir ve yaşamaya, 
çalışmaya, üretmeye, öğrenmeye, paylaşmaya uygun ortamlar 
yaratmak… Geceyi ve gündüzü, haftanın yedi gününü, tüm 
mevsimleri doya doya yaşayan, kendi enerjisini üreten, var olanı 
yeniden kullanan, dönüştüren yerleşimler... Geniş bir data sistemi 
ile birbirine bağlı, 1933’te, özel bir grup Avrupalı mimar ve şehir 
plancısı, oyunun kurallarını değiştiren CIAM Şehir Planlama 
Tüzüğü’nü onaylamak için Atina’da bir araya geldi. Atina Tüzüğü, 
mimarinin ve şehirlerin geleceğini ele aldı ve şehirdeki çeşitli 
işlevlerin (konutlar, işyerleri, rekreasyon alanları, trafik) dikkatlice 
birbirinden ayrılmasını önerdi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu 
yaklaşım işlevsellik; hareket ise modernizm olarak adlandırıldı. 
Bu fikirler, sadece Batı’da değil, dünya çapında onlarca yıldır 
mimarlık ve şehir planlaması alanları için yol gösterici ilkeler 
haline geldi.

Özellikle 1960’tan sonra, dünya çapında hızlı kentleşme ile birlikte 
modernist planlama ilkeleri iyice hakimiyet kazandı. İnsanlar 
ve ihtiyaçları için şehir, mekân yaratma/tasarlamaya yönelik 
geleneksel odak/bakış açısı, belirsiz bir şekilde tanımlanmış 
kimsesiz/sahipsiz topraklarla çevrili binalara odaklanmaya 
dönüştü. Bu ilkeler, insan yerleşim tarihindeki en radikal 
değişikliği temsil etmesine rağmen insanlık için gerçekten işe 
yarayıp yaramadığına dair hiçbir zaman düzgün / yeterli bir 
değerlendirme yapılmadı. Bu tür yerleşimlere yönelik yaygın 
hoşnutsuzluk bunun kanıtı.

1998’de, Atina’da başka bir Avrupalı şehir plancıları konferansı 
daha toplandı. Bir öncekinden bu yana geçen 65 yıllık deneyime 
dayanarak, konutların, işyerlerinin, eğlence ve trafiğin birbirinden 
asla ayrı tutulmaması gerektiğini söyleyen yeni bir Atina Tüzüğü 
geliştirildi. Tam bir dönüş, ne dönüş ama!

Uzmanların bu sonuca varması, on yıllar ve sayısız başarısız 
modernist şehir sonucunda oldu. Ancak nihayet, bu süre boyunca 
teknokratik/devlet eliyle sağlanan modernizme tepkili insanlar 

için şehirlere odaklanan bir karşı hareket geliştirildi. İnşaat 
sektörünün distopik mega projeleri artık ilgi görmüyor.

Binalar birbirinden ayrılmamalıdır. Ortak bir altyapıya sahip, 
birbirine entegre kentsel bir sistemin bileşenleri ihtiyaçtan 
fazlasını, ihtiyacı olanlarla paylaşan akıllı binalar ve mutlu insanlar 
olarak düşünülmelidirler. Onlar köyden kasabaya, oradan da 
şehre devam eden sürekliliğin bir unsurudur.

Her modern dönem şehrinde olağan sayılan karayolları ve 
demiryollarının her yerleşmeyi bıçak gibi kestiği, doğradığı, 
bir yerleşme adasından diğerine ulaşmanın ölümcül olduğu 
küçük parçalara böldüğü, sanayileşmenin ağır izlerini taşıyan 
bu şehirlerden uzaklaştıkça 19. yüzyıldan önce şekillenen keyifli 
köyler, kasabalar, kaleler, çiftlikler ve manzaralarla karşılaşıyoruz. 
20. yüzyıldan önce ortaya çıkan harika şehir merkezlerini, bugün 
kentle bütünleşmeyen hurda yapılar çevreliyor. Kaosa sürüklenen 
bu şehirlerle uğraşmaktansa, onları sorunlarına ve kaderlerine 
terk etmek, yeni yerleşimleri yukarıda anlatılan diyalektiğin bir 
sentezi olarak düşünmek muhtemelen daha akıllıca olacaktır.

Bunu yapabilir miyiz? Her şeyden önce, hırsı, aşırı üretimi ve 
tüketimi destekleyen eğitim sistemi değişmeli. Aynı zamanda, 
kendimizi feodal, ayrımcı, kayırmacı yerel siyasi liderlerden ve 
ülke sınırlarını kendi bölgeleri olarak gören, kişisel çıkarlarını ön 
planda tutan, seçim sistemlerini manipüle eden, fırsatçılık yapan 
politikacılardan/siyasi elitlerden de kurtarmamız gerek. Mikrodan 
makroya ekonomik sistemlerden, eski para birimlerinden, finans 
araçlarından yeni modellere geçmemiz gerek. 

Bu olabilir mi? Olur. Ve eğer bunlar olursa bu değişimin mimariye 
yansıması nasıl olur? İşte önümüzde duran heyecanlı soru bu.
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20.yüzyılda, yerleşimlerin planlanması diğer adıyla kentsel 
planlama, mimarlardan bağımsız olarak yürütüldü. Kentsel 
plancıların aldıkları eğitim, mimariyi minimum düzeyde tutarak 
öncelikleri arabalar, sanayi, artan üretim ve tüketim, giderek daha 
da artan nüfusa ev sahipliği yapmaktı. Bu şekilde yetiştirildiler ve 
öyle de hizmet ettiler. Yeni kentsel kurgular/şemalar geliştirmek 
için, çağdaş sosyal medyanın sağladığı ipuçlarından faydalanarak, 
şehirleri ve mahalleleri çekici kılan özellikleri anlamalıyız. 

Walkable, Livable, Sustainable

Var olan herhangi bir şehir tüm bunların kombinasyonu/birleşimi 
olmalı. Çünkü herhangi gerçek bir yerleşimin tasarımı birbirini 
izleyen evrelerdeki hassas düzenlemeleri yapmaktan ibarettir. 
Ve elbette ki tüm yerleşimler yaya odaklı/özellikli, yürünebilir ve 
daha yaşanabilir olmalıdır.

Bazı şanslı köyler, kasabalar, şehirler, yerleşmeler yukarıdaki 
özelliklerin birkaçına aynı anda sahip olabilmekte. Onlar 
yürünebilir, yaşanabilir, sürdürülebilir özelliklerini gelecek 
nesillere aktarabileceklerdir.

NATURE

RELIGION

HISTORY 

STREET CULTURE

EDUCATION

DIGITAL 

WELLNESS

GASTRONOMY 

FESTIVAL & BIENNIAL

ARCHITECT

CITY

Natural landscape and natural resources, including 
underground ones

Sacred centers for the spiritual and religiously faithful 

Art, architecture, and archaeological assets and places 
where important events in human history took place

Diverse, active streets and public spaces

Together with history, street culture, and nature, cities 
known as centers of knowledge like Cambridge, 
Boston, and Oxford

Progressive technological and entrepreneurial centers

Places with thermal springs and pure air that provide 
restorative services to visitors

Variety and quality of the food culture, as in San 
Francisco and Cape Town

Classical music in Salzburg, jazz in Montreal, rock in 
Bilbao, electronic music in Miami, art in Basel, film in 
Cannes, design in Milan and Venice

Tek bir binanın bütün bir şehri ifade ettiği yapılar; Eiffel 
Tower Paris, Bilbao Guggenheim, Sdyney Opera House, 

Herhangi bir sokağının tüm şehri anlatmaya yettiği 
şehirler; Venice, Puglia, Cappadocia, Brugge, Kyoto, 
Vietnam, Marrakesh
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Structural statement of Divan Kurucesme

Structural Statement 
Bir binanın strüktürel tasarımı gizli, sıkıcı veya tam tersi çok ağır, 
baskın olmamalı, ezmemeli ve insanlar ona bakarken keyif almalıdır. 
Detayları, oranları ve bağlantıları dikkatlice değerlendirilmeli ve 
inşa edilmelidir. 

GAD’ın bazı projeleri strüktürel ifadede daha öne çıkarlar. Yalova 
Elyaf, Aksoy-Technal, Esma Sultan, Borusan Music Center, Divan 
Kuruçeşme, Balık Pazarı, Susona Lobby - Restoran, Tuz Ambarı 
çelik strüktürel ifade türünde bunlardan bazıları. Çıplak beton 
kullanımında Kadıköy Park Tuvalet, Kuum Lobby - Restoran, GAD 
Park office sayılabilir. 

İlginç bulduğum bir durumdan söz etmek istiyorum;  bazı yapıların 
sadece betonarme taşıyıcı sistemi inşa edilmiş, henüz duvarları, 
kaplamaları yerleştirilmemiş boş iskelet hali, tamamlanmış 
hallerinden daha karakterli.  

Structure of Divan Kurucesme
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Steel network

Steel structure

Reinforced concrete

Structural statement of ITU LIBRARY
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Material Statement 

Materyal ifadesi, bildik materyalleri bile bina içinde ve dışında yeni 
bir ele alışla farklı ifadelere dönüştüren bir yaklaşım oluşturmaktır.

Bu dönemde tüm dünyada aynı inşa teknikleri, aynı üslup ve aynı 
temel malzemeler -dünyanın neresine giderseniz gidin toprak, 
ahşap, sonraları tuğla, taş, çelik ve diğer alaşımlar- kullanılırdı.

Bir bina yıkılınca arta kalan çoğu malzeme yerinde yeniden 
kullanılırdı. Ancak yeni bir teknik gelişince veya yeni ihtiyaçlar 
ortaya çıkınca, gene bahsi geçen temel malzemelere bağlı 
kalarak, yeni bir bina yapımı gündeme gelirdi.

Bugün geçici ve kalıcı bina kategorileri farklı detaylandırma 
ve malzeme kullanır. Gerçi ihtiyaca bağlı bu kategorileşme 
geçmişte de vardı ancak uzunca bir zaman kalıcılığa ait bir 
bilinçle yapılmadılar. Taşın devreye girişi, kalıcılığı düşündüren ve 
arttıran bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Erken dönemlerde 
taşları birbirine bağlama teknikleri ve bağlama harçları yeterince 
gelişmediği için doğal afetlere karşı dayanıksızdırlar.  Zamanla 
taşa uygun ve daha sonra tuğlaya da uygulanabilecek kemer, 
tonoz ve türevleri malzemeye uygun strüktürel yöntemin harika 
uyumunu meydana getirdiler. 

20. yüzyıl betonarme ve çeliğin gelişmesiyle birlikte metal taşıyıcı 
elemanların devreye girmesiyle strüktürle dış veya iç kabukların, 
duvarların birbirlerinden ayrık çalışabilme özelliğinden de 
yararlanarak sentetik, plastik ve diğer kimyasal alaşımların, 
birleşimlerin, kompozitlerin, yeni karışımların inşaat sektörüne 
dahil olmasıyla ömürlerinin ne kadar olduğunu bile henüz 
bilmediğimiz yeni yüzeyler, yeni katmanlar  repertuvara girdi. 

Son yüzyılın tüketime dönük malzeme çeşitliliği kütüphanesi 
mimarların kafasını karıştırmakta.

İnşaat sektöründe bugün hâlâ bina bütçeleri mümkün olan en 
kısa zaman diliminde, malzeme tedarikinden detaylandırma 

The main building material is brick, mostly due 
to energy efficiency reasons. But the brick is not 
used by conventional means; instead we preferred 
experimenting on how the bricks can be put together 
in a different way using the current design and 
construction technologies. Through scripting and 
CAD modeling techniques, the bricks on the walls are 
arrayed heterogeneously, with different orientations 

at different points. Also, the distances between 
two bricks may change at certain controlled 

points of the facade, providing a 
perforated surface that lets the 

daylight through while 
keeping the privacy. 

Material statement of YKAD House

kısmına kadar yetersiz bir yapı inşa etmek için gerekli olan kriterlere göre 
belirlenir. Salt yatırım maliyeti perspektifinden yaklaşılmaya devam edildiği 
sürece, sonucu her zaman çöp, kitsch, çirkin, yararsız, zalim ve müsrif olan 
binlerce hatta milyonlarca bina olacaktır. Bir yapının maliyeti milli ortak 
servete kadar giden bir boyutu içerir.
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Mechanical Statement Kinetical Statement 

Mimarlık söyleminin bulunduğu çevredeki ideal yaşam koşullarını keşfetmeye 
yönelik doğal bir eğilimi var. Işık, rüzgâr, hava koşulları gibi çevresel faktörler 
bir anda değişebilir. Dolayısıyla, sürekli değişen çevresel koşullara yanıt veren 
mimarinin yeni bir fikir olmadığı aşikâr. Ancak, aynı zamanda çağdaş mimarinin, 
kinetik mimarlık açısından henüz bu beklentileri tam olarak karşılamadığını da 
söyleyebiliriz.

Kinetik mimarlık sadece dinamik cephe sistemlerini değil, aynı zamanda binanın 
değişen koşullara uyum sağlayabileceği kısmen veya tamamen kendini koruyan 
kurulumları da içerir/içermelidir. Örneğin bina, artan sıcaklığa yanıt vermek için 
yapısal mekanizmasını değiştirerek doğal hava sistemlerini devreye sokabilir veya 
aşırı güneş ışığına maruz kalmamak için yapısını tamamen değiştirebilir. 

Biz GAD olarak, kinetik mimarinin güçlü potansiyelinin farkındayız ve 
uygulayabileceğimiz fırsatları arıyoruz.

TPKP, produced in collaboration with planners from the Istanbul Municipality, sought to 
reinvigorate the area by creating a network of park and recreational spaces connecting 
the disparate functions in the vicinity.

Retractable glazing system in the basement

Exploded House, Ege bölgesindeki 
geleneksel konutları, inovatif teknikler 
ve biçimsel yeniliklerle, içerideki/
iç mekânlardaki iklim konforunu 
göz önünde bulundurarak yeniden 
yorumlayan bir tasarıma sahip. Ege’nin 
sıcak ikliminin istenmeyen etkilerine 
karşın Bodrum’un yerel evlerinde, 
doğal kalın taş duvarlar kullanılır; 
GAD’ın çözümü, kalın termos duvarlar 
yanında pasif havalandırma olarak 
büyük çıkmaları, doğal soğutma sistemi 
olarak yağmur suyunu kullanmak ve 
doğal hava sirkülasyonu sağlamaktı. 
Evin, bulunduğu yamaçtaki kayalıkların 
yarıklarına uyan asimetrik topografya 
ile biçimsel uyum içinde olan köşeli/
açılı strüktürü/tasarımı, aynı zamanda 

güneş ışığından 
koruma da 

sağlar.

Tech Statement 
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Biological Statement 

GAD’ın takip ettiği biyofilik tasarım/mimarlıkta biyofilik tasarım, bina ve mekân 
deneyiminde doğa ve insan arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik bir dizi strateji ile 
karakterize edilir/nitelendirilir. 

Bunlar:

1. Doğanın tüm yönlerinin, tasarım süreci ile birleşmesi için uygulanan natüralist/
tabiata uygun boyut

2.Alanın bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi, doğanın zaman ve mekândaki 
işleyişine göre belirlenen ‘yerin temel yapısı’

3.’Geometrik uyum’: Fiziksel mekân, insan boyutu ve doğal ortamlarla inşa edilmiş 
bağlantılarını geliştirebilecek geometrik bir düzen/konfigürasyona sahip olmalıdır.

Swiss Hotel landscape design

Green integrated architecture
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Growing Architecture

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın raporuna (Binalar ve İnşaat 
Sektörü için 2019 Küresel Durum Raporu) göre, imalat malzemeleri 
ve operasyonel/işleyen emisyonların toplamından kaynaklanan 
karbondioksit emisyonlarının %38’inden inşaat sektörü sorumludur. 

Dünyadaki mevcut kaynaklardan daha fazlasını tükettik. Bu yüzden de giderek artan 
dünya nüfusu için inşa edilecek yapılarda tuğla, beton ve ahşap kullanmak iyi bir fikir değil.

Mimarlar doğal kaynakları bina tasarımlarında kullanmayı düşünmeye başladılar. 
Kendini iyileştirebilen, fotosenteze katkıda bulunarak oksijen döngüsünün/
çevriminin bir parçası olabilen yaşayan inşaat/yapı malzemeleri... Doku ve 
genetik mühendisliği gibi biyoteknolojilerin şimdilik bahsettiğimiz bu konuya 
küçük ölçekli yaklaşımları olsa da gelecekte biyolojik olarak yapı elemanlarımızı 
geliştirebilme ve gelecekteki yapıları inşa etmek için kullanabilme fırsatı umut verici.

Bu bağlamda GAD, Profesör Rachel Armstrong’un ideal mimarlık tanımına kulak verelim:

Sketches by Gokhan AvcıogluSketches by Gokhan Avcıoglu

 “İdeal mimari, henüz bir tohumken büyümesi için gereken tüm 
bilgilerle programlanarak ihtiyaç duyduğu kaynakları organik 
olarak arayıp bulabileceği ve bağlantı kurabileceği bir ortamda 
ekebileceğiniz mimaridir. Böylece tüm hayatı boyunca çevresine 
duyarlı kalarak, insanların talep ve ihtiyaçlarına uyum sağlayacaktır.” 
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Leo Villareal’s ‘Particle Field’ software creates moving abstract geometric shapes 
that never repeat. The use of this new media allows him to work in a higher resolution, 
giving the works a sense of depth, detail, and motion. This is evident in Villareal’s 
‘Diagonal  Grid’ lighting installation for the Borusan Art and Music House.

Art statement iki taraftan ele 
alınabilir; içinde ve yüzeyinde 
veya açık alanlarında sanata ev 
sahipliği yapan mekânlarıyla 
mimarlık ya da kendisi bir sanat 
olan yapı.

Birincisi sanata duyarlılığı 
olan her mimar ya da bina 
sahipleri tarafından çok kolay 
ve sık rastlanmasa da olabilirliği 
daha kuvvetli bir durum içerir. 
İkincisini tanımlamak daha zor. 
Hepimizin arzuladığı, peşinde 
olduğu bir durum. 

C hang a  1999’da  in ş a 
edildi. Changa’nın diğer 
restoranlardan farkı, mevcutla 
yeniyi, klasik ile günceli bir 
araya getiren atmosferi. Bazı 
odaların duvarlarında ve 
tavanında hiç el değmemiş 1903 
yılına ait orijinal el boyamaları/
el boyaması desenler/çizimler 
var. Changa, Canan Tolon gibi 
sanatsal pratiğini doğanın 
devamlı  yeni lenmesine 
odaklayan ve mimariyi kültürel 

bir girişim olarak ele alan ünlü 
Türk sanatçılarının kalıcı sanat 
koleksiyonlarına ev sahipliği 
yaptı. Tolon, doğa ve mimari 
arasındaki direniş, bunların 
karşılaşmasından doğan çelişki, 
sonuçlar etrafında entelektüel 
ve görsel bir dünya tasarladı.

Art Statement 
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Borusan Music & Art House, Istanbul

Contradictory Observations
Başından beri, mimarlığı babadan oğula geçen bir zanaat olarak 
görmekten kaçındım. Esasında demirin tavında dövüldüğü bir 
gerçek. Ancak mimarlık gerçekten böyle bir meslek mi? Geçtiğimiz 
sayfalar boyunca irdelediğimiz konulardan da anlaşılabileceği 
gibi mimarlık sürekli kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi gerektirir. 
Geliştirilen ve nesilden nesile aktarılan hegemonik formüllere -var 
olan ilkeleri daha fazla geliştirmeden ve eleştirel gözle bakmadan 
var olanı ortaya koyan kolay bir yaklaşıma- bağlı kalma eğiliminin 
üstesinden gelmeli.

Babadan değil ama bir nesil önceki köklerimden mimar bir neslin 
çocuğuyum ben de. Dayım, Tandoğan Erkul, Güzel Sanatlar 
Akademisi mezunu ve hem hocası olan hem de önceki dönemin 
iddialı mimarlarından Ahsen Yapanar’la çalışmayı seçmiş. O 
zamanlar, mimarların işe alınmak için hem portfolyo sunması 
hem de zorlu bir mülakattan geçmesi gerekirdi. Goethe Institut 
Almanca hocalarından eşiyle Stuttgart’a taşınmayı seçti ve uzun 
bir süre sonra İstanbul’a döndü. Salt mimari merkezli bir çalışma 
ortamı ve kendini sadece mimari proje üretimiyle sınırlamak 
yerine, ortaklarıyla birlikte taahhüt, gayrimenkul geliştirme ve 
inşaatın yapım tarafını tercih etti.

Ben o zamanlar lisedeydim. Açıkçası mimar olma kararımda bir 
etkisi olmadı ama onun varlığı –malzemelere aşina olma, onları 
sevme ya da eleştirebilme anlamında– zihinsel gelişimime 
faydalı oldu diyebilirim. Aynı zamanda mimarın toplumdaki 
rolüne, devlet kurumlarıyla ilişkilerine, modernizme, söz konusu 
meselelere ilişkin yorumlarımı da etkiledi. O, sadece elleriyle ve 
inşaat malzemeleriyle çalışmayı seven hünerli bir adamdı. Ben 
ise, materyalist fetişist bir başlangıç yerine soyut ele alışlarla 
daha çok kalem, kağıt, boya, çizim ve heykel ile başlayıp, sonra 
materyalle ifadeye geçtim. 

Bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 
zamanının en etkin akademik kurumuydu. Bu okulda mimarlık, 
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diğer sanat disiplinlerine göre daha özel bir konuma sahipti. Bir 
bakıma, akademiyi gerçek dünyaya bağlayan bir big brother 
konumundaydı. O günlerde hem lise yaz tatillerinde, hem de 
sonraki eğitim yıllarımda Akademi’de harika günlerim oldu.  
Birçok konuda orası benim için ilham kaynağı, beslendiğim bir 
yer... Bir gün bir mimarlık okulu kuracağız ve orada Akademi’nin 
eşsiz atmosferini yeniden yaratacağız. GAD Akademi ile buna 
başladık. 

19. yüzyıla kadar ve 19. yüzyılda mimarlık eğitimi sanat merkezli 
olurken, 20. yüzyılda mühendislik odaklı oldu. Kantarın topuzu 
bir tarafta daha ağır olup, denge bozulmaya başladığında, bilgi 
ve ilham kaynağı eksikliği kaçınılmazdır. Genel olarak, tüm 
dünyadaki mimarlık okulları, mühendislik ve Beaux Arts (güzel 
sanatlar) arasında bir seçim yaptı ve müfredatını belirledi. Ancak, 
170 yıl önce Architectural Association’da (AA) ilk kez benimsenen 
bir model olan üçüncü bir yol daha var. Saf mimarlık okullarının 
bu geleneği, SCI-Arc, Berlage ve IAAC Barcelona’da hâlâ devam 
ediyor. Son zamanlarda, Ferda Kolatan ve Winka Dubbeldam 
ile birlikte biz de UPenn’de verdiğimiz ortak stüdyo derslerinde 
benzer yaklaşımları deniyoruz.
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events & workshops
publications
competitions 
exhibitions
lectures
social media
exchange programs
social functions

2011’den beri, GAD Vakfı, mimarları ve öğrencileri mimarlık, 
tasarım, toplum, eğitim ve çevre ile ilgili konuları planlamak 
ve tartışmak için bir araya getiriyor. İstanbul merkezli, Gökhan 
Avcıoğlu liderliğindeki Global Architecture Development (GAD) 
tarafından kurulan GAD Vakfı, mimari pratik ve teoriyi, eğitim, 
toplum ve bunların mimarlıkla kesişimlerine odaklanarak olumlu 
yönde etkilemeyi amaçlıyor.

GAD Vakfı ekibi, atölye çalışmaları, stajlar, sergiler, öğrenci 
değişim programları, kitap editörlüğü ve yayıncılık gibi Türkiye’de 
ve dünyada pek çok faaliyete imza atıyor ve daha da önemlisi 
mimarinin önemli isimlerini öğrenciler ve toplumla buluşturuyor.

GAD Vakfı, vakfın mimariyi ve yapılı çevremizi iyileştirme 
hedeflerini geliştirmekle ilgilenen yeni üyelere ve destekçilere 
de açık bir platform.
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PUBLICATIONS

2021
Vitra Turkey event invitation, lecture at Istanbul 
University & Yıldız Technical University,Jury 
member at Frame

2020
Macallan event, lecture at ITU Kulüpler Birliği-
ArchCareer (GAD Methodology), lecture at 
Yeditepe University 

2019
Winka Dubbeldam Lecture at ITU (Istanbul), 
Ferda Kolatan Lecture at Kadir Has University 
(Istanbul), UPENN Master Studio Halic Port 
Workshop (Istanbul)

2018
Ferda Kolatan Lecture at ITU, Sponsor (Istanbul), 
UPenn School of Architecture Istanbul Visit, 
Sponsor (Istanbul), Sergei Tchoban Lecture, 
Sponsor (Istanbul), Arch Moscow, Sponsor, 
Partner, Speaker (Moscow), FANUC Robotic 
Workshop (Istanbul)

2017
361° Conference Architecture Revolution 
(Mumbai), MIPIM (Cannes), PERSPECTIVE 
Europe (Venice), Kosovo Architecture Festival, 
Lecturer, Pristina Architecture Week (Pristina), 
Design Junction, London Design Week (London)

2016
Juror for AR Women in Architecture Awards 
(London), Architects Meet in Fuoribiennale 
(Venice), Artists in Concrete Awards (AICA) 
Festival (Mumbai), The Plan Awards Ceremony 
(Venice), New Cities (Bucharest), Archmarathon 
Casting@Marmomacc (Verona)

2015
The Plan Awards, Jurorn (Milano), Perspective 
Eurotore)

2014
Waffle Structure Workshop (Kayseri), Bahcesehir 
University, Computational Design (Istanbul)

EVENTS & WORKSHOPS
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Sketches by Gokhan Avcioglu Exhibition 

2021 

The exhibition is an extraordinary collection 
of Gokhan Avcioglu’s sketches throughout 
his professional life and a great opportunity 
to observe his approach to design. GAD 
Foundation curated Avcioglu’s works with 
the aim of inspiring the visitors and appealing 
them into the world of architecture.

Alpaslan Ataman

Timeless Architecture Exhibition

2021

The exhibition is the first time Ataman’s 
archive has been opened to the public. The 
GAD Foundation has collected his 
drawings for the last 40 years into an Open 
Archive to show his unique way of working, 
reflect his inner world and his Ottoman vision.

Tree House Park Design Competition

2021

The competition promotes generation of 
architectural ideas for outdoor activities 
for a forested area which could also 
be applied in other protected green 
areas throughout the city of Istanbul 
as an example of the conservation of 
nature within cities at a global scale. 
Launched in January 2021 the jurors include 
leading names in architecture and ecology 
fields including Winka Dubbeldam, Chris 
Precht, Andreas Wenning, David Basulto 
and Gokhan Avcioglu.

Cappadocia Competition

2022

Cappadocia has one of the most mesmerizing 
landscapes in Turkey. The historic settlements 
and their relationship with their context has 
been a topic of interest for the local architects 
for a long time. With this competition GAD 
aims to spread this unique culture  to the 
architecture & design community globally 
and to start a discussion on how to add 
value architecturally without distorting the 
qualities that define Cappadocia.

COMPETITIONS EXHIBITIONS

GADAcademy Exhibition

2021

GADAcademy intends to create a digital 
framework of education that could justify 
todays needs of dense urbanization and 
pollution within our world. Designing as 
a research and predicating the digital 
knowledge is the core essence of our study.
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Serra Gate 

2013

The Serra Gate project demonstrates the 
ability of a temporary structure to respond 
flexibly to varied programs and users within 
a continuous field of negative/positive 
spaces. The structure proposes an immersive 
environment in which the relationship of 
scale and proportion between the viewer 
and the projection are radically modified. 
The structure is a convincing architectural 
solution that can be adapted to any urban 
environment.

World Architecture Festival 

2017 

The Gad Foundation participated in the 
World Architecture Festival with a Waffle 
Structure exhibition entitled ‘New City Forms 
by Domesticity.’ The project was designed 
to increase our understanding of futuristic 
structures and the parameters that will form 
architectural settlement culture. The Waffle 
Structure describes a future architecture 
utopia by simulating different ways of life in 
different spaces like caves, the sky, the sea, 
and on slopes.

World Architecture Festival 

2016

The Gad Foundation took part in the World 
Architecture Festival in Berlin, exhibiting 
its projects and accompanying research 
processes, in collaboration with the furniture 
design firm Koleksiyon.

Scope Miami Art Show 

2016

Cagla Cabaoglu Gallery took part in the 
Scope Miami Art Show held in winter 2016 
with an installation featuring the work of 
42 contemporary artists including 4 works 
designed by Gokhan Avcioglu & Gad.

IN Practice

2017

The state of committed architecture in the 
Europe CaddE Project was on display at the 
In Practice conference and exhibition in 
Naples. The event, which was produced by 
Gnosis Architettura, revisited themes and 
practices featured in the In Practice initiative 
at the Venice Biennale in 2016.

from Built to Print

2021

Today, we, as GAD Labs, stand in a point 
where we can construct any concrete form 
on site, without casting it into a supportive 
mold structure. The 3D printing technology 
which was developed for establishing first 
human settlements on Mars have come to be 
useful also on Earth where fast, economical 
and ecological buildings can be realized for 
Earthquakes’ post-disasters settlements or 
even basic needs for the city.
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Peter Eisenman Virtual House Exhibition,
1997

‘‘The virtual is opposed not to the real but to the actual. The 
virtual is fully real insofar as it is virtual.’’ 

Gilles Deluze, Difference and Repetition  

What is the virtual? How will it be actualized in architecture? A 
way to take up these questions is to understand the actualization 
of the virtual as a process of differentiation. 

The concept of differentiation understands ‘difference’ as 
an ‘already given’ in contrast to reason, which is a process of  
identification tending toward the establishment of absolutes, of 
identities. Such a notion of difference, until now repressed by 
reason, is no longer seen as a law of nature or a category of mind; 

instead, it is seen as merely a 
valueless beginning. According 
to Gilles Deleuze and Félix 
Guattari, the actualization of 
the virtual always takes place by 
differentiation. This discussion 
will clarify the importance of 
relation between the physical 
and the virtual and implications 
of the actualization of the virtual 
as a process of differentiation. 

The Virtual House was a series of 
design experiments by the architect 
Peter Eisenman in the 1980s and 
1990s exploring the idea of the 
virtual in architecture. Initially the 
process started from the memory 
of the spatial concept of an earlier 
house by Peter Eisenman, for 
which he wrote a text in 1987 titled 
‘The Virtual House.’ Following on 
from this philosophical statement 
was a series of designs as 
geometric abstractions utilizing 
newly emerging computational 
design methods that were initially 
displayed in Berlin in 1997 at 
FSB – Franz Schneider Brakel. 
For Eisenman the move into the 
computational and the virtual 
in architecture occupied a zone 
between material and immaterial. He would comment, “Use of 
the notion of the virtual in architecture risks literally materializing 
the immaterial. Therefore, one needs to address the productive 
making, or the condition of the virtual within architecture, in 
order to allow architecture to question traditional ideas of form 
and space.” As part of this productive making an exhibition was 
realized in Istanbul Turkey with the purpose of exploring how a 
virtual house can be embodied in physical form and structure. 
The project led by Gokhan Avcioglu led to this exhibition ‘Virtual 
House’ as a series of experiments in material and digital forms 
shown in Istanbul in May 1998 at the Borusan Art Gallery in 
Beyoglu.
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GAD Vakfı, mimari, kentsel kültürü geliştirmek, insanları vakfın 
çalışmaları hakkında bilgilendirmek için dünya çapında etkinliklere 
ve konferanslara katıldı. Farklı ölçeklerde gerçekleştirilen 
etkinliklerde Gökhan Avcıoğlu ve diğer vakıf üyelerinin söyleşileri, 
mimarlıkta yeni teknolojiler ve mimarlık pratiğinin geleceği gibi 
güncel konulara odaklanıldı.

2018 Urban Moscow Forum, Speaker, Moscow · Arch Moscow, Sponsor, Partner, Speaker, 
Moscow · Venice Biennal, Venice · MIPIM, Exhibitor, Sponsor, Cannes · ARCH+DSGN 
Summit, Speaker, Istanbul · Mimarsiv Selection, Speaker, Istanbul 2017 World Architecture 
Festival, Exhibitor, Sponsor, Istanbul · YEM, Mimarlik Haftasi, Speaker, Istanbul · Design 
Junction, Sponsor, Partner, Speaker, London Design Week, London · Kosovo Architecture 
Festival, Lecturer, Pristina Architecture Week, Pristina · SHARE Sofia, Speaker, Sofia · 
LEXUS, Speaker, Istanbul · IN Practice exhibition, Naples · PERSPECTIVE Europe, Talk, 
Venice · The Plan, Winner, Venice · MIPIM, Speaker, Cannes · MIPIM, Exhibitor, Cannes · 
Design Istanbul, Speaker, Istanbul · Architecture Revolution, Keynote Speaker, Panelist, 
Mumbai · A+AWARDS, Jury Member, New York 2016 WAF@Berlin, Exhibitor, Sponsor, 
Berlin · Kalebodur’la Mimarin Mutfagi, Istanbul · Architect@Work, Keynote Speaker, 
Istanbul · International Inspirational New Cities, Lasi · Archmarathon Casting@Marmomacc, 
Verona · Tepta 25. yil Mimarlarla Sohbet Serisi, Istanbul · INGLASS International Glass 
Architecture and Glass Engineering Expo Conference, Bucharest · New Cities, Bucharest 
· The Plan Awards Ceremony, Venice · Architects Meet in Fuoribiennale, Venice · 2016 
Tasarim Bilkent’16, Ankara · GL!C (GROHE Live! Center) Bulusmalari 01: Su, Istanbul · 
Juror for AR Women in Architecture Awards, London · Artists in Concrete Awards (AICA) 
Festival, Mumbai · Bogazici Universitesi Insaat Ekonomisi Zirvesi, Istanbul 2015 “Bugunun 
Turkiye’sinde Mimarlik Tartismak?” YEM & Istanbul Bilgi University Architecture Campus 
· INGLASS, International Glass Architecture and Glass Engineering Expo Conference, 
Budapest · Archmarathon, Beirut · World Architecture Festival, Singapore · Marmomacc, 
Verona · International European Property Awards, London · The Plan Awards, Juror, 
Milano · Perspective Europe 2015, Milano · Yesil Rapido, Istanbul · MIPIM, Cannes 2014 
Archmarathon, Milano · Iconic Awards, Munich · International European Property Awards, 
London · Materi Art Semposium, Ankara · Leaders of Marble, Izmir · MIPIM, Cannes · Artists 
in Concrete Awards Asia Fest, Pune · Bursa Insaat Zirvesi, Bursa 2013 Turkey Design Mission 
Edition, Istanbul · The Museum of the Future, Istanbul · Arkimeet, Istanbul · Creativity 
Without Limits, Istanbul · Arkiparc @ Halic Congress Centre, Istanbul · Artists in Concrete 
Awards (AICA) Festival, Pune · International Property Awards, London 2012 AIA New York 
Chapter CHANGE: Architecture and Engineering in the Middle East, New York 2011 New 
World Architecture Exhibition, Buenos Aries · 5th International Festival of Architecture and 
Urbanism in Architecture Week, Prague · Istanbul Summer Exhibition at Istanbul Sanat 
Limani, Istanbul 2010 METU, Ankara · Santralistanbul Museum, Istanbul · International 
Property Summit, London 2005 Royal Academy of Art, London 2004 Architectural Museum, 
Rotterdam 2003 Miami Biennale, Miami 2002 Minima Art Philadelphia, Philadelphia· 
Galerist Gallery, Istanbul

LECTURES
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GLOBA’nın bakış açısına göre, tasarım sonrası şantiyelerde 
dijital imalat, 3D yazıcıların ve robotların nihai/son ürünlerini 
denetleyecek mühendisler kadar mimarların da olması gerekiyor. 

Günümüzde, mimarlar ofislere hapsoldu. Bu ayrı kalma durumu 
ile meydana gelen tasarımcı, mühendis ve müteahhit arasındaki 
büyük boşluk, tüm disiplinlerin bir arada çalıştığı şantiye ortamına 
da yansıdı. Hatta, müteahhidin uygulama sırasında, mimarın 
tasarımına müdahale ettiğini bile görebilirsiniz. GLOBA, yeni 
buluşlar içeren tekniklerle gayrimenkul camiasına yeni bir yaklaşım 
getirmek, tasarımcı, mühendis ve müteahhit arasındaki boşluğu 
en aza indirmek, aracıların sayısını azaltmak üzere hareket eder.

GLOBA’nın kurulmasının diğer bir nedeni de projeleri tek elden 
yürütmek ve tasarım-uygulama ayrımını minimize etmektir. 
GLOBA, sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını gerektiren 
günümüz konjonktüründe -ekonomik krizler, pandemi dönemi 
vb.- geliştirilmiştir. GLOBA, mimarlık, mühendislik, sosyoloji 
ve inşaatın sistematik bir şekilde ve birbirlerine entegre/ortak 
şekilde çalışmasını amaçlar. 

, tasarım ve inşaat süreçlerinde temel paydaşlar 
arasındaki iş birliğini sağlamayı amaçlayan bir gayrimenkul 
şirketidir. 21. yüzyılda birçok alanda büyük gelişmeler oldu. Buna 
rağmen inşaat sektörü, kötü çalışma koşulları ve iş güvenliği 
konularında diğer sektörlere göre geride kaldı. Günümüzde 
kullanılan inşaat yöntemleri hem çevre üzerinde zararlı etkilere 
neden olmakta hem de dünyayı sürdürülebilir kullanmamıza 
yönelik insan haklarını istila etmekte. Bu koşulları iyileştirmeyi ve 
coğrafi ve kültürel context’e duyarlı inşaat süreçleri geliştirmeyi 
umuyoruz.

Sektörde mimarlığa olan ilgiyi yeniden canlandırmak istiyoruz. 
GLOBA, tüm paydaşlar ile ortak bir dil üzerinden ihtiyaçları 
belirlemek ve doğru uygulanan sonuçlara ulaşmak amacıyla 
kuruldu. Yeni kavramların ve dijital araçların sadece mimarların 
değil, kullanıcıların da ilgisini çekerek mimarlığı daha ileriye 
taşıdığına ve taşıyacağına inanıyoruz. Böylece ister çevrenin 
tasarımı, ister salt kendi evlerinin inşası olsun, ihtiyaçları 
konusunda rehberlik edecektir.

To PRINT

From BUILT
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Re-defining Vanished Craft-work Cultures into 
Digitally Fabricated Heterotopical Grounds

Geleneksel Türk Evi konusu, başta 
uygulamalarıyla öne çıkan, Sedad 
Hakkı Eldem ve Cengiz Bektaş, 
metodik araştırmalarıyla Alpaslan 
Ataman gibi mimarlar, genç mimarlar, 
akademisyenler, öğrenciler tarafından 
takıntı halinde Türkiye’de üzerine çok 
düşünülen ve tartışılan bir mesele/
konudur. Ancak belki de verilen ‘Türk 
Evi’ ismi temel olarak bu coğrafyada 
birçok farklı şekilde yansımalarına 
rastladığımız bu yapı metodolojisini 
tam olarak ifade edememektedir. 
Bu sebeple, ‘Türk Evi’ yerine 
Anadolu, Balkan ve Mezopotamya 
coğrafyalarında konut elde etme 
biçimleri şeklinde bir başlık tercih 
etmek daha verimli ve doğru olabilir.

GAD timber HOUSe 
prOject  için birçok farklı 
kaynağa dayanan araştırmalar 
yapılmıştır. Bu araştırmalarda kasıtla 
üzerinde çok konuşulmuş ve araştırma 
yapılmış dönemler atlanıp 17. ve 20. 
yüzyıllar arasında inşa edilmiş evler, 
konutlar, yalılar, yazlıklar, yazlık 
saraylar, pavyonlar, köşkler ve 
saraylar incelenmiştir. Bu çalışmanın 
amacı, o dönemlerin eserlerine ait 
özelliklerin, mimarlık tarihi üzerinde 
yeni saptamalar/tespitler oluşturduğu 
savına dayanmaktadır.

Bu geleneksel ev örnekleri birçok yerelci 
modern mimarlık tarihçisi tarafından 
bozulmuş, gösterişli/şatafatlı ve çarpık 
olarak batı mimarlığına öykünen, 
özgün yerelliği olmayan türler olarak 
nitelendirilmiştir. Aksine İstanbul, Batı 
Balkanlar ve Anadolu’daki bu evlerde 
yeni, eğlenceli, yaratıcı, canlı bir mimari 
dil oluşmuştur. Unutulmamalıdır ki, 
Roma İmparatorluğu’nun, Yunan 
mimarisinin etkilerinden kurtularak 
Roma mimarisi olarak adlandırdıkları 
yeni yapılar da o zamanlarda bozulma, 
şatafat veya fazla gösterişli, büyük, 
masif, ağır olarak değerlendirilmiştir.

Tasarımımızda, konut elde ediminde 
kullanılan hayat, oda, cumba, 
cihannüma, teras, balkon, avlu, eyvan, 
revak gibi anonim tabir edilebilecek 
birçok yapı birimi/elemanı, çağdaş 
mimarlık teorisi ve çağımızın yapı 
teknolojilerinin imkân verdiği yeni 
tekniklere dayanarak yeniden ele 
alınmıştır. Bu tespitler sonucunda 
modüler olarak bir araya gelebilen, 
ihtiyaçlara göre genişleyebilen, hava 
şartlarının gerekliliği doğrultusunda 
açılıp kapanmaya uygun yapılara 
hayat verebilecek bir ‘Cetvel’ sistemi 
oluşturulmuştur. Böylece Alpaslan 
Ataman’ın da söylediği gibi “Tekrar; bir 
cetvel düzeni ile sağlandığında üslup 
oluşturmaktadır.”

Huber House by Raimondo D’Aronco 
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Modular pieces

Optimized set

Designing 3D-Printed Settlements 
Using Wave Collapse Function

Kuantum mekanizması olan WCF ile 
yatay, dikey mekânlar ekleyerek yaşam 
alanlarını değiştirmek ve organik 
bir şehir elde etmek amaçlanır. WCF 
algoritmasına girilen komutlarla 
modüllerin hesaplamaları sonucunda, 
tasarım, kullanıcı etkileşimi, müşteri 
parametreleri dikkate alınır ve çeşitli 
seçenekler arasından en optimal sonuç 
elde edilir. Farklı ölçek, özelliklerde 
mimari planların tasarımında ve şehir 
planlamasında, özgün kurgunun 
korunmasının yanı sıra mevcut dokunun 
bir parçası olması da amaçlanır.

Endless amount of variations



Anticipating the 
Future with…

zukunft etorkizun takomst marigsa budoucnost 
f remtid masa depan  es tonteco tulevik 
t o e ko m s t  t u l ev a i s u u s  f u t ur  d y f o d o l  
f u t u r o  b o k a m o s o  k a m u a  y a v  t o m 
ntej  futuro futur  prihodnosti  gelecek

Artificial Intelligence
Digital Fabrication
Machine Learning
Post-Human Times
Deep Learning
Digital Town
EGO » ECO » EVO
Science Fiction

future
anticipating
to give advance thought, discussion, or treatment to.

a period of time following the moment of speaking or writing; time regarded as still to come.
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AI, resmî kurumlar, yerel yönetimler, denetim ve onay 
mekanizmaları içinde gri alanların daha belirgin olmasını 
sağlayacak. Robotik/robotlu üretim sayesinde düşünmeye 
ve planlamaya daha fazla zaman kalacak. Gittikçe daha da 
fazla çalışma/iş, insansız bir şekilde hayata geçirilebileceği için 
insanlar başka alanlara odaklanabilecekler. Makinelerin, yapay 
zekânın dünyayı ele geçireceği ve insanlığı gölgede bırakacağı, 
insanlıktan üstün olacağı hipotezi bilim kurgu... Ancak ben yine de 
bir güvenlik payı bırakmamız gerektiğine inanıyorum. O zaman 
geldiğinde zaten bizler de odaklanma ve düşünme anlamında 
farklı bir seviyede olacağız.

İnsanlık 70 bin yıldır var olmasına rağmen, insan yerleşimlerinin ve 
yapıların tarihinin yaklaşık 12 bin yıl önce başladığı tahmin ediliyor. 
İnsanlık tarihinin ancak son beşte birlik dönemindeki düşünme 
süreci ve mimarlığın başlamasıyla, uygarlığın ilk adımlarının izini 
sürebiliyoruz. 

2000’lerde her alanda olduğu gibi mimarlık alanında da 
önemli değişiklikler söz konusu. Uygulamada, inşaat dışındaki 
faktörlerin rol oynamaya başlamasıyla mimarın verimliliği ve 
disiplini değer kazanmıştır. Bu, mesleği alt üst etmese de (etse 
de iyi olur) tüm sektörlerdeki iş uygulamalarını/yöntemlerini 
etkileyen bir dönüşümün eşiğinde. Artificial Intelligence (AI), 
mimarideki üretim süreçlerini etkileyecek ve mimarinin kendini 
tekrar değerlendirmesine sebep olacaktır. Tasarım süreçleri, 
malzeme ve yapıların üretimi, sahada verimliliğe verilen değer, 
mimaride yeni, farklı, kritik zorlukları da beraberinde getirecektir.

Günümüzde, tasarım yazılımı araçları her yerde, ancak birçok 
karar hâlâ sezgisel olarak belirleniyor. Her şey girdilerle ilgili. 
Girdiler yetersiz olduğunda ve gri alanlar göründüğünde, sonuçlar 
sağlam olmuyor. Bu nedenle tartışılmaz gerçekleri belirlemek 
önemlidir. Mimarlar hâlâ nihai karar vericiler olsa da yapay zekâ 
onlara doğruluk, geçerlilik ve verimlilik açısından gelişmiş destek 
sağlar. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

‘Inventions & Innovations ‘reprinted from’ The Advent of Architectural AI’ by Stanislas Chaillou
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Mimarlık her zaman gelişimin ölçüsü olmuştur. Ama insanların bir 
sorunu var: inşa ediyorlar ve sonra inşa ettiklerini yıkıyorlar. Niye?

Mimarlık bir şey inşa etmekle alakalı, yıkmakla değil… Mimarların 
görevi binaları ayakta tutmak. Hukukta ideal olan her iki taraf 
için de uygun bir düzenleme yapmaktır ama yapay zekâ söz 
konusu olduğunda hukuk sistemimiz bu hızlı gelişmelere henüz 
ayak uyduramıyor. Gerçekten, dijital endüstrilerdeki en önemli 
engellerden biri, yasaların sürekli olarak güncelliğini yitirmiş, 
yetersiz ve belirsiz olması...

Mimarlık için yapay zekânın, seri üretimden sonraki en büyük 
faydası, üçüncü taraf yüklenicilere ihtiyaç duymadan yerinde 
üretimin mümkün hale gelmesi. Bugün ofislerimizde kullandığımız 
3D yazıcıların büyük ölçekli versiyonlarını hayal edin: ne yaptıklarını 
görmeleri gerekmediğinden karanlıkta çalışabilirler, yani 24 saat! 
Aynı zamanda daha az enerji kullanarak, daha hızlı ve daha temiz 
üretim yapabilirler. İnşaat sistemlerinin bu yetenekleri, mimarları 
sonra inşaatçıları sonra da şehirler ve yerleşmeler hakkında 
karar veren bürokratları daha çok dikkate davet edecek, inşaat 
süresinde daha az kazı gerektiren ve sonucunda daha az atığın 
çıktığı optimum, verimli tasarımlar üretmeye zorlayacaktır.

Yapay zekânın mimarlık gibi hayal gücü gerektiren, kapsamlı, açık 
uçlu çalışma biçimlerini nasıl etkileyeceğini tahmin etmek için 
henüz çok erken. Bir gün mimarların görevini tümüyle üstlenirse, 
yeniden mimarsız mimarlık dönemi başlarsa, daha önemli 
konularda çalışabilmek konusunda özgür oluruz.  Sonuçta bu her 
meslek için geçerli olan bir ihtimal ve bunda korkulacak bir şey 
yok. İnsanlar hata yapar ve bu hatalar yıkıcı olabilir. Hatta nedense 
aynı hataları tekrar ve tekrar yaparlar.  Demem o ki, her zaman 
ele alabileceğimiz başka sorunlar, zamanımızı harcayabileceğimiz 
başka kazanç yolları da var.

Sınırları ele alalım. Yaklaşık 300 yıl önce Amerika Birleşik 
Devletleri kurulduğunda, kolonilerin birleştirilmesi dünyaya 
ilham olabilecek bir sistemdi. Avrupa topluluğu veya yeni 
kurulması beklenen yeni birlikteliklerle bizi ayıran sınırlar ortadan 
kalkabilirdi. Henüz daha geniş bir alanda yeryüzündeki bütün 
ülkeleri kapsayamadılar. Şu anda, dünya ekonomisinin en 
önemli sorunu; ülkeler arası uyuşmazlıklar, döviz kurlarımızdaki 
farklılıklar, gümrük anlaşmazlıkları, keyfi vizeler, ambargolar... 
Yerel siyasi otoritelerin uyumsuz davranışlarından kaynaklı 
ülkelerin birbirlerine uyguladıkları ekonomik yaptırımlar zaman 
kaybıdır. Bürokratlar, askerler, siyasiler barış yerine savaşmayı 
tercih ediyor. Ülkeler içinde, aynı kültürü ve dili paylaşan insanlar 
arasında bile iç savaşlar çıkabiliyor. Medeniyet olarak henüz 
gelişemedik. Hâlâ hümanistlerin naif olarak nitelendirildiği, hatta 
yer yer küçümsendiği bir dönemdeyiz.

Benim için yapay zekânın rayından çıkmasından daha endişe verici 
şeyler var. Yapay zekâ konusundaki en kritik adım, hızla gelişen 
sorunsallarıyla başa çıkmak için yasal bir çerçeve geliştirmek ve 
denge kurmak olmalıdır.

Views from the game Townscaper, evolvement of the town using the discrete aggregation method. 
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İnsan, doğası gereği, gerçekliğin yanı sıra duyguları da manipüle 
ederek ilerler. Şimdilik yapay zekânın mizah anlayışı, insani 
duyguları yok ama düşmanlığı da yok.

Scripting and form finding for the NewAda project. See more of this project on page 434

Etiler mixed-use project 
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Concrete 3D-printed columns by GAD Labs

DIGITAL FABRICATION

Digital fabrication at ETH

Dijital üretim, verilerin doğrudan 
donanımı ürettiği/oluşturduğu ve 
çeşitli geometrileri, bina parçalarını, 
sistemlerini birleştirmeye 
yönlendirdiği hem tasarım, hem 
de üretimi içeren iş akışıdır. Bu 
veriler, çoğunlukla CAM (bilgisayar 
destekli üretim) yazılımına 
aktarılan CAD (bilgisayar destekli 
tasarım) çizimleri formundadır. 
CAM yazılımı, 3D yazıcı, CNC 
freze makinesi veya robotik kol 
gibi belirli bir makineyi yönlendirir.

Profesyonel  düzeydeki 
teknolojilerin önündeki engeller 
azalıp daha erişilebilir hale 
geldikçe, tasarım ve üretim 
arasındaki boşluk da kapanmaya 
başladı. Bir ürünü tasarlama 
becerisine sahip olan herkes aynı 
zamanda onu üretebilir. Dijital 
üretim, bireysel mühendisleri, 
ürün tasarımcılarını, mimarları, 
küçük işletmeleri prototiplerden 
nihai ürünlere kadar her şeyi 
üretmelerine izin verir.

Şantiyedeki yeni araçlarla, 
sadece müteahhitlerin tasarımı 
anlamalarına yardımcı olmak 
değil, aynı zamanda üreticilerin 
ve müteahhitlerin tasarımdaki ana 
fikri anlamadan neden oldukları 
müdahaleler, değişiklikler, 
gecikmeler olmadan binanın 
birçok parçasını doğrudan dijital 
tasarımdan imal etmek ve inşa 
etmek mümkün olacak. Mimarlar, 
tasarımlarını iki boyutlu kağıtlara 
dökmek yerine doğrudan inşa 
etmek için bir düğmeye basacaklar. 
Böylece, aracıların devraldığı 
anlamsız uzmanlık alanları devre 
dışı kalacak, uygulamacılara 
kaybedilmiş sorumluluk alanları 
mimarlık disiplini tarafından geri 
kazanılacaktır.

Sanayinin amacı bir tür kesinliktir: her şey bir dizi titiz mikro 
süreçte bir araya getirilir. Mimari kusursuz sanayi üretimleri kadar 
el yapımı güzelliğe de yer açar. Bazı tasarımlarda, ikisinin bir arada 
olması tercih edilendir. Kusursuz bitmişlikle kasıtlı bitmemişliğin 
bir araya gelişi...

Zamanı geldiğinde konuştuğumuz şeyler çok daha farklı olacak. 
Kendini üreten, kendini iyileştiren, hatta nefes alan yapıları 
tartışıyor olacağız. Bu amaçlarımıza ulaşmak için, bakteri ve 
organizmaları nasıl kullanabileceğimizi konuşacağız; uygulamalı 
biomimicry... Bugün donuk (sıkıcı), statik malzemeler kullanıyoruz. 
Ancak organik malzemelere geçtiğimiz zaman mevsimlere, 
hatta hava durumuna göre değişen yalıtım sistemleri gibi kendi 
kendilerine uyum sağlayan yapı sistemleri geliştirebileceğiz. 
Dolayısıyla, yapay zekâ çağı nihayetinde bir ara dönem olacak – 
mimarlığın biomimicry erişimi kazanacağı bir araç.
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MACHINE LEARNING
Machine learning, bilgisayar 
sistemlerinin kullanıcı komutları 
olmadan, kalıplara, çıkarımlara 
dayanarak görevleri etkin bir 
şekilde gerçekleştirmesini 
sağlamak için algoritmaların 
ve istatistiksel modellerin 
uygulanmasıyla ilgili bir yapay 
zekâ alt kümesidir. Machine 
learning algoritmaları, kendi 
kendine karar vermek ve tahmin 
yapmak için gerçek dünyadaki 
büyük veri kümelerine dayalı 
matematiksel bir model 
oluşturur. Bu tür algoritmalar, 
internet arama motorları, 
e-posta filtreleme, tanıtım 
ve metaverse gibi çeşitli 
uygulamalarda kullanılır. 
Gerçek ten de machine 
learning yöntemler inin, 
teorisinin, uygulamalarının 
temeli, girdilerin anlamının 
analizinden ziyade hesaplamalı 
istatistikler ve matematiksel 
optimizasyondur.

Yapay zekâ mimarlık dünyası 
için de ilham kaynağıdır. Bir 
makine kullanarak, girdiler 
atayarak çok fazla insan gücü 
gerektirebilecek işlerde hızlı 
sonuçlar elde edebiliriz. Bazen 

sonuç tam olarak istendiği 
gibi, bazen de beklenenden 
daha ileri düzeyde olur. Sonuç 
olarak, mimari ve ona bağlı 
diğer disiplinler, makine 
öğrenmesi ve derin öğrenmeyi 
disiplinlerine dahil ederek 
farklı yönlerde ilerlemekte ve 
gelişmektedir.

Biz de GAD binalarını anlamak, 
çözmek için yaptığımız 
araştırmada machine learningi 
kullandık. Yapay sinir ağlarının 
GAD stili olarak ne belirlediğini 
analiz etmek için inşa ettiğimiz 
ve tasarladığımız binaların 
görüntülerinden oluşan harika 
bir veri setini birleştirdik. QR 
koduna bağlı video, GAD 
binalarının görünmeyen alanı 
içinde yürüyen rastgele bir 
vektörü gösterir.

Konunun kendisi yeni bir tecrübe 
alanı bu yüzden anlattıklarımız, 
cümle kurumlarımız kifayetsiz 
olabilir. Okuyucu QR kodları 
kullanarak, web sitemizi 
kullanarak, videoları oynatarak, 
fotoğraf ve çizimlere bakarak 
konu hakkında daha açıklayıcı 
bilgi sahibi olabilir.

Machine learning experiments at GAD
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Watch Elon Musk’s live Neuralink demonstration

Graphic content from the ‘Engineering with the Brain’

POST-HUMAN TIMES
A Path to Super-Humanity:

Tesla Motors ve SpaceX gibi 
projelerin de sahibi olan 
Elon Musk, gelecekte yapay 
zekânın insan soyunu yok 
etmesini önlemek amacıyla 
beynimizi dijital sinir ağları 
kullanarak bilgisayarlar ve 
yapay zekâyla birleştirmeyi 
hedefleyen Neuralink adlı 
projeyi 2017 yılında hayata 
geçirdi. Musk bu proje ile kısa 
vadede insanları süper zeki 
yapmayı, görme, işitme kaybı, 
Parkinson, Alzheimer gibi 
rahatsızlıkları engellemeyi, 
hafızayı güçlendirmeyi, felçli 
insanlara yardım etmeyi 
amaçlamaktayken; uzun vadeli 
olarak kontrol edilmezse 
insanlık için varoluşsal bir 
tehdit olarak algıladığı yapay 
zekâ ile simbiyoz’a ulaşmayı 
amaçlamaktadır. İnsan beynine 
yerleştirilecek cihazlar ile 
beyin arayüzleri oluşturmayı 
hedefleyen bu proje Super-
Humanity’ye doğru giden 
yolda önemli bir adımdır.

Neuralink projesi kapsamında 
tasarlanan bu cihazlarda insan 

beyninde meydana gelmesi 
ya da engellenmek istenen 
eylemleri analiz ederek bu 
sinyalleri algılayıp analiz 
eden ve ileten bilgisayar 
tabanlı sistemler olarak 
tanımlayabileceğimiz beyin-
bilgisayar arayüzü (Brain 
Computer Interface – BCI) 
sistemleri kullanılmaktadır. 
Beyin-bilgisayar arayüzleri, 
beynin içine yerleştirilen 
implant ya da kafa derisine 
yerleştirilen elektrotlar ile 
insan beynindeki sinyalleri 
alarak, yorumluyor ve komutları 
gerçekleştirerek; beynin 
internete bağlı her cihazı 
kontrol edebilecek bir güce 
kavuşmasına imkân veriyor. 
Daha basit anlatmak gerekirse, 
Neuralink düşünceler in 
okunabilmesi gibi kulağa ütopik 
gelen bir durumu gerçeğe 
dönüştürüyor. Aynı zamanda 
bunu yaparken insan beyninden 
aldığı verileri cloud computing 
ortamında saklayarak bir nevi 
insan beynini dijital ortama 
aktarmayı ve geleceğe yönelik 
yapılacak çalışmalara uygun 
verileri sağlamayı da hedefliyor.
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Deep learning, yapay sinir 
ağlarına dayanan daha geniş 
makine öğrenme yöntemlerinin 
bir parçasıdır. Bu öğrenme 
şekli denetimli, yarı denetimli 
veya denetimsiz olabilir. Sinir 
ağları, derin kabul ağları ve 
evrişimli sinir ağları gibi deep 
learning mimarileri, bilgisayar 
görüntüsü, konuşma tanıma, 
doğal dil işleme, ses tanıma, 
sosyal ağ filtreleme, makine 
çevirisi, biyo-enformasyon, 
ilaç tasarımı, tıbbi görüntü 
analizi, malzeme incelemesi 
ve bilgisayar oyunları gibi 
alanlarda uygulanmaktadır. 
Yapay sinir ağları bugüne 
kadar statik ve sembolik 
olma eğiliminde biyolojik 
sistemlerden ilham alır. 

Deep learning, verilen verilerle 
temel parametreleri belirlediği 
ve arkasındaki çok katmanlı 

süreçleri tanıyarak bilgisayarı 
kendi kendine öğrenmesi için 
eğittiği için görsel üretimde 
alışılmadık yeni görüntüler elde 
ediyor.

Sağdaki görseller, Gökhan 
Avcıoğlu’nun son 30 yıldaki 
eskizlerinden birleştirilmiş 
veri setinin Stil GAN 2 ADA 
uygulamasının sonuçlarıdır. Veri 
seti oldukça küçük olmasına 
rağmen (350 Eskiz) Style-GAN 
2 ADA karakterini benimsemeyi 
başardı ve ilginç sonuçlar verdi.

Benzer bağlamda mimarlar, 
deep learningi, tasarımlar 
arasındaki görsel benzerlikleri 
analiz etmek ve yapay sinir 
ağları tarafından geliştirilen 
şemalarla binlerce yapıyı 
yeniden oluşturmak için 
kullanabilirler.

DEEP LEARNING
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Aerial view of Digital Town

Timeline of settlement typologies

Veri, dijital çağdaki en değerli kaynak. Bireyleri, şehirleri ve ülkeleri 
tanımlayan yeni etken. Bir yandan şehirler en fazla etkinliği ve 
en büyük sosyal ağları organize etmek için yarışıyor; öte yandan 
insanlar sürekli aktif ve etkileşimli şehirlerde yaşamak istiyor. Bu 
çağda, her şeyle aramızda görünmez bir bağ var, görünmez bir 
şeyle birbirimize bağlıyız.

İnsanların ihtiyaçlarını bir ana merkeze bağlı olmadan üreten, 
paylaşan, temiz enerji kaynaklarını kullanan ve atık içermeyen 
şehir kurgularını hazırlayabilmeleri, oluşturmaya başlamaları, 
görünmez, dijital ağlar üzerinden gerçekleşmekte. Kentin 
ayrılmaz ve en gerekli iki unsuru etkinlik ve sürdürülebilirliktir. 
Event space olarak köy, kasaba, mahalle, şehir…

DIGITAL TOWN
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Town with a single center Town with three satellite centers

Town with five satellite centers

Sustainable center for events

Teknoloji yıldırım hızında ilerliyor 
ama gelişim çok daha yavaş. İkisini 
sentezlemek için GAD, gerçek yaşam 
topluluğu oluşturmanın zorluklarını 
araştırıyor. Görünüşe göre her şehir 
daha ‘akıllı’ olmak istiyor. Akıllı şehirler 
tamam da, aptallaştırılmış topluluklar 
da olmamalı.

Şu sıralar teknoloji firmaları, şehir 
sakinlerinin günlük hayatlarını 
sürdürürken ürettikleri her veriyi 
toplamak için gerekli olan sensörleri 
ve teknolojileri kurmaya ve daha çok 
tüketime yönelik alanlarda her alanda 
kullanmaya, üstelik bu verileri ellerinden 
geldiğince paylaşmamaya hevesli. 

Mesleki eğitim ve etik kurallar, meslekle 
ilgili neyin doğru, neyin yanlış olduğunu 
belirler ve meslekler hizmetlerinde bu 
kurallara bağlı olarak hareket etmek 
zorundadırlar. Bunlar mesleki idealleri 
koruyan bir dizi ilkedir aynı zamanda. 
Meslekler arası ilişkiler, düzenler, 
paylaşımlar arasında hâlâ etkili gri 
alanlar var. Küresel bir krize neden olan 

Covid-19 pandemi felaketinden sonra 
bu konu daha da önem kazanmıştır. Kent 
tasarımı konusunda yeni düzenlemelerin 
getirilmesi ve denetlenmesi konusu ön 
plana çıkmıştır. 

Yöneticilerin ya da toplumda ileri 
gelenlerin toplumun ihtiyacı olarak 
gördükleri kişisel kararlarıyla oluşuyor 
mimari.  Mimarların görevi bu anlam ve 
değerleri yücelten, toplumların övünç 
kaynağı olan anıtsal yapıları inşa etmekti.  
Liderlerin, sultanların, kralların kişisel 
arzularıyla inşa edildiler. Tek yapıdan 
şehirlere yerleşimler böyle kuruldu. Bu 
döneme EGO dönemi diyoruz.

20. yüzyıl son çeyreğinde doğal 
değerlerin yıpranmasıyla ECO 
bilincinden söz etmeye başladık.

21. yüzyılda ekolojinin vazgeçilmez bir 
değer olması yanında yukarıda dijital 
programlar ve bunların getirdiği yeni 
davranışlarla EVO dönemine geçtiğimizi 
düşünüyoruz, ya da bir başka deyişle 
öyle hissediyoruz. 

EGO » ECO » EVO

M i m a r l a r ı n  y ü z l e ş m e k 
zorunda kaldıklar ı  göz 
korkutucu zorluklar arasında, 
ayrıcalıklarının ara disiplinler 
tarafından aşındırılması da var. 
Dünya çapında popüler bir 
meta olan yeni akıllı şehirler ve 
binalar dijital çağın ürünüdür. 
Şüphesiz ki hem kullanıcılara 
hem de onları çalıştıranlara, 
yönetenlere büyük rahatlık 
sağlarlar. Peki bu yeni binalar ve 
şehirler mimarın değişen rolü 
hakkında ne söylüyor? Tasarım 
sürecinin her aşamasında 
ve düzeyinde özel uzmanlık 
gerekli hale geldikçe nasıl bir 
rol oynayacaklar?

Verimliliğimizi ar t tırmak 
için, tasarım sürecine bilgi 
işlem teknolojilerinin dahil 
edilmesi kaçınılmaz. O 
halde yapılı çevrenin insan 
boyutunu nasıl koruyabiliriz? 
Mesleğimizde yapay zekânın 
riskleri faydalarından daha 
mı ağır basıyor? 20. yüzyılın 
endüstriyel fabrikaları gibi 
verimli ama yabancılaştırıcı yeni 
bir ‘mimarlık dış’ türe doğru 
yavaş ama emin adımlarla mı 
ilerliyoruz? Göreceğiz...

Spiral town
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Urban farm in Media City

meDiA citY, İstanbul’un 
2018 yılı sonunda hizmete giren yeni 
havalimanına yakın ve  bacasız sanayi, 
tasarım-üretim kompleksi olarak 
tasarlandı. İstanbul Ticaret Odası’nın, 
İstanbul’un multimedya, yayıncılık ve 
basım endüstrilerini barındıracak bir 
üretim ve yaşam parkı tasarlama talebine 
karşı GAD, dinamik, ilgi çekici kültürel 
bir merkez olan kendi kendine yeterli, 
sürdürülebilir bir şehir eki yapmanın 
önemli olduğunu hissetti.

GAD’ın Media City için, QR kodları için 
kullanılan paradigma gibi ızgaralar 

boyunca tekrarlanabilen, manipüle 
edilebilen, ayarlanabilen ve organize 
edilebilen sistematik bir yapı oluşumu, 
park ve bunları birbirine bağlayan sokak, 
cadde ağı tasarladı. Yenilikçi, etkileşimli 
planlaması ve yapıları, teknolojideki en 
son gelişmeleri yansıtmak üzere, fiziksel 
ve dijital dünyaları bir araya getirerek, 
içerik ve yayıncılığı yeni post-endüstriyel 
bir şehir hayatı fikriyle birleştirir. 
Hippodamos’un grid plan düşüncesine 
hem bağlıdır hem de yeni bir yorum 
getirir. 

Building typologies of Media City

Planning

Massing Open space planning Natural lighting

3 × 3 5 × 3 2 × 6 5 × 4 4 × 4

2 × 2 2 × 3 2 × 5 4 × 2 3 × 2

See more of this project on page 496
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Gelecekle ilgili optimist bakışımız okuyucuya çok abartılı gelebilir. 
Ancak gelecekle ilgili tasvirler, düşünceler, yaklaşımlar, hevesler 
konusunda çocukluğumdan beri science fiction yazarlarından, 
fütüristik felsefeden zevk aldığımı ve yararlandığımı söylemeliyim. 
Mimarlık geleceği düşünür, geleceğe bakar, geleceği hayal eder, 
geçmişten dersler çıkarır, tecrübelerini kullanır ama bugünün 
şartlarıyla, bugün için inşa eder. 

Gelecek bizim umutlarımız, hayallerimizdir. Elbette o gün 
geldiğinde istediklerimizi yeterince elde edemeyebiliriz, hayal 
kırıklıklarına uğrayabiliriz. Gene de geleceği kurgulamaktan 
vazgeçemeyiz. Bazen gelecek geçmişte bir yerde de saklıdır 
(Back to the Future).

Bilindiği kadarıyla var olan çevreden farklı dünyaları anlatmaya 
niyetlenen belki de bugünkü anlamıyla ilk science fiction yazısı 
olarak bilinen Lucian’ın (Lukianos) M.S. 2. yüzyılda kaleme aldığı 
‘Gerçek Öykü’ dür. Yazar Adıyaman yakınlarında, Samsat’ta 
(Samosota) yaşamıştır. 

Esasen Ernst Jentsch (1906), hatta daha önce Jules Verne, ondan 
da daha önce Mary Shelley’in yazdıklarına kulak vermek yararlı 
olur.

1919 yılında Sigmund Freud ilk defa ‘The Uncanny’ adında bilim 
kurgu, bilinç dışı davranışlar, hayali kişilikler üzerine bir makale 
yazdı. 

Kurt Vonnegut’un romanı ‘Player Piano’ (1952) zamanından 
esinlenerek otomasyon distopisini ele alır, teknolojinin yaşam 
kalitesi üzerindeki olumsuz etkisini anlatır. Hikâye, insan 
emekçilere olan ihtiyacı ortadan kaldıran, neredeyse tamamen 

mekanize olan yakın gelecekteki bir toplumda geçer. Yaygın 
makineleşme, zengin üst sınıf, toplumu ayakta tutan mühendisler 
ve yöneticiler ile toplumdaki becerilerinin ve amaçlarının yerini 
makinelere bırakan alt sınıf arasında çatışma yaratır.

Forrest J. Ackerman 1954 yılında ilk olarak ‘sci-fi’ (kısaltma: science 
fiction) terimini kullanmıştır. 

Masahiro Mori 1970’de, ‘Bukimi No Tani’ (The Uncanny Valley) 
makalesini yayımladı. Makale, robotlar daha insancıl hale 
geldikçe, görünüşlerindeki hemen göze çarpmayan kusurların 
onları ürkütücü hale getirdiği noktaya ulaşılana kadar daha 
alışılmış göründükleri hipotezini ileri sürdü. Yapılan gözlem, 
Mori’yi robot tasarımcılarının, robotları görünüş ve hareket 
açısından aşırı gerçekçi hale getirmeye çalışmamaları gerektiğine 
inandırdı. 1988’de Mori, Japonya’da ülke çapındaki ilk robot 

SCIENCE FICTION - METAVERSE
Gerçekçi ol, imkânsızı iste

Diagram using sci-fi content data by GAD Foundation
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yapma yarışmasını düzenledi ve o zamandan başlayarak robot 
yarışmalarını oldukça destekledi. Robocon hakkında Mori 
şöyle der; “Bir aktivitede kendimizi kaybettiğimizde yaratıcı, 
arkadaş canlısı ve eğlenceli hale geliriz. Oyun oynarlarken 
çocukları düşünün. Tamamen oyuna dalarlar; hepsinin gözleri 
parlar ve gülerler. Oyunun içine girerler, kendilerini kaybederler. 
Robocon’un da verdiği mesaj bu: Bencil olmamak, başkalarını 
sevmek ve harika şeyler yaratmanın sevincini paylaşmak.”  

Fakat burada asıl mesele optimistik bakış açısıyla belirttiğimiz 
güzel geleceğe karşı aşırıya kaçan, insani değerlerden ve 
duygulardan yoksun, arıza veren teknolojik bir değişimin 
yorumlanması. Elbette her şey hedeflendiği gibi kusursuz 
olmayacak, çeşitli arazlar, insani ve teknolojik hatalar olacak. 

Gelecekle ilgili umutlu bir beklentiye, mimarinin bilim kurgu 
dünyasındaki pesimistik, distopik düşünceler geliştiren yazarlar, 
düşünürler, felsefecilerle bir filtreden geçirilerek bakılabilmesi 
kuşkusuz ki yararlıdır. 

Bilim mi kurguyu, kurgu mu bilimi itekliyor? 

Greek prefix “μετά”, “meta” meaning “after” or “beyond”, “more 
comprehensive” or “transcending”

the stem “verse,” a backformation from the word “universe”

Belli bir döneme kadar, bilim kurgu literatüründe ve dijital 
ortamda yazılan zaman ötesi, zaman gerisi ya da ilerisi hikayelerde, 
diyalogların ve olayların geçtiği mekânların estetik kalitesi ve 
entelektüel inandırıcılığı, pek de ilk sıralarda yer almıyordu. Yapay 
zekâ algoritmalarının, programlar, filtreler, post-production 
kütüphaneleri ve hızlandırılmış sahneler yardımıyla meydana 
getirdiği tek boyutlu ama 4 boyutlu gibi hissedilen bu dünya, 
mesleği mekân üretmek olan profesyonellere dahi oldukça 
inandırıcı gelir. Peki, yaşadığımız gerçek dünyanın sınırlayıcı 
koşulları, bu çok boyutlu dünya içerisinde ortadan kaldırılabilir 
mi? Yoksa sadece kendi fanları tarafından takdir edilen ve geçici Diagram using sci-fi content data by GAD Foundation
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bir döneme referans veren 
bir “fantezi dünyası” olarak 
kalmaya mahkûm mudur? 
Facebook firmasının kısa 
süre önce ismini Meta olarak 
değiştirmesi, Metaverse’ün 
sosyal medya ve insan ilişkilerini 
nasıl etkileyeceği konusundaki 
tartışmaları ateşledi. Birçok VR 
ve AR tabanlı platform (Second 
Life, iTechArt, Oculus VR, 
HTC, Unity, Magic Leap) aktif 
finansal varlıklarını ve yüksek 
teknoloji araçlarını Metaverse 
dünyasına oryante ederek, 
bu platformdan ne şekilde 
kâr edebilecekleri konusunda 
yarışa girdi.

Tüm bu olağanüstü gelişmeler 
yaşanırken aslında Metaverse 

fikri ve ismi halihazırda öyküler, 
filmler ve oyunlar aracılığıyla 
literatürün önemli bir parçası 
haline gelmişti. Jules Verne’in 

“Ay’a Seyahat” ve “Denizler 
Altında Yirmi Bin Fersah” 
kitaplarını hatırlayalım. Ünlü 
Fransız yazar Jules Verne, 
bu bilim kurgu kitaplarını 
zamanının ötesinde, yaklaşık 
200 yıl önce yazmıştı. Nobel 
ödüllü yazar Orhan Pamuk, 
yine aynı adlı romanından yola 
çıkarak tamamen kurgusal 
öykü ve hatıralardan oluşan 
Masumiyet Müzesi’ni açtı ve 
edebiyatın kurgusal tarafının 
manifestosunu geleceğin 
hayali ile resmetti. Ya da 
yazar Neal Stephenson’ın, 
internetin sanal gerçeklik 

tabanlı bir halefini öngören 
1992 bilimkurgu romanı “Snow 
Crash”te “metaverse” terimini 
kullanması! Romanda insanların 
dijital avatarlar aracılığıyla sanal 
dünyayı keşfettiği, birbirleriyle 
etkileşime girdikleri ve ortak 
bir sanal evrene bağlandığı 21. 
yüzyıl tasvir ediliyor. William 
Gibson’ın çığır açan ödüllü 
kitabı Neuromancer’ın (1984) 
fütüristik vizyonu ve kurgusu ile 
şu an ki sanal dünyadan pekte 
farklı olduğu söylenemez. 
Ardından, insanların yapay 
zekânın yarattığı bir sanal 
gerçeklikte yaşadığı, dijital 
dünyanın temsili filmler ve 
diziler geliyor. Wachowski 
Kardeşlerin 1999 yapımı 
Matrix ve Steven Spielberg’ün 
Ernest Cline’nin aynı isimli 
romanından uyarlanan 2018 
yapımı Ready Player One 
filmleri ve serileri! Ya da LOST, 
Black Mirror dizileri… Hepsi 
bizleri Metaverse evreninin 
merak uyandıran dünyasına bir 
yolculuğa çıkarıyor. Sonrasında 
MMORPG, MUD1, NSFNET, 
Runescape ile başlayıp Fortnite, 
Roblox, World of Warcraft, 
Second Life gibi birden çok 
kullanıcısı olan multiplayer 
oyunlarla gelişen online 
platformlar. Mitoloji, felsefe, 
mimari, sanat, matematik ve 
literatür gibi farklı arayüzlerin 

katalizörlüğünde evirildiğine 
inandığımız – Metaverse – 

“geleneksel bilgisayarların yanı 
sıra, sanal ve artırılmış gerçeklik 
cihazları aracılığıyla çevrimiçi 
3 boyutlu sanal ortamları 
des tekleyen,  internetin 
varsayımsal bir yinelemesi; 
dijital birçok platform ve 
aracın birleşerek oluşturduğu 
bir  evren”…Blockchain 
teknolojisi ile gelen kriptografik 
olarak zincirlenen güvenli 
veri sistemleri ve Web 3.0 
ekosisteminde merkezsizleşmiş, 
dijitalleşen finans, üretim ve 
tedarik zincirleri...Dijitalleşen 
mimarinin IoT, VR, AR, XR, 
additive manufac turing, 
parametricism gibi code-
generated arayüzler kullanılarak 
paylaşımlı platformlar haline 
gelmesi… Sanatın NFT 
art galerilere dönüşümü 
ve bu sanat eserlerinin 
cryptocurrency gibi dijital para 
sistemleri ile ticareti…Dijital 
ve sosyal medyanın, sanatın, 
mimarinin, eğlence sektörünün, 
davranışların, ilişkilerin, bazen 
cm² bazen de m² cinsinden 

“ethical a carefree” şeklinde 
zemin bulması…Sorumuz insan 
yaşamı devam ettiği sürece hep 
var olacak görünüyor. Acaba 
bilim mi kurguyu, kurgu mu 
bilimi itekliyor?

The relation between digitalization and layers of metaverse



Practicing 
with Projects

Contextualizing Concept
Late Modern
Flexibility
Experimental

trainieren praktika oefenje praksi laku pagbansay 
praxe praktek praktiko ymarfer praxi praksi 
praktika üben gyakorlat mazoezi mkhuba 
mahi praksa cleachdaidh entraine toi uygulama

practice
the actual application or use of an idea, belief, or method, as opposed to theories relating to it.
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GLOBAL ARCHITECTURAL DEVELOpMENT (GAD), Mimar Gokhan 
Avcioglu tarafından kurulan ve uluslararası bir mimari ekibi bünye-
sinde barındıran GLOBAL ARCHITECTURE DEVELOPMENT (GAD), 
küresel ölçekte ileriye dönük mimari projeler üretmeyi hedefle-
mektedir. GAD’ın mimarlık ve şehircilik anlayışı, medya, teknolojik 
yenilikler ve 21. yüzyıl sosyal yaşamının hızla değişen kalıplarından 
ilham almaktadır. GAD, son 40 yılda geniş bir çalışma yelpazesi ile 
sürdürülebilir mimari yaklaşıma öncülük etmiş ve günümüzün hızlı 
temposuna yanıt veren mimari tasarım yöntemleri geliştirmiştir. 

GAD, araştırma ve deneylerin yanı sıra mimar adaylarının mimarlık 
tarihini anlamaları, mevcut koşullara saygı duymaları ve yerel 
kültürü takdir etmeleri gerektiğine inanmaktadır. Bu amaçla, 
Avcıoğlu’nun hayata geçirdiği iki kurum –mimari tasarım firması 
olan Global Architectural Development (GAD) ve onun araştırma 
ve eğitim kanadı olan GAD Foundation– paralel olarak çalışmak-
tadır. 

GAD’ın başarısı, dijital ve fiziksel modelleme süreciyle birlikte 
müşterilerin programa yönelik ihtiyaçlarını da dikkate alan 
araştırma yöntemleri kullanmasında yatmaktadır. Kuruluşundan 
bu yana, yeni bilişsel düşünme yöntemlerini ve bilgisayar destekli 
bilgiyi kullanan GAD’ın, gelişmiş formlar üretmesi ve malzeme 
ifadeleri dinamik, yenilikçi ve araştırma odaklı olmuştur. GAD, 
uluslararası kadrosu ile küresel mimarinin değişen tarzını ileriye 
taşımak için multidisipliner bir yaklaşım benimsemiş, şehircilik, 
ekoloji, tarım ve enerji gibi önemli konularda yeni faaliyet alanları 
geliştirmiştir. İlk olarak İstanbul’da faaliyet göstermeye başlayan 

GAD, New York, Londra, Moskova, Dubai ve Budapeşte’de de 
ofisler açmıştır. GAD ve Avcıoğlu’nun, çoğu önde gelen projesi 
kültür merkezi ve sivil yapılar olsa da müstakil evlerden master 
planlara kadar geniş yelpazede birçok proje tasarlamıştır.



Contextualizing
Concept

material  |  immaterial
perfection  |  imperfection
Genius Loci
Zeistgeist
Ma Ku
Wasabe
Otaku

Conceptualizing
Context

I would oppose context and concept, saying that 
we find ourselves at a period where you either 
conceptualize context or contextualize concepts. 
In other words, concepts deal with differences 
but also with homogeneity, contexts only deal 
with differences.

Bernard Tschumi
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#esmasultan 
#istanbul #bosphorus 
#eventspace 
#architecturalmemory 
#enjambement 
#doubleskinarchitecture 
#glasstructure  
#boxinbox #memory

19. yüzyılda inşa edilmiş, İstanbul’un 
Ortaköy semtinde, Boğaz kıyısında 
bulunan eSmA SULtAN 
pALAce, günümüzde çok amaçlı 
etkinlik salonu ve sergi mekânı olarak 
kullanılmaktadır. 1975 yılında geçirdiği 
yangınla ahşap kısımları yandığı 
için geriye yalnızca dış kabuğun 
oluşturduğu bir iskelet kalmıştır. 1999 
yılında bu yapı kalıntısının, yeniden 
kullanılmasına karar verilmiş ve 
günümüz mimari dili, teknolojisiyle 
tekrar yorumlanarak kullanılır hale 
getirilmiştir. GAD Mimarlık, 200 yıllık 
tuğla kabuğu, olduğu gibi tutup 
içine yeni bir şeffaf yapı oturtarak 
yapının tarihini korumayı ve yapıyı 
kent yaşamına tekrar kazandırmayı 
hedeflemiş, İstanbul’un ihtiyaçlarına 
göre kullanılabilecek çağdaş bir mekân 
amaçlamıştır. 
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Double skin of Esma Sultan
Esma Sultan/Cemile Sultan Yalısı, top, first floor and 
entrance level floor plans

Ortaköy Camii’nin deniz tarafından 
bakıldığında sağ yanında yer alan 
yalı, Sultan Abdülaziz’in kızlarından 
Esma Sultan’a (ö.1899) aitti. Esma 
Sultan’ın ölümünden sonra, Sultan II. 
Abdülhamid yalıyı kız kardeşi Cemile 
Sultan’a (ö.1915) hediye etmiştir. ‘Yalının 
Sarkis Balyan tarafından inşa edilmiş 
olduğu belirtilmektedir. Yaklaşık 15.00 
x 44.00 m boyutlarında, dikdörtgen 
planlı, üç katlı yapının, yalı mimarisinde 
pek rastlanmayan biçimde, kısa kenarı 
denize paralel şekilde konumlanmıştır. 
Neoklasik üslupta tasarlanan yapıda, 
deniz ve kara tarafında orta aks, üç 
pencere açıklığı içerecek genişlikte öne 
çıkarılmış, orta bölümün iki yanında, her 
katta ikişer pencere açılmıştır. Beşik çatı, 
deniz cephesinde, son katta çıkma yapan 
bölüm üzerinde bırakılan balkonun 
gerisinde, üçgen alınlıkla biçimlenmiştir. 
Binanın Büyük Mecidiye Camii’ne bakan 
uzun ekseni üzerindeki dört pencere 
açıklığı içeren orta bölümü öne çıkarılmış 
ve üçgen alınlıkla vurgulanmıştır. Yalının 
zemin katında basık kemerli pencereler, 
dar cephelerde üst katlarda düz atkılı 
pencereler, geniş cephelerde üst 
katlarda basık kemerli pencereler bir 
arada kullanılmıştır. Deniz ve cadde 
tarafında dar cephelerde birer, kuzey 
cephesinde ise bahçeye bakan iki 
giriş bulunur. Sağda 3.00 m.lik duvarla 
sınırlanan bahçe içinde kagir hamam, 
sarnıç, mutfak ve depo, kuzey cephesi 
kagir, diğer yerleri ahşap müştemilat 
binası inşa edilmiştir. Dışı kagir, içi ahşap 
olan yapıda cephelerin sadeliğine karşın, 
iç dekorasyon ve merdivenler dikkat 
çekicidir. Deniz tarafında, merkezde 
bulunan selamlık girişinin karşısında üç 
kollu merdiven yer alır. Giriş taşlığında 
dört yönde mermer sütun çiftleri bulunur. 

Merdivenin önü de dört adet sütunla 
vurgulanmıştır. Ahşap merdivenin 
altına düz ayna taşlı, yalaklı bir musluk 
yerleştirilmiştir. Üst katlarda merdiven 
evinin iki yanında odalar bulunur. Önü ise 
geniş bir orta sofa halindedir. Bu sofadan 
geçilerek, denize bakan cephede 
konumlanmış, ortadaki öne çıkarıldığı 
için daha büyük olan üç adet odaya 
ulaşılır. Uzun eksen üzerinde yer alan 
harem girişi, karşı duvara bitişik, üç kollu 
eğrisel bir merdivenle karşılanmıştır. Çatı 
katına bu bölümde ikinci katta bulunan 
tek kollu merdivenle ulaşılır. Yalıda 
tavanlar özenli bir dekorasyonla ele 
alınmıştır. Ana merdivenlerin üzeri, ışıklık 
içeren, rokoko bezemeli tekne tonozlarla 
örtülüdür. Yapı 1918 tarihli Necip Bey 
Haritası’nda ‘İnas (Kız) Mektebi’, 1922 
tarihli Pervititch Haritası’nda ‘tütün 
deposu’ olarak belirtilmiştir. Hanedanın 
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Building-within-a-building model study

Historic walls and the glass envelope within

‘Bina içinde bina inşa etme’ stratejisiyle, 
çerçeve şeklinde kalmış tuğla duvarlar 
içinde hafif çelik bir strüktür ve yapıyla 
bir arada fakat aynı zamanda ondan 
bağımsız ayrı cam bir kutu tasarlanmıştır. 
İç mekâna eklenen şeffaf, geçirgen 
cam panellerden oluşan kutu, dış 
kabuğu oluşturan tarihi duvarların 
boşluklarından algılanarak, iç-dış mekân 
ilişkisini görünür kılmayı sağlamaktadır. 
Genellikle korunaksız cam binalar sıcak 
iklim ülkeleri için konforlu değildir. Tuğla 
duvarlar, cam ile kurgulanmış mekânda 
ikinci bir katman yaratarak güneş ışığı, 
rüzgâr gibi değişken çevre etkilerine 
daha uyumlu olmasını sağlamıştır. Bina 
biri bodrumda teknik alanlar olmak üzere 
üç katlı ve her katta tek mekân olarak 
kurgulanmıştır. Esma Sultan’da yapının 
giriş katında bar ve restoran, ahşap 
basamaklı, çelik korkuluk; küpeşteleri 
olan spiral merdiven ile girilen, ikinci 
katta ise konferans salonu veya etkinlik 

alanı olarak kullanılabilen mekânlar 
bulunmaktadır. Mümkün olduğunca 
küçük değişikliklerle gerçekleştirilen 
bu tasarımın temeli, teknik ve strüktürel 
yapı estetiğine dayanmaktadır. Dışarı 
açılan tuğla duvarlar bir zamanlar bu tip 
yalılarla kaplı bir palimpsest olan Boğaza 
bakmaktadır.

Tasarım İstanbul’un, özellikle de sadece 
20. yüzyılın ortalarına kadar var olan 
binaların yeniden inşasına izin veren 
kısıtlayıcı bir yapı yönetmeliğine sahip 
Boğaz’ın, tarihi kentsel dokusundaki 
süreklilik sorununu ele almıştır. GAD’ın 
tasarım çözümü, ‘act of architectural 
historic restoration’ mevcut hacmin 
arkasına teknolojik güncelliği katmaktır. 
Böylece, binanın dışında bulunan 
duvarlara dokunulmadan, içine cam ve 
çelikten ikinci bir kabuk tasarlanarak 
kent yaşamına yeni fonksiyonlarla geri 
kazandırılmıştır.

Açıldığı günden beri uluslararası 
konferanslara, sempozyumlara ev 
sahipliği yapmanın yanı sıra festivaller, 
konserler, aile kutlamaları, özel günler 
için hizmet vermektedir. 

17. yüzyıldan başlayarak Boğaziçi’nde, 
sahil şeridine birçok kıyı yapısı inşa 
edilmiştir. Bu aksta kalan Ortaköy ve 
Arnavutköy arasındaki dilim, 18. Yüzyıldan 
itibaren hanedan ailesinin, üst düzey 
ailelerin ve sultanların sahil saraylarına, 
sahil hanelerine (yalı) ev sahipliği 
yapmıştır. Bu saraylar, çoğunlukla 
sultanların isimleri ile anılmıştır. Özellikle 
19. yüzyılın başından 20. yüzyılın başına 
kadar olan dönemde bu yalılar, yıkılmış, 
yanmış, el değiştirmiştir. Bu yalılardan 
biri olan üç katlı Esma Sultan Yalısı, 1873–
1877 yılları arasında, Sultan Abdülaziz’in 

isteğiyle Esma Sultan’a düğün hediyesi 
olarak verilmek üzere inşa ettirilmiştir. 
Öncesinde Tırnakçı Yalısı olarak bilinen 
yalının mimarı Sarkis Balyan’dır. Esma 
Sultan’dan sonra sırasıyla Cemile Sultan 
ve Fatma Sultan’a verilen yalı, tarih içinde 
el değiştirmiş ve çok çeşitli olaylara 
tanıklık etmiştir. Esma Sultan Yalısı; okul, 
Cumhuriyet döneminde tütün deposu, 
marangoz atölyesi, kereste-demir-çelik-
kömür deposu olarak kullanılmıştır. 1 
Mart 1975 yılında sahipleri tarafından 
satılığa çıkarılırken yanmıştır. Geçirdiği 
yangınla, yalının bütün ahşap kısımları 
yanmış ve sadece yapının dış kabuğunu 
oluşturan kagir duvarları, fiziksel olarak 
yapısal aşınmalara uğrasa da bir iskelet 
şeklinde ayakta kalabilmiştir.

1924’te yurtdışına çıkarılması üzerine 
satılan ve birkaç kez el değiştiren 
yalının üst katları marangoz atölyesi ve 
kereste deposu, alt katı ise demir-çelik 
ve kömür deposu olarak kullanılmıştır. 
1 Mart 1975’de. İhmal sonucu yanarak 
ahşap aksamı tamamen yok olan ve 
kagir beden duvarları kalan yalı, 1990 
civarında The Marmara grubu tarafından 
alınmış, dış duvarları korunarak içine cam 
ve çelikten bir strüktür inşa edilmiştir. 

Çağdaş koruma anlayışına göre restore 
edilerek yeniden işlevlendirilen yapı 
bugün çeşitli davet ve organizasyonlara 
ev sahipliği yapmaktadır.

Read on further from the book Büyük Mecidiyeköy Camii 
ve Ortaköy by Baha Tanman.
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Upper floor

Ground floor

Building-within-a-building

Double skin of Esma Sultan

Bu haliyle Kiska, The Marmara Grup 
tarafından satın alınan yalı önce boş 
duvarlı haliyle çeşitli etkinlikler için 
kullanılmış, daha sonra restore edilip eski 
haline getirilerek otel olarak kullanılmak 

istenmiş, boş halinin yarattığı etki ve 
etkinlilk alanlarına duyulan ihtiyaçla 
bugünkü haline yönelik projelendirme 
ve uygulama yapılmıştır.
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Light Shows Ceremonies Conferences

(Richard Rogers presenting at 
Urban Age Conference 2009)

Weddings



bOrUSAN mUSic & Art 
ceNter, İstanbul’daki tarihi Beyoğlu 
bölgesinde bulunan ve sergiler, konserler, 
çeşitli kültürel eğitimler için kullanılan 
çok amaçlı bir etkinlik mekânıdır. Bu yeni 
kültürel merkez İstanbul’un mimarlık 
mirasını devam ettirmenin yanı sıra 
yeni kültürel ve sanatsal değişimi 
simgeler. Yenilemede kullanılan diagrid 
çelik kolonlar, Beyoğlu’ndaki İstiklal 
Caddesi’nin tarihi dokusuna şeffaflık 2 

#borusanmusichouse
#istanbul

#musiccenter
#steelstone #harmony 

#doubleskinfacede  
#tranparency 

#lightingdesign #diagrid
#contemporaryarchitecture



ve açıklık hissi getiren yeni 
bir müzik ve sergi mekânının 
fark edilmesine olanak veren 
mimari stratejinin temelini 
oluşturur. 

Tasarım, tarihi neo-klasik 
binanın cephesini koruyup yeni 
sivil işlevlere olanak sağlayan 
yeni bir strüktürle mevcut binayı 
dönüştürür. Önem verilen 
context ve mevcut yapıya yeni 
bir hayat vermesine olanak 
sağlayan strüktürel kurgu 
yeni işlevlerle hayat bulurken, 
geçmişle olan bağlantıyı da 
sürdürmeyi amaçlamaktadır. 
Zemin kat sergi alanı cadde 
ile doğrudan temas halindedir, 
iki katı birbirine bağlayan 
performans salonu geceleri 
göze çarpan bir canlılık sergiler. 
Kademeli terasın tepesi, 
Boğaz’a bakan manzaradan 
ve kent ortamını canlandıran 
benzer tarihi komşu binaların 
var lığından des tek alır. 

New structure and existing facade
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İçleri beton doldurulmuş yuvarlak kesitli 
çapraz metal taşıyıcıların diagrid sistemi, 
yapıya eklenen bu yapısal yenilik, 
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan 
tarih dokuda çağdaş bir müzik ve sergi 
alanının var olmasını kolaylaştıran 
mimari stratejinin temelini oluşturur.

GAD’ın mimari stratejisi, yapı ve 
programa yönelik bu cesaretli yaklaşıma 
dayanır. Diagrid çelik kirişler binanın 
yükünü binanın çevresinde taşımaya 
izin vererek, açık ve esnek zemin 
planlarıyla müzik ve sergi etkinliklerine 
elverişli yatayda ve düşeyde bir dizi 
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mekân sağlar. Dahası, bu strüktür 
binanın yeni işlevlerini gerçekleştirmede 
önemli bir rol iken, neo-klasik 
cephenin arkasında kalmayı becerir. 

GAD’ın tasarımı, var olan binanın tarihi 
çeperini korur ve içinde kontrast yaratan 
çağdaş bir sistem, olabildiğince bağımsız 
boş alanlar tanımlamaktadır. Diagrid 
kolonlar üzerine yerleştirilen bir sanatçı 
işi olan (Leo Villareal) aydınlatma sistemi, 
aynı zamanda konserlerdeki notaları 
renklere çevirerek müziğin sokaktan 
sessizce seslerin yapının strüktürünün 
gece boyunca sergilenmesini sağlar.

Bu tasarım anlayışı, her türlü serbest 
etkinliğin düzenlenebileceği kullanışlı 
mekânlar meydana getirmektedir. 
Tarihi dış çeper ve çağdaş iç strüktür 
için kullanılan malzemeler, geçmiş 
ile günümüz arasında heyecan verici 
bir gerilim oluşturmakta ve sanat 
için ideal bir alan yaratmaktadır. 

İlk inşa edildiğinde zemin katında 
ticari işletmelerin, üst katlarında da 
konutların yer aldığı altı katlı apartman 
yapısının restorasyonu ile binanın ve 
aynı zamanda sergi mekânının girişi, 
İstiklal Caddesi tarafına   alınmıştır. İkinci 
bir giriş ve yangın merdiveni çıkışı O. 
A. Apaydın Sokak’tan yapılmaktadır. 
İstiklal Caddesi ile birleşen giriş 
katının cephesindeki yekpare cam, 
içerideki etkinliklerin dışarıdan 
rahatça izlenmesini sağlamaktadır. 
Sergi alanı olarak tasarlanan giriş 
katı, başka birçok etkinliğin de 

düzenlenmesine uygun esnekliktedir. 

İkinci ve üçüncü katlarda bulunan, 
balkonlu oda konser salonu oturmalı 
200, ayakta 300 kişi kapasitelidir. Bu 
salon ayrıca 120 kişilik bir senfoni 
orkestrasının provalarına ev sahipliği 
yapar. Başta piyano olmak üzere müzik 
aletlerinin konser salonuna ve diğer 
katlara taşınması için döşemelerden 
döşemelere gizli bir yük asansörü vardır.  
Dördüncü katta daha küçük ve tanımlı 
altı ayrı prova salonu bulunmaktadır. 
Beşinci katta ise çok amaçlı etkinlikler 
gerçekleştirilmektedir. Teras katı İstanbul 
Boğazı’nın olağanüstü manzarasına 
hâkim davetler ve konser sonrası 
kokteyller için, konser dışı zamanlarda 
da workshop’lar için değerlendirilir. 
Düşey bağlantıyı sağlayan ön cepheye 
yerleştirilmiş şeffaf asansör hem 
İstiklal Caddesi’yle bağlantıya, hem de 
her katında farklı işlevleri barındıran 
yapının algılanmasını sağlayan bir iç 
yolculuğa olanak tanır. Üst terasa açık bir 
merdivenle çıkarak gelenler, bu ekstra 
emeğin ödülünü alır ve muhteşem 
manzaralı terasın keyfini çıkartırlar. 
Binada, sanki binayla aynı zamanda 
yapılmışçasına uyumlu duran, müzikle 
diğer sanatlar arasında bağlantılar 
kuran koleksiyonlar göze çarpar. 

Bir müzik ve sanat mekânı olduğu için 
binada akustikle ilgili birçok donanım 
mevcuttur. Yankıyı ve gürültülü İstiklal 
Caddesi’nin konserler ve provalar 
sırasında is tenmeyen seslerini 
engellemek için özel bir cam ve 

çerçeve sistemi geliştirilmiştir. Binanın 
duvarlarında akustik hesaplamalar 
göz önünde bulundurularak, bazı 
duvarların oluşturulmasında özel 
tasarlanmış yüzeyler kullanılmıştır. 
Yerde kullanılan tahta parkeler ve 
çıplak beton yüzeyler tersine kullanışlı 
bir akustik performansı sağlamaktadır.

Dışarıdan da görülebilen şef faf 
asansör bina ile çarpıcı bir bütünlük 
g ö s t e r m e k t e d i r .  M e r d i v e n 
basamaklarına yerleştirilen cam 
dökme bilyeler binanın ışığını kattan 
kata aktarmaktadır. Borusan Müzik Evi 
sanatseverlere son derece kapsamlı 
hizmetler sunmak üzere planlanmış 
mükemmel bir ‘buluşma noktası’dır.

Exploded axonometric
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Event space

Ground floor Event space Section



Bizans ve Osmanlı döneminde önemli 
bağlantı yolu olarak kullanılan Divan 
Yolu’na komşu konumdaki Gedikpaşa’da 
tarihi yapılar yoğunluktadır. İstanbul 
yaşamı ve kültürünün temel bir bileşeni 
olan Kapalı Çarşı, bu çalışmada temel 
ilkeleri ve mimarisi ile ele alınarak 
yeni yaklaşımlarla tekrar keşfedilmeye 
çalışılmıştır. GDKp, ‘kapalı çarşı’ yapı 
tipolojisi için eskiyle ilişki kuran çağdaş 
bir çözüm önerisi getirmektedir. 3 

#gedikpasa
#istanbul
#urbangeneration 
#urbanplanning 
#cellulargrowth
#landscape
#rooftop 
#transparentarchitecture
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Shell system

Grid system

Site

Evolution of the grid

GDKP, Istanbul
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Ottoman building typologies from a single cell to a kulliye, researched and illustrated by Alpaslan Ataman

a-spiral ramp and corridore 
g- ayazma 
d- cistern

Byzantium Road Plan by E. Mamboury

Module

Facade modules

VariationSeparation
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Night view with street lighting

Views from typical streets to Divanyolu AvenueModular typology applied to a typical street
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Building typology Central court

Kavramsal olarak, Gedikpaşa önerisi; 
basit bir gridin, Gedikpaşa’daki alanın 
verilerine adapte edilmesi ile başladı. 
Tarihi yapılar restore edilerek korunur 
ve yeniden kullanılabilir, yeni yapılar 
mevcuda dikkatlice eklenir ve mevcut 
dokuyu sürdürürler.  

Proje alanı incelendiğinde şaşırtıcı 
olarak tarihsel özelliğini yitirmemiş 
çok az sayıda bina tespit edildi. Oysa 
bölge çok güçlü bir tarihi değere sahip. 
Bu şaşırtıcı veri GAD’ı bu yapı adasında 
geçmişle yeniden bağlarını kuran, 

sanki hep oradaymış gibi bir tasarım 
anlayışına itti. 

Fonksiyon ve alan verilerinin fiziki 
bir çözüm getirebilmesi amacıyla, 
alışılageldik yöntemlerle öngörülmesi 
güç ,  karmaşık bir  mekânsal 
organizasyon yazılım desteği ile 
çoğaltılıp birleştirildi. Bu alanda 
karşılaşılmayan ama yakın çevresinde 
çokça var olan mimari, yapısal elemanlar, 
malzemeler incelemeye alındı. Mevcutla 
yeni arasında geçişleri tanımsızlaştıran 
yaklaşım önerileri çalışıldı. 



GAD’a yeni ofis arayışı sırasında 
uzaklarda yer ararken çok yakınımızda 
araçları asansörle katlara çıkarıp 
indiren bir otopark binası bulduk. 
Halkın aceleci yapısına çabuk servis 
veremediğinden sahipleri işlevini 
değiştirmeye karar vermişti. Tam da 
istediğimiz nefasete ve büyüklüğe 
cevap verecek potansiyele sahip bu 
yapı, penceresiz ve altyapısız bir ‘ruin 
beauty’ olarak bize göz kırptı. Okkalı, 
ağır strüktürüyle bizi bekliyordu. 
Burada çok sevdiğimiz, bize güzel 
duygular veren tarihi binalarda acısını 
çektiğimiz altyapı zorluklarından 
kurtulabilecektik. GAD pArK 
’taki  kat yüksekliği, hem bu yüksekliğin 
verdiği hacmin tadını çıkartmamıza, 
hem de araya yer yer ara kat ilave 
ederek temel ihtiyaçlarımızı çözmeye 
olanak verdi.

4 

#gadpark #istanbul
#gadarchitecture 
#gadfoundation 
#officedesign 
#interiordesign 
#iconicdesign 
#glasssteelconcrete 
#ourhome
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Studios Studios

Foyer waffle structure Events with external participants at GADPark

Her mimarın nedense fetiş rüyası, 
önümüz arkamız altımız üstümüz kalıp 
ruhu taşıyan çıplak beton bir yapı bu. 
Böyle kalmalı ama soğukluğunu da 
bir şekilde yumuşatmalıyız. Gelişen 
teknolojilerle mimarlık ofisleri için artık 
daha dijital altyapı gerekiyor. Üstelik 
bizim gibi üstünde yazı-çizi olan her 
kağıt parçasını, yazı olan her sayfayı, 
her bükülmüş mukavvayı maket diye 
biriktiren arşivci biri için üstyapı da bir 
o kadar donanımlı olmalı. 

Mimarlık ofisleri diğer ofislerden biraz 
farklıdır. İçinde mutlaka, maketler, 
atölye çalışmaları yapılabilecek altyapı 
olmalı, değişimlere açık planlanmalıdır. 
Bir proje etrafında çalışırken çoğalan 
sayıları kaldırabilecek esneklikte 
olmalıdır. Proje üretmek tümüyle 
bir strateji günümüzde; bu stratejiyi 
üretmek için konuşmak, etrafında 
toplanmak, maketlerle üretmek, dijital 
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yeni yazılımlar üzerinden deneyler 
yapmak gerekiyor. Proje sonuçta bir 
öngörü, düşündüğümüz bir şeyi verilen 
programa yönelik uygun ihtimaller 
üzerinde çalışıp, simüle ediyoruz. Bu 
simülasyon araçları önemli. Her türlü 
çalışma metoduna uygunlukta fiziki 
yapıya sahip bir ofis yaratmak demek bu. 

GAD Vakfı ve GAD mimarlık iki ayrı 
kurum olsa da iki yapılanma da bu ofiste 
bir arada yerleşik durumdadır. Zaman 
zaman vakıf ayrı bir binada olabilir diye 
düşündük fakat vakıf ekibimiz tarafından 
cazip görülmedi. Çünkü vakıf ve GAD 
arasındaki akışkan, sıcak ilişki olumlu 
anlamda bize geri dönüyor. GAD 
Park ofisinin bizim için en çekici yanı, 
kısa bir süre evvel bambaşka bir işlev 
için üretilmiş bir mekânı ofis yapısına 
dönüştürüp kullanıyor oluşumuz. Şu 
sıralar, yakın bir zamanda başladığımız 
GAD Academy sertifika programı 
öğrencileri de bizimle beraber. Bu 
programda eğitim alan öğrenciler 
GAD’ın güncel projelerinde de yer 
alıyorlar.

Girişte ve açık toplantı mekânında 
olabildiğince doğal halinde bırakılmış, 
uzun, kalın Japonya’dan gelen kiraz 
ağacı masa var. Dokusu, hareleriyle, 
doğal, makineyle şekil verilmemiş halini 
birçok müşteri veya arkadaşımıza çizmiş 
olsaydık, nerede oturulur, nerede yemek 
yenir bilemeyecek ve şekilsiz, tanımsız 
bulacaklardı. Oysa ki biz geldiğimizden 
beri denedik, herkes masanın 
kenarında köşesinde kendine bir yer 
bulabildi. Mimari biraz da böyle bir şey, 
deneyerek görmek gerekiyor. Büyük 
toplantıları, günlük müzakereleri ve 
telekonferans görüşmelerini yaptığımız 

bir multi-functional odamız daha var. 
Ofis girişindeki pencerenin yemyeşil 
avluya bakışı, bize göre İstanbul’da 
bulabileceğimiz en güzel manzaralardan 
bir tanesi. İçeride kontrollü bir ışık var. 
Pencerelerde özellikle biraz dramatik 
büyüklük kullandım. Bir kişinin kolayca 
takabileceği 2x2’lik pencereler açtık. Bu 
pencerelerden gelen ışık orta alanda 
birleşerek tam istediğimiz aydınlatmayı 
veriyor. Bir iki noktada daha pencere 
açıklığına ihtiyacımız var, biraz zaman 
geçtiğinde belki onları da açabiliriz. 

Binada çelikle güçlendirilmiş betonarme 
sistem var. Yer döşemesi poliüretan. 
Malzemenin kendisi bitmiş bir malzeme 
olduğundan, üzerinde her türlü çalışmayı 
devam ettirmek mümkün. Camcılar, 
demirciler malzeme serildik ten 
sonra çalıştı ve herhangi bir sorun 
yaşamadık. Zaman zaman yer, duvar 
malzemelerinde değişiklikler yapacağız. 
Giriş bölümünde her yere yayılmış bir 
kütüphanemiz var. Özetle bazı şeyler 
biraz da biz burada yaşarken yapılacak. 
Bu yapım aşamasının görünür olmasını 
da özellikle tercih ediyoruz çünkü ofiste 
de geçici sürelerle bir şantiye ortamı 
yaşansın, hissedilsin istiyoruz. 

Mesela kütüphane girer girmez 
karşılaştığınız bir alan olacak, elimizde 
çokça kitap ve maket var. Onları burada 
sergilemek istiyoruz. Gördüğünüz 
merdiven geçici bir merdiven aslında. 
Merdivenin şu an bulunduğu yeri 
çeşitli konuşmalar, toplanmalar için 
kullanabilmek istiyoruz. Merdiven 
dünyanın değişik yerlerinden gelen 
ziyaretçiler için, anı fotoğrafı çektirmek 
için bir platform oldu. Kalabalık 
etkinliklerimiz oluyor. Şimdi üretici 

firmaları davet edip, burada çeşitli 
görüşmeler yapmak, tüm ofisi aynı 
anda bilgilendirmek gibi konularda 
daha avantajlıyız. Müşterilerimiz, 
arkadaşlarımız da memnun. Çeşitli 
ihtiyaçlara cevap verecek mekânlarımız 
mevcut. Herkesin bir araya gelebildiği 
bir mutfağımız var, hatta biraz abartmışız 
büyüklüğünü. Bizim ofis özel günleri 
kutlamayı sever, kutlamaları, partileri 
burada yapabiliyoruz.

‘No space, no time’ gibi bir zaman 
dilimindeyiz ve ofislerin nerede 
olduğunun çok da bir önemi yok. 
Benim için kişilerle ilişki inşa etmek, 
ardından bina inşa etmek geliyor. 

İlişkiyi inşa edemeyince, bina da inşa 
edilemiyor. Dolayısıyla biz bu ilişkileri 
geliştirebileceğimiz, müşterilerimizle 
daha çok sohbet edebileceğimiz bir 
yer haline getirmek istiyoruz ofisi. 
Toplantıları mümkün olduğunca ofiste 
yapmaya çalışıyorum çünkü burada 
gösterebileceğimiz kaynak çok. Proje 
şantiye haline geçtikten sonra toplantılar 
inşaata geçmeli. O zaman da ofiste 
toplanmanın bir alemi kalmıyor. Esas 
üretici mekân mimarlık ofisi ile şantiyenin 
kendisidir. Bu ofiste hem fiziksel hem de 
zihinsel olarak toparlandık; ne yapıyoruz, 
neredeyiz, neler yapmışız ve ne yapmak 
istiyoruz, tüm bunları düşünüyoruz, 
cevaplar arıyoruz.



5 Tamamen yeni yerleşmelerden farklı 
olarak tarihi kent merkezlerinde yeni 
yapı mimarisi, geleneksel ve güncelin 
hassas dengesini gerektirir. Tarihi 
dokularda arsızca daha çok alan ve 
kazanç elde etmek adına o kadar çok 
bir daha geri gelmeyecek sonuçlar 
doğuran tahribat yapıldı ki, bu alanlarda 

aşırı korumacı yapım yönetmelikleri, 
çağdaş binaların uygulanmasına 
yönelik oldukça kısıtlayıcı yaklaşımlar 
içermeye başladı. Moskova’daki tarihi 
konut binalarına yapılması istenen 
restorasyon ve otel binası için de 
böyle bir durum söz konusuydu. 
mOScOw VrVKA için 

GAD, tarihi 19. yüzyıl binalarının mevcut 
geometrisine bağlı kalarak daha akıcı/
esnek, parametrik bir tasarım yaklaşımı 
benimsedi. İskeleye bağlı bir gemi 
hayal edin. Rüzgâr ve dalgalar, geminin 
rıhtıma olan uzaklığının değişmesine 

#vrvrka #moscow 
#oldtonew 
#transformation 
#transparentarchitecture 
#hospitalityarchitecture 
#docklines 
#facadedesign

neden olduğu için gemiyi bağlayan 
halatlar sarkabilir veya gerilebilir. Eğer 
rüzgâr yeterince güçlüyse, halatın 
üzerindeki baskı, halatın sarkması ve 
gerilmesiyle kendini gösterir.
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Facade concept evolution

Yaklaşık aynı dönemlerde yapılmış 
iki komşu sokağa cepheli iki tarihi 
binanın mevcut cepheleri askıya 
alındı. Binalar arasındaki kot farkı, 
cephelerin gizli geometrileri, cephe 
pattern’leri korunarak binalar arasına 
yeni bir strüktürle iç düzenleri, kat 
ilişkileri yeniden düzenlenmiş yeni 
bir yapı oturtuldu. Bu yeni yapının 
cephe pattern’i için mevcut iki binada 
olan doku, stretch edilerek birbirine 
bağlandı. Böylece mevcut binalarda 
dönemin şartları gereği daha sınırlı olan 
taze hava, gün ışığı gibi günümüzde 
artan taleplerimize cevap verebilecek 
sentez cephe dili elde edildi.
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Dialogue between old and new

Facade BFacade A

‘Dock lines’ traversing historic buildings



1861-1865 yılları arasında İstanbul 
Kuzguncuk’taki gazhane kompleksi, 
önce Osmanlı Beylerbeyi Sarayı’na, 
daha sonra şehrin Anadolu yakasında 
yer alan Boğaz çevresi yerleşim 
bölgelerinin sokak aydınlatmasında 
kullanılan havagazı ihtiyacını sağladı. 
Zamanla işlevini yitiren gazhane 
kompleksini Mülkiyeliler grup, restore 
etmeyi ve konferans, seminer, film 
gösterileri, sergiler gibi etkinlikler için 
kullanmayı önerdi.

İstanbul ve Paris’te yapılan araştırmalar 
sonucunda or i j ina l  gazhane 
kompleksinin detaylı fotoğraflarının 
olmaması sebebiyle GAZHANe 
iStANbUL, mevcut duvarların 
ve yapı kalıntılarının rölevesine ve 
birkaç siyah beyaz fotoğrafa dayanarak 
tasarlandı. 1994 yılında yapılan tespit 
ve restorasyon projesi anıtlar kurulu 
tarafından  kabul edilmiş, korunması 
gereken 1. derece sanayii yapısı 
kategorisine alınmıştır.6 

#gazhane 
#istanbul 

#redevelopment 
#restoration 

#homogeneity
#steel
#glass
#stone



222 223

Proje, tarihi meşe ağacı ve çam 
ağaçlarının bulunduğu muhteşem, 
görkemli bahçeyi titizlikle korumayı, 
mevcut duvarların ayakta kalanlarıyla 
eklenenlerin farklı bir şekilde 
kullanılmasını önerir. Tasarımın temel 
ilkeleri: 1. Bir ifade olarak, çatı dahil tüm 
yüzeylerde kullanılabilen bir kaplama 

oluşturmak. 2. Eski ve yeni pencere 
açıklıkları arasındaki ilişkileri yeniden 
yorumlamak. 

Bu temel ilkeler düşünüldüğünde, üç 
farklı tasarım alternatifi için üç ortak 
malzeme üzerinde düşünüldü. (1- Cam, 
2-Beton, 3-Metal levhalar). 

Eski gaz konteynerlerinin mevcut 
havuzları üzerine yapılacak kafeterya 
ve restoranın tasarımında, orijinal 
yapıların resmi referansları da takip 
edilerek çelik ve cam kullanılmasına 
karar verildi. GAD anıtsallık ve koruma 
fikirleri üzerinden alternatif tasarımlar, 
tarihi koruma stratejileri aradı ve cam 

yüzeyler ve pencere çerçeveleri hem 
eksik duvar parçalarını tamamlama 
hem de duvarların gerisinde kalarak 
uzun yıllar kullanılmayan hallerine 
göndermeler yapmayı hedefledi.

Model Model
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7 tpKp , Topkapı Şehir Parkı içinde 
Performans Merkezinin yanında 
yer alıyor. Proje, Şehir Parkı yakın 
çevresiyle kapsamlı bir şekilde 
değerlendirildiğinde yoğun ve güçlü 
ulaşım akslarında yer aldığı, geniş 
rekreasyon alanlarına sahip, sur koruma 
alanında yer alan ve bu özelliklerinin 
yanında yapılan ve yapılacak donatı 

alanlarıyla (Panorama Müzesi, 
Planetaryum, Kent Müzesi) daha da 
artacak bir yoğunlukla hem günlük, 
hem de turistik kullanıma cevap 
verecek ve yakın zamanda dönüşümü 
gündeme gelebilecek sanayi alanları ve 
sur içi alanlarındaki kullanıcılara hizmet 
edecek şekilde projelendirildi. 

#topkapı #istanbul 
#landscapedesign 
#recreationalspaces 
#architecturalorigami 
#architecturalmaquette
#accessibility
#diagrams 
#holisticpark
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Analysis of public spaces Part IIAnalysis of public spaces Part I

Circulation analysis

Entrance viewSection
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Şehir Parkı içindeki toplu taşıma 
bağlantı noktaları ve amfitiyatronun 
bu merkeze olan yakınlığı yaya 
sirkülasyonunu yoğunlaştırıyor. Parkın 
peyzajı ile birlikte ele alınan birimler, 
ulaşım bağlantı noktası ve amfitiyatro 
arasında yerleşerek bu iki güçlü aksa 
referans veriyor. Proje fonksiyonel 
olarak üç ana bölümden oluşuyor. Bu üç 
ana mekân kurgusu, taşıyıcı duvarların 
farklı akslarda kayarak yarat tığı 
boşluklar ve doluluklardan meydana 
geliyor. Yaratılan bu boşluklar hem 
mekânları işlevlerine göre ayrıştırıyor, 
hem de kullanıcılar için iç bahçeler ve 
iç havuzlara dönüştürüyor.

Parkın peyzajının da yeniden 
şekillenmesine referans olacak şekilde 
projelendirilen sosyal tesis, yaya ve araç 

ulaşımına olanak sağlayacak şekilde iki 
ana cepheden de giriş alıyor. Projenin 
ana ekseninde birçok ihtiyaca cevap 
verecek etkinlik salonu yer alıyor. Salonu 
yan tarafından çevreleyen iki ayrı fuaye 
istenildiğinde etkinlik salonunun iki ayrı 
organizasyonda kullanılmasına olanak 
sağlıyor. Salonun park ile buluştuğu 
noktada açık hava organizasyonlarına 
olanak sağlayacak açık terası bulunuyor. 

Etkinlik salonu ile parkı görsel 
olarak birleştiren bu teras, havuz ile 
çevrelenerek parktaki yaya aksı ile ilişkisi 
kontrol altına alındı. Projenin diğer 
ana mekânı kafeterya da ana ulaşım 
aksındaki yoğun yaya trafiğine uzanan 
açık ve kapalı teraslarıyla mevsime 
göre kullanım kolaylığı sağlıyor. 
Surlardan referans alan ana duvarlar 

View from the street level Model Studies

Functional scheme

Social facility

Garage

Shuttle garage

Performance hall

Garage
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arasında oluşturulan mekânların, ön 
ve arka cephelerinde yarı geçirgen 
bir perdeleme sistemi kurgulandı. 
Korten saç levhalardan güneş ışığının 
ultraviyole ışınlarını kontrol etmek ve iç 
mekândaki mekanik soğutma yüklerini 
düşürmek ve mahremiyeti sağlamak 
amacıyla bir cephe sistemi tasarlandı. 

Bu cephe sistemi, ana salonun 
girişlerinde sahne perdesi gibi boşluklar 
oluşturarak girişleri tanımlarken diğer 
cephelerde ise mekânların işlevlerine 
göre farklılaşıyor. Toplantı salonunun 
cephesinde açıklıklar orta alanda 
yoğunlaşırken diğer mekânlarda 
güneş ışınlarının zararlı etkisi ve görüş 
sınırlamaları dikkate alınarak işleve 
uygun olarak tasarlandı. Böylece hem 
separatör görevi gören ana duvarların 
konumlanması hem de farklılaşan cephe 
sistemiyle fonksiyonlar daha tanımlı hale 
geldi.

Konser salonu, farklı mevsimlerde 
kullanıma olanak vermek üzere kinetik 
özellikli bir tavana sahip. Uygun 
havalarda tepesi diyafram şeklinde 
açılarak hem enerji tasarrufu sağlar hem 
de gökyüzünü izlenir kılar. 

Comparison of the event spaces in Istanbul

Comparisons of globally well-known event hall blueprints
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Divan Kuruçeşme İstanbul’un en gözde 
kıyı şeridinde çekici boğaz manzarasına 
sahip bir alanda yer alıyor. İstanbul’un 
en önemli ve tarihi yerlerinden biri olan 
Kuruçeşme’de tasarlanan projenin genel 
silueti, çevre ve doğa ile uyumlu olması 
vazgeçilmez unsurlar olarak ele alındı. 
Bu kapsamda hazırlanan restorasyon 
projesinde, mevcuttaki tarihi duvarlar 
ve tarihi ağaçlar korundu. Yeni tasarımın 
özellikle boğaz siluetine katkısına önem 

verildi.   DVN KUrUceSme;   
mevcut durumda var olan yer altı 
alanları, sarnıçlar, istinat duvarları, 
sahil kotundan üst kotlara doğru 
oluşturulmuş teras bahçeleri olduğu 
gibi korunmakla birlikte, yeni bir 
tonoz kümesi şeklinde biçimlendirildi. 
Davetlerin gerçekleştirildiği yaklaşık 
1000 kişilik çok amaçlı salon mevcut 
doku içine yerleştirildi.

8 

#divankurucesme 
#istanbul #bosphorus 

#bosphorusview 
#bosphorusbuilding 

#historicaltexture 
#semitransparent #eventhall 

#roofterrace #steelglass 
#dynamicarchitecture
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Working Model

Canopy morphology

Gerekli hizmet mekânları ve deniz 
seviyesi altına yerleştirilen iki otopark 
katı da bu kapsamda projede yer alıyor. 
Etkinlikler sırasında işlek cadde araba 
trafiğini engellememek adına içeriye 
alınan davetli ve ziyaretçileri indirme 
bindirme alanı, lobby, lounge, kokteyl, 
kabul, sergi alanı, özel toplantı salonları 
yer alıyor. Kazılar sırasında bu bahçelerin 
kullanıcısı olan komşu iki yalıya ait bir 
hamam ve bazı müştemilat kalıntıları 
bulunmuş, bunlar da hem mevcut 
kotlarında hem de diğer teraslarda 
açık sergilenmek üzere korumaya 
alınmış, temel izleri giriş katındaki 
kabul salonunda yerinde dökme 
terazzo zeminde farklı renklerle ifade 
edilmiştir. Gerekli hizmet mekânları 
ve deniz seviyesi altına yerleştirilen iki 
otopark katı da bu kapsamda projede 
yer alıyor. Divan Kuruçeşme’de, özgün 

duvar ve tonoz gibi elemanların ifadesi 
ve çevreden algılanışının korunmasına 
özen gösterildi. Ayrıca bu elemanlar 
yeni işlevin parçası haline getirilerek, 
aktif olarak korunmaları öngörüldü. 
Büyük etkinlik alanı tasarlanırken 
kütle olarak, mevcut tarihi duvarların 
oranlarından yola çıkıldı. Mevcut 
duvarlar gerek iç mekânda gerek dış 
mekân tasarımlarında vurgulanarak 
tasarımın bir parçası haline getirildi. 
Teknik alanların çatıları yeşil dokunun 
sürekliliğini devam ettirmek adına yer 
yer yeşil teras olarak tasarlandı. Çatı 
örtüsü arasındaki aydınlık pencereleri 
ile gün ışığı etkinlik alanı içine alınmaya 
çalışıldı. İç mekân çatı örtüsünde ahşap, 
akustik dengelemeyi sağlar. Kullanılan 
malzemelerin sürdürülebilir, kazılarda 
çıkan ya da eski duvarlardan devşirilen 
yerli malzeme olmasına özen gösterildi.  



Facade facing Bosphorus
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Construction site Staircase
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Honeymoon suite floor plan

Honeymoon suite

Honeymoon suite floor plan

Honeymoon suite
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Drop-off and entry floor

Ballroom and terrace floor



cAppADOciA KepeZ 
otel ve yaşam projesinin bulunduğu 
coğrafya, dünya çapında en şaşırtıcı 
peyzaja sahip yerlerden biridir. Bu 
coğrafi, jeolojik ve tarihi bağlamı en saf 
haliyle mimari ve planlama için hareket 
noktası olarak ele alan ve kavramsal 

bir yaklaşımla tasarlanan Kapadokya 
Kepez, topoğrafya ve peyzajla etkileşim 
içinde olan boşluklar ve kütleler 
yaratarak ziyaretçilerin hayal gücünü 
harekete geçiren benzersiz formlar 
üretmektedir.

9 
#cappadocia #kepez  #nevsehir  

#poetinrocks #topographicdesign 
#historicalsite #hospitality #residential 

#retail #cappadociatexture 
#carvearchitecture 

#morphologicalarchitecture 
#naturalarchitecture
# hybridarchitecture
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Proje alanı, Kepez’in yeni başlatılan 
arkeolojik kazı bölgesinde yer almakta. 
İki yönlü tasarım stratejisi, bir yanda 
arkeolojik mirası korumayı, diğer 
yanda alanın mirasından öğrenmeyi, 
ondan ilham almayı arzuluyor. Bu 
şekilde tasarım, eski çağlarda bu eşsiz 

mekânları nasıl yarattıklarını, bu bilginin 
biçimsel ve jeolojik düzeyde eski ve yeni 
ara kesitinde tasarlanan bir mekânda 
bize nasıl rehberlik edebileceğini 
merkeze alıyor. Sondajlarda ortaya çıkan 
termal sıcak su hem günlük kullanımda 
büyük bir lagoon olarak tasarlanan 

büyük havuzda hem de genel ısıtma 
soğutmada, hatta ihtiyaç olan elektrik 
enerjisi elde etmede kullanılacak. 

Sıcak ve sağlıklı suyun değişik ısılarda 
lagoon, spa, hamam havuzları gibi 
değişik mekânlarda kullanımı su, toprak 

ve ateşin keyifli birleşimi kullanıcılara ve 
burada yaşayacak olanlara zamansız 
bir deneyim sunacak. Oyularak elde 
edilmiş mekânlarla buradan çıkan taş 
kütlelerini üst üste koyarak inşa edilmiş 
yeni mekânların kontrastı, mimarinin 
tasarımında en önemli unsur olarak 

248 249

lounge

spa

restaurant
 town

vineyard

event space

receptionhotel 
rooms

Zoning Masterplan

SectionSection



Sketches by Gokhan Avcioglu

karşımıza çıkıyor.

Tarih: Antik çağlara uzanan geçmişi ile 
Türkiye’nin merkezinde konumlanan 
Kapadokya önemli tarihi merkezlerden 
biridir. Sahip olduğu peyzajın özgün 
jeolojisi ve coğrafyası, Kapadokya’daki 
yerleşim türlerinin ortaya çıkmasında, 
şekillenmesinde etkili olmuştur. Binlerce 
yıldır yıpranan yumuşak taş, Türkiye’nin 
merkezinde şekillenen medeniyetler 
ve Kapadokya ile özdeşleşen ikonik bir 
şekil haline gelmiştir.

Kapadokya Roma döneminde, erken 
Hıristiyanlık için dini zulümden kaçış 

ve sığınak olmuştur. Erken Hıristiyan 
uygarlığının arkeolojik incelemesine 
göre, yerin içinde, altında bölgede 
yaklaşık 3000 civarında bulunan birçok 
taş kilise ve şapel biçimindeki taş evler, 
dini ritüeller için özellikle boşluklarla 
geniş yer altı şehirlerinin ağları olarak 
sığınak alanları haline geldi. Din ve 
konutun bu birleşimi, yerin içinde, 
altında yer alan açık ve kapalı mimari, 
boşluklar ve kütleler sistemi üretti; eşsiz 
ve miras olarak büyük önem taşıyan, 
bir kültürel miras ve turizm alanı olarak 
kullanımı açısından da günümüzde 
oldukça özgün bir mimari ve jeoloji 
morfolojisi.

Doğa: Kapadokya’nın orijinal fiziksel 
karakteri ile doğal tarihi, yakınlardaki 
volkanlardan çıkan püskürmelerin tüm 
bölgeyi kapladığı ve başta bazalt olmak 
üzere diğer kayaların da jeolojisini 
oluşturarak otuz milyon yıl öncesine 
kadar uzanmaktadır. Binlerce yıllık 
erozyonla tüf haline dönüşen yumuşak 
eskimiş tüf, günümüze ulaşan sayısız sivri 
uçlu peri bacalarının ikonik halini alarak 
bölgenin görsel kimliği haline gelmiştir. 
GAD tasarımlarında bu jeolojiyi, bacaları 
ve mağara evlerini otel ve eğlence projesi 
olan Cappadocia Kepez’in mimarisi için 
bir çıkış noktası olarak kabul etmiştir. Bu 
şekilde tasarım, bağlamı, doğayla ilişki 
kurmaya yönelik işlevsel ve yerleşimsel 
stratejilerle peyzaj ve yapının bir melezi 
olarak kavramsallaştırmaya odaklanır.

Arazi, Kepez’in yeni başlatılan arkeolojik 
kazı bölgesinde yer alıyor. Tasarım 
stratejisi, arkeolojik mirastan ve 
buradaki araştırmalardan türetilmiştir 
ve araştırmaları orada bulunan antik 
ve arkaik mekânsal bilgiyle bir çıkış, 
bağlantı noktası olarak kullanır. İklimi 
ve işlevsel ihtiyaçları optimize eden 
insan yerleşim yerleri olan mikro iklim 
kavramı, GAD’ın tasarımının daha geniş 
bir kentsel stratejisi haline gelmiştir. 
Bu strateji, otelin çağdaş programatik 
ihtiyaçlarına, binanın eğlence ve uzun 
süreli konaklama konut işlevine, aynı 
zamanda kritik bir şekilde, yeni bir 
doğa deneyimi olarak yeni ziyaretçilerin 
ihtiyaçlarına uygulanmıştır.
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3D printed modelSketches by Gokhan Avcioglu
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View from the valley
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Cave suite no:4

Cave suite no:2

Cave suite no:1

Cave suite no:3

Hotel room interiors
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Hotel room interiors



10 
#cappadocia 
#nevsehir #avanos 
#historicaltexture 
#doubleskinfacade 
#undergroundarchitecture 
#interiordesign 
#carvearchitecture 
#hybridarchitecture

Nevşehir Merkezi, Taşocakları bölgesi, 
Türkmenlik mevkiinde yer alan proje 
sahasının, çevresel dokuya zarar 
veren madencilik ruhsatının iptal 
edilmesinin ardından, alanı koruma 
ve kullanım amacıyla turizm odaklı 
projelendirilmesine karar verilmiştir.  
Bu bir geri dönüş, yeniden kazanım 
hikayesidir.

Projelendirme başvurusu esnasında, 
henüz taş ocağı olarak kesilmemiş 
alanlarda arkeolojik sit alanları tespit 
edilmiş, alanın en üst kotunda ise 
Koruma Kurulu arkeologları tarafından 
Kapadokya’da nadiren görülen Şaman 

Sunak yapısı keşfedilerek koruma 
altına alınmıştır. Alanının kendine özgü 
fiziksel dokusu, tarihi sit alanları ve alan 
içinde yapılan araştırmalarda ortaya 
çıkan termal suyun varlığı projenin 
şekillenmesindeki temel unsurlar 
oldu. cAppADOciA SpA 
HOteL hem alanın coğrafyasına 
ait fiziksel ve kültürel veriler kullanılarak 
‘yerin’ bir parçası olması hem de kendi 
içinde yarattığı özel doku ve kurgu ile 
kendi bağlamını yaratması hedeflendi. 
Proje kurgusunda doğal olan ile yeni 
olanın arasındaki sınırların yok edilerek 
birbiri içine geçmesi hedeflendi. 
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CONCEPT DESIGN BY GAD ARCHITECTURE

Magara Oda Yerlesim Seması
METHODOLOJI

CONCEPT DESIGN BY GAD ARCHITECTURE

METHODOLOJI II

CONCEPT DESIGN BY GAD ARCHITECTURE

Magara Odalar Yerlesim Seması
METHODOLOJI

Working by sections

Step by step working on negative spaces

Facade typology
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Proje, kaya oyma (mağara) yapılaşmasının 
el verdiği şekilde üç ayrı bölge olarak 
kurgulandı.

I. Bölge, arazinin taş ocağı olarak 
kullanıldığı dönemde tahribata uğramış 
kaya yamaçlarının doğu aksına oturan 
otel girişi, lobby ve yatırımcı Indigo 
Grup’un özel koleksiyonu olan yöreye 
özgü Dokuma Halıları Müzesi’nden 
oluşuyor.

Kaya oyma yapılaşmasının el verdiği 
derinlik ve yüksekliklere bağlı kalınarak, 
plan kurgusu ana bir mafsal ve bu 
mafsala takılı birbiriyle ilişkili mağara 
mekânlardan meydana geliyor.

II. Bölge ise, I. Bölgedeki otel lobbysine 
bağlı ikinci bir kol ve bu kola takılı mağara 
otel odalarından oluşuyor. Oluşturulan 
bu II. Bölge ve dolaşım hattı, mekânları 
birbirine bağlarken kaya doğal dokusu 
ile iç içe geçerek yer yer tepe ışıklıklarla 

yer yer de dış mekâna açılarak sürprizli 
bir görsel büyü yaratıyor.

II. Bölgenin sonunda, arazinin taş ocağı 
olarak kullanıldığı dönemde tahribata 
uğramış kaya yamacının batı aksına 
ulaşılıyor. Bu aksın ulaştığı noktada 
çıkan termal su ve arazideki doğal 
setlemeler, Spa ve Doğal Lagoon 
kurgusunu güçlendiriyor.

Nevşehir Uçhisar manzarasına açılan III. 
Bölge ise, kaya oyma negatif birimler 
ve bu oyma sonucu elde edilen doğal 
taşlarla kurgulanan pozitif birimlerin 
‘hibrit’ ve ‘parçalı’ şekilde araziye 
yerleşmesiyle kurgulandı.

Projenin farklı bölgelerdeki, farklı ölçek 
ve mekânsal özelliklere sahip tüm 
birimleri tasarlanırken mevcut doku ile 
hemhal olup oranın bir parçası olmasının 
yanı sıra kendine özgü kurgusunu da 
koruması hedeflendi.

Masterplan Facade typology

Termal/Sağlik/Deneyim: Giderek 
genişleyen bir küresel kültür için 
yeni deneyimlere ihtiyaç duyulan 
dönemdeyiz. Özellikle, bu anlamda, 
Cappadocia Spa Hotel tasarımı, çevre 
ve ekolojik etki ile doğanın insan 
etkileşimi ve konforu konusunda ilgi 
çekici deneyimler sunar. Bu proje, 
doğal kaplıcalar olan termal kaplıcaları 
oluşturmak için yer altı suyunun 
jeotermal bir enerji kaynağı olduğu 
yerlerde sürdürülebilir bir çözümdür. 
GAD’ın tasarımı için su, mimaride 
sembol olarak görülmesi gereken 

önemli bir doğal kaynaktır. Bu nedenle 
su, sembolik ve mekânsal etkisi olan 
görünür bir özellik olarak kullanıldı. 
Bu havuzlarda, Kapadokya’nın yüksek 
platosunun kuru havası ile ziyaretçilerin 
yüzebilecekleri doğal jeotermal yer altı 
sularının birleşimi ile sağlıklı bir mikro 
iklim yaratıldı. Dahası, GAD’ın tasarımı, 
bu havuzu, büyük ölçeğinde bölgeye 
özgü, ancak tasarım fikrinin merkezinde 
yer alan sağlık ve esenlik deneyimine 
değerli bir katkı olan bir dış kamusal 
alan özelliği haline getirdi.
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RestaurantSpaThermal pool

Thermal pool
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Hotel room interiors
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View towards the terrace and the pool

A variation of the ceiling design

View towards Cappadocia

View from the pool



Continuity with Modern Period 
Habits & Formulas

Late Modern

90 ° degree

Modern Late

less is more

less  is a bore

¥€$ is more

90 degree addiction

Corner vs Cornerless

Greek vs Roman

Northern abstraction vs Southern abstraction 

Nordic vs Mediterranean

Phenomenon vs abstraction
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Kamusal alanda sık karşılaştığımız 
vandalizm mağduriyetine karşı, sağlam 
malzemelerle donatılan Kadıköy 
Parkı Kamusal Tuvaleti, içinde yer 
aldığı Kadıköy Parkı’na 1996 yılında 
dahil oldu. Dayanıklılığın yanı sıra 
aydınlatma ve estetik değerlerin 
de göz önünde bulundurulduğu, 
KADiKOY pUbLic pArK 
FAciLitieS çevredeki mevcut 
yapılar ve alışkanlıklara referans 
alarak, onları daha iyi tanımlamayı 
amaçlamaktadır. Projenin ana hedefi, 
önemsiz bir geçiş yolunu hatıralar 
uyandıracak bir yere çevirmektir. 

#kadikoy
#istanbul

#publicparkfacilities 
#public

#landscape
#greenarchitecture

#underground
#wc
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Bir kubbeyi tersine çevirerek ve yere 
kazınmış kübik bir hacim üstüne 
yerleştirilmiştir. Bu tür işlevleri inşa etme 
gelenekleri inşaat sürecinde baştan 
düşünüldü ve tasarımın her açısına 
yapısal ayrıntılar eklendi. Dayanıklı, 
steril ve hijyen malzemeler çıplak 
beton, paslanmaz çelik, granit, cam 
yeraltı tesislerinin temizlik koşullarına 
uygunluk göstermesi için seçildi. Her 
türlü kamu binasında olduğu gibi, 
mimarlar kadar yapı sahiplerinin de 
ana endişesi vandalizmdir. Bu olayların 
en çok erkekler tuvaletinde meydana 
gelmesi şaşırtıcı değildir. 

Beton duvarlar tehlike altında iken, 
vandalizmin en az tahribatı gösterdiği 
malzeme paslanmaz çeliktir. Bu 
nedenle de paslanmaz çelik kabinlerin 
sadece satine mat cilalarında yüzeysel 
bozulmalar olmaktadır. 

Dayanıklı malzemeler kullanıldığında 
bu vandalizmi yapanlar hareketlerine 
dikkat etmek zorunda kaldığından, 
projede en sağlam malzemeler tercih 
edildi. Konsept geliştirme ve inşaat 
sürecinde yapı elemanları, materyaller 
proje ekibinin kafa yorduğu önemli 
konular oldu. Siyah granit zemin ve blok 

beton duvarlar arasındaki geçiş, duvarın 
etrafına yerleştirilen beyaz çakıllarla 
elde edildi. Gün ışığı açıları ve 24 saat 
aydınlatma binanın şekli üzerinde etkili 
oldu. Geceleri tersine içerideki yapay 
ışık çeperlerden parka taşmakta. Yapı 
1996 yılında Mimarlar Odası tarafından 
verilen en iyi yapı ödülünü aldı.
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trUmp cADDe, içinde 
meydanı, sokakları ve rekreasyon 
alanları olan küçük bir köy alışveriş 
meydan modeli olarak tasarlandı ve 
klişeleşmiş AVM kalıplarının dışında 
bir deneyim sunmakta. Trump Towers 
Mall’un çatı terasında birbirinden farklı, 
içlerinde butik, dükkân ve restoranların 
yer aldığı 25 ayrı konteyner mekânın 

bir araya geldiği yeni bir konsept olan 
Trump Cadde projesinde tercih edilen 
modüller, açık hava konseptinin en 
önemli elamanı olarak indoor-outdoor 
ilişkisini tanımlamakta ve bunu da aynı 
meydanlara açılarak, bazen kendi özel 
terasları ile farklılaşarak uyumlu bir 
şekilde gerçekleştirmektedir. 

12 

#trumpcadde 
#istanbul
#boxes
#modular
#container 
#commercial 
#commercialinterest
#containerarchitecture
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Vendor modules

Giriş katında yer alan 18 dükkân ve 
restoran çeşitli açılarla birbirini kesen 
veya ayrışan sokakların meydanlarla 
buluşmaları, ziyaretçilerin dinamik, 
hareketli bir panorama içinde 
dolaşmalarını sağlamaktadır. Üst kat 
ise farklı noktalardan yapılan geçişler 
ile bu yoğunluğu dengeleyen daha fazla 
peyzaj ve teras alanına sahip 7 dükkân 
ve restorandan oluşmaktadır.

Mimari konsept ve iç mekân tasarımı 
birlikte çalışılan ve bütüncül bir 
yaklaşımla ele alınan proje, bu anlamda 
mevcut yapıya da ek olarak yapılan 
yürüyen merdivenlerle bağlanarak 
ve external inşa edildi. Pratik, hızlı ve 
hafif bir çözüm sunacak şekilde çelik 
ve hafif sistemler ile birlikte hareketli, 
kolay dönüşebilir cephe sistemleri 
kullanıldı. Üniteler 15 m2’den 90 m2’ye 
kadar değişen taban alanlarına ve bu 
alanlara ek olarak kış bahçeleri, açık, 
yarı açık teras alanları hava koşullarına 
göre istenilen konforu sağlamak üzere 
tasarlandı. Meydan genç grupların 
per formanslarına yönelik canlı 
konserlere ev sahipliği yapmaktadır.

Bu işlevlere dayalı inşaat materyali olarak 
hafiflik, mevcutta alışveriş merkezi 
olarak işleyen bir yapının çatısının kısa 
bir zamanda inşa edilmesi, pratiklik 
gibi nedenlerle taşımacılıkta kullanılan 
atıl konteynerlerlerin kullanılmasına 
karar verilmiş, konteyner ölçülerinin 
yeterli olmadığı büyüklükler için aynı 
teknik kullanılarak konteynerleştirilmiş 
prefabrik oda mekânlar tasarlanıp 
konteyner üreticilerine ürettirilmiş ve 
inşaat sahasına taşındı.

Konteyner kullanımını ilgi çekici bulan, 
atık değerlendirme arzusuna sahip 
tasarımcı ve mimarlar, tasarımlarında 
konteyner kullanımına giderek daha 
çok ilgi duymaya başladı. Konteyner 
kullanımı, sınırlı bir süreçte kısa süreli 
alan çözümlerinin gerekli olduğu 
durumlarda kullanım için ideal bir 
çözümdür. Mimariye sağladığı esnek 
ve mobil bina sistemi avantajları ile 
genellikle geçici binaların tasarımında 
kullanılır. Kısa vadeli kullanım süresi, 
konteynerin bir inşaat modülü olarak 
etkin bir şekilde kullanılabileceği 
anlamına gelir. Tüm bunlara rağmen, 
bazı mevcut konteyner mimarisi 
örnekleri, karmaşık mimari çözümlerin 

mümkün olduğunu göstermektedir. 
Kullanım, uygulama türünü ve dolayısıyla 
mimari tasarımı önemli ölçüde etkiler. 
Doğrudan kullanıma bağlı olan planlı 
hizmet ömrü gibi düşük maliyet de 
belirleyici bir rol oynar. Bir yapı modülü 
olarak konteyner artık toplu bir ürün 
olarak değil, tek seferlik, bireysel, 
benzersiz ve hatasız bir ürün olarak 
karşımıza çıkar.

Konteyner mimarisi örnekleri, profili 
ve aynı zamanda mimaride kullanım 
aralığını netleştiren kullanımlara göre bir 
sınıflandırmaya izin verir. Kamu binaları, 
ofis binaları, geçici konut birimleri veya 
konut uzantıları arasında bir ayrım vardır. 
Kalıcı yaşam alanı olarak kullanım, 

özellikle ılıman ve kuru bir iklimin olduğu 
ve ısı, nem korumasının birincil öneme 
sahip olmadığı yerlerde faydalıdır. 
Kısa vadeli alan gereksinimlerini 
işlevsel olarak karşılayan binalar için, 
mimarinin tasarımı, bina modülünün 
seçiminde oldukça ikincil bir rol 
oynar. Ticari sektörde, etkinliklerde, 
kamusal alanlardaki enstalasyonlarda 
veya konteynerli sanat projelerinde, 
bir görüntü oluşturmak için özellikle 
yük konteynerine eklenen çağrışım 
etkisi kullanılır: görüntüsü, konteynere 
uygulanarak ürün veya etkinlik 
kurumsal bir mimariye dönüştürülür. 
Sosyal projeler, konteynerin ucuza 
alınmasından da yararlanır (Düşük 
Bütçeli Mimari).
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« Higher accessibility »   « More surface area »  « Unique spaces »

Plan of the rooftop

Conceptual diagram

Bu mimarinin özel bir şekli olarak, 
konvansiyonel bir şekilde inşa edilmiş, 
ancak bir inşaat konteynerinin veya 
inşaat konteyner sisteminin estetik 
ve yapısal özelliklerine sahip olan 
replika konteyner de ayrı bir sınıftır. 
Bunlar, yalnızca geçici olanı öneren 
bir yapı türünden mimari alıntılardır. 
Aslında, ‘simüle edilmiş konteynerin’ 
bu formu, prefabrikasyon artık gerekli 
olmadığından, ekonomik ve yapıcı bir 
bakış açısından daha az etkilidir.

İnşaatta, konteyner evrensel olarak 
uygulanabilir bir inşaat modülü olarak 
görünür. Farklı tasarım ve kullanımlara 
izin verdiği için amaca yönelik işlevsel 
binalardan deneysel ve mimari açıdan 
sofistike özel çözümlere kadar uzanan 
çok geniş bir kullanım alanı vardır.

Mimari tasarıma genellikle ara yapısal 
çözümlerde ikincil bir rol verilir. Yapı 
taşlarının sık sık tekrarlanması, mimaride 
monotonluk ve anonimleşme riski 
yaratır. Konteyner mimarisi örneklerinde 
kentsel planlama konularının da 
genellikle ihmal edildiği görülmektedir. 
Kısa süreli alan gereksinimi genellikle 
acil durumlarda insanlar için geçici 
çözümler gerektiren durumlara bağlı 
olduğundan, konteynerli yapılar 
geçmişten gelen olumsuz bir imaja 
sahiptir ve bu imaj, eksikliklerle daha 
da kötüleşmiştir. 

Trump Cadde Projesi’nin inşai 
yöntemlere ilgi duyan ve konteyneri 
kullanmak isteyen insanlar için bir rehber 
olacağını umuyoruz.
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View from food court

Section

View from food court

Container Atlas: Handbuch der Container Architektur

Son yıllarda taşımacılığın bütün dünyada yoğunlaşması ile konteyner sayısı arttı ve kul-
lanımı yaygınlaştı. Taşınacak malların hızlıca ve daha kolay şekilde toplanması, taşın-
masında kullanılan yük konteynerleri, geçtiğimiz yüzyılda taşımacılıkta devrim yaratmıştır. 
Yük konteynerlerinin gelmesiyle liman veya gemi vinçlerine gerek duymadan konteyner 
gemileri ve terminalleri aracılığıyla yükleme ve boşaltma işlemleri gerçekleştirilebilmek-
tedir. 20.yüzyılda başlayan’ The Container Revolution’ günümüzde Antarktika’dan tropikal 
yağmur ormanlarına kadar dünya çapında yayılmıştır.

Konteyner taşımacılığının mucidi Malcolm McLean, ilk kez 1937’de New Jersey’deki Hobo-
ken limanında gemilerin saatler süren yükleme ve boşaltma süresini beklerken, bir nakliye 
şirketi sahibi olarak boşa geçen her saatin ona daha fazla paraya mal olduğu düşüncesiyle 
yirminci yüzyılın ikinci yarısında ulaşım ve uluslararası ticareti kökten değiştirecek nakliye 
konteyneri fikrini buldu; 1956 yılında günümüz standartlarındaki ilk ticari deniz taşımacılığı 
da yine McLean tarafından yapılmıştır.

Aynı zamanda, ordu da konteynerin yaygın olarak kullanılmasında kilit bir role sahiptir. 
İkinci Dünya Savaşı kadar erken bir tarihte, ABD Ordusu kriz bölgelerindeki büyük lojistik 
problemlerle başa çıkmak için dikdörtgen formunda konteynerler kullanmıştır.

Standart konteyner, özel profillere ve taşıyıcı duvarlara sahip çelik bir yapıdan oluşur. 
Bugün, bu çelik kaplar esas olarak daha yavaş paslanan corten çeliğinden yapılmıştır. 
Bununla birlikte, örneğin yük taşımayan ahşap duvar panelli kaplar (kontrplak kaplar), 
alüminyum kaplar (ağırlığın yarısı, iki katı fiyat) veya daha yakın zamanda, daha sonra yük 
taşıma özelliğine sahip plastik kaplar gibi başka tasarımlar da vardır. 





Bodrum’un eşsiz koylarından Cennet 
Koy’da bulunan  mANDAriN 
OrieNtAL HOteL & 
reSiDeNceS, Konut, otel, 
rekreasyon alanları ve koruma altındaki 
yeşil alanlarıyla 600 dönümlük bir alana 
kuruldu. Projenin başlıca amaçlarından 
birisi; bölgede sadece yaz mevsiminde 
değil, tüm yıl bir yaşam önerisi sunmak.13 

#mandarinoriental 
#bodrum 
#hotel #seaview 
#hospitality 
#residences 
#landscape 
#resort 
#camouflage 
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Site analysis

View from sea

Site plan

Mandarin Oriental pandemi 
sonrası en çok kullanılan ve 
ziyaret edilen yerlerden biri 
oldu. GAD Bodrum’da hayatın 
tüm mevsimlere yayılacağını 
düşünerek, bu doğrultuda 
farklı fonksiyonları bir araya 
getirmiş ve kullanıcıların tüm 
yıl yararlanabileceği bir alan 
yarattı.

Proje 120 odalı otel ve 
kum plaj, 98 özel villa, 200 
apartman ünitesinden oluşan 
ve iki koyu kullanan orman 
içinde yerleşmiş bir köydür. 
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Villa 2 basement floor Villa 2 ground floor

Villa 1 basement floor

Villa 3 basement floor Villa 3 ground floor

Villa 1 ground floor

Main hotel 

Typical villa Study models



Helenis t ik ,  Roma ve Osmanlı 
dönemlerini kapsayan üç bin yılı aşkın 
bir geçmişe sahip, Ege, Akdeniz ticaret 
limanı yerleşimi olan Bodrum’da 
yer alan FOUr SeASONS 
SeA cLUb, başlangıçta satış ofisi 
olarak hizmet vermekte olup açılıştan 
sonra Bodrum Four Seasons Resort 
Otel’in sahil restoranı olarak kullanıldı. 

14 
#fourseasons 

#bodrum
#salesoffice 

#seaview #view 
#stone #wood 

#seaside 
#natural 

#simplicity 
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Floor plan

Tasarım fikirleri, parçaların ‘patlaması,’ 
açık havada yaşam için açık bir plan, 
pasif havalandırma ve manzara ile 
uyum üzerine odaklanmaktadır. Bunu 
başarmak, daha esnek bir tasarım 
yaratmak ve bir bütünün parçalanması 

metaforundan yola çıkarak üç ayrı 
binadan oluşan bir  ‘ev’ tasarlandı. 50-75 
m2 arasında düzenlenmiş olan her birim, 
aralarında dar bir boşluk bırakılarak ve 
bir koridorla birbirine bitişik olarak inşa 
edilmiştir.
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Sections



#montrose 
#montenegro 

#resort #hospitality 
#residential #hotel 

#topography 
#climate  #view 

#seaview #hillside
#environment

Montenegro, Bizans Dönemi’nden 
Osmanlı dönemi ve günümüze kadar, 
her zaman kültür varlıklarının bulunduğu 
bir ülke oldu. mONtrOSe 
reSOrt HOteL ülkenin 
günümüzdeki beklentilerini temsil 
etmeyi amaçlar. Kotor Körfezi’nin 
girişinde konumlanan proje, Adriyatik 
Denizi ve bu noktadan geçen ziyaretçiler 
üzerinde ilk etkiyi inşa etmekte.

Proje Nas Dom, Strmo Selo ve Jedina 
Luka olmak üzere üç ana bölgeden 
oluşmakta. Dom, uçsuz bucaksız deniz 
manzaraları, sosyal etkileşim alanları, 
yenilebilir bahçeler ve avlulara sahip bir 

köy meydanıdır. Burada misafirler nefes 
kesici günbatımlarının aydınlattığı sahil 
şeridinin bütün manzarasına hakimdir. 
Köy meydanının kapsayıcılığından ve 
canlılığından etkilenen Dom, Adriyatik 
yaşam tarzını kucaklar ve yaratıcı 
bağlantılar, yemek için ortam sağlar. 
Strmo Selo, samimiyet, mahremiyet, 
inziva, güvenlik ve tek başınalık/
seçkinlik yaratmak için tasarlanmış bir 
yamaç köyüdür. Dom’un aşağısında 
konumlanan Yamaç Köyü, misafirlerin 
doğa ile duyusal deneyimler yaşamasına 
olanak verir. Narenciye bahçeleri, 
mimoza ağaçları ve zeytinlikler ile iç içe 
olan Akdeniz esintilerinin hissedildiği 

15 
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Terrace

misafir odaları deniz manzaralıdır. 
Projenin sosyal yaşam tarzına uygun 
tasarlanan özel bir marina olan Jedina 
Luka ise muhteşem Adriyatik kıyısını 
görme ve kıyı boyunca görünme fırsatı 
sağlar.

İç-dış sınırlarının bulanıklaşması ile 
Montrose Villaları’nın üst katlarında 
özel alanlar, alt katlarında ise kıyı 
yaşamına uygun olarak tasarlanan ve 
terasa açılan, bağlanan yaşam, eğlence 
alanları bulunur. Bina ihtiyaca göre 
daha fazla yatak odası eklenebilecek 
ve cephelerde eğlenceli varyasyonlar 
yaratacak şekilde tasarlandı. Aynı 
zamanda binanın tümünün topoğrafyayı 
en etkin şekilde kullanması havuz ve 
terasta mahremiyet sağlamaya da 
yardımcı olur. Bin yıllık malzemeleri 
modern uygulama yöntemleriyle 
kullanarak bölgenin ruhunu yakalayan 
mimari bir deneyim…

Projedeki konutlarda, görsel çeşitlilik 
ve sakinliğe öncelik veren ilginç alanlar 
yaratmak amacıyla hacim ve malzeme 
oyunları yapıldı. Sofistike ortamlar 
sağlamak ve kullanıcılar için kalıcı anılar 
yaratmak amacıyla yerel taş ve doğal 
ahşap birlikte kullanıldı.

Projenin merkezinde keyifli anların 
samimiyetini ve konforunu yansıtan 
otel yer alıyor. Bu projede Karadağ’ın 
tarihi, zengin kültürü ve dokusu güncel 
ihtiyaçlarla birleşiyor. Eğimli topoğrafya 
kullanılarak tasarlandığı ve tüm misafir 
odalarında bulunan ayarlanabilir güneş 
kırıcılar sayesinde güneş ve rüzgâr 
kontrolü sağlanmaktadır. Araziye 
denizden ve iki yönden de karadan 
bağlantı vardır. Misafir odalarının 
düzenleri ve planları da organik 
zarafet, huzur ve eşsiz manzaraların 
tadını çıkarmaya olanak veren çevreler 
yaratma amacıyla alışıldık kavramların 
dışına çıkar. 

Main building

Condominiums
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Social club and seaside restaurant

Standard room Executive suite Ritz-Carlton suite, ground floor Ritz-Carlton suite, upper floor
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#pinarlogistics
#istanbul
#PNR
#doubleskin
#industrial
#facade
#steel
#stone

piNAr LOGiSticS,  Esenyurt 
İstanbul’da bulunmaktadır. Bir lojistik 
merkezinin amacı olan depolama, 
nakliye gibi işlevlerle sınırlı kalmayıp aynı 
zamanda Pınar Grubu için bir merkez 

ofistir. Pınar Lojistik Merkezi, ticari 
birimleri sınırlı özellikte üretim alanları, 
farklı ısıda ürün depolama, laboratuvar, 
ürünlerin profesyonel kullanıcılara 
tanıtımının yapılacağı büyük bir mutfak 
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meydan gelmektedir. Gelecekte ihtiyaca 
göre farklı esneklikler sağlayacak bir 
çözüm olarak Marmara Depremi sonrası 
hesaplama yöntemleri ve kapasite 
kabulleri ciddi şekilde gözden geçirilen, 
bağlantı detayları kuvvetlendirilen ön 
germe prefabrik kolon, kiriş, döşeme 
sistemleri kullanılmış bu aynı zamanda 
inşaat sürecini de hızlandırmıştır. Böylece 
elde edilen geniş açıklıklar depolama ve 
diğer fonksiyonlar için avantaj olarak iş 
performansını arttırmıştır.

Yapının görünen cephesi, tamamıyla 
camlarla donatılmış olan ana cephenin 
önünde bulunup, grubun çok yönlü 
işlevsel özelliklerini yansıtmaktadır. 
Bina işlevlerinden esinlenilerek 
tasarlanan bu 2. cephe, beş ayrı 
modülün bina boyunca tekrarlanmasıyla 
oluşmaktadır. Bu tasarımın beş farklı 
modülle gerçekleşmesi aynı zamanda 
da fabrikasyon maliyetini de büyük 
miktarda azaltmıştır.

Bu sistem sadece binayı istenmeyen 
güneş ışınlarından korumakla kalmayıp, 
aynı zamanda, Pınar Lojistik Merkezi’ni 
temsil eden bir kütle haline gelmiştir. 

Cepheye yerleştirilmiş olan yeşil bitkiler 
sürekli devam eden cephe modüllerini 
canlandırıp içeri alanlarda bulunan 
avlularla direkt bir ilişki kurmakla 
kalmayıp aynı zamanda da karbon 
emisyonunu azaltmakta yardımcı 
olmaktadır.

Görünen asma cephe modeli arkasında 
taşıyıcı grid ve diğer unsurları yer yer 
açıkta gösteren ve kaplama yüzeyden 
geriye doğru giderek bütün parçaların 
nasıl bir araya geldiğini ifade eden 
bitmiş ve bitmemişlik duygusu arasında 
bir yerde sonlandırılmıştır.

Pınar teknik altyapı ve optimizasyon 
başarısı ile kendi üretimleri dışında 
başka markaların da depolaması ve 
dağıtımını yapmaktadır.

FacadeModel study
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Model study

Circulation diagram



17 #balmumcu
#istanbul 

#residential 
#citylife 

#smartbuilding
#sustainable

#urban
#mixed-use

Proje alanı İstanbul’daki şehrin en 
çekici yerleşimlerden biri konumunda, 
Boğaziçi’ne tepelerden birinden 
bakmaktadır. Proje alanının yakınındaki 
arkeolojik alanda, Bronz, Demir 
Çağlarından kalma yerleşimler ve 
Osmanlı Dönemine ait olan günümüzde 

ise müze olarak kullanılan arkeolojik 
ve tarihi saraylar bölgesine komşudur.  
NiSqUe bALmUmcU, 
İstanbul’un en önemli ve merkezi 
bölgesinde yer alan deneysel bir tasarım 
projesidir. 
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Design process

Facade design

(Eyvan) balkonun erken dönem hallerine 
benzerlikler taşır. Balkon, Renaissance, 
Baroque, Roccoco, Artnouveau, de 
Stijl, Artdeco, Bauhaus, Late Modern, 
Organic, Parametric, Post Pandemic 
yaşam kriterlerinden, alışkanlıklardan, 
tasarım modalarından yola çıkarak 
bütün dönemleri kendi kriterleri 
içinde hissetmemize yarayan mimari 
tanımlama ve vurgu etkisi üstlenen 
elemandır. İklime göre çeşitlilik gösterir. 
Bu, yapının içinden ulaşılan tanımlı yarı 
açık alan; ışık-gölge, doluluk-boşluk 
oranları ve etkileriyle kütleye derinlik 
kazandırır. Çevresindeki ticari ve eğitim 
fonksiyonlarını birleştirerek kullanıcıların 
sosyal yaşamlarında önemli bir deneyim 
noktası yaratmayı amaçlamaktadır.

Tasarım sürecinde var olan çevre 
yapılar ve dokular incelenmiş ve 
analiz edilmiştir. Proje alanı ana ulaşım 
akslarının kesişiminde yer aldığı için 
yaya akışını kesintiye uğratan veya ana 
yol olan Barbaros Bulvarı’na çok yakın 
olan yapıların geri çekilmesine karar 
verilmiştir. Var olan bina yükseklikleri 
dikkate alınarak bloklardan birine set-
back stratejisi uygulanmış ve üst katı 
alt katlara nazaran daha geriden inşa 

edilmiştir.

Balmumcu projesinin Barbaros Bulvarı 
üzerindeki proje alanına paralel olan 
Gazi Umur Paşa Caddesi tarafında 
yaklaşık 8 metre kot farkına sahip olması 
bodrum katların dahi gün ışığı almasına 
olanak sağlamaktadır.

Balkonların yıl boyunca kullanılabilmesi 
ve tasarımda korunaklı, yarı açık nefes 
alma alanları oluşturma amacıyla, çift 
cidar yöntemiyle cephede katmanlar 
oluşturulmuştur.

Ekolojik koşullar ve pandemi sonrası 
değişen yaşam biçimlerimiz göz önünde 
bulundurularak yeşil ortak alanlar ve çatı 
bahçelerinin uygulanmasına yönelik 
tasarım kararları alınmıştır.

Projenin iyi aydınlatılmış, keyifli dış 
mekânları sayesinde iç mekânlara da 
doğal ışık ve doğal havalandırmadan 
maksimum yararlanma sağlanmıştır. 
Projenin diğer özelliklerine kıyasla, 
cephe sistemi ile yaratılan çeşitlilik görsel 
olarak dikkat çekicidir. Dış cephede, 
doğal taş kaplama kullanılarak çeşitlilik 
içeren bir cephe tasarımı planlanmıştır.

Bir mimari eleman olarak balkon, tek 
yönü, iki yönü veya üç yönü açık; özetle 
dış etkilere kapalı mekânın ön ya da yan 
yüzü olarak kullanışlı bir arakesit yaratır.

Yarı açık mekân ilk olarak Cappadocia’da 
ya da buna benzer yerleşimlerde 
dikkatimizi çeker. Yunan, Ionia, Roma, 
Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde Iwan 
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Diagram of functions

Block B typical floor plan

Dünyadaki iklim değişikliğine bağlı 
olarak, çok katlı konutlarda balkon 
kullanımı değişmiştir. Küresel ısınma göz 
önünde bulundurulduğunda, artık dört 
değil altı mevsim yaşadığımızı söylemek 
yanlış olmaz. İstanbul’un orta ve yüksek 
katlı yapı tipolojisi yok. İklim ve manzara 
çatışması özellikle balkon tasarımında 
kendini gösterir. Bu kıyaslamayı Miami ve 
New York’taki yüksek konut yapılarında 
daha iyi gözleriz. Balkondaki ısrarımız, 
günümüzde tasarımın ve tasarım 
sonrası günlük kullanımda kullanıcının 
gösterdiği eklemeler ve bu eklemelerin 
aldığı yeni şekillerin bilincinde olarak 
durumun üzerine gitmekle alakalıdır. 
Problemler, yapı bütününde geçmişte 
olduğu gibi çeşitlenme yapılmaması 
(bazı katlar balkonlu, bazı katlar 

balkonsuz) ve her kata verilmiş eşit bir 
düzenin ve hatların yarattığı sıkıcılık... 
Buna mimarın balkonla imtihanı diyoruz.

Tasarımın esas hedeflerinden biri 
de yeşil alanların tüm potansiyelini 
gösteren bir alternatif üretmekti. 
Pandemi döneminde, birçok başka 
alanda olduğu gibi kullanıcıların 
mimarlıktan da beklentileri değişti. 
Yeni beklentileri karşılayabilmek için, 
apartman birimlerinin tasarımında 
dış mekânın iç mekâna daha iyi 
entegre edildiği/bütünleştirildiği yeni 
bir yaklaşım düşünüldü. Kapalı, açık 
alanlar yaratmak amacı ile gerektiğinde 
kış bahçesine dönüştürülebilen ve 
projenin esas amacına uygun olması için 
olabildiğince esnek mekânlar önerildi.

Text by Rem Koolhas from Elements of Architecture, Balcony

... the balcony is the modern architectural element par excellence, its vicissitudes since the 
19th century reflecting - and enabling - those of sociaty at large: beginning as an awkward 
appendage, a ‘fake appetizer’ to the real business of the façade ( Qatremere de Quincy), 
it became a health-giver (sanotoriums), mediator between public and private realms, uni-
versal civilizer employed in colonialism, a platform for broadcasting radical ideologies 
and later personal micropolitics (mini-gardens), surefire tool of social democracy, regis-
tration of mass individualism on the face of the metropolis, privileged promontory over 
the street, storage space, wasted space, bonus (real estate) space... its role in projecting 
private identity publicly now made redundant by the digital realm... 
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#dapcesme #izmir 
#cesme #residential 

#topographicarchitecture
#experimentaldesign  

#mixeduse
#seaview
#costlife

#retail

GAD, 20. yüzyılın metamorfoz geçirmiş, 
yozlaşmış yöntem ve düzenlemelerini 
bir kenara bırakarak, yeni ile geçmişin 
arakesitinde bir yaklaşım üzerinde 
çalışmaktadır. Antik kentlerin yapı 
yapma yönteminin birim ve bütünlük 
ilkelerini benimseyerek, bu yaklaşımı 
yeni yapı projelerinde uygulamayı 
hedefler. Bu temele dayandırılarak 

tasarlanan cYSUS’un yapılaşma 
süreci; farklı kültürlere ait benzer 
konutlardan alınan yapı kütlelerinin 
karakteristik özelliklerinin dikkate 
alınması, yapı birimlerinin elde 
edilmesi ve bunların yapı kütlelerinin 
t as ar lanmas ında kul lanı lmas ı 
adımlarından oluşur. 
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Sketches by Gokhan Avcioglu

MarrakeshCappadocia

Narrow streets for 
street shading

Densely cluttered dwellings, 
less wasted space

Buildings organically 
scattered around

Flat rooftops 
with views

Architectural language 
with authenticity

SantoriniMardin

Working with cluttered sugar cubes to achieve a sense of 
organization within disorder

Her binanın bireysel varlığını bir kenara 
bırakarak, arazideki tüm yapı gruplarının 
bir arada estetik, işlevsel ve ergonomik 
bütünlük değerlerine odaklanmaktadır.

Köyler, kasabalar, kentler ve yapıları 
birbirine bağlayan sokaklar, yollar insan 
ölçeğini kaybetmedikçe, yürünebilir 
ve ulaşılabilir oldukça ihtiyaçlar 
doğrultusunda yapıların bir araya 

gelmesiyle kompozisyon açısından 
da tatmin edici bir tesadüfi birliktelik 
meydana getirir. O bölgede yaşayan 
insanların ihtiyaçları ve yaşam tarzlarını 
temel alan bu durum, kolektif bilincin 
bir yansıması olarak da kabul edilebilir. 
Mimarsız mimarlık dediğimiz vernacular 
oluşumlar çokça bu tür örneklerle 
doludur.

20. yüzyıldan miras kötü tecrübeler 
bize tamamen tersini söyler. Değişen 
tüketim standartlarının ve artan nüfusun 
sonucunda ortaya çıkan becerilerin 
verdiği yersiz bir özgüven ile mimarlar, 
accumulation yoluyla bina bütünlüğü 
elde etmeye olanak veren eski 
yöntemlerden uzaklaşmaya başladılar. 
Ne yazık ki, yeni yapılan düzenlemeler, 
otomobilin sokakları bırakın, evin içine 
girme hali, hızlı inşaat baskısı üzerine 
temellenen yaklaşımları olduğu gibi 
özümsedi ve hâlâ da bu başarısızlıklarda 
ısrar ediyor. Bütün bunlar ise sıkıcı, 
birbirini sonsuz sayıda kopyalayan 
yapı kümelerinin ortaya çıkmasıyla 
sonuçlandı. 



Analyzing 
the views and 
the altitude 
differences

Breaking 
the grid, 

positioning 
within the 

topography

Creating human 
centered 
internal 

pathways

Designing 
each dwelling 

uniquely and in 
harmony with 

each other
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Aerial view Design process
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Sea-facing facade

Sea-facing facadeBack facade

Back facade

Ground floor Upper floor

Single House Typology

Sea-facing facade

Sea-facing facade

Apartment TypologyTownhouse Typology

Back facade

Ground floor Ground floor

Upper floor



335334

View from the apartments

View towards the southwest

Tasarım ekibi, yapı kültürünün bütün 
dönemlerinden çıkarılan olumlu olumsuz 
etkileri, arketipleri bir süzgeçten 
geçirerek kullanmaya odaklandı. 

Günümüzde oyun programları gerçek 
dünyada kültürler, kanunlar, ekonomik 
şar tlarla gerçekleştiremediğimiz 
heveslerimiz için sanal dünyada bize 
yeni kapılar açıyor. Henüz oldukça 
primitif bir görsel olarak tatmin edici bir 
boyutta olmasalar bile tasarım toolu ya 
da en azından tasarım mantalitesi olarak 
kullanılabilir özellikler içermekteler.  

12 İyon kentinden biri olan ve eski adıyla 
‘Cysus’ olarak bilinen Çeşme, Urla 

yarımadası üzerinde yer alan, yaklaşık 
8000 yıl öncesine uzanan tarihi ve 
coğrafi konumu ile önem kazanmış 
bir yerleşimdir. Nüfus bakımından 
karışık bir yapı sergileyen Çeşme kenti, 
dönemler içerisinde farklı grupların bir 
arada bulunmasından dolayı ve kent 
yerleşiminde, yapılaşmada önemli bir 
yeri olan Çeşme Limanı ile özgün bir 
mimariye sahiptir. Etnik kökenlere ait 
grupların yoğunlaşması ve bir arada 
yaşamaya başlaması ile mahalleler 
ortaya çıkmıştır. Bir aradaki yaşam, 
kilise, cami, türbe gibi dini nitelikli 
mimari örnekler ile hamam, kervansaray 
gibi sosyal nitelikli yapıların ortaya 
konulmasını sağlamıştır. 



folding
curving
organic
Darwinic
variety
waffle
sustainable
landscaping
skyscraper | groundscraper 
high rise | low rise | underground rise

Flexibility
30 ° - 45 ° - 60 ° and others



19 İstanbul Sarıyer orman arazisinde, 
ş ehr in  k ı y ı s ında  konumlanan 
bOrUSAN pArKOrmAN 
eXpeDitiON ceNter; 
bar, restoran gibi buluşma mekânlarını 
bir showroomla bir araya getirmeyi 
amaçlayan hibrit bir projedir. Borusan 
Otomotiv, çalışanlarının, ziyaretçilerinin 
bilgilendirme, eğitim, öğretim faaliyetler 
için bir buluşma noktası inşa etmek 
amacıyla orman rekreasyon alanında 
bir arsa kiralamıştır. Binanın bitişiğinde 
bulunan ve doğal bir ortamda zaman 
geçirmeye olanak tanıyan mekânlar 
kurumun yenilikçi imajını pekiştirmektedir.

#istanbul
#borusan 
#parkorman 
#hospitality 
#interior 
#expeditioncenter
#exprience
#design
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East elevation

West elevation

Arsa eğimli olduğu ve asırlık çam 
ağaçlarıyla kaplı  olduğu için, 
binanın yamaca gömülmüş gibi 
konumlandırılması uygun olmuştur. 
Ağaçlara dokunmadan ve doğal çevreyi 
etkilemeden, zarar vermeden inşa etmek 
için, çam ağaçlarının konumu tartışmasız 
tasarımı şekillendiren önemli bir faktör 
olmuştur. Çam ağaçlarının konumuna 
göre şekillenmiş bir tasarım kararı olan 
rampa ile sağlanan girişin birinci katın 
terasına konumlandırılması sonucunda, 
rampanın üstteki terasa ulaşana kadar 
ağaç gövdeleri arasından geçilmesi 
gerekmektedir.

Çelik strüktürlü bu iki katlı yapı 45 gün 
gibi kısa bir sürede detaylandırılıp inşa 
edilmiştir. Dış yüzey korten ve çelik 
strüktürlü cam panellerden oluşur.

Meeting and multi-functional space
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North elevation

South elevationRoof terraceUpper floor

Longitudinal section

Transverse section



Bodrum Halicarnassus 3000 yıllık 
tarihinde İyon, Grek, Helenistik, Roma ve 
Osmanlı dönemine dayanan bir geçmişe 
sahip bir liman kentidir.  Dünyanın yedi 
harikasından bir, olarak bahsedilen 
Mausoleum buradadır. Bodrum 
yarımadası boyunca Halicarnassus dahil 
birçok antik yerleşimin günümüze kalan 

izleri vardır. Kökleri geçmiş zamanlara 
dayanan Türkbükü sırtlarında yer alan 
koy manzarasına hakim arsada güncel 
ve daha esnek bir mimari form yaratmak 
için GAD, üç farklı yapıdan oluşan 
eXpLODeD HOUSe’u 
tasarlamıştır. 

20 
#explodedhouse #bodrum 
#residentialproject  
#fragmantedhouse 
#flexibility #atrium 
#openplan #landscape 
#view #concretedesign 
#pooldesign #roofpool 
#interiordesign  
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Birçok parçadan oluşan tek bir ev içinde 
ev metaforu... Birbirine gerektiğinde 
kapanıp açılabilen şeffaf bir avluyla 
bağlanan, yan yana 75 m2’lik üç farklı 
ev... Her bir parça farklı bir fonksiyona 
sahiptir; ebeveyn banyosu ve banyo, 
mutfak ve yemek odası, yanında bir 
çalışma odasıyla misafir odası. Binanın 
girişi aynı zamanda ortak yaşam alanı, 
cam cephesiyle çevreye 180 derecelik 
bir vistayla hakimdir. Cephe elektronik 
olarak kontrol edilebilmekte ve doğal 

havalandırma yöntemi ile mekân 
soğutulmaktadır. Bu merkez mekân, 
beton rampalarla topoğrafyaya oturan 
diğer kısımları birbirine bağlamaktadır. 
Yapıların birbiri üzerine oturduğu doğal 
toprak zemin açığa çıkarak iç bahçeleri 
oluşturmaktadır. Böylece doğa ile ilişki 
evin dışı kadar içinde de sürmektedir. 
Diğer bir eğim ise; güneşlenme terası 
ve diğer etkinlikler için kullanılmaktadır. 
Ana kısmın bu serbest planında 
kullanılan doğal havalandırma yöntemi, 

Upper floor

Breaking down the form

Facades facing the view
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Site model

Bodrum’un sıcak yazlarına inat, mekânı 
aydınlık ve havadar yapmaktadır. Diğer 
bir pasif soğutma tekniği ise çatıda 
yağmur suyu toplama yöntemidir. 
Toplanan su yapıların çatılarında sirküle 
etmekte ve doğal ve buharlaştırıcı bir 
soğutma sağlamaktadır. Sıcak yaz 
günlerinde, günlük kullanımda yüzme 

havuzundaki su çatıya çıkar ve oradan 
yeniden havuza dökülür. Böylelikle, 
serin bir esinti yaratır. Exploded House 
yerel mimarinin modern bir yorumudur. 
Yapının açısal özellikleri, doğal yamaca 
mükemmel uyum göstermekte ve 
yukarıdan bakıldığında havuz, peyzajı 
ve manzarayı yansıtarak sonsuz bir vista 

Exploded house typologies The element of water used in the design
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Retractable glazing system in the basement
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vermektedir.  İç mekân tasarımında 
ise müşterinin Helenistik Bizans 
ve Osmanlı dönemine ait ender 
parçalarından oluşan antika 
bir koleksiyon kullanılmıştır.

Böyle eşsiz koleksiyonlar 
kullanmak, tasarımda 
iyi bir başlangıç olsa 
da evi ölü bölgelere 
sahip, durağan bir 
müzeye dönüştürme 
riski her zaman vardır. 
Bu nedenle; parçaların 
her biri ev sahiplerinin 
günlük yaşantısına 
entegre edilebilecek 
şekilde yerleştirilmiştir.

Views around the Exploded House



Mixed-use bir yapı grubu olan  
ONe & OrtAKOY, konut ve 
öğrenci yerleşiminden oluşmaktadır. 
İstanbul’un Ortaköy semtinde bir 
tepenin yanında konumlanmış olan 
yapılar, yeşil alanları sınırlı hale gelmiş 
konut alanları açısından örnek bir önem 
taşımaktadır. Projenin formu, cephe 
ve genel organizasyonu bağlamsal 
unsurların etkisinde deneysel bir 
dizi strateji ile geliştirilmiştir. GAD 
tasarım yaklaşımı, alana dağıtılan farklı 
programların kullanımını optimize 
etmektir. Her iki binanın çatısında geniş 
peyzaj alanları, oyun ve rekreasyon 
alanları bulunmaktadır.21 

#one&ortakoy 
#istanbul #sustainability 
#mixeduse 
#architecturalforms 
#recreation #greenery 
#landscape #roofterrace 
#greenroofs 
#lifeinroof
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Green roof

Typical floor

Landscape concept diagrams

Rooftop design
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Yeşil çatılar yapıların ölçeğini topoğrafya 
ile bütünleştirmekte, her iki binanın 
önemli bir malzemesi olan doğal taş tüm 
cepheyi sararak doğal yamaca uyumlu 
bir doku oluşturmaktadır.  Boğaz 
Köprüsü ve ona ulaşan viyadük yolların 
yapıya olan yakınlığı nedeniyle, büyük 
ölçüde One & Ortaköy teras çatıları 
projenin ilk algılanan parçaları haline 
gelmektedir. 

Çatı terasında bir koşu pisti, yüzme 
havuzu ve geniş bahçeler bulunmaktadır. 
Çatı elemanı binanın formunu 
tamamlamak amacına hizmet ederken, 
çatıda kullanılan bitki örtüsü ile geniş 
yansıtıcı yüzeyler kaplanarak yapının 
karbon emisyonu azaltılmaktadır. Çatı 
için peyzaj Tasarımı binanın çevresindeki 

doğal topoğrafyadan esinlenerek 
oluşturulmuş yapay bir topoğrafyadır. 
One & Ortaköy alanda bulunan diğer 
binalardan kendini ayırmaktadır. Bu 
sadece yapının tek başına tasarımı ve 
işlevi ile ilgili değil ayrıca çevresi ile 
kurduğu ilişki için de söylenebilir. 

Yapı, bodrum katından terasa 
gelişerek yaşayan bir organizma gibi 
çalışır. Kavramsal olarak, çatı tasarımı 
ara seviyelerdeki dikey bahçeler ile 
bodrum ve zemin seviyesindeki dubleks 
bahçe birimlerine entegre olmaktadır. 
Bu durum yapının topoğrafya ile 
bütünleşmesine olanak sağlamaktadır. 
Proje doğal çevreye saygılı ve 
sürdürülebilir tasarım gerekliliklerine 
uygun bir şekilde tasarlanmıştır.

Facade details
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Yapının kullanıcıları her hafta sonu havuz 
başında bir araya gelerek yakındaki 

çarşı pazardan aldıkları, evlerinde 
birbirleri için hazırladıkları ve 

pişirdiklerini paylaşmak üzere 
uzun bir masanın etrafında 

bir araya gelmekte ve 
bu yeşil bahçe terasın 
tadını çıkarmaktadırlar. 
Pandemi sonrası da 
kullanıcıların sosyal 
medya hesaplarından 
paylaştığı imajlardan 
da anlaşılmaktadır ki, 

karantina günlerinde 
kullanılabilir yeşil çatılar 

har ika bir al ternati f 
oluşturmakta ve kontrollü 

şekilde birlikte yaşamaya 
fırsat vermektedir. ‘Ek, büyüt, 

biç, paylaş. Binaların dışı da çatısı 
da senin.’ 

GAD izolasyon yöntemlerinin, bakım ve 
onarım kalitesinin arttığı günümüzde 
yağmurdan kaçıp doluya tutulan 
eğimli geleneksel ağır çatıları fırsat 
buldukça kullanmamaya, çatı 
bahçeleriyle yeryüzünde işgal 
ettiği alanı doğaya geri vererek 
kullanmaya özen göstermektedir. 

Önce İstanbul’u şekillendiren imar 
yönetmeliği ve bu yönetmelikleri 
birbirinden kopya çeken diğer 
uydurma yönetmeliklerde, bırakın 
atıl çatı alanlarının kullanılması için 
fırsat vermeyi, tersine zevksiz duvar 
alınlıklarını, çatı çıkıntılarını, çeşitli 
çirkinlikleri ve bunlardan elde edilen 
alanları bir bonus kazanım olarak 
özendiren saçma maddeler varlığını 
sürdürmektedir.  Üstüne üstlük 
bunların takipçisi olarak 
ruhsat veren ruhsat 
şeflikleri, birimler, 
kademeler vardır.



Her birinin kendi bahçesi ve havuzu 
olan 19 ayrı konuttan oluşan, yaşam 
kompleksi olan cAStLe rOcK, 
konut birimleri tarihi Bodrum Kalesi’ne 
yönlenecek şekilde yerleşmiştir. 
Projedeki tasarım stratejisi eğimli 
peyzaj tarafından şekillenmiştir. 
Yapılar başkalaşmış zemin gridi 
üzerinde bükülerek ve kıvrılarak 

sahip oldukları manzarayı arttırırlar 
ve aynı zamanda peyzajı oluştururlar. 
Yapıların doğal taş kaplamaları yerel 
ocaklardan çıkartılmıştır. Dört ana 
malzeme üzerinde yoğunlaşma vardır. 

Halikarnassos kenti, günümüzde 
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan 
Karya dönemine ait antik bir yerleşimdir. 

22 
#castlerock 

#view
#bodrum 

#residential 
#privatehouses 

#landscape
#halicarnassus

#greenroof

M.Ö. 12. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren yerleşimin olduğu bilinen kent, 
‘Halikarnassos’ adını M.Ö. 10. yüzyılda 
Dorların iskânı ile aldığı düşünülmektedir. 
Bu tarihten itibaren Roma İmparatorluk 
dönemine kadar varlığını sürdürmüştür. 
Edebiyatı ve kültürü tamamen Ionia 
kültürü ile uyumlu olan Halikarnassos, 
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geniş ve korunaklı limanı, deniz 
yolları üzerindeki önemli konumu ile 
küçük bir uygarlığın başkenti haline 

gelmiştir. Vitruvius, ortogonal planlama 
anlayışıyla tasarlanan kentlerden biri 
olan Halikarnassos’u şöyle tanımlar:

“Melessa’da doğmuş olmasına rağmen, Halikarnassos’un doğal bir kale olarak önemini 
kavradığından ve uygun bir ticaret merkezi ile iyi bir liman konumunda olduğunu gördüğün-
den evini orada kurdu. Burasının bir tiyatronun oturma yerlerini anımsatan bir kavisi vardı. 
En alt sırada, limanın yanında forum yer alıyordu. Kıvrılan yamacın yarısına doğru, bir 
tiyatronun kavisli orta koridorunun karşılığı olan noktada, geniş bir yol yapıp ortasına 
olağanüstü özellikleri nedeniyle Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olarak anılan Mauso-
leum’u inşa etti. Tepenin üstünde ve ortada ise ünlü Leochares’in yapıtı olan muazzam 
heykeli barındıran Mars’ın mabedi vardır ki, bazıları heykelin Leochares’e, başkaları ise 
Timotheus’a ait olduğunu düşünürler. Tepenin en sağında ise Slamakis pınarının yanında 
Venüs ve Merkür’ün mabedi bulunur... Sağ tarafta bulunan, yukarıda anlatılan pınar ve 
Venüs’ün mabedinden başka, en solda, Mausolus’un bütünüyle kendine ait bir plana göre 
yaptırdığı kral sarayı vardır. Sağda forumun, limanın ve surların tümünün görünümüne 
hakimdir; hemen altta, duvarların altında, kimsenin içinde ne olup bittiğini göremeyeceği 
gizli bir liman yer alır. Gerektiğinde, yalnızca kralın kendisi hiç kimsenin haberi olmadan 
kürekçilere ve askerlere sarayından emirler verebiliyordu.” 

Vitruvius
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Sadece bir otel olarak değil, içinde çeşitli 
birimlerin olduğu küçük bir yerleşim 
olarak tasarlanan  KUUm HOteL 
SpA & reSiDeNceS, 
sahilde konumlanan ve yamaç 
topoğrafyasıyla benzersiz bir şekilde 
uyum sağlayan, yenilikçi bir konsepte 

sahiptir. Bodrum’da son yıllarda 
yapılan ve yapılagelen projelerden 
farklı olması talep edilen tasarımın 
tüm program bileşenleri, topoğrafya ve 
deniz manzarasına göre belirlenmiştir. 
KUUM Otel & Evleri ile karma program 
gereksinimleri, yapı tiplerinin alana 23 

#kuum #bodrum 
#hospitality 
#residential 
#diversity 
#transcendental 
#wellness 
#harmony
#seaside
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Geometric evolution

topoğrafya ile uyumlu yerleştirilmesini 
zorlar durumda olduğu için tasarımda 
matematik formülleri ve yazılım 
programlarının yardımı ile yapıların, 
programın ihtiyaçlarını sağlaması, 
manzaraya yönelmesi, konumlandığı 
topoğrafyaya göre şekillenebilmesi için 
bir DNA oluşturulmuştur.

Farklı fonksiyon zonlarına göre 
şekillendirilen yeryüzü ve bu zonların 
fiziksel, fonksiyonel koşullarına 
adapte olan yapılar arazide çeşitlilik 
oluşturmakla beraber, aynı DNA’yı 
kullandıkları için bir bütünün parçalarını 
da oluşturacak şekilde geliştirilmiştir. 
KUUM ileride yapılacak yerleşmeler için 

Terrain Terrain deformation Terrain scalloping Terrain sculpting

Programming Softscape Hardscape Layering

Orientation 

Hotel rooms 

Private residences 

Health spa & hammam 

Restaurants 

Retail 

Lobby and administration 

Seafront deck 

Bar 

Boat dock 
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de kullanılabilir bir örnektir.

Konsept organik arazi eğrilerinin 
yukarıdan aşağı, denize doğru 
tekrarından oluşan çizgiler arasına 
birbirlerinin manzarasını, rüzgarını, 
ışığını ve denizden gelen esintileri 
kesmeden birbirlerine de gölge 
üretmesi için yerleştirilen yapı 
bloklarından oluşmaktadır. Konut, 
otel, spa ve hamam iskeleler yaklaşık 
20 dönüme yayılan 350 metrelik sahile 
dağıtılmış durumdadır. Dar, eğimli, ince, 
uzun bir arazidir. Arazinin hakkı olan 
emsal imkânlarına göre değil, projenin 
gereği olan kapalı alan kullanımlarının 

inşa edilmesine karar verilmiş ve 
uygulanmıştır.

Otel ve müstakil evler birlikteliğini 
hem 24 saat yaşayan teknik ve lojistik; 
bakım, onarım, hizmet ihtiyaçlarını 
ortak çözümleyen bu tasarım ve yaşam 
modeline GAD, maksimum paylaşma 
özelliklerini yakalayabildiği için tercih 
etmekte ve gayrimenkul geliştiricilere 
önermektedir.

KUUM Bodrum çevresinde GAD’ın ilk 
uygulamasıdır ve daha sonra yapılan 
benzer projelere örnek teşkil etmiştir.
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İstanbul Beşiktaş semtinin sakinlerinin, 
mahallelerini iyileştirmek adına 
gerçekleştirdikleri etkileyici ortak 
bir çaba olan beSiKtAS 
FiSH mArKet,  yoğunluğuna 
rağmen mahalle hayatı ve ilişkilerinin 
sürdüğü bölgenin bu özelliği düşünülerek 
kamusallığa açık ve davet edici bir form 
üzerinde çalışılmıştır. Bu amaçla pazarın 
trafiğe kapalı yürüme yoluna bakan 
iki yanında giriş çıkışı kolaylaştıran 
açıklıklar oluşturulmuş ve kolonsuz bir 
iç mekân tasarlanmıştır. Deniz ürünleri 
almak isteyenler için önemli bir uğrak 

yeri olan üçgen formlu pazar alanı, 
deniz kabuğuna benzeyen çatısıyla 
ikonik bir görünüm oluşturmaktadır.  
Tasarım sürecine bu üçgen zemin yüzeyi 
işlenerek başlanmıştır. Şişirilmiş yüzey, 
arazinin ve projenin olası simbiyotik 
niteliğinin bir göstergesidir. Kamusal 
ve karşılayıcı bir görünümde olması 
için, yüzey, kenarlarından oyulmuştur. 
Bu teknik, program ve sirkülasyonun 
rahatça karışıp, birbirine akmasını 
sağlayan geçirgen ve içbükey bir form 
oluşturmaktadır.

#fishmarket 
#besiktas #istanbul 

#concretedesign 
#publicplace #retail 

#marketplace 
#historicfishmarket 

#contemporarydesign 
#dynamiccirculation

24 
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Beşiktaş Balık Pazarı Projesi; basit 
ama ikonik, çelik ve beton deniz 
kabuğu biçimindeki formuyla, sokak 
düzeyindeki büyük açıklıklarıyla, bütün 
araziyi örtecek şekilde gelişmiştir. Bu 
delikli ve sağlam kabuk, kolonsuz bir iç 
mekân sağlarken, projenin de program 
ihtiyaçlarını optimize etmekte ve 
dramatik bir pazar alanı sağlamaktadır. 

Sections

Material details

Its relationship with the context
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Structure, floor plan and detailed section



piNA bODrUm, Bodrum 
y a k ı n l a r ı n d a  b u l u n a n  E g e 
yarımadalarından biridir. Zeytin 
ağaçları ile çevrili yarımada Ege’nin 
doğasının denizle buluştuğu eşsiz 
noktalardan birine örnektir. Tasarım 
aşamasında verilen ana karar ile 
yarımada üzerindeki yerleşimin mevcut 

doğal güzelliği bozmayacak şekilde 
doğa ile uyum sağlaması, onunla 
bütünleşmesi öngörülmüştür. Bu 
sebeple, mevcut ağaçların konumunu, 
arazinin topoğrafyasını, yol ve yapılar 
için kullanılabilecek olası alanları analiz 
eden birçok diyagram üretilmiştir. 

25 
#pina #bodrum 

#residential 
#privatehouse 
#experimental 

#villa #greenroof 
#conceptualdesign 

#workingwithsketches
#seaside



Aerial view

Model Studies

Seaside
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B u  d i y a g r a m l a r  b e r a b e r 
değerlendirilerek, elde edilen yüzeyler 
mekân oluşturacak şekilde esnetilip 
deforme edilerek biçimlendirilmiştir. 
44.500 m²‘lik bu alanda, 17 villa, 21 otel 
odası, etkinlik alanları, restoranlar ve 
eğlence alanları bulunmaktadır. Her 
konut özel havuz ve bahçeye sahip 

olacak şekilde tasarlanmıştır. Yapıların 
yarımadaya dağılımlarında her birimin 
denize manzarası olması sağlanmıştır. 
Birimlerin organik ve ışınsal kesişimler 
ile şekillendirilmesiyle 3 tip konut 
tasarlanmıştır. Bu birimlerin yerel 
koşullara adapte edilmesi ile de arazinin 
genel yerleşimi sağlanmıştır. 



Weaving pattern
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Unit type A

Unit type B

Unit type C

Section



Bodrum Akdeniz’de en popüler 
yaşam ve tatil yerlerinden biridir. 
GAD Bodrum yarımadasının alternatif 
önerilerle bacasız sanayi olarak 
değerlendirdiğimiz, tarım, deniz 
ürünleri, dijital teknoloji ile yeni iş 
türleri, sanat, arkeoloji, tarih ve bunlara 
bağlı turizm sektörünün gelişmesi ve 
sürdürülebilir olması için çeşitli ölçek 
ve formüllerde deneysel projelere açık 
bir şekilde çalışmaktadır. SUSONA 
beAcH reSOrt & SpA  
Bodrum’un Torba ilçesinde yer 
alan berrak sular ve doğa ile çevrili 
küçük tanımlı bir yarımada üzerinde 
konumlanır. Zeytinlikler ve çam  26 

#susona #bodrum 
#resort #hospitality 
#wellness #fragmanted 
#balance #monolithic 
#crossventilation #waterfront 
#stone #timber #seaview 
#mediterraneanluxury 
#luxury#physicalcomfort
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ormanlarıyla kaplı küçük bir sahil köyü ambiyansını korumayı başarmış olan proje 
alanı ve çevresi, fiziksel özellikler, sosyal faktörler açısından incelenmiştir. Esnek 
bir tasarım elde etmek amacıyla, otel birimlerinin tasarımında bölgenin yerel 

mimarisine benzeyen monolitik bir kütleyi proje alanına 
dahil etmek yerine parçalı bir düzen tercih edilmiştir. 

Birimler arası çevre düzenlemesi ile kurulan çapraz 
havalandırma gibi çevresel faktörler, alanın yıl boyu 
kullanımı için önemli tasarım kararları olmuştur.

Proje iki tipten oluşur; birincisi doğrudan lobby, 
lounge, biri büyük iki havuz çevresi ve havuzla 
entegre canlı konser performans alanı, spa-hamam, 

gym, otel oda birimleri, ikincisi ise müstakil villalar... 

Villalarda katların veya katlardaki odaların 
gerektiğinde birbirini rahatsız etmeyecek 

şekilde ayrı misafirler tarafından kullanılması, 
böylece farklı sayılarda ve bütçelerde 
konaklama imkânları sağlanmıştır.  Her bir 
villa kendi tapusuna sahiptir. Yarımadayı 
çevreleyen bu villalar şimdilik dönemsel 
kiralanmakla birlikte uzun süreli kiralamaya 

veya satın almaya müsaittir.   

  Basement floor

Main terrace

Spa entrance
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Basement floor spa

Ground floor

Spa Gym

Restaurant and bar
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Type A ground floor Type B ground floor Type C ground floorType A upper floor Type B upper floor Type C upper floor



27 Tasarımda ortaya konmuş olan şehircilik 
yaklaşımlarının ve öngörülerinin 
getirilerinden faydalanarak tasarlanan 
bir ofis, satış birimleri, açık arttırma, 
TV stüdyosu, günlük kullanımda deniz, 
kara ve hava araçlarının birinci, ikinci el 
satışlarının ve tanıtımlarının yapıldığı, 
performanslarının denendiği, bitki, 
çiçek sergileme ve mezadının yapıldığı 
çok yönlü bir yapıdır.  AUtOpiA, 
bir iç yola dönüşmüş olan E-5 ile kurmuş 
olduğu ilişkinin devamı olarak çeşitli 
meydanlarla bu ilişkiyi güçlendirmeyi 
öngörmektedir. Autopia ve çevresinde, 
özellikle de araçların yoğunlukta olduğu 
bir çevrede, yaya trafiğini ve dolaşımını 
da göz önüne alan düzenlemeler 
tasarlanmıştır. E-5 cephesinden 
geriye çekilmiş binada ön kısımda 
oluşan teraslar ofislerin kat bahçeleri 

#autopia #istanbul 
#flowarchitecture 
#generative #pattern 
#groundscraper 
#screen #landscaped 
#metalwork #rooftop 
#transparency 
#versatility
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System section

ve dinlenme alanları bulunmaktadır. 
Projenin önemli özelliklerinden bir 
tanesi çatısında bir performans pistinin 
yer almasıdır. Burada Torino’daki FIAT 
Fabrikası Lingotto referans olarak 
alınmıştır. Bu anlamda 1923 yılında Matté 
Trucco tarafından tasarlanan binanın 

yeni bir yorumudur. Autopia bir üretim 
binasından ziyade üreticilerin alıcı ile 
buluştukları, geri dönüş aldıkları klasik 
deniz araçlarından antika otomobillere, 
tekerlekli ya da tekerleksiz araç 
koleksiyonerlerine sergileme, paylaşma 
ortamı sunmaktadır. 

Internal organization

Concept studies
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Display of parking floors

Rem Koolhaas’ın ‘S,M,L,XL’ kitabında bahsi geçen 
‘Bigness’ kavramı üzerine  yazısı ile bu kavram üzerine 
yazılmış  örneğin Carlos. L. Marcus’un  (City Futures 2009 
International  Conference) ‘Rethinking Bigness’ makalesi 
gibi birçok yorum, makale, tez referans alınmıştır.  

Read on further from the book S,M,L,XL by Rem Koolhaas



28 Üç kuşağa hizmet veren, ‘ev’ in 
geleneksel mekânsal ilişkilerini yeniden 
değerlendirmeyi amaçlayan  mDNY 
HOUSe bir konut kompleksidir. 
Konut, aile ve bekâr evi olarak iki 
kanada ayrılarak, Marmara Denizi 
manzarası olan yarı açık bir galeri ile 
birbirlerine bağlanmıştır. Böylelikle bir 
avlu meydana getiren plan şeması, dört 
köşesinden araziye konut, ofis, misafir 

evi, atölye fonksiyonları ile bağlanmıştır. 
Konutların bulunduğu iki kanat avlunun, 
bir tarafta vadiye ve Bursa’ya; diğer 
tarafta büyük bir meyve bahçesine 
olan görüşünü arttırmak için parsel 
boyunca açılarak devam etmektedir. 
Arazideki eğim sayesinde, bodrum 
katta bulunan spa ve spor salonu da 
deniz manzarasından faydalanacak 
şekilde yerleştirilmiştir. MDNY aynı 

zamanda çatısı da yürümeye ve erişime 
olanak veren bir peyzaj önerisi de 
barındırır. Bu sebeple geleneksel avlu 
şeması manzaralardan olabildiğince 
faydalanmak ve çatı erişimine izin 
vermek için dönüştürülür. Avluda 
bulunan bir ortak havuz ve platform 
ile yapılar arazide bir odak noktası 
etrafında birleşir.

#mdnyhouse 
#bursa 

#residential 
#panoramicview 

#accessibility   
#privatehouse 

#flexibility 
#semiopen 
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Privacy planning

Render

Concept sketches

Plan Exploded perspective



Eskişehir; Hititler, Frigya, İskenderiye, 
Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve 
Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük 
medeniyetlerin hüküm sürdüğü, 
katmanlı tarihsel arka planıyla 
çok zengin bir şehirdir. Özellikle 
Odunpazarı bölgesi, tarihi dokusu ile 
yaşam ve turizm potansiyeline sahiptir.  
eSKiSeHir tHermAL & 
SpA HOteL’in ilham kaynağı ise 
Eskişehir’in termal su kaynaklarıdır. 29 

#thermal #eskisehir 
#hotel #spa #wellness 

#hospitality  #dome 
#terrace #sustainable 

#bubbles #courtyard #holes 
#view #geothermal #hillside 

#local #modern #diagrams 
#createsillusions
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Functional diagrams

Concept model

Ground floor

Section

Lobby

Hotel rooms

Restaurant
Indoor pool

Terrace

Ballroom

Spa

Restaurant
Indoor pool

Terrace Ballroom

Spa
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Bölge halkının, sıcak suyun şifalı 
gücüne inancı, senelerdir yerli ve 
yabancı ziyaretçilerin ilgisinin artmasına 
neden olmuştur. Bu hızlı artış da Türk 
ve yabancı turistler için bölgede çok 
yönlü bir konaklama ihtiyacına işaret 
etmiştir. Proje, Odunpazarı’nın yerel 
ve mevcut tarihsel dokusunun modern 
bir yorumudur. Vaziyet planı, araziye 
en az zararı verecek şekilde ağaçların 
yerleri gözetilerek hazırlanmıştır. Lobby 
sarmal bir formu kullanan yapının iç 

ve dış çeperiyle görsel aynı zamanda 
sirkülasyon bağlantısı kuran, çatısı dahil 
tamamen şeffaf, yeşil doku ve otelin 
sanat koleksiyonlarıyla buluşma alanıdır. 
Özellikle otel, ihtiyacının üzerinde bir 
büyüklükle iki katlı, çok amaçlı kullanıma 
uygun konumlandırılmış ve tasarlanmıştır.  
Özellikle soğuk kış aylarında şehir 
halkının çeşitli etkinliklerle buluşmak 
için kullanılabileceği alt yapıya ve 
rahatlığa sahiptir.

Turkish bath
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Spa and Turkish bath

Spa and Turkish bath Lobby

Kompleksin merkezinde oldukça geniş 
bir spa, hamam, bir yaşam merkezi ve 
konaklama birimleri bulunmaktadır. 
Aynı zamanda bir otel, bir düğün mekânı 
ve çam ormanı yamacında ağaç evler 
ve bungalovlar mevcuttur. Jeotermal 
su kaynağına yakınlığı projeyi oldukça 
önemli bir termal spa lokasyonu 
haline getirmektedir. Spa ve yaşam 
merkezi, arazinin bu özelliğinden 
faydalanabilmesi için toprak altında 
tasarlanmıştır. Bu yer altı yapısının 
çatısı ise havuz ve güneşlenme terasları 
olarak düzenlemiştir. Havuzun içine 
yerleştirilen kubbeler yer altındaki 
mekânlara doğal ışık sağlayacak çatı 
ışıklıkları olarak kullanılmıştır. Mekânlara 
ulaşan, kubbelerdeki deliklerden 
süzülen ışık geleneksel hamam hissini 
sürdürmektedir. Gündüz kubbelerin 
üzerindeki filgözü cam gözenekler 
gece içerideki ışığı tersine dışarıya 

vermektedir.

Ayrıca çatısındaki sıcak su havuzları 
özellikle ısının düştüğü havada 
buharlaşarak ışık ve su oyunlarıyla 
avluya doğru kıvrılan yuvarlak formdaki 
otel odalarının dinamik manzarasını 
oluşturmaktadır. Otelin dış yüzeyinde 
Eskişehir manzarasına kıvrılan formu, 
iç kıvrımda kendi manzarasıyla var 
olmaktadır.  

Proje sürdürülebilir tasarım özelliklerini 
de barındırmaktadır. Jeotermal enerji 
sadece spada değil, aynı zamanda ısı 
pompası ile soğuk mevsimlerde de 
ısıtma sisteminde kullanılmaktadır. 
‘Reduce, Reuse, Recycle’ konseptiyle 
yola çıkan projede, kompleks içinde 
her türlü geri dönüştürülebilir atık 
toplanmaktadır.



Bodrum Turgutreis’te yer alan bir tatil köyü olan bODrUm SwiSS HOteL 
beAcH reSOrt Turtgutreis sahilinin yenilenmesinin öncü projelerinden 
biridir. Sahil şeridinde 26 dönüm bir alan üzerinde bulunuyor ve 60 otel odası, 
46 apartman, 27 özel villaya sahip. Otel kompleksindeki tüm hacimler, tamamen 
deniz manzarasına, denizden gelen esintilere hâkim olacak şekilde tasarlanmış ve 30 

#swissotel 
#bodrum #hotel 
#seaview #resort 
#landscape #view 
#stoneconcreteglass 
#hospitality 
#residential 
#mixeduse
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Main building

Long-stay rentals

Massing and public axes

Villas DeckHotel Circulation

alana yerleştirilmiştir. Komplekste farklı tipte konaklama imkânlarının bulunması 
hem mimariyi çeşitlendirmekte hem de ziyaretçilere farklı deneyimler yaşama 
imkânı sunmaktadır. Konaklama mekânlarına ek olarak büyük bir spa, spor salonu 
ve açık-kapalı havuz bulunmaktadır. 
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Typical villas

Typical long-stay rentals
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Outdoor corridors

Facade details

Ana yolla sahil bağlantısı arazinin tam 
ortasından geçen ve bütün iç yolları 
birbirine birleştiren otel lobbysinden 
başlayarak özellikle gün batımında 
çok etkili olan Prens Adalarıyla görsel 
bağlantı kuran ara boşluk (yaya aksı) 
tasarımın en önemli vurgularından 
biridir. Özellikle gün batımı manzarası   
ziyaretçilere farklı bir deneyim 

sunmaktadır. Swissotel Bodrum 
tasarlanırken tüm odaların ve evlerin 
tamamen denizi görmesine oldukça 
önem verilmiştir. Bağımsız bina adedi, iki 
bina arasındaki mesafe ve yükseklikleri 
bu kıstas göz önünde bulundurularak 
belirlenmiştir. Bu tasarımda da GAD’ın 
genel ilkelerinden biri olan emsal 
hakları yerine arazinin olanakları 
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ölçüsünde kapalı alan kullanımı göz 
önünde bulundurulmuştur.

Swissotel’in kütlesi olan otel binası, 
traverten kaplı arazi üzerinde dönerek 
denize paralel ilerleyen bir yapıdır. Otel 
binası arazinin en yüksek kısmında 
bulunmaktadır ve otel alanının geri 
kalanı için bir giriş mekânı görevine 
sahiptir. Otelin lobbysi, bir yaya yolu 
ile denize bağlanmış durumdadır. 
Bu yaya yolu sayesinde lobbyden 
deniz kenarındaki bar, restoran gibi 
mekânlara ulaşılabilmektedir ve 
böylece deniz kenarında bir odak 
noktası belirlenmiş olmaktadır. Bu 
yol, otelin tamamının sirkülasyonunun 
sağlandığı ana akstır. Apartmanlar ve 
özel villalar otel binasından ayrılmış 
şekilde otel alanının geri kalan 
kısımlarına dağılmış durumdadır. 

Bu yapılar, platformlar üzerinde 
durmaktadır ve denize doğru inildikçe 
kademelenerek aşağı inmektedir. 
Böylece her bir yapının içinde, 
olabilecek en iyi deniz manzarasının 
oluşturulması amaçlanmıştır.

Her bir villa, iki kattan oluşmaktadır. 
Üst katta yatak odaları bulunurken, 
zemin katta ise geniş bir oturma odası 
bulunmaktadır. Oturma odası, zemin kat 
villanın bahçesine açılmaktadır. Villaların 
yan duvarlarında açılan pencereler ise 
binanın cephesini genişletmekte, içeri 
giren ışık miktarını ve denize bakan 
oda sayısını arttırmaktadır. Villaların 
cephelerinin transparanlığına bir ek 
olarak ahşap güneş kontrol elemanları 
kullanılmıştır. Böylece ziyaretçiler içeri 
giren güneş ışığı miktarını kontrol 
altında tutabilmektedir.

Common areasView towards the sunset



31 Maltepe, Anadolu Yakası’nın tam 
ortasında konumlanan NewADA, 
muhteşem Adalar ve İs tanbul 
manzarasına sahip, yüksek yaşam 
standartları sunarak hayatı kolaylaştıran, 
ödüllü mimarisi ile geleceğe iz bırakacak 
bir konut projesidir. Prens Adaları’nın ve 
İstanbul’un cezbedici manzaralarının 

olabildiğince hissedilmesi proje 
tasarımının en önemli noktasını 
oluşturmaktadır. Yapı formu maksimum 
cephe alanını kazanabilmek ve arsaya 
en uygun konumda yerleşebilmek için 
kendine has özellikleri olan bir tasarım 
ile belirlenmiştir. 

#newada #maltepe 
#istanbul #highrise 
#residential 
#doublefrontedfacade 
#glass #parametric
#flexibility 
#neighborhood
#brick #masonry
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Newada, Sahil Yolu ve E5’e olan 
yakınlığı ile de İstanbul’un en önemli 
merkezlerine kolayca erişim olanağı 
sağlayarak kullanıcıların ulaşım 
ihtiyacını karşılamaktadır. Karayolu, 
denizyolu ve metro ağlarına kolaylıkla 
ulaşılabilir bir noktada olması projeye 
değer katan diğer bir önemli unsur 
olarak belirmektedir. Proje tasarımında 
manzarayı yakalamak adına gösterilen 
özen kendini her dairenin özel terasa 
sahip olması ile göstermektedir. 
Tamamen manzaraya açılan mekânlar, 
terasların yarı açık özelliği ile yaz 
aylarında serinletici, kış aylarında ise 
korunaklı bir özelliğe bürünmektedir. 
Güneş açıları dikkate alınarak 
hazırlanmış olan teraslar kış aylarında 
saçak etkisi göstererek cam cepheleri 
soğuk hava koşullarının doğrudan 
etkisinden de korumaktadır. Bu sayede 

çift cidarlı yapı özelliklerinden de 
faydalanılması düşünülmüştür.

Proje yaklaşık 11872 m² bir arsa üzerinde 
yükselmektedir. Ortak bir girişe sahip 
biri 26 diğeri 20 katlı iki bloktan 
oluşan Newada’ nın A bloğu 10350 
m², B bloğu ise 18720 m²’dir. Bodrum 
katlarda toplam 21250 m² de 460 araç 
kapasiteli bir otopark ve sosyal tesisler 
bulunmaktadır. 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi üç 
tipte, dairelerin bulunduğu konuma 
göre farklı karakterlerde 272 adet 
daire yer almaktadır. Tüm dairelerde 
bulunduğu kata ve konumuna göre özel 
teraslar bulunmakta bu sayede mekân 
kalitesinde ciddi bir atış olmaktadır.

Newada giriş katında toplam 1320 
m²’lik bir alanın ayrılmış olduğu butik, 
kuru temizleme, restoran, market 

Bird’s-eye view
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Working model

gibi iş yerleri ile site sakinlerinin 
yararlanabileceği servis bölümleri 
bulunmaktadır. Ayrıca 1050 m² lik 
açık ve kapalı havuzları ile, fitness, 
hamam, sauna ve son derece özenle 
hazırlanmış dinlenme mekânları ile 
Newada; yeni sakinlerinin hayatlarının 
tam merkezine yerleşmeyi ve onlara 
Prens Adaları’nın huzurlu manzarasını 
doyasıya yaşayacakları sıcak bir ortam 
sunmayı vaat etmektedir. 

See more of scripting and form finding process of NewAda on page 150



Sadece bir gökdelen olmaktan öte  
mSLK aynı zamanda İstanbul’un 
kentsel dokusunun bir parçası ve 
insanları kendine çeken kentsel bir 
merkez olarak tasarlanmıştır. Projenin 
bulunduğu konuma hem yatay hem de 
dikey akslardan ulaşım vardır. Eğimli 
arazinin en alt kotunda, tasarımın 
temelini oluşturan, arazi boyunca 
uzanan ve satış bölümünün bulunduğu 
zemin katın girişi bulunmaktadır. Yukarı 
çıktıkça sosyal, ticari kullanımlar için 
teraslar ve tüm binanın geometrik 
formunu meydana getiren yaya yolları 
yer almaktadır. Arka kısımda ve eğimin 

en üst kotunda, tek bir çekirdekle 
birleşmiş birbirinden bağımsız iki kule 
yukarı ve dışarı doğru uzamaktadır. 
İlk bakışta birbirlerine birleşik, taban 
alanı ve taban yüksekliği yukarı doğru 
genişleyen tek bir bina gibi görünürler. 
Tasarım stratejisi, manzaradan 
yararlanan daha fazla zemin alanı 
sağlamayı ve zemin kotundan 
bakıldığında binanın devasa/yüksek 
etkisini azaltmayı amaçlamaktadır. 
Projedeki paylaşımlı mekânlar, sosyal 
etkileşim ve ilişki kurmayı teşvik 
etmektedir. 

32 

#mslk #istanbul 
#highrise 

#maslak #tower 
#geometricform 

#pathways #facade 
#organism #flexibility 

#horizontalvertical 
#towerarchitecture
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Model



Anadolu evlerinin odaları, zamana 
bağlı toplumsal hayata ilişkin genel 
kavramların gelişmesi ile şekillenmiştir.  
Geleneksel dönem ve bölge 
prototiplerinin ilk örneklerinde, odaların 
düzeni faydacı işlevlerle bağlantılı ve 
benzerdi. Ancak daha sonra ülkenin 
farklı bölgelerinin gerektirdiği koşullara 
bağlı olarak değişiklikler ortaya çıktı. 
Çağdaş yaşam tarzları büyük ölçüde 
değişmiş olsa da plan tipolojileri, 

günümüzdeki aile evinin ihtiyaçlarını 
mükemmel bir şekilde karşılamaktadır.
YKAD HOUSe orta yaşlı bir çift 
ve iki yetişkin çocukları olmak üzere 
dört kişilik bir aile için tasarlanmıştır. 
Projenin alanı, Türkiye’nin başkenti olan 
Ankara’da yer almaktadır. Çevredeki 
kentsel doku çoğunlukla gösterişli 
ön yüzeyler, ihtişamlı girişler arka 
bahçelere hapsedilmiş özel hayatlar 
olan az katlı konutlardan oluşmaktadır. 33 

#ykadhouse 
#ankara #private 
#timber #masonry 
#traditional #boxes 
#workingwithmodels 
#sustainability 
#transparentsurfaces 
#stonewoodconcrete 
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South facade

Perspective view



AHK KNDU ViLLAS sürdürülebilir ve doğa ile var 
olabilen bir tasarımı amaçlanmıştır. Çevre ve doğa ile birlikte 
çalışması istenen tasarım, aynı zamanda temel iklimlendirme 
ilkelerine de uygundur.

Antalya Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde yer alan, ülke ve dünya 
turizmi için her ne kadar bazı yıllar değerlendirme sonuçlarına 
göre, Paris ve Londra’dan sonra dünyanın en çok ziyaret edilen 
turistik bölgelerinden biri olmasına karşılık doğası ve avantajları 
turizm adına harcanmış bir bölgedir. 

34 
#ahkkundu #antalya 

#sustainability #shell #concept 
#sunlight #aircirculation 

#sustainablearchitecture 
#sustainablehouse 

#eco-techarchitecture #diagrams 
#climaticallyresponsive 

#mediterraneanliving
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Small, medium, and large villas

Master plan

Concept diagrams

Site section
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Bakanlıkların halkın vergilerinden 
topladığı parayı turizm gelirleri adına 
her şey dahil talan turizmine “ne verdim 
ne aldım” hesabı yapmadan kredilerle 
çarçur ettiği bir bölgede uzun süreli 
yaşamaya yönelik geliştirilmiş bir 
konsepttir. KUNDU Antalya şehir 
merkezine 20 km, Antalya havaalanına 
12 km uzaklıktadır ve alternatif turizm 
potansiyeli taşıyan bir bölgenin 
içindedir. Turistik kıyı şeridi proje 
alanıyla komşu olmakla birlikte, proje 
alanından sahil şeridine direkt ulaşım 

Facade detail Entrance view

Section

mevcuttur. Ayrıca, Akdeniz’e dökülen ve 
çeşitli aktivitelerin yer aldığı Aksu Deresi 
arazinin doğu sınırı ile komşudur. Aksu 
deresi kıyısında spor ve sosyal aktiviteler 
için tesisler planlanmıştır.

Projede sürdürülebilir ve doğa ile 
var olabilen bir tasarım amaçlamıştır. 
Kullanımı ciddi enerji tasarrufu 
sağlayan güneş panelleri her bir birimin 
çatısında yer alır. Araziye oturum, birim 
ve genel planlama düzeyinde, kuzey-
güney aksı üzerinde belirlenerek; 
güneşten maksimum verim alabilmek 
hedeflenmiştir. Çevre ve doğa ile beraber 
çalışmasını istediğimiz tasarımımız, 

aynı zamanda temel iklimlendirme 
prensiplerine uygun olarak çalışır. 
Yapıya ait bütün açıklıklar, daha konforlu 
bir iç mekân ve çevre sağlayabilmek 
adına Antalya’ya ait rüzgâr yönelimleri 
ve doğal havalandırma kuralları dikkate 
alınarak tasarlanmıştır.

Sürdürülebilir tasarım anlayışımız, 
gün ışığından maksimum düzeyde 
faydalanma ve doğal iklimlendirmeyi 
temel alarak kendi enerjisini üretebilen 
çevre dostu konutlar üretebilmeyi 
amaçlar.
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Temel yapı üzerine düşündüğümüz 
ahşap kaplama, bir kabuk görevi 
görerek, iç mekândaki ışık dengesini 
sağlamak, iklimlendirmeye yardımcı 
olmak ve bina çevresinin peyzajında 
özel alan ayrımını sağlayarak tasarımda 
önemli rol oynar.

Genel planlama anlayışı, 40 evlik 1. 
fazdan oluşmaktadır. Diğer etaplar nehir 
ilişkisini takip ederek çevredeki arsaları 
da içerecektir. Amaç yeşil ve doğal bir 
çevreyi kullanıcılara bırakmak, araç 
trafiğine sadece yer altında izin vermek 
üzerine kuruludur. Bu sayede, konutlar 
ve doğa birbiriyle bütünleşirken, daha 
yaşanabilir ve yeşil ile iç içe bir ortam 
sağlamak amaçlanmıştır. Her konut 
birimi kendine ait otopark alanına 
sahiptir. Konutlar arası üst ulaşım 
yürünebilir yaya trafiğine bırakılmıştır. 

Sustainability diagram
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Dining area

Living area

BedroomBathroom



GAD’ın önerisi güncel kentsel 
yaşam tarzının prestijli bir sembolü 
Budapeşte’deki Újlipótváros mahallesi 
için, bu özelliği sürdürmektir. Pozsonyi 
Sokak Projesi bDpt , şehrin kültürel 
ve sosyal merkezini aynı zamanda 
çevresine saygılı bir tasarım yaklaşımıyla 

zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. 11 
katlı karma kullanımlı binanın U tipi 
tasarımı, nehre bakan daha fazla 
cephe yüzeyi sağlamakta ve gün ışığını, 
manzaraları, çapraz havalandırmayı en 
üst düzeye çıkarmaktadır.

35 

#bdpt #hungary
#budapest

#facade
#residential 

#u-shape
#mixeduse
#flexibility 

#contemporaryarchitecture



460 461

Ground floor Representative residential floor

Aeriel view View from 5th floor

Courtyard facing facade



Water-front facade



36 Doğu-batı aksı üzerinde genişleyen 
İstanbul Anadolu Yakası kıyı şeridinde 
yer alan iSt mAriNA ile 
mevcuttaki Marina trafiğini paylaşmak, 
Tuzla Marina ve Kalamış Marina 
arasında bağlantı noktası oluşturmak 
istenmiştir. Mevcut Kartal sahil hattı 
Marina fonksiyonu ile güçlendirilerek 
yeni bir cazibe noktası oluşturulması 
hedeflenmiştir. Marinanın araziye 
yerleşiminde sahil hattı ve yol aksı 
boyunca oluşturulan yapı kurgusu, 

yer yer bilinçli olarak ara geçişler 
oluşturulup, meydanlara açılarak, deniz 
ile buluşmaya olanak sağlamaktadır. 
Marinanın sahil aksı; otel, restoranlar, 
havuz, denize girme olanağı yaratan 
bir kulüp ve yatların demirleyebileceği 
tesisleri içermektedir. Marinanın ana yol 
hattı üzerinde alışveriş imkânı sağlayan 
dükkânlar ve sahil hattı ile bu yol hattını 
birbirine bağlayan, yaya aksını içeri alan 
farklı fonksiyonlardaki meydanlar yer 
almaktadır.

#istmarina 
#istanbul 

#istanbulmarina 
#leisure #retail 

#shoppingcenter 
#public 

#seaside 
#canopysystems
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Selected sections

View from marina

Ana aksın sağ tarafında kurgulanan 
meydan; çocuklara özel etkinlikler, oyun 
alanları, alışveriş imkânları sağlamakla 
birlikte diğer taraf da otel, beach ve 
restoranların ortak kullanımına açılan, 
yer yer yol ve denizin ilişki kurmasını 
sağlayan ikinci bir etkinlik ve buluşma 
noktası olarak kurgulanmıştır. Tek katlı 
yapı bloklarının yerleşimi ve çatı formları 
gerek iklim koşulları gerek de iç mekân 

fonksiyonu için sağlanan yükseklik 
avantajıyla yere yabancı hale gelecek bir 
tasarım yerine, değişken çatı açılarının 
kompozisyonundan oluşan bir yapı 
kurgulanmıştır. Marina kompleksinde 
bulunduğu yere uyum sağlayan, açık-
kapalı alışveriş imkânı sunan, mevsim 
gereksinimlerine göre yazın gölgelik, 
kışın koruma amaçlı açılır kapanır bir 
sistem ön görülmüştür.

Site model
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View from Courtyard



#sciencecenter #ljublana 
#slovenia #public 
#masterplanning 

#cultural #redevelopment 
#topographicarchitecture 

#landscape #natural 
#eco-techarchitecture #organism 

#environmentalarchitecture 

Kentte doğal peyzaj, topoğrafya, altyapı 
ve inşa etme kavramlarının yeniden 
değerlendirilmesini konu edinen   
LjUbLANA ScieNce 
ceNter, 21. yüzyılda kentlerdeki 
yapılaşma sorununu ele almaktadır. 

Projenin tasarımı, Ljubljana Bilim Merkezini 
yapılı ve doğa çevre ile bilimsel yollarla 
bir araya getirerek doğayı, peyzajı ve 
çevremizi deneyimlemeyi bir bilgi konusu 
olarak kabul etmektedir.

37 



Collage

Bio-climatic sketch
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Bilim Merkezi’nin tasarımı, arazi üzerinde 
var olan doğal unsurların arasında 
yukarı doğru akan ve yükselen dalgalı, 
performatif bir yüzey oluşturarak yapılı ve 
doğal çevre arasındaki ayrımı eğlenceli 
bir bileşime getirmek amaçlıdır. Yapay 
oluşturulan topoğrafyanın bu iniş ve 
çıkışları alt kotlarda yer alabilecek, Bilim 
Merkezi’ndeki sergi noktaları, dijital 
üretim laboratuvarları, plânetaryum, 
kütüphane, konferans salonları, pop-up 
etkinlik alanları, mağaza, restoran ve 
kafe gibi fonksiyonlar için mekânlar 
yaratmaktadır. Dahası, bu performatif 
topoğrafyanın oluşturduğu yüzey, 
projenin bulunduğu konumdaki mevcut 
ağaçlar ve doğal ekosistemle uyum 
içinde hareket ederek o konumdaki 
ekolojik imkânların genişlemesine 
yardımcı olmaktadır. Bu, doğal/yapay 
hibrit topoğrafyayı meydana getiren 
yeşil çatı, güneş panelleri, ışık kuyuları, 
yağmur suyu geri dönüşüm sistemi ve 
aktif hava sirkülasyonu için geçirgen bir 
yüzey gibi aktif, pasif çevresel özelliklerin 
eklenmesiyle başarılmaktadır.

Projede Bilim Merkezi binasının peyzaj 
içerikli topoğrafyası olarak ele alınması, 
görsel olarak kattığı değerin yanında 
proaktif olarak doğada yaşanana 
benzer bir deneyim de yaratmaktadır. 
Üst yüzeylerde yer alan, sert zeminden 
oluşan yürüyüş yolları, kullanıcıların 
alandaki doğal özellikleri keşfetmesini 
teşvik etmek için tasarlanmıştır. Bu 
yüzden yolun kıvrıldığı noktalarda 
beklenmedik yerlere ulaşmak ve 
çevredeki, ötesindeki ilgi çekici 
manzaralarla karşılaşmak olasıdır. 
Bu yüzeyin zirvesinde Ljubljana’nın 
çevresindeki tepeleri gören manzaralar 
vardır.  Zir ve nok tası geceleri 

Circulation

Site

Planning

Shell evolution
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Ground floor Schematic sections

Interior
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ziyaretçilerini gökyüzündeki yıldızlara 
yönlendirir. Mevcut ağaçlar, zamanla 
değişerek bir orman örtüsü oluşturacak 
yeni dikilen ağaçlarla birlikte yüzeydeki 
boşluklarda tutulmaktadır.

Bu tasarımda doğa, mimari tasarım içinde 
aktif bir öge olarak yer almaktadır. İç 
mekânda, yapısal olarak destekledikleri 

yüzey alanına bağlı olarak büyüklük, 
kalınlıkları değişen ve alttan görünür 
olan yüzeyi destekleyen biyomorfik ağaç 
kolonlardan oluşan bir sistem ile tutulan 
geçirgen yüzey sayesinde hem dışarısı 
hem de yukarısı görünmektedir. Açık 
ve kapalı alanları birleştiren iç mekân 
deneyimi, sergi ve etkinlik mekânları 
boyunca ziyaretçilere yol gösteren bir 

sokak gibi işlemektedir. Cam duvarlar, 
binanın birçok katmanından geniş görüş 
açılarına izin vermektedir.

Genel olarak, Bilim Merkezi’nin tasarımı, 
doğal ve yapılı çevreyi, ikisinin birleşik 
deneyimi ile aktif olarak bütünleştirmeye 
çalışmaktadır. Kent için yeni işlevlere 
olanak sağlarken doğanın yaşam enerjisi 

veren özelliklerini koruyan yeni bir inşa 
anlayışında, biyomorfik ve biyofilik 
mimari paradigmalar performatif, teknik 
açıdan aktif ve en önemlisi ise insancıldır. 
Bilim Merkezi’nin tasarımının bilimsel 
paradigması, mimarlığın ekolojik, 
sürdürülebilir ve kentsel kaygılar 
arasında arabuluculuğun bir temsilcisi 
olarak görüldüğü yerdir.
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ANDALUS ViLLA Libya’da 
alışıldık biçim ve yerleşim fikirlerine 
meydan okumaktadır. Mimari üretimde 
yeni alternatifler arayan GAD, bilindik 
konfor alanının dışına çıkarak, kullandığı 
mimari yöntemle yeni bir arayış içine 
girmiştir. Tasarım ekibi, mimarlıkta 
yeni alternatif geometriler oluşturmak 
için matematikçi Stephen Wolfram’ın 
geliştirdiği ‘Mathematica’ yazılımını 
benimsemiştir. Andalus Villa’nın 
deneysel tasarımında yer alan GAD, bu 
ev mekânındaki kültürel tipolojilerin en 
özel ve mahrem olandaki düşündürücü 

soruyla ilgilenmektedir. ‘Andalus Villa,’ 
ev mekânına karşı olan önyargılarımızı 
sorgular ve yeni mekânsal koşullar 
yaratmak için ‘Mathematica’nın 
hücresel/temel ilkelerini kullanır. Süreç, 
biçimsel ve mekânsal sonuçları tartışmak 
için bir dizi programatik parametre ile 
uyumlu hale gelirken organik olarak 
ortaya çıkan, şekli değişen ve türeyen 
hareketli belirsiz modüller gerektirir. 
GAD, tasarım ilişkileri üzerinde 
çalışırken hızlı fiziksel modeller üretmek 
için 3D baskıyı kullanarak yeni teknikleri 
benimsemektedir. 

#andalusvilla #organic 
#mathematical #private 

#model #domesticspace 
#experiment #scale 
#3dprintedbuilding 

#evolutionary 
#exoskeleton 

#3dprinting 
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Section

3D printed modelForm finding



Yaratıcı mimarlar bir süredir yeni üretim 
yöntemlerinin icadı sayesinde mümkün 
kılınabilecek formları araştırma 
konusunda çalışmaktadır. Giderek 
tasarım sürecine dahil olan 3D yazıcılar 
sayesinde, her tasarımcı bu araçların 
mimarlık dünyasına sunabileceği 
şekilleri araştırmak üzere deney yapabilir 
hale gelmektedir. Bu cihazlar yalnızca 
üretimin limitlerini genişletip süreci 
hem kısaltıp hem de daha çok ürün 
çıkaracak hale getirmekle kalmamış, 
ayrıca uzun süredir üzerinde tartışılan 

dijital tasarım yöntemlerinin nasıl 
somut ürünler haline gelebileceğini 
gösteren tasarımın, ağırlıklı olarak 
dijital yöntemlerle yapılmasının 
nihayetinde ‘kağıt mimarlığına’ yol 
açacağı eleştirisine, bu tasarımların 
da ayakta durabileceğini kanıtlamıştır. 
SerrA GAte, GAD’ın bu 
konular üzerine kafa yorarak, yeni 
gelişmelerin gerçek hayatta karşılığını 
nasıl bulacağı sorusuna yoğunlaştığı 
deneysel projelerden biridir.

#serragate #istanbul 
#urban #flexible  
#structure 
#parametricdesign 
#homogeneous
#steel #surface 
#mathematics #mutational 
#geometricalarchitrecture
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Ofisimizde bulunan 3D yazıcılarımız ile, 
Stephen Wolfram’ın Mathematica isimli 
yazılımının üretebileceği yapısal formları 
araştırılmaktaydı. Süreçteki öncelikli 
fonksiyonel parametre, insanları bir 
çekim noktasına yönlendirecek, geçit 
formlu bir kent mobilyası üretmekti. 
İnsanları yönlendirme fonksiyonunun 
etkisi, yapının formuna ek olarak, düşey 
elemanların bir odak noktasına doğru 
yöneltilmesiyle arttırıldı. Bu düşey 
elemanların yerleşimi ve ölçüleri, tüm 
sistemin ana taşıyıcılar ve taşınan, 
taşıyan, yaratan, ayrıştırıcı 
yapı elemanlarına ihtiyaç 
duymadan parametrik bir 
çalışma sonucu optimize 
edildi. Yapıdaki tüm 
bileşenler bir bütünü 
oluşturmaya yöneliktir. 
Tasarım bir anlamda 
masif  elemanlar la 
ç a l ı şmalar  yapan 
h e y ke l  s a n a t ç ı s ı 
Richard Serra’ya tersine 
bir gönderme yapıyor. 
Yapıya yer leş t i r i len 
tüm sistem çelik, metal 
materyalden inşa edildi. 
Sergilendiği ilk alan yine GAD 
tarafından projelendirilmiş, Esma 
Sultan Yalısı’nın tarihi dokusu içinde 
kontrast yaratacağı düşüncesiyle 
seçilmiştir. 2008 Yılında ikinci sergileme 
alanı olarak Design Week etkinliğinde 
vücut bulmuştur.
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In situ in Taksim Square



Kaynaklar, yeryüzü ile sınırlıdır ve gittikçe 
daha sınırlı hale gelmektedir. Çoklu 
görev yapma ve esneklik/işlevsellik 
güncel hayatın üzerinde durduğumuz 
yeni standartlarındandır. Bilgiye daha 
fazla erişim fırsatı, insanların ilgili 
uzmanlara gerek kalmadan barınma 
ihtiyaçlarına yeni çözümler bulmalarına 
yardımcı olmaktadır. Herkesin aklında 
genel ancak kişisel ayrıntıların ve 
benzersizliğin sonsuz çeşitliliğinde bir 
‘ev’ kavramı vardır. ‘House of the Future’ 
için bu deneysel GAD HOUSe 

tasarımı, yukarıda bahsedilen bulguları 
ele alır ve kullanıcıların hareketli 
bölmeler ve esnek altyapı gibi 
yenilikler aracılığıyla kişisel alanlarını 
kendi ihtiyaçlarına ve hayallerine göre 
yaratıcı bir şekilde dönüştürmelerine ve 
uyarlamalarına olanak sağlar. Yapının 
belirleyici özellikleri geri dönüştürülmüş 
malzemeler ve çevre dostu atık/su 
yönetimi, çevre değerlerini kullanma, 
her yapının kendi ihtiyaçlarını kendi 
arazisinden elde etme gibi alt 
stratejileridir.

40 
#gadhouse #losangeles 

#future #foldorganism 
#evolutionary 

#experimentalarchitecture 
#privatehouse 

#competitionproject 
#ecofriendly #recycle 

#homeofthefuture #3dprinting
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Form finding

Site planRelationship with the ground



41 Multimedya tabanlı endüstriyel bir 
kompleks için bölgeye özgü bir tasarım 
olarak başlayan proje, şehir planlamasına 
bilişsel, yazılım tabanlı yöntemleri 
uygulamak ve küresel uygulanabilir 
kentsel planlama çözümleri sağlamak 
için yeni bir yönteme başvurmaktadır. 
GAD’ın önerisi İstanbul’un çoklu kent 
oluşumu dışında ve İstanbul Havalimanı 
yakınında konumlanan Media City 
tasarımı, şehrin çeperinde, ana ulaşım 

yollarına yakın, kendi kendine yeten, 
sürdürülebilir bir akıllı şehir oluşturmayı 
amaçlamaktadır. meDiA citY, 
Türkiye’deki multimedya ürünlerinin 
üretimi, dağıtımı ile ilgili bir inşaat 
programı oluşturmayı, dünyanın geri 
kalanı için akıllı şehir çerçeveleri inşa 
etme konusunda örnek teşkil etmeyi ve 
dinamik, ilgi çekici bir kültürel çekicilik 
yaratmayı amaçlamaktadır.

#mediacity #istanbul 
#realvirtual  
#smartcity 

#masterplanning 
#citylife #future 

#digitalworld #e-city 
#experimentalarchitecture 

#3dprinting
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Building typologies of Media City Planning process
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Facade typologies

See more of this project on page 164



Media City’s outdoor public spaces
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tASHKeNt, şehrin ortasında 
bugüne kadar pek görülmeyen yeni 
fikirlerle şehir yaşamına katılması 
düşünülen bir milyon metrekareye 
yakın, ortasından yarım ay şeklinde 
metro ağı geçen, karenin uçlarında 
bazı devlet kurumlarının binaları olan 
çoğu boş beyaz bir sayfa alanın GAD 
tarafından projelendirilmesidir. Yarım 
ay şeklindeki metro ağı mirror yapılarak 
orta bölümün yüksek yapılar, alışveriş, 
ofis, otel ve rezidans olarak kullanılması 

planlanan grid bir plan üzerinde ortada 
yeterince yeşil alan bırakarak, mümkün 
olduğunca yeşil teraslı ve geri çekilerek 
oluşturulmuş konut planlarından oluşan 
Taşkent’in yeni simgesi, buluşma 
alanı olabilecek bir tasarım üzerinde 
yoğunlaşılmıştır. Proje tasarlanırken 
yeşil mimari ilkeleri dikkate alınmış 
ve şehre yeni bir yük getirmeden 
kendi kendine yetebilir binalardan 
oluşmasına özen gösterilmiştir. Flat 
arazinin her noktasının motorlu araçlara 

 #tashkent 
#masterplanning 

#urbanscale
 #mixed-use 

#organism 
#publicarchitecture 

#urbanpark #highrise 
#gigantic 
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Planning

Functional diagram

gerek duymadan gezilebilir olması 
yaya trafiğine, bisiklet ve elektrikli araç 
kullanımına olanak sağlamasına önem 
verilmiştir. Konut yapılarının altları 
sadece kapalı alışveriş merkezleri yerine 
satış alanları olarak düşünülmüştür. 
Projenin esas amaçlarından biri farklı 

birçok fonksiyonun bir araya gelmesidir. 
Bu nedenle, Taşkent’te geçmişten 
günümüze var olan geleneğe 
sahip Semerkant, Buhara, İsfahan 
örneklerinde olduğu gibi pasajlar, 
alışveriş sokakları, arastalar, organik 
pazarlar için alanlar düşünülmüştür. 



Üç sokağın kesiştiği noktada konumlanan New York Manhattan 
Canal Street Triangle, etkileşimi, hareketi, çok yönlülüğü ve birliği 
temsil eder. Bu kavramları benimseyerek Gateways to cHiNA 
tOwN ’a bunları eşit şekilde uygulayan bir çözüm önerdik. 
Diğer bazı anıtların veya anıtsal giriş kapılarının aksine, bu alan 
tekil veya ezici bir eksenel yaklaşıma kasıtlı olarak sahip değil. 
Gateway, ilgiye, heyecana ve tanınır olmaya her taraftan farklı 43 

#chinatown 
#public 

#parametricdesign 
#newyork 

#wafflestructure 
#3dprinting

#experimental
#innovation
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Prefabrication transport and construction strategy

Longitudinal section Lateral section

bir perspektif göstermelidir. Gateway’in 
ikonik, tanınabilir olması ve tasarımında 
boşluk ile doluluğun, açık ile kapalının 
dengelendiği mükemmel bir uyumun 
kullanılması onu sadece bir nesne 
olmaktan çıkarıp China Town un kültürel 
ve mimari düzenine bağlar. Feminen 
ve maskülen görünümdeki karşıtlık 
gibi Gateway de görünürde hareket ve 
durgunluk karşıt kavramlarını temsil eder. 
Bu bağlamsal konsept, Çin Mahallesi’nin 
cesur ve onurlu ruhunu -insanını, tarihini 
ve kültürünü- topluma hizmet eden ve 
insanları ziyaret etmeye, daha fazlasını 
öğrenmeye çeken bir landmark haline 
getirir. Gateways to China Town 
tasarımı teknolojinin mimaride, bilgi 

depolama ve paylaşmada, günlük 
hayatımızda yarattığı etkileri kabul 
eder ve kullanır. Tasarım önceden temel 
araç ve malzemelere bağımlı olduğu 
bilincinde daha pasifken dijital çağ ile 
gelen olanaklar inşaatın daha üretken 
olmasına ve sezgisel olana yönelmesine 
olanak sağlar. Skeçlerle yola çıkmak hızlı 
olduğu kabulüyle her zaman tasarımdaki 
başlangıç araçlardan biri olarak kalacak 
olsa da; bilgisayar uygulamaları, 3D baskı 
ve animasyonlar bize mekânı ve binaları 
daha gerçekçi yollarla deneyimleme, 
keşfetme ve yüzey gerilimini, yapısal 
analizi, ışık etkilerini, ölçek ve süreç 
ilişkilerini değerlendirme gibi fırsatları 
hatta fazlasını sunar. 
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Prefabrication study

İnsanlık, bir grup binayı şehre dönüştürür. 
Bu nedenle Gateways landmarkı, sosyal 
etkileşimleri teşvik eden bir mekân yaratır. 
Buluşmak, müzik ve sanat tartışmak, 
sokak performanslarını izlemek için 
canlı, teşvik edici bir ortam sunar. 
Dinamik ve ilgi çekici tasarımı, sabah 
saatlerindeki ziyaretçilerine görsel zevk 
ve bir geçit hissi katar. Bluetooth ve 
Wi-Fi teknolojileri, gerekli yönlendirme 
ve yol bulma kaynaklarını sağlarken, 
dokunmatik ekranlar, kullanıcıların 
güncel topluluk bilgilerine sürekli 
erişilmesini mümkün kılar. Hem korunma 
hem de şeffaflık sağlayan düzlemsel 

inşa, gün ve yıl boyunca değişen güneş 
ışığının konumuna göre görüntüsü de 
dönüşen bir yapı tasarımına olanak verir. 
Merkezi net yükseklik, mevcut mabet 
ağaçlarının geniş alana, aydınlatmaya, 
suya sahip olmasını sağlar. Sütunların 
geniş aralıkları, yeşil alanın gelecekteki 
büyümesine izin verir. Gateway to 
Chinatown önerisinin tasarımında 
GAD, Chelsea Atelier ve Meinhardt 
Group’un ortak bilgi, beceri, deneyim 
ve yaratıcılığı bir araya gelmiştir.



2017 ve 2018 yılındaki iki yıllık zaman 
diliminde GAD, Özbek merkezi hükümetinin 
teşvikleriyle Özbekistan’ın Taşkent şehri 
için çok sayıda konsept tasarım üretmiştir.  
tSHKNt cONVeNtiON 
ceNter önerisi, sonradan GAD’ın 
TASHKENT projesinin de dahil olduğu 
bu tasarımların ilkiydi. Alisher Navoi Milli 
Parkı’nın içinde bir parsel olarak tasarlanan 
kongre merkezi, kent parkının kamusal 
işlevlerini arttırmak amacıyla burada bulunan 
idari hükümet binaları ve rekreasyon ilişkisini 
geliştirmek amaçlıydı.

44 
#conventioncenter 
#tashkent 
#wafflestructure 
#publicarchitecture 
#experimentaldesign 
#nationalpark 
#publicfunction
#innovation
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Diagram of functions

Printed model Exploded axonometry

Tasarım, GAD’ın 2014 yılında 
Kayseri’deki Caesarea Atölyesi 
k u r u l u ş u n d a n  b a ş l a y a r a k 
çal ışmalar ında önemli  bir 
biçimsel araç olan ızgara waffle 
yapısını kullanarak minimal yüzey 
matematiğine dayalı karmaşık bir 
geometri sağlamaktadır. Burada 
kullanılan waffle yapı, konferans 
salonundaki büyük açıklıklar 
için kullanılan kemerler olarak 
düzenlenmiştir. Parka bakan sıra 
kemerler, binanın organik hatları ve 
doğal peyzaj arasında bir tampon 
görevi görmektedir.



Yapısal bambu kullanılarak inşa edilmiş 
büyük bir ağaca benzeyen canopyden 
oluşan insan yapımı bir ‘orman’ pArK 
AVeNUe‘nün ağaca benzeyen yeni 
peyzaj kompleksi, ziyaretçilerin gün 
boyunca görsel olarak ilgisini çekecek 
ve ışığı, gölgeyi yansıtan bir desen 
oluşturacaktır. Yapıya eklenen LED 

aydınlatma, 
g e c e l e r i  n a z i k , 
doğa dostu ve aydınlık bir 
görüntü sağlayacaktır. Bu proje, 
şehirlerin doğaya ve ekosisteme 
ihtiyacı olduğu inancıyla, biyofilik 
tasarım ilkelerinden yola çıkarak doğal 
malzemelerin, formların doğrudan 

45 

#parkavenue 
#newyork 

#manhattan 
#urbanscale 

#publicarchitecture 
#competitionproject 

#biophilicdesign 
#savannaenvronment
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Modules

Terrace module

Natural promenade

Food park

veya benzetilerek kullanılmasına 
dayanarak tasarlanmıştır. Amacımız, 
Park Avenue ‘daki ortalama ziyaretçi 
sayısını bu yeni savana ortamını 
oluşturmak için genişleterek doğayı 
Manhattan’ın günlük yaşamına 
işlemektir. Dış mekân deneyimi 
ve doğayla kurulan bağlantı, 
doğal tonların kullanıldığı esnek 
ve kendinden destekli yapısal 

bambulardan meydana gelen 
Canopynin karmaşık geometrik 
örüntüsü ile sağlanacaktır. Canopy 
tasarımı, şehirlerdeki doğa fikrini 
yeniden tanımlayan karmaşık üç 
boyutlu bir modelden üretilmiştir. 
Canopynin kentsel ufuk çizgisindeki 
görsel görünümü, savana profilini 
yansıtan 1,3 ile 1,5 arasındaki oransal 
kırılmalara dayanmaktadır.



46 Gelişmekte olan İzmir’in Konak ilçesi, 
Halkapınar Mahallesi’nde merkezi iş 
alanı plan notlarının geçerli olduğu 
alanda karma kullanımlı yapı ihtiyacını 
karşılanması için oluşturulan bir projedir.   
FOLKArt reSiDeNceS 
proje alanı güneş hareketleri, hâkim 
rüzgâr yönü, manzara yönelimleri 
açısından incelenecek, zonlamalar 
oluşturulacaktır. Oluşturulan zonlarda 
proje ihtiyaç programı doğrultusunda 
yerleşimler yapılacak ve ilk planlamalar 
oluşturulacaktır. Elde edilen planlar 
doğrultusunda bilgisayar ortamında 
3D model hazırlanıp, matematiksel 
kodlamalarla kütleler bölümlere 

#izmir
#folkart

#highrise 
#residences 

#waffleproject 
#wafflestructure 

#transitaxis
#urban
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Printed models

Waffle models

ayrılacaktır. Hazırlanan modelin yön, 
güneş, gölge analizleri programlar 
aracılığı ile yapılacak ve modelin 3D 
printing yöntemi ile özel malzemelerle 
maketi yapılarak form kusursuz hale 
getirilecektir. Ölçekli arazi maketi üzerine 
yerleştirilerek, yapının yer ile olan ilişkisi 
gözden geçirilecek ve sonlandırılan 
detay ve uygulama projeleri çizilerek 
inşa edilmesi sağlanacaktır. 

Tasarım kararlarında en önemli 
proje girdileri, manzara, hâkim 
rüzgâr yönü, yüksek yapıların gölge 
etkisi olmuştur. Diğer faktörler ise 
ticaret ve konutun aynı kütlede yer 
almasındaki paylaşım, konutların farklı 
büyüklüklerde yerleşimleridir. Bu 
girdilerin hepsini doğru bir şekilde 
kullanabilmek için matematiksel bir 

yaklaşım ile tasarım yapılmıştır. Waffle-
structure tasarım modeli olarak 
benimsenmiş ve kodlama yapılarak 
istenilen büyüklükler ve bina formları 
analizler sonucunda 3D modelleme ve 
kodlama ile yürütülmüştür. Bu tasarım 
modeli ile tüm bina katmanlarının 
manzara görmesi, aynı kat içerisinde 
farklı büyüklükte dairelerin tasarım 
dilini bozmadan yerleşimi sağlanmıştır. 
Ticaret kulelerinin altında baza olarak 
kullanılmış ve kulelerin birleşimi ve 
bütünlüğü bu sayede oluşturulmuştur.

İnsanların toplu olarak yaşarken hayat 
kalitelerinden ve fiziksel mekânlarından 
ödün vermeden, günümüz teknolojisini 
kullanarak herkese yaşanabilir konut 
imkânı sağlamak projenin en önemli 
faydalarındandır.
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Typical floorGround floor



47 İstanbul Teknik Üniversite merkez kampüsü 
Maslak’ta yer alan mevcut kütüphane binası, artan 
ihtiyaca cevap vermek üzere yeni bir ek yapıya 
ihtiyaç duymaktadır. Üniversite öğrencilerinin ve 
öğretim görevlilerinin daha fonksiyonel ve aynı 
zamanda sosyal gereksinimlerini karşılayacak 
yeni ek bir kütüphane binası itU LibrArY 
alışagelen kütüphane programlarının dışında aynı 
zamanda sosyal, teknolojik ve farklı bir program 
oluşturmak için yeni bir araştırma olanağı 
sunmaktadır. İTÜ Kütüphane Projesi aynı zamanda 
da yenilikçi, fonksiyonel ve sıra dışı strüktürü ve 
dış cephesiyle de dikkat çekmektedir.

#itulibrary 
#istanbul 
#organicdesign 
#structure  
#information 
#transparency 
#facade #glass 
#experimental
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Ground floorAxonometric view

Exploded axonometry

Mezzanine

Upper floor
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Kütüphane binalarının en temel ögesi 
olan rafların aynı zamanda taşıyıcı özellik 
gösteriyor olması yenilikçi ve simgesel 
bir yaklaşım sağlamaktadır. Yapının 
formu araştırılırken “Kendi toprağımızda 
on bin yıldır biriken mimarlık hafızası 
ile nasıl ilişki kurabiliriz?” sorusu 
ile yola çıkılmıştır. Dijital araçlar ile 
strüktürel performansı maksimize 
edilmiştir. Hem fonksiyonel hem de 
strüktürel yaklaşımıyla bu ihtiyaca cevap 
aramaktadır. İTÜ 2 milyon kitabı depo 
edecek, okuma odaları, sosyal alanlar, 
bir araya gelme alanları ve çoklu medya 
servisleri ile donatılmış bir kütüphane 
arzusundadır. Kütüphane binasının 
kampüsü temsil edecek bir toplanma 

mekânı olması istenmektedir. Yapı 
mevcut Mustafa İnan Kütüphanesi ile 
bağlantılı olarak çalışacaktır. Projede 
21. yüzyıl kütüphanelerinin program 
kurgusunun oluşturulması hedeflenmiş, 
tasarımda sadece kitap depolama ve 
çalışma fonksiyonu yeterli görülmemiş, 
kütüphane binasının aynı zamanda 
kampüsteki öğrencileri bir araya getiren 
çekim noktası olarak ele alınması 
istenmiştir. Sosyal alanlar, gösteri 
alanı, kafe, dükkân, ortak çalışma 
alanları, sergi alanı, müze, cep sineması, 
çoklu medya odaları kütüphane 
ihtiyaç programına eklenmiştir. Arşiv 
bölümü kitap restorasyonu, etimoloji 
araştırma enstitüsü, basım bölümü 

Perspective view

Front facade
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Model

ile zenginleştirilecektir. İTÜ Maslak 
Kütüphanesi sadece bilgiyi depolayan 
değil, sürekli bilgi üreten 7 gün 24 saat 
çalışan bir kütüphane olacaktır.

Proje gelişim sürecinde algoritmayla 
oluşturulan strüktürel formların 
pattern’ine başvurarak yapım sürecinde 
üniversite öğrencileri, akademisyenler, 
kamuoyunun güvendiği kişilerle bir 
araya gelip uluslararası kütüphane ve 
arşiv uzmanlarından oluşan bir komite 
ile çalıştay yapılacaktır. Proje sürecinde 
kullanılan dijital araçların konferans 
ve seminerler ile mimarlık dünyası ile 
paylaşılması hedeflemektedir. Pek çok 
ulusal ve uluslararası yayın kuruluşları 
tarafından projenin tartışılması üniversite 
ortamının vazgeçilmezlerindendir.

‘Üniversite kampüsü kütüphane 
etrafında bir araya gelmiş yapılardan 
oluşur.’ mottosu kampüs bina ilişkisini 
kurgularken esas çıkış noktası olmuştur. 
Programatik olarak 21. yüzyıl kütüphanesi 
nasıl olmalıdır? Arşiv, çalışma odaları, 
ofislerin dışında çoklu medya odaları, 

toplanma alanları, gösteri salonu, 
müze, sergi alanları, ortak çalışma 
alanları, kafe, kitap restorasyon bölümü, 
etimoloji araştırması bölümleri içeren 
kütüphane binası fonksiyonel olarak 
yenilikçi biçimde ele alınmıştır. Yapının 
ana kabuk formu yüksek performanslı 
olmasının yanında geçmiş ile günümüz 
arasındaki bağı kurmaya çalışan bir 
çalışmadır. İç mekânlarda strüktürün 
kendisi dilimlere ayrılarak kitap rafı 
olarak kullanılmıştır. Bir başka ifade ile 
bir bina tasarlayıp içine kitaplık koymak 
yerine binanın taşıyıcısı kitaplık olarak 
tasarlanmıştır. Proje tasarım sürecinin 
bir parçası olarak organik formların 
çoklu disiplinli bir ekip ile inşa etme 
yöntemleri geliştirilmektedir. 

Özetle tasarımda matematiksel formüler 
ile bir araya gelen çok eğrili geometrik 
yüzeylerin bir kabuk oluşturarak kendi 
kendini taşıyan bir sistem oluşturması 
ile yapı formu ve yapı teknolojisi 
olarak mimarlık ve yapı kültürüne 
önemli bir bilgi ve tecrübe bırakması 
hedeflenmektedir.
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Interior view from the mezzanine floor

3D printed model

Foyer and mediatech

Section



#hydepark
#library 
#wafflesturtcure 
#surface 
#publicarchitecture 
#greenenvironment 
#camouflage 
#3dprinting

48 Kütüphanenin yenilikçi tasarımı, bilginin 
gizemini, potansiyelini ve sevincini öne 
çıkarır. GAD’ın öncü araştırma ruhuyla, 
kütüphane için en ideal formu bulma 
amacıyla organik şekiller ve esnek 
gövdelerle güçlü deneyler yapıldı. Bu 
sürecin sonunda klasik mimarideki tipler 
ve tektonikler ile şaşırtıcı benzerlikler 
ortaya çıkarttı. HYDe pArK 
LibrArY mimarinin başlıca 

öğelerinden merdivenin, algoritmik 
üretimi sonucunda ortaya çıkan ve 
standart olmayan bir forma sahiptir.

Evrensel olarak en standart boyutlardan 
biri olan 15cm x 30cm, öğrenme ve bilgi 
arayışı gibi doğuştan gelen ve temelde 
insan fikirlerinin konfor ve oranını, tek 
bir döneme ya da kültüre ait olmayan 
zamansız bir kaliteyi temsil eder.

Tasarımda, aynı anda hem dolu hem 
de içi boş bir yapı oluşturmak için, 
büyüyen, bükülen, dönen, birbiri 
üzerine konumlanmış bir çekirdek 
modül ve katları vardır. Bu tasarım 
kararı, kitap rafları, kapı aralıkları ve 
diğer binalara uygulanan diğer tipik 
işlevler zaten mevcut olduğundan, 
yabancı maddelerle gizlenmesi veya 
kapatılması gerekmeyen bir iskelet 
üretir. 

Bu iskelet aynı zamanda yeşil dokuya 
tutunulabilir gözenekler oluştururken 
güvenli bir şekilde tırmanılabilir, 
keşfedilebilir bir kabuk yüzey 
oluşturmaktadır. 

Yüzey/zarf/kabuk içindeki fonksiyonları 
sarmalarken yer edindiği parkın yeşil 
dokusuna zarar vermeden, kendini 
gizleyen, saklayan bir kamuflaj etkisi 
yaratmakta, içindeki dünyayı keşfe 
davet etmektedir. 
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Printed modelView from mezzanine



m e b  S c H O O L 
ArNAVUtKOY  ‘Yaşayan 
okullar’, kavramını kendi benliğine 
katarken, deneysellik ve inovasyon 
gibi tamamlayıcı özellikleri kendisine 
hedef edinir. Bu özellikleri tekrar 
hayata geçirirken yapının görünüşünde 
de aynı dinamizmin yansıtılması 
amaçlanmıştır. Tasarım sürecinin 
aktarılması ve aynı zamanda konseptte 
ele alınan düşüncelerin sürekliliğini 
koruması amacıyla çeşitli görsel 

anlatım, dijital model, fiziksel prototip 
ve algoritmik analizler üretilmiştir.

Öğretmek ve öğrenmek birbirinden 
farklı iki kavram değildir. Öğretirken 
öğrenilir, öğrenirken paylaşmak 
vazgeçilmez etkileşimdir. Öğrenme 
metotlarının geliştirilmesi, iletişim ve 
bilginin sürekli beslendiği kaynaktır. 
Günümüzde öğrenim yapıları içinde 
taşıdığı deneysellikle öğretim 
kurumlarına yeni kapılar açar. Bu amaçla 

GAD kapalı, kontrollü alanlar kadar 
yapı tasarımında yarı açık alanlara, açık 
alanlara, yapıların geleneksel olarak 
kullanılmayan çatılarına ulaşılabilen, 
kullanılabilen fırsatlar araştırmaktadır.

Sıcak-soğuk mevsimlerin şartlarına 
uygun olarak iç bahçeler, dış bahçeler, 
çatı bahçeleri yaratarak öğrenme, 
üretme, deneyimleme amaçlanarak 
esnek, çok kullanımlı, sorgulayıcı, atıl 
alanları ve kullanılmayan enerjileri 

kullanılmak üzere geçmiş kültürlerden, 
günümüz teknolojilerinden mimariye 
yeni kazanımlar oluşturmak için esnek 
bir tasarım nasıl yapılaştırılabilir?  

49 

#mebschool #istanbul 
#educationalarchitecture 

#organicarchitecture 
#structure #roof 

#greenroof
#sustainability 

#schoolarchitecture 
#newgeneration
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Ground floor

Sketch by Gokhan Avcioglu 3D printed model

Ground floor

Ground floor
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50 Tasar ım süreci  s ıras ında var 
olan hükümet binalarının kabul 
edi len mimar i  t ipoloj is inden 
uzaklaşarak, GAD tirANA 
New mUNicipALitY 
bUiLDiNG için Tiran’ın ana 
caddesi üzerindeki bölgenin sağladığı 
geometrilere odaklandı. Sürdürülebilir, 
sıfır karbon, ekolojik olarak hassas bir 
tasarım için yalnızca iç mekânları değil, 
dış ve saha çevresini de hesaba katan 
dinamik, esnek bir konfigürasyon 

oluşturmaya çaba gösterildi. Bu mimari 
yaklaşıma göre tasarlanan yapılar, nesiller 
boyudur süren kamusal alan, doğa 
ve açık hava etkinliğine olan özlemin 
giderilmesinin yanı sıra, gelecekteki 
yöntemlerin habercisi olarak binanın 
24 saatlik döngüsü içinde gün boyunca 
kullanıma açık olacaklar. Günümüzde, 
belediye için bir yönetim merkezi olarak 
hizmet edecek yapılar, birden fazla 
dış ve iç mekân işleviyle halka hizmet 
eden bir mimariye ihtiyaç duyuyor.

#tiranamunicipality 
#tirana 

#organicdesign 
#ecologicallysensitive  
#eco-techarchitecture 

#structure 
#sustainability 

#experimentaldesign
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Her zaman esnek ve değişik kullanımlara 
fırsat veren, alana değer veren GAD, yer 
üstü ve yer altı işlevlerinden oluşan bir 
takımyıldız tasarladı. Bodrum katlardaki 
tek bir yapı gibi hareket eden, yer 
üstünde birbirleriyle hem ayrı hem 
de akışkan ilişki kuran dört kütle ve bir 
kuleden oluşan birbirine bağlı yapılar; 
alt bodrum katlar, dışarıdan ayrı bir girişi 
olan ana meclis toplantı alanı, çok amaçlı 
salon ve kafeterya gibi sosyal işlevler 
için tasarlanmıştır. Projenin zengin 
mekânsal ve geometrik düzenlemesi, 
yerel yönetimin faaliyetleriyle çeşitli 
etkileşimler sağlar, halka açık toplantılar 
için ilgi çekici deneyimler yaratır, hizmet, 
iletişim ve ulaşımda kolaylıklar sağlar.

Tiran’ın yeni, canlı kentsel dokusuna, 
bu mimari konsept, kapalı merkez 
tipolojilerine karşı bir önerme olarak 
hareket eder. Kapalı ve ayrı bir alan 
yerine, şehir yönetimi toplantı salonunun 
üzerindeki kuleyi içeren dalgalı gölgelik, 
aslında, dışarıya ve güneş ışığına açık 
olup, kamusal sirkülasyon alanlarından 
ve doğal peyzaj alanlarından gün boyu 
süren demokratik toplantılarla görsel 
iletişim kurar.

Kent merkezinden güneye, nehre doğru 
uzanan aks, yeni geliştirilen master 
plan senaryolarına dayalı olarak Tiran’ı 
gelecekte yeşil bir şehre dönüştürmeyi 
amaçlıyor. Yeni belediye binasının 
tasarımı, Tiran için gelişen planların 
stratejik ve ikonik bir sembolü olarak 
bu yönden önemli bir merkezdir. Ayrıca, 
GAD’ın tasarımı, sıfır karbon ayak izi 
ile sürdürülebilir olması amaçlanan 
yeni belediye kompleksi için teknik ve 
ekolojik bir özellik seti kullanır.

Diagrams
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Master-planDiagrams
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Sustainability and zero emission

Exploded perspective

3rd Floor
1. Mayor's office
2. Deputy Mayor's offices
3. Municipal Council
4. Audit

The Shell

Ground Floor
1. Main Entrance
2. Library
3. General Directorate of 

Legal Affairs, Assets and 
licensing

4. General Directorate of 
Strategic Planning and 
Human Resources

5. General Directorate of 
Public Works

1st Basement Floor
1. Cafe
2. Cafeteria
3. D.P. Technology 

Information and Statistics
4. Joint Spaces for Common 

Purposes
5. Several Small Halls for 

Reception Meetings
6. Municipal Council Hall
7. Conference Hall
8. WC

2nd Basement Floor
1. Car Park Area
2. Elevator Lobby
3. Technical Room
4. Storage

2nd Floor 
1. General Directorate of  

Financial Management
2. General Directorate of 

Social Services
3. General Directorate of 

Strategic Projects and 
Economic Development

1st Floor
1. General Directorate of  

Objects in Co-ownership, 
Administration of AU and 
Civil Emergencies

2. General Directorate of 
City Promotion

3. General Directorate 
of Public and External 
Relations

4. General Directorate of 
Territorial Planning and 
Development

CLERESTORIES AND 
SKYLIGHT

VEGETATIVE COOLING

GREENROOF

VENTİLATED FLOORS

FORM FOR 
DAYLIGHTING

SOLAR ACCESS

DAYLIGHT FROM 
MULTIPLE SIDES

SHADING DEVICES

BUILDING FACADES

EARTH SHELTERING

CONSTRUCTED 
WETLANDS

DIRECT GAIN: GLAZING

DIRECT GAIN: HEAT STORAGE

INDIRECT GAIN: SUNSPACE

CROSS VENTILATION

SMART MATERIALS: BIOCRETE

WATER CATCHMENT AND 
STORAGE

GEOTHERMAL ENERGY

SMART MATERIALS: 
STRAWPANELS

SMART MATERIALS: 
RECYCLED WOOD

STACK VENTILATION

RADIANT HEATING 
AND COOLING

SUSTAINABLE 
LANDSCAPES
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QR is an abbreviation for Quick Response. A trademark for a 
matrix barcode, it was first designed in 1994 for the Japanese 
automotive industry. It can be read optically by a camera, 
effectively appending data to any object onto which it is stuck.

QR C
O

D
E

The index in the back of this book 
has QR Codes that can be scanned 
with a mobile phone to discover 
more about the projects on our 
website!

how to use this book

ESMA SULTAN PALACE THE BORUSAN MUSIC & ART 
CENTER
ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM OZAN ERTUG, ARZU MEYVACI, 
ERTUGRUL MORCOL, YELIZ OZSOY, BORA SOYKUT, 
AYHAN URGUPLU,SERKAN CEDETAS

CLIENT BORUSAN 
LOCATION ISTANBUL
 PROJECT TYPE PUBLIC,CULTURAL, 
RENOVATION 
START / COMPLETION 2007 / 2009
 SITE AREA 230 M2 
CONSTRUCTION AREA 1.900 M2 
STATUS BUILT
AWARDS 2003 BRONZE MEDAL, MIAMI BIENNALE 
2011 ARKIPARC BEST ALTERNATIVE INVESTMENTS 
2011 THE EUROPEAN CENTRE FOR ARCHITECTURE 
& THE CHICAGO ATHENAEUM INTERNATIONAL 
ARCHITECTURE AWARD 2012 INTERNATIONAL 
PROPERTY AWARDS HIGHLY RECOMMENDED PUBLIC 
SERVICE ARCHITECTURE FOR EUROPE 

GDKP

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD
PROJECT TEAM SCOTT BALTIMORE, 
OZAN ERTUG, NILUFER KARANFIL
 CLIENTFATIH MUNICIPALITY
 LOCATION ISTANBUL 
PROJECT TYPE URBAN PLANNING, EXPERIMENTAL, 
LEISURE,RETAIL, PUBLIC 
START / COMPLETION 2010 / 2011
 SITE AREA 11.200 M2 
CONSTRUCTION AREA 22.100 M2
STATUS UNBUILT 
AWARDS 2012 MIPIM AR  Future Projects Awards 
Urban Regeneration and Master Planning Award

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN GOKHAN  
AVCIOGLU & GAD IN COLLABORATION WITH PHILIP 
ROBERT AND HALUK SEZGIN 
PROJECT TEAM SALIH KUCUKTUNA 
CLIENT THE MARMARA GROUP 
LOCATION ISTANBUL 
PROJECT TYPE PUBLIC, CULTURAL, 
RENOVATION 
START / COMPLETION 2000 / 2002
SITE AREA 2.200 2 M2 
CONSTRUCTION AREA 1.200 M2 
STATUS BUILT 
AWARDS 2001 AGA KHAN AWARD FOR 
ARCHITECTURE SHORTLISTED 

DVN KURUCESME

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD IN COLLABORATION WITH SINAN 
KAFADAR & METEX 

PROJECT TEAM NESIME ONEL, OGUZ CANKAN, 
SEMIH ACAR, BAHAR YILMAZ, DENIZ GALIP, 
IPEK YELEKCI, SUZAN BOZFAKIOGLU, YIGIT 
OGUTOGULLARI, EMRE BILOL, BESTE DABAKOGLU, 
AYLIN DEGIRMEN, AYSU AYSOY, EFE ILGEN, SCOTT 
BALTIMORE, VOLKAN KUTAL 
CLIENT DIVAN GROUP
 LOCATION ISTANBUL 
PROJECT TYPELEISURE,HOTEL,REDEVELOPMENT,
HOSPITALITY,INTERIORS,RETAIL
START / COMPLETION 2012 / 2020 
SITE AREA 6.851 M2 
CONSTRUCTION AREA 10.346 M2 
STATUS BUILT 
AWARDS 2015  THE EUROPEAN CENTRE FOR 
ARCHITECTURE & THE CHICAGO ATHENAEUM GREEN 
GOOD DESIGN AWARD

GAD PARK

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM NESIME ONEL, SEMIH ACAR, 
MUSTAFA KEMAL KAYIS, EMIR DRAHSAN, BAHA 
ERCANOGLU, ASLI AYVAZ, GUNEY YIRIK 

LOCATION ISTANBUL 
PROJECT TYPE OFFICE, INTERIOR
 SITE AREA 750 M2 
CONSTRUCTION AREA 750 M2 
START / COMPLETION 2016 
STATUS BUILT 

MOSKOW VRVKA

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM NESIME ONEL, GOKSEN GUNGOR, 
OZAN ERTUG
CLIENT EXPO LLC 
LOCATION MOSCOW, RUSSIA 
PROJECT TYPE HOSPITALITY,RESIDENTIAL
START / COMPLETION 2016 
SITE AREA 12.000 M2 
CONSTRUCTION AREA 55.000 M2
 STATUS UNBUILT

GAZHANE ISTANBUL

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD
PROJECT TEAM OGUZ CANKAN, DURMUS DILEKCI, 
SALIH KUCUKTUNA, SEMIH ACAR, MUSTAFA KEMAL 
KAYIS, NESIME ONEL, YONCA URUN 

CLIENT MULKIYELILER BIRLIGI
LOCATION ISTANBUL
PROJECT TYPE,RESTORATION, RENOVATION, 
RE-USE, PUBLIC
SITE AREA 10.000 M2 
CONSTRUCTION AREA 2.800 M2 
START / COMPLETION 1995 / 2001 & 2015 / 2018 
STATUS BUILT 

TPKP

ARCHICTECTURAL PROJECT & DESIGN GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM NESIME  ONEL, YUCEL DEMIR, 
TAHSIN INANICI, GOKSEN GUNGOR, JONAS KIRSCH, 
EFE ILGEN, OZAN ERTUG 

CLIENT ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY 
LOCATION ISTANBUL
 PROJECT TYPE PUBLIC, MASTER PLANNING,  
REDEVELOPMENT, CULTURAL 
START / COMPLETION 2013
SITE AREA 38.500 M2 
CONSTRUCTION AREA 50.000 M2 
STATUS UNBUILT

CAPPADOCIA KEPEZ

ARC.PR. & DSGN.GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM NESIME ONEL, OZAN ERTUG, TANSEL 
DALGALI, BURAK PAKSOY, VOLKAN KUTAL, SEDA 
TUGUTLU, BESTE DABAKOGLU, EMRE BILOL

CLIENT INDIGO TOURISM 
LOCATION KAPADOKYA
PROJECT TYPE RESIDENTIAL,HOSPITALITY, 
EXPERIMENT,RETAIL
START / COMPLETION 2020 / - 
SITE AREA 135.000 M2
 CONS. AREA 53.00 M2 
STATUS IN PROGRESS
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KADIKOY PUBLIC PARK 
FACILITIES
ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM  OGUZ CANKAN, ASLI SENER 
ICINSEL,DILEK AYMAN RODRIGUE (LANDSCAPE), 
HUSEYIN ONDER, YALIM GULERCAN, 

SECIL VANCI 
CLIENT KADIKOY MUNICIPALITY, SELAHATTIN TEKE 
LOCATION ISTANBUL 
PROJECT TYPE PUBLIC 
START / COMPLETION 1997 
SITE AREA 350 M2 
CONSTRUCTION AREA 176 M2
STATUS BUILT 
AWARDS 1998 & 2004 AGA KHAN AWARD FOR 
ARCHITECTURE SHORLISTED 1997 TURKISH 
ARCHITECTURE PRIZE AWARDED 

CAPADOCCIA SPA HOTEL

ARC.PR. & DSGN.GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM NESIME ONEL, OZAN ERTUG, TANSEL 
DALGALI, BURAK PAKSOY, VOLKAN  KUTAL, SEDA 
TUGUTLU, BESTE DABAKOGLU, EMRE BILOL, SENA 
AKCICEK
CLIENT INDIGO TOURISM 
LOCATION KAPADOKYA
PROJECT TYPE RESIDENTIAL, RETAIL
START / COMPLETION 2020 - 
SITE AREA 251.930 M2
CONS. AREA 37.789 M2 
STATUS IN PROGRESS

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD IN COLLABORATION WITH 
IZZET CAPA 

PROJECT TEAM   TAHSIN INANICI, JONAS KIRSCH, 
GOKSEN GUNGOR, DERYA ARPAC 
CLIENT ORTA DOGU OTOMOTIV  
LOCATION ISTANBUL 
PROJECT TYPE RETAIL 
START / COMPLETION 2013 / 2014 
SITE AREA2.100M2 
CONS. AREA 1.000 M2
STATUS BUILT 
AWARDS  2015 THE EUROPEAN CENTRE FOR 
ARCHITECTURE & THE CHICAGO ATHENAEUM GREEN 
GOOD DESIGN AWARD 2014 GERMAN ICONIC 
AWARDS WINNER 2014 INTERNATIONAL PROPERT Y 
AWARDS EUROPEAN PROP-ERTY AWARDS 

TRUMP CADDE

MONTROSE RESORT HOTEL

ARC.PR. & DSGN. GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM SEMIH ACAR, OGUZ CANKAN, PAUL 
RAGSDALE, ASLI AYVAZ, BAHAR YILMAZ, JONAS 
KIRSCH, OZAN ERTUG, MARTINA LA VISTA, HANDE 
KOCABAS, BURAK PAKSOY, YIGIT OGUTOGULLARI, 
EMRE BILOL, AYLIN DEGIRMEN, BESTE DABAKOGLU, 
VOLKAN KUTAL, ANTHOF TURK
 CLIENT NORTH STAR DOO.
 LOCATION MONTENEGRO 
PROJECT TYPE HOSPITALITY, HOTEL, 
RESIDENTIAL 
START / COMPLETION 2020/ - 
SITE AREA 530.300 M2 
CONS. AREA195.000 M2 
STATUS IN PROGRESS

MANDARIN ORIENTAL 
HOTEL & RESIDENCES
ARC.PR. & DSGN. GOKHAN AVCIOGLU &  GAD IN 
COLLABORATION WITH ANTONIO CITTERIO & METEX 
PROJECT TEAM SEMIH ACAR, AYSU AYSOY, DERYA 
ARPAC, MUSTAFA KEMAL KAYIS, VOLKAN KUTAL 
CLIENT AGT
LOCATION CENNETKOYU, BODRUM
PROJECT TYPE HOSPITALITY, HOTEL,
 RESIDENTIAL 
START / COMPLETION 2011 / 2014 
SITE AREA 31.500 M2 
CONS. AREA 80.000 M2 
STATUS BUILT 

FOUR SEASONS SEA CLUB

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN  GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM SEMIH ACAR, TANSEL DALGALI, PAUL 
RAGSDALE, ASLI AYVAZ, HANDE KOCABAS, BURAK 
PAKSOY , EMRE BILOL, AYLIN DEGIRMEN, BESTE 
DABAKOGLU, VOLKAN KUTAL, YIGIT OGUTOGULLARI, 
DENIZ GALIP 

CLIENT YILMAZ GRUP
LOCATION ISTANBUL 
PROJECT TYPE RESIDENTIAL, LEISURE, RETAIL, 
EXPERIMENTAL
START / COMPLETION 2019 
SITE AREA 869.522 M2
CONSTRUCTION AREA 319.633 M2 
STATUS BUILT

THE EXPLODED HOUSE 

ARC.PR. & DSGN.GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM DURMUS DILEKCI, SALIH 
KUCUKTUNA, OGUZ CANKAN 
CLIENT VEDAT SEMIZ
LOCATION BODRUM 
PROJECT TYPE RESIDENTIAL, PRIVATE HOUSE, 
INTERIORS
INTERIORS HAKAN EZER 
START / COMPLETION 2003 
SITE AREA 1.000 M2
CONS. AREA 760 M2 
STATUS BUILT 

BORUSAN PARKORMAN 
EXPEDITION CENTER
ARC.PR. & DSGN.GOKHAN AVCIOGLU & GAD
PROJECT TEAM DURMUS DILEKCI, OGUZ
CANKAN, SALIH KUCUKTUNA
CLIENT BORUSAN HOLDING
LOCATION ISTANBUL 
PROJECT TYPE HOSPITALITY, LEISURE, 
INTERIORS
START / COMPLETION 2001 
SITE AREA 150 M2 
CONS. AREA 240 M2 
STATUS BUILT 
AWARDS 2003 MIAMI BIENNALE BRONZE MEDAL 

ONE & ORTAKOY

ARC.PR. & DSGN. GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM NESIME ONEL, OZAN ERTUG, TAHSIN 
INANICI, ERTUGRUL MORCOL
LANDSCAPE  DESIGN DS MIMARLIK 
INTERIOR DESIGN AUTOBAN 
CLIENT DOGU INSAAT 
LOCATION ISTANBUL 
PROJECT TYPE RESIDENTIAL, DORMITORY 
START / COMPLETION 2008 / 2011 
SITE AREA 12.000 M2 
CONS. AREA 56.000 M2 
STATUS BUILT 
AWARDS  2012 THE EUROPEAN CENTRE FOR 
ARCHITECTURE & THE CHICAGO ATHENAEUM GREEN 
GOOD DESIGN AWARD

BALMUMCU 

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM SEMIH ACAR, OGUZ CANKAN, OZAN 
ERTUG, BAHAR YILMAZ
CLIENT GLOBA
LOCATION ISTANBUL
PROJECT TYPE EXPERIMENTAL
SITE AREA 5.395 M2
CONSTRUCTION AREA 42.000 M2
START / COMPLETION 2021/-
STATUS IN PROGRESS

CYSUS

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM OZAN ERTUG, SENA AKCICEK, 
BENGISU NERGIZ 
CLIENT DAP YAPI
LOCATION CESME
PROJECT TYPE EXPERIMENTAL,HOSPITALITY
SITE AREA 23,164 M2
CONSTRUCTION AREA 14,000 M2
START / COMPLETION 2021/-
STATUS IN PROGRESS

PINAR LOGISTICS

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN  GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM  MUSTAFA KEMAL KAYIS, EMIR 
DRAHSAN, CEMAL EROL, SARA CANSIN GUNGOR, 
MARTINA LA VISTA, MURAT SOKUN, OGUZ CANKAN, 
BAHAR YILMAZ
CLIENT PINAR LOGISTICS ACADEMY
LOCATION ISTANBUL
PROJECT TYPE INTERIORS, OFFICE
SITE AREA 25.000 M2
CONSTRUCTION AREA 25.000 M2
START / COMPLETION 2017
STATUS BUILT
AWARDS 2015 EUROPEAN PROPERTY AWARDS 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT FOR TURKEY FOR 
THE PINAR LOGISTICS CENTER, INTERNATIONAL 
PROPERTY AWARDS
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SUSONA BEACH RESORT & 
SPA
ARCHITECTURAL PRJECT & DESIGN GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM SEMIH ACAR, EFE ILGEN, TAHSIN 
INANICI, JOHN YOUNG 
CLIENT ADILBEY HOLDING
LOCATION TORBA, BODRUM
PROJECT TYPE HOSPITALITY, HOTEL, INTERIOR 
START / COMPLETION 2011 / 2013 
SITE AREA 27.000 M2 
CONSTRUCTION AREA 15.800 M2 
STATUS BUILT 

PINA BODRUM

ARC.PR. & DSGN.GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM SCOTT BALTIMORE
 CLIENT KY DEVELOPMENT GROUP
 LOCATION BODRUM
 PROJECT TYPE PRIVATE HOUSE 
START / COMPLETION 2009 
SITE AREA 45.500 M2 
CONS. AREA 9.000 M2 
STATUS UNBUILT

KUUM HOTEL SPA & 
RESIDENCES
ARC.PR. & DSGN.GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM OZAN ERTUG, AYHAN URGUPLU, 
GEORGE SCHREINER, LAURA FINK, ESIN AYER ,ARZU 
MEYVACI,SERKAN CEDETAS

CLIENT UGUR TUNCEL, IRFAN KURIS (CLIENT 
CONSULTANT)
LOCATION TURKBUKU, BODRUM
 PROJECT TYPE  HOSPITALITY, RESIDENTIAL, 
WELLNESS, HOTEL, INTERIORS 
START / COMPLETION 2009 
SITE AREA 20.000 M2 
CONS. AREA 9.600 M2
STATUS BUILT 
AWARDS  2012 WORLD LUXURY SPA AWARDS BEST 
LUXURY DESTINATION SPA2011 INTERNATIONAL 
HOTEL AWARDS BEST HOTEL ARCHITECTURE2011 
INTERNATIONAL HOTEL AWARDS BEST HOTEL 
ARCHITECTURE 

BESIKTAS FISH MARKET

ARC.PR. & DSGN.GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM OZAN ERTUG, TAHSIN INANICI, 
ALEX SUAREZ
CLIENT BESIKTAS MUNICIPALITY & BESIKTAS 
FISHERMAN UNION 
LOCATION ISTANBUL 
PROJECT TYPE PUBLIC, RETAIL 
START / COMPLETION 2009
 SITE AREA 320 M2 
CONS. AREA 260 M2
 STATUS BUILT 
AWARDS 2014 ARCHMARATHON AWARDS 
CROWD AWARD 2012 THE EUROPEAN CENTRE 
FOR ARCHITECTURE & THE CHICAGO ATHENAEUM 
INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARD 2010 
NOMINEE IN THE CATEGORY ‘BUILT’ FOR BESIKTAS 
FISHMARKET, URBAN INTERVENTION AWARD, 
BERLIN 

CASTLE ROCK

ARC.PR. & DSGN.GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM NESIME ONEL, OZAN ERTUG, 
ERTUGRUL MORCOL, BRUNO STRINGHETA, YELIZ 
OZSOY, ESIN AYER 

CLIENT MONARCH COURT 
LOCATION BODRUM 
PROJECT TYPE RESIDENTIAL, PRIVATE HOUSES 
START / COMPLETION 2007 / 2009
SITE AREA 3.850 M2
CONS. AREA 12.000 M2 
STATUS BUILT 

AUTOPIA

ARC.PR. & DSGN.GOKHAN AVCIOGLU & GAD  IN 
COLLABORATION WITH DARA KIRMIZITOPRAK 
PROJECT  TEAM NESIME ONEL, OZAN ERTUG, AYSU 
AYSOY, BURCAK PEKIN
 CLIENT KELES & GUL INSAAT
 LOCATION ISTANBUL
PROJECT TYPE RETAIL,INTERIOR
 START / COMPLETION 2009 / 2012
 SITE AREA 46.750 M2 
CONS. AREA 170.650 M2 
STATUS BUILT 
AWARDS 2013 MIPIM AR FUTURE PROJECTS 
AWARDS WINNER  2010 EUROPEAN COMMERCIAL 
PROPERTY AWARDS THE MIXED-USE ARCHITETURE 
AWARD 

GAD MSLK

ARC.PR. & DSGN. GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT  TEAM OZAN ERTUG, MUSTAFA KEMAL 
KAYIS, AYSU AYSOY, CAGLAR AKKAYA
 LOCATION ISTANBUL, TURKEY 
START / COMPLETION 2015 
SITE AREA 14.000 M2 
CONS. AREA 80.000 M2 
STATUS STUDY

YKAD HOUSE

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN  GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM BAHA ERCANOGLU, AYSU AYSOY 
CLIENT ALI DERMANI, YASEMIN KARABEYOGLU 
LOCATION ANKARA, TURKEY
PROJECT TYPE  RESIDENTIAL, VILLA/PRIVATE 
HOUSES 
START / COMPLETION 2016 
SITE AREA 1.000 M2 
CONSTRUCTION AREA 1.650 M2 
STATUS BUILT 

BODRUM S WISSOTEL 
BEACH RESORT
ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN  GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM SEMIH ACAR, TAHSIN INANICI, EFE 
ILGEN, SCOTT BALTIMORE, DERYA ARPAC
CLIENT CAGDAS HOLDING 
LOCATION TURGUTREIS, BODRUM 
PROJECT TYPE HOSPITALITY, RESIDENTIAL, HOTEL 
START / COMPLETION 2011 / 2015
SITE AREA 26.000 M2 
CONSTRUCTION AREA 20.000 M2 
STATUS BUILT 
AWARDS 2016 WORLD LUXURY HOTEL AWARDS 
LUXURY BEACH RESORT AWARD

MDNY HOUSE

ARC.PR. & DSGN.GOKHAN AVCIOGLU & GAD IN 
COLLABORATION WITH DARA KIRMIZITOPRAK 
PROJECT TEAM MUSTAFA KEMAL KAYIS, JONAS 
KIRSCH, DERYA ARPAC, SCOTT BALTIMORE, SENAY 
UNDEMIR 

CLIENT ZENO YAPI 
LOCATION BURSA 
PROJECT TYPE RESIDENTIAL, VILLA/PRIVATE HOUS
 START / COMPLETION 2012 / 2013 
SITE AREA 2.500 M2
CONS. AREA 1.600 M2 
STATUSUNBUILT 
AWARDS 2012 INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 
SINGLE RESIDENCE AWARD

ESKISEHIR THERMAL & SPA 
HOTEL
ARC.PR. & DSGN. GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM NESIME ONEL, CARLOS VALDERAMA, 
ERTUGRUL MORCOL, DERYA ARPAC, SCOTT 
BALTIMORE

CLIENT POLIMEKS INSAAT 
LOCATION ESKISEHIR 
PROJECT TYPE HOSPITALITY, WELLNESS, HOTEL, 
INTERIOR 
START / COMPLETION 2011 / 2014 
SITE AREA 25.000 M2
CONS. AREA 45.000 M2 
STATUS BUILT 
AWARDS 2016 POOL VISION MIDDLE EAST TOURISM 
AND LEISURE CATEGORY WINNER 2015 WAF 
SHORTLISTED 2013 THE EUROPEAN CENTRE FOR 
ARCHITECTURE &THE CHICAGO ATHENAEUM GREEN 
GOOD DESIGN AWARD 2012 INTERNATIONAL HOTEL 
AND PROPERTY AWARDS HIGHLY RECOMMENDED 
HOTEL ARCHITECTURE AWARD
 

NEWADA

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM  OZAN ERTUG, MUSTAFA KEMAL 
KAYIS, JONAS KIRSCH
CLIENT ILBAK HOLDING
LOCATION ISTANBUL
PROJECT TYPE RESIDENTIAL
SITE AREA 12.000 M2
CONSTRUCTION AREA 50.000 M2
START / COMPLETION 2014
STATUS BUILT
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BDPT

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN  GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM  SEMIH ACAR, NESIME ONEL, PAUL 
RAGSDALE, ASLI AYVAZ, BURAK PAKSOY , HANDE 
KOCABAS, BURAK PAKSOY, EMRE BILOL,   AYLIN 
DEGIRMEN, BESTE DABAKOGLU, VOLKAN BULUC 
KUTAL

CLIENT PD REAL ESTATE DEVELOPMENT KFT. 
LOCATION BUDAPEST, HUNGARY
PROJECT TYPE RESIDENTIAL, EXPERIMENTAL 
START / COMPLETION 2021
SITE AREA 6.515 M2
CONSTRUCTION AREA 42.000 M2
STATUS IN PROGRESS

L JUBL I A N A SC IENC E 
CENTER
ARC.PR. & DSGN. GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM TANSEL DALGALI, BURAK PAKSOY, 
SEDA TUGUTLU, EMRE BILOL, BESTE DABAKOGLU, 
AYLIN DEGIRMEN, CAN METIN, VOLKAN KUTAL

CLIENT  THE CHAMBER OF ARCHITECTURE AND 
SPATIAL PLANNING OF SLOVENIA
LOCATION LJUBLJANA, SLOVENIA 
PROJECT TYPE  PUBLIC, MASTER PLANNING, 
REDEVELOPMENT, CULTURAL 
START / COMPLETION 2019 
SITE AREA 12.500 M2 
CONS. AREA 19.250 M2 
STATUS COMPETITION

ARC.PR. & DSGN. GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM SANZADEH, EMRE BILOL, AYLIN 
DEGIRMEN, BESTE DABAKOGLU, VOLKAN KUTAL

CLIENT DAP YAPI
LOCATION ISTANBUL, TURKEY
 PROJECT TYPE RETAIL, LEISURE, PUBLIC, RECENT, 
EXPERIMENTAL
START / COMPLETION 2018 -  
SITE AREA 93.766 M2 
CONS. AREA 38.545 M2
STATUS BUILT

IST MARINA

ARC.PR. & DSGN.GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM OZAN ERTUG, LAURA FINK 
CLIENT SYSTEM CONSTRUCTION
LOCATION TRIPOLI, LIBYA 
PROJECT TYPE RESIDENTIAL, VILLA/PRIVATE 
HOUSE, EXPERIMENTAL
START / COMPLETION 2007 / 2008 
SITE AREA 1.500 M2 
CONS. AREA 2.500 M2
 STATUS COMPETITION

ANDALUS VILLA SERRA GATE

ARC.PR. & DSGN. GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM OZAN ERTUG 
CLIENT SERANIT 
PROJECT TYPE MONUMENT, INSTALLATION, 
EXPERIMENTAL
START / COMPLETION 2013 
STATUS BUILT 

AHK KNDU VILLAS

ARC.PR. & DSGN. GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM  NESIME ONEL, MUSTAFA KEMAL 
KAYIS, GOKSEN GUNGOR, ESRA ESEN, SEMIH ACAR, 
YUCEL DEMIR, PELIN ARIBAS, VOLKAN KUTAL

 CLIENT AHK 
LOCATION ANTALYA 
PROJECT TYPE PRIVATE HOUSE,RESIDENTIAL
START / COMPLETION 2016 / 2018 
SITE AREA 28.000 M2 
CONS. AREA 33.000 M2
 STATUS BUILT 
AWARDS  2018 HOME OVERSEAS RUSSIAN 
AWARDS, BEST ARCHITECTURE AND DESIGN BEST 
UNDER CONSTRUCTION DEVELOPMENT IN TURKEY 
2017 SIGN OF THE CITY AWARDS, BEST PRIVATE 
RESIDENCE 2016 THE PLAN AWARDS HONORABLE 
MENTION 2015 SIGN OF THE CITY AWARDS 
PREMIUM PROJECT + THE GREENEST BUILDING 
UNDER CONSTRUCTION 2015 EUROPEAN PROPERTY 
AWARDS RESIDENTIAL DEVELOPMENT AWARD

PARK AVENUE

ARC.PR. & DSGN. GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM  AYHAN OZAN, GOKHAN KARAKUS, 
SEDA TUGUTLU, CAN IMAMOGLU, ENSAR KAYA, 
EMRE BILOL, AYLIN DEGIRMEN, BESTE DABAKOGLU, 
VOLKAN KUTAL 
CLIENT FB DESIGN COMPETITION 
LOCATION NEW YORK, USA 
PROJECT TYPE EXPERIMENTAL, URBAN PLANNING, 
PUBLIC
START / COMPLETION 2018
 SITE AREA 350.000 M2
 CONS. AREA 106.000 M2
 STATUS STUDY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN  GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD
PROJECT  TEAM MUSTAFA KEMAL KAYIS, SEDA 
TUGUTLU, CEMAL EROL, EMRE BILOL, SINEM 
OZALP,CAFER KUTRU, VOLKAN KUTAL

 CLIENT AKFA GROUP
 LOCATION TASHKENT, UZBEKISTAN
 PROJECT TYPE PUBLIC 
SITE AREA 60.000 M2
 CONSTRUCTION AREA 35.000 M2 
START / COMPLETION 2017 
STATUS UNBUILT

CONVENTION CENTER

ARC.PR. & DSGN.GOKHAN AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM  SEDA TUGUTLU, EMRE BILOL, 
SINEM OZALP 
CLIENT NYC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
LOCATION NEW YORK, USA 
PROJECT TYPE PUBLIC,EXPERIMENTAL
 START / COMPLETION 2018
STATUS STUDY

CHINA TOWN

GAD HOUSE

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN  GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD
PROJECT TEAM  SEDA TUGUTLU, CEMAL EROL, 
EMRE BILOL
CLIENT ARCH OUT LOUD 
LOCATION LOS ANGELES, USA 
PROJECT TYPE PRIVATE HOUSE 
SITE AREA 1.200 M2 
CONSTRUCTION AREA 500 M2 
START / COMPLETION 2017
 STATUS COMPETITION

MEDIA CITY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN  GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD & ALPASLAN ATAMAN
 PROJECT TEAM  NESIME ONEL, SEDA TUGUTLU, 
MUSTAFA KEMAL KAYIS, GOKSEN GUNGOR, EMRE 
BILOL, ESRA ESEN, VOLKAN KUTAL 

CLIENT ITO
LOCATION ISTANBUL 
PROJECT TYPE PUBLIC,URBAN PLANNING, OFFICE, 
EXPERIMENTAL, RETAIL
SITE AREA  2.800.000 M2 
CONSTRUCTION AREA 75000 M2
 START /COMPLETION 2017 
STATUS IN PROGRESS 
AWARDS  2017 MIPIM AR FUTURE PROJECTS 
AWARDS JEU D’ESPRIT PRIZE 2017 WAFX SMART 
CITY PRIZE 2017 THE AMERICAN ARCHITECTURE 
PRIZE WINNER IN LANDSCAPE ARCHITECTURE

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN  GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD
 PROJECT TEAM SEDA TUGUTLU, EMRE BILOL, 
VOLKAN KUTAL
CLIENT AKFA GROUP
 LOCATION TASHKENT 
PROJECT TYPE  MASTER PLANNING, MIXED-USE, 
RESIDENTIAL, OFFICE 
 START / COMPLETION 2017
 SITE AREA 900.000 M2
CONSTRUCTION AREA 2.000.000 M2
 STATUS UNBUILT

TASHKENT
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TIRANA MUNICIPALIT Y 
BUILDING

ITU LIBRARY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN  GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM  OGUZ CANKAN, SEDA TUGUTLU, 
CEMAL EROL, EMRE BILOL, ENSAR KAYA, BURAK 
PAKSOY, BESTE DABAKOGLU, AYLIN DEGIRMEN, 
VOLKAN KUTAL, AYSU AKSOY
CLIENT ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 
LOCATION ISTANBUL 
PROJECT TYPE MONUMENT, 
INSTALLATION,EXPERIMENTAL, PUBLIC 
SITE AREA 9.000 M2 
CONSTRUCTION AREA 5.000 M2 
START / COMPLETION 2018 
STATUS IN PROGRESS

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN  GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM OZAN ERTUG, OGUZ CANKAN, 
NESIME OLCAYCAN, BURAKPAKSOY, AYLIN 
DEGIRMEN, BAHAR YILMAZ, ASLI AYVAZ, TANSEL 
DALGALI, GOKHAN KARAKUS, VOLKAN KUTAL, EMRE 
BILOL,IREM SERTELLI, BATUHAN, AYSIMA YAVUZ

CLIENT TIRANA MUNICIPALITY / COMPETITION
LOCATION ISTANBUL
PROJECT TYPE  PUBLIC, RESTORATION, RENOVATION, 
RE-USE 
SITE AREA 10.000 M2
CONSTRUCTION AREA 2.800 M2 
START / COMPLETION 1995 / 2001 & 2015 / 2018 
STATUS IN PROGRESS 

HYDE PARK LIBRARY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN  GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM  SEDA TUGUTLU, EMRE BILOL, SINEM 
OZALP, CAFER KUTRU, VOLKAN KUTAL 
CLIENT ARCHASM 
LOCATION LONDON, UK 
PROJECT TYPE PUBLIC 
SITE AREA 7.500 M2 
CONSTRUCTION AREA 4.000 M2 
START /COMPLETION 2017 
STATUS COMPETITION 
AWARDS 2018 MIPIM CIVIC & COMMUNITY WINNER - 
COMMENDED PROJECT

FOLKART RESIDENCES

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN  GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM  NESIME ONEL, GOKSEN GUNGOR, 
MURAT SOKUN, ESRA ESEN, EMRE BILOL, BESTE 
DABAKOGLU, AYLIN DEGIRMEN, VOLKAN KUTAL

CLIENT FOLKART
LOCATION IZMIR 
PROJECT TYPE RESIDENTIAL, EXPERIMENTAL, RETAIL 
START / COMPLETION 2017 / 2018 
SITE AREA 20.715 M2 
CONSTRUCTION AREA 100.000 M2 
STATUS UNBUILT 
AWARDS  2015 THE EUROPEAN CENTRE FOR 
ARCHITECTURE & THE CHICAGO ATHENAEUM GREEN 
GOOD DESIGN AWARD

MEB SCHOOL ARNAVUTKOY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN  GOKHAN 
AVCIOGLU & GAD 
PROJECT TEAM  OZAN ERTUG, OGUZ CANKAN,
KEMAL ARDA ALKIN, AYSIMA YAVUZ
CLIENT ARCH OUT LOUD 
LOCATION ISTANBUL, TURKEY
PROJECT TYPE EXPERIMENTAL, INTERIORS, PUBLIC
SITE AREA 500 M2 
CONSTRUCTION AREA 1.200 M2
 START / COMPLETION 2020
STATUS COMPETITION
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GAD Projects
Andalus Villa
AHK Kundu Villa
Autopia
Atasehir Residences
AMH
Akatlar Sporium
Angel Blue
Agoras
Autopian
Asty Istanbul
A+ Shopping Center
AFM Fistas
Ahy Yali
Akseki House
Ambarlar
Aqua Florya
Agoras
Aslantepe Stadium Lounges
Atasehir Residences
ASTS
Aksoy
Bekmezci House
Buama
Baku Maku
Besiktas Huzurevi
Besiktas Public Sports Center
Beyaz Firin
Bodrum Bargylia
Bodrum Kale
Bodrum Villa
Bulgur Palace
Borusan Art & Music House
Borusan Parkorman
Besiktas Fish Market
Boxer Cafe
BDPT
Cappadocia Avanos
Cappadocia Kepez
Cappadocia Spa Hotel
Cappadocia Üçhisar
Caddebostan Apartment
Castle Rock
Cafe Algida
Cerle d’Orient
Changa
China Town
Cimkent
CKMKY
CDB 28
Cysus
Convention Center
Cubala Havana
DVN Kurucesme
Denizbank Headquarters
Doco Cip
Dogus Auto Headquarters

Durusu House
Ephesus
Enka Station
Exploded House
Escarqo
ENKA
ENKA Santral
Four Seasons Sales Office
Fiba
Foev
Fuga Tatil Koyu
Findikli
Fba Cekmekoy
FGA Fish Restaurant Bebek
Flooded House
Folkart Resiences
FTH
GAD House
GAD Town
GAD Park
GAD Maslak
GDKP
Golden Dop
GAD Rise
Garanti Zone
GKTRK Residences
Gazhane Mulkiyeliler
Gultas Florya Residences
Golmahal
Golden Drop
Haaz Design & Art Gallery
Herbil Plus Bodrum
Hillside City Club
Hillside Istinye
Harlem Housing
Horizon Point
Hyde Park Library
Hotel Cavo
Hype Masterplan
Hype I
Hype II
Hype III
Halic Port
Ihlas Bizimevler
Istanbul Shopping Center
Istinye Mixed-use
ITO-TOBB
Istanbul Office Park
IST Marina
ITU Library
Japanese Garden
Kadikoy Public Park Facilities
KGL
Kahraman Ozak
Karaoy Fish Restaurant
Karacik Otagtepe
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Kazan Polimeks
Kuru Florya
Kiez Kutman
Kimeks
Kent Muzesi Fatih
Kurucesme Club
Left Bank
Lale Park Complex
Lale Park
Logistic City
KUUM Hotel & Spa
Kiev Turkish Embassy
MDNY House
Mall II
Mandarin Oriental Hotel & Residences
Montrose
Mecidiyekoy Hotel
Metal Yapi Kucukcekmece
Megakent Shopping Center
Myott Cafe
MVS Residence
Ministry of Environment
Media City
Mnco Mixed Use Project II
Mavisehir Residences
Monarch Club
Mrtr
Maldives GA(D)AKOSHIBEE
Nikki Beach Resort Spa
Niveko
(N)erbil City Master Plan
Nevsehir Kale
NG Bitez
Nikki Beach Torba
Nilufer Tower
NLF
Nisque
Niveko Arnavutkoy
NTV Ankara
NY the Hill
Nanda
Newada
Nomad Promenade
NYC Turkevi
One & Ortakoy
Odunpazari Urban Development
Osmos Tower
Pray Space
Park Avenue
Polaris
Perla Vista
Parkorman
Parkorman Master Plan
Pina Bodrum
Pinar Logistics
Pasaport Tower
Ramp House
Relux I
Relux II
Relux III
RG House
Rumi I
Rumi II

Rumi III
Rivakoy
Swissotel Beach Resort
Shell Headquarters
Sirinevler
Sirte Park
Sisli Tower Sporium
Sky Scraper
Serra Gate
Science Center
Sloped House
SNP
SNP Zeytinburnu
SSL Tower
TPKP
Tazlar New Media Center
Telekom Acibadem Headquarters
TQ House
TMTD Trump House
Tobruk Hotel
Thermal Spa & Hotel
The Istanbul Residences
The Exploded House
Three Era House
TRGTRS Seaside
TTA Offices
Tashkent
TPBS
TZL House
Tekstil Bank
Twin Twan
Triangle House
Tolerance Center
Torba Resort
Trump Cadde
Torque Rumi
Uzel Multi
Unisite I
Unisite II
Uskup Cevahir
Umraniye Office
VRVKA
Valikonagi House
Vestel Corparate Identity
Wall Street Exhibition
WePublic
WWF
YKAD House
Yalcinlar Social Club
Yaliciftlik Project
YNTM Headquarters
Yenikapi Transfer Point
YDA
YLV Elyaf
Yassiada
Yalikavak
Zorlu Center
Ziraatbank Atakoy
Zeytinia
Zorlu Residence
ZKRYK
Zorlu Deva Maslak
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NIVEKO
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: EXPERIMENTAL, OFFICE
YEAR: 1995 

DOGUS AUTO HQ
LOCATION: MASLAK & ISTANBUL

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: OFFICE
YEAR: 1994

STATUS: BUILT

RELUX I
LOCATION: KAGITHANE / ISTANBUL

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

CLIENT: ALTUNBUKEN
BUILDING TYPE: RESIDENTIAL

NIVEKO ARNAVUTKOY
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: OFFICE
YEAR: 1995

STATUS: BUILT

JAPANESE GARDEN
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: EXPERIMENTAL, PUBLIC
YEAR: 1996

STATUS: STUDY

UZEL MULTI
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: OFFICE, EXPERIMENTAL, RETAIL
YEAR: 1997

STATUS: STUDY

WALL STREET EXHIBITION SPACE
LOCATION: WASHINGTON / USA

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: INTERIORS, EXPERIMEN-
TAL, CULTURAL, LEISURE, PUBLIC

YEAR: 1998

ZEYTINIA
LOCATION: NEW YORK CITY / USA

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: INTERIORS, RETAIL
YEAR: 1998

STATUS: BUILT

WEINSTABLE HOUSE
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: VILLA, RESIDENTIAL, INTERIORS
YEAR: 1999

STATUS: BUILT

AMH (IZMIR ADP)
LOCATION: IZMIR / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: PUBLIC, URBAN PLANNING
YEAR: 2000

STATUS: STUDY

BOXER CAFE
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: INTERIORS, RETAIL 
YEAR: 2000

STATUS: BUILT

MYOTT CAFE
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: INTERIORS, RETAIL
YEAR: 2000

STATUS: BUILT

TEKSTIL BANK
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: OFFICE
YEAR: 2000

STATUS: UNBUILT

MEGAKENT SHOPPING CENTER
LOCATION: SISLI / ISTANBUL

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: SHOPPING MALL
YEAR: 2000

STATUS: UNBUILT

NY THE HILL
LOCATION: NEW YORK CITY / USA

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: EXPERIMENTAL, PUBLIC, LEISURE
YEAR: 2002

STATUS: STUDY

VALIKONAGI HOUSE
LOCATION: HARBIYE / ISTANBUL

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: RESIDENCE
YEAR: 2001

STATUS: BUILT

CAFE ALGIDA
LOCATION: ALTUNIZADE / ISTANBUL

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: RESTAURANT
YEAR: 2002

RAMP HOUSE
LOCATION: BODRUM / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: VILLA/PRIVATE HOUSES, 
EXPERIMENTAL, RESIDENTIAL

YEAR: 2002
STATUS: STUDY
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FOEV
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: EXPERIMENTAL, CULTURAL
YEAR: 2006

STATUS: STUDY

HARLEM HOUSING
LOCATION: NEW YORK CITY / USA

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: EXPERIMENTAL, RESIDENTIAL
YEAR: 2004

STATUS: STUDY

PARKORMAN MASTERPLAN
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: EXPERIMENTAL
YEAR: 2003

STATUS: STUDY

LEFTBANK RESTAURANT
LOCATION: WASHINGTON DC / USA

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: INTERIORS, RETAIL
YEAR: 2004

STATUS: BUILT

NTV ANKARA
LOCATION: ANKARA / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD & DARA

BUILDING TYPE: RETAIL
YEAR: 2006 

ISTANBUL OFFICE PARK
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD & DARA KIRMIZITOPRAK

BUILDING TYPE: OFFICE, RESIDENTIAL, RETAIL
YEAR: 2007

STATUS: STUDY

ZORLU CENTER
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: RESIDENTIAL, EXPERIMENTAL, OFFICE, LEI-
SURE, URBAN PLANNING, HOSPITALITY, CULTURAL, RETAIL

AKATLAR SPORIUM
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: INTERIORS, RETAIL
YEAR: 2004

STATUS: BUILT

ZORLU DEVA MASLAK
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: EXPERIMENTAL, OFFICE, RETAIL, RESIDENTIAL
YEAR: 2008

STATUS: STUDY

ANGEL BLUE
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: LEISURE, EXPERIMENTAL, RETAIL
YEAR: 2009

STATUS: STUDY

HILLSIDE ISTINYE PARK
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: SPORT, INTERIORS, HOSPITALITY, LEISURE
YEAR: 2009

STATUS: BUILT

PRAY SPACE
LOCATION: KAZAN / RUSSIA

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: EXPERIMENTAL, PUBLIC, LEISURE
STATUS: STUDY

ATASEHIR RESIDENCES
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: RESIDENTIAL
YEAR: 2009

STATUS: STUDY

MINISTRY OF THE ENVIRONMENT
LOCATION: ANKARA / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD & DARA KIRMIZITOPRAK

BUILDING TYPE: OFFICE, RESIDENTIAL, RETAIL
STATUS: UNBUILT

FUGA TATIL KOYU
LOCATION: KAZAN / RUSSIA

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: OFFICE
YEAR: 2010

STATUS: STUDY

TORQUE RUMI
LOCATION: KAZAN / RUSSIA

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: OFFICE
YEAR: 2010

STATUS: STUDY

AGORAS
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: EXPERIMENTAL, RESIDENTIAL, LEISURE, RETAIL
YEAR: 2010

STATUS: STUDY

YALCINLAR SOCIAL CLUB
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & DARA KIRMIZITOPRAK & GAD

BUILDING TYPE: EXPERIMENTAL, LEISURE
YEAR: 2010

STATUS: BUILT



SKYSCRAPER
LOCATION: ISTANBUL / HONG KONG / LONDON

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

PROJECT TYPE: EXPERIMENTAL, PUBLIC, RESIDENTAL, LEISURE
YEAR: 2012

STATUS: STUDY
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ZIRAATBANK ATAKOY
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: HOSPITALITY, LEISURE, EXPERIMENTAL
YEAR: 2010

STATUS: STUDY

HYPE MASTERPLAN
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: RESIDENTIAL, EXPERIMEN-
TAL, URBAN PLANNING, LEISURE

YEAR: 2010
STATUS: STUDY

HYPE II
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: LEISURE, EXPERIMENTAL, RESIDENTIAL
YEAR: 2011

STATUS: STUDY

AUTOPIAN
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD & DARA KIRMIZITOPRAK

BUILDING TYPE: RESIDENTIAL, OFFICE, RETAIL, EXPERIMENTAL
YEAR: 2012

STATUS: STUDY

LALE PARK COMPLEX
LOCATION: TABRIZ / IRAN

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: HOTEL, SHOPPING MALL
YEAR: 2012 

NISQUE
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: RESIDENTIAL, INTERIORS
YEAR: 2012

STATUS: BUILT

NLF
LOCATION: BURSA / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: RESIDENTIAL, LEISURE, EXPERIMENTAL
YEAR: 2011

STATUS: STUDY

SKYSCRAPER
LOCATION: ISTANBUL / HONG KONG / LONDON

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

PROJECT TYPE: EXPERIMENTAL, PUBLIC, RESIDENTAL, LEISURE
YEAR: 2012

STATUS: STUDY

TTA OFFICES
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: OFFICE, EXPERIMENTAL
YEAR: 2012

STATUS: STUDY

UNISITE I
LOCATION: EDIRNE / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: RESIDENTIAL, DORMI-
TORY, LEISURE, EXPERIMENTAL

YEAR: 2012
STATUS: STUDY

GAD RISE
ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:

GOKHAN AVCIOGLU & GAD
BUILDING TYPE: EXPERIMENTAL

YEAR: 2013
STATUS: STUDY 

GOLDEN DROP
LOCATION: KAZAN / RUSSIA

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD & DARA KIZILTOPRAK

YEAR: 2014
BUILDING TYPE: RESIDENCE

HALIC PORT
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & ALPASLAN ATAMAN & GAD

BUILDING TYPE: URBAN PLANNING
YEAR: 2014

STATUS: STUDY

ISTINYE MIXED-USE
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & ALPASLAN ATAMAN & GAD

BUILDING TYPE: HOSPITALITY, MIXED-USE
YEAR: 2014

STATUS: IN PROGRESS

MVS RESIDENCE
LOCATION: IZMIR / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: RESIDENTIAL
YEAR: 2014

STATUS: STUDY

ASTY ISTANBUL
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: RESIDENTIAL
YEAR: 2015

STATUS: UNBUILT

MONACO LE MERIDIEN 
LOCATION: MONACO

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: MIXED-USE
YEAR: 2015

STATUS: UNBUILT



BARGYLIA
LOCATION: BODRUM / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

PROJECT TYPE: TOWN PLANNING, COMMERCIAL & RESIDENTIAL
YEAR: 2021

STATUS: IN PROGRESS
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YALICIFLIK PROJECT
LOCATION: BODRUM / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

YEAR: 2016
STATUS: UNBUILT 

POLARIS
LOCATION: CAIOR & EGYPT

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

YEAR: 2016
STATUS: UNBUILT

CKMKY
LOCATION: ISTANBUL / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: RESIDENTIAL, INTERIORS
YEAR: 2016

STATUS: IN PROGRESS

KGL
LOCATION: RWANDA

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: MIXED-USE
YEAR: 2016

STATUS: IN PROGRESS

SLDRE
LOCATION: BEIRUT

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: EXPERIMENTAL
YEAR: 2016

STATUS: UNBUILT 

ETILER MIXED USE 
LOCATION: ISTANBUL/TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: EXPERIMENTAL
YEAR: 

STATUS: UNBUILT 

ENKA STATION
LOCATION: ADAPAZARI / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & GAD

BUILDING TYPE: OFFICE
YEAR: 2016

STATUS: STUDY

NANDA
LOCATION: YALOVA / TURKEY

ARCHITECTURAL PROJECT & DESIGN:
GOKHAN AVCIOGLU & ALPASLAN ATAMAN & GAD

BUILDING TYPE: RESIDENTIAL, OFFICE, 
URBAN PLANNING, RETAIL

YEAR: 2016 






