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YENİ BİR BAŞLANGIÇ…

Bu sayımızda, yen! b!r başlangıçla s!zlere merhaba d!yoruz. 2009 yılından bu yana 
derg!m!z! yayımlama yolunda b!zlere eşl!k eden ANBA Haber !le !ş b!rl!ğ!m!z sona 
erd!. Bu zamana kadar derg!m!z!n çıkarılmasında gösterm!ş oldukları katkı ve emek-
lerden ötürü teşekkür ed!yoruz. Bu sayı !t!bar! !le, yen! b!r !ş b!rl!ğ!yle derg!m!z! s!zlerle 
buluşturmaya devam ed!yoruz. Bu zamana kadar b!rçok projem!ze katkılarını eks!k 
etmeyen DALSAN, 2019 yılında derg!m!z!n yayımlanmasına sponsor oldu. Derneğ!n 
kuruluşundan bu yana tamamen gönüllülük esasıyla b!r araya gelen, k!m! zaman ar-
tan k!m! zaman azalan sayısı !le, ama çalışmalarındak! sürekl!l!ğ!n! y!t!rmeyen yayın 
ek!b!n!n var ett!ğ! Serbest MİMAR Derg!s!, TürkSMD’n!n en öneml! değerler!nden b!r! 
olması neden!yle sürdürüleb!l!r olması çok öneml!d!r. DALSAN’ın bu konuda göster-
m!ş olduğu hassas!yete ve özver!ye teşekkürler!m!z! sunuyor, !ş b!rl!ğ!m!z!n uzun 
yıllar devam etmes!n! umuyoruz…

Yen! b!r başlangıç yapmış !ken, derg!m!z!n formatında da yen!l!kler olsun !sted!k. 
Derg!n!n yaklaşık 10 sened!r devam eden ç!zg!s!n!, ana hatlarıyla koruyarak, !ç say-
falarda fark edeb!leceğ!n!z değ!ş!mler !le yen!den yorumladık. Umarım s!zler!n de 
hoşuna g!der. Ayrıca geçt!ğ!m!z sene eklemeye başladığımız yen! bölümler !le !çer!k 
anlamında da zeng!nleşt!k, bundan sonra da farklı konularla zeng!nleşmey! sürdü-
receğ!z.

Serbest MİMAR’da yen!l!kler ded!k… TürkSMD !ç!n de yen! b!r dönem d!yoruz. 
TürkSMD’n!n 2019-2020 yılı yönet!m kurulu değ!şt!. Önder Kaya, yen! dönem!n baş-
kanı oldu. Yen! dönemde de, TürkSMD olarak m!marlık ortamının gel!ş!m!ne katkı 
sağlayacak projeler, çalışmalar ve !ş b!rl!kler! yapmaya devam edeceğ!z. Tak!pte kalın!

Derya Yazman Noyan

EDİTÖRDEN
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04 Villa Dalyan, Çeşme, İzmir 
 UrbAr Kentleşme ve Mimarlık
Proje Müell!f!: Al! Kural, 
UrbAr Kentleşme ve M!marlık Ltd. 
Tasarım Ek!b!: Al! Kural, B. Den!z Çalış, 
Duygu B!n!c! 
Stat!k: Murat Pehl!vanoğlu 
Mekan!k: Hakan Özer 
Elektr!k: Serhat Güneş 
İşveren: Tolga ve Sel!n Gürses Acar 
Projen!n Alınış Yöntem!: Tekl!f 
Proje Yılı: 2018 
İnşaat Alanı: 280 m²
İzm!r’!n Çeşme !lçes!, Dalyan mahalles!nde 
yapılacak v!lla, manzara gören b!r arsa üzer!n-
de planlanmıştır. İk! katlı v!lla’da dört adet ya-
tak odası, mutfak, oturma odası ve TV odası, 
manzaraya yönlend!r!len b!r teras etrafında 
tasarlanmıştır. Oturma odası !k! katlı galer! 
mekanı !le, ev!n merkez!nde, yaşam alanlarını 
görsel olarak !l!şk!lend!rmekted!r. Ege bölges!-
n!n modern m!marlık geleneğ!n! sürdüren v!l-
la’nın m!mar!s!, manzaraya açılan gen!ş cam 
yüzeyler, güneş ışığı module edecek saçaklar 
ve güneşl!kler !le tamamlanmaktadır. Dış cep-
hes!nde traverten, ahşap ve ç!mento esaslı 
levhalar !le b!t!r!lecekt!r.

05 Modern Kule 
 Evren Yiğit Mimarlık
Proje Müell!f!: Evren Y!ğ!t 
Tasarım Ek!b!: Evren Y!ğ!t, 
Fatma Büyükdem!rc!, Begüm Saydar 
3D Görselleşt!rme: Ünsal Özata 
İşveren: İlkadım İnşaat 
Projen!n Alınış Yöntem!: Davet 
Proje Yılı: 2018 
İnşaat Alanı: 29.039 m²
Projem!z Ankara Keç!ören Ovacık bölges!nde 
yer almaktadır. T!car! ve konut olmak üzere 
karma kullanımlı olarak tasarlanmıştır. Parse-
l!n caddeye bakan !k! cephes! de t!car! olarak 
değerlend!r!lm!ş ve altta baza olacak şek!lde 
14 adet dükkan planlanmıştır. Araz!n!n kom-
şu parsellerle olan !k! cephes!nde !se kule 
g!r!ş!, bahçe, su havuzu, çocuk oyun alanı ve 
sosyal tes!s yer almaktadır. T!car! !le konut 
s!rkülasyonu b!rb!r!ne karışmayacak şek!lde 
tasarım yapılmıştır. Açıkta 52 adet kapalıda !se 
156 adet olmak üzere 208 adet araç yerleşt!-
r!lm!şt!r. Yataylarda ve kulen!n son 6 katında 
yapılan ger! çek!lmelerle 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak 
üzere (ağırlıklı olarak 4+1 olmak üzere) toplam-
da 80 da!re elde ed!lm!şt!r. Kapalı otopark ve 
konut yaya g!r!ş! doğu yönünden alınmıştır.

06 Ankara Heıghts 
 rggA Mimarlık
Proje !sm!: Ankara He!ghts 
M!mar! Of!s: rggA M!marlık 
Proje Yılı: 2018 
Yer: Ankara
Şehre g!rerken, yoğun yeş!l dokusunun oluş-
turduğu fon üzer!nde yer alacak olan proje, 
adeta Ankara’nın g!r!ş kapısı n!tel!ğ!nded!r. 
Bulunduğu konum neden!yle her yönden 
şehre hak!m olduğundan, !zlenen ve !zleyen 
b!r projed!r.
Öner!len şema, arsanın mevcut morfoloj!k 
düzen’!ne göre tasarlanmıştır. Arsanın f!z!k! 
yapısı gereğ! özell!kle düşeyde, Konut Kule-
ler!, Home-Of!sler ve T!caret g!b! fonks!yon 
ayrımları yapılmıştır. Home-of!s olarak tar!f 
ett!ğ!m!z kısım, yatay düzlemde avlular oluş-
turacak şek!lde tekrar parçalara ayrılmıştır. 
Her avlu, !ç!nden yükselen kuleler !le tanım-
lanacak şek!lde bölgelenm!şt!r. Böylece nüfus 
yoğunluğu daha !let!ş!m kurulab!l!r, komşu-
luk !l!şk!ler! kurulab!l!r b!ç!mde daraltılmıştır. 
Daha alt parçalara ayırma prens!b!, !nsanların 
kend!ler!n! güvende h!ssedeceğ! n!tel!kl! me-
kanların oluşturulması ve tasarımın !nsan 
ölçeğ!ne get!r!lmes! !ç!n öneml! b!r araçtır. Bu 
noktada Kamusal-Yarı Kamusal-Özel alanların 
bel!rlenmes! önem taşımaktadır.
Sağlıklı b!r yaşam alanının oluşturulması, ma-
halle ve komşuluk !l!şk!ler!n!n doğru kurul-
ması !ç!n olmazsa olmaz ön şart kamusal-yarı 
kamusal ve özel alanların denges! ve nasıl 
çözümlend!ğ! !le !lg!l!d!r. Bu !l!şk!ler projen!n 
kent !le olan !l!şk!s!nde, proje alanının !ç!nde, 
konut bloklarında ve her b!r da!ren!n !ç!nde 
ayrı ayrı ele alınmıştır. Her b!r ölçek aynı den-
ge göz önüne alınarak kend! !ç d!nam!kler!ne 
en uygun şek!lde çözümlenm!şt!r.
Projen!n yoğunluğu göz önüne alındığında en 
öneml! problemlerden b!r d!ğer! yaya ve araç 
traf!ğ!n!n çözümüdür. Proje alanının büyük 
bölümü yola cephel!d!r. Fonks!yonlar hem ya-
tayda hem düşeyde bölgelenm!ş, yol !le !l!şk!s! 
kurulan hemen her kottan yaya ve araç g!r!ş 
!mkanları sağlanmıştır. Bununla b!rl!kte oluş-
turulan !ç avlu sayes!nde açık alışver!ş sokağı/
avlusu oluşturulmuştur. Prest!jl! markalara, 
kafelere, restoranlara ev sah!pl!ğ! yapacak bu 
avlu aynı zamanda projen!n tüm noktalarına 
düz ayak bağlantı sağlamaktadır. Davetl! b!r 
yarışma sonucu seç!len öner!n!n uygulama 
projes! çalışmaları devam etmekted!r.
Dünya M!marlık Topluluğu'nun düzenled!ğ! 
WA Awards 10+5+X ödüller!n!n 30. döngüsün-
de Ankara He!ghts, "Tasarım” kategor!s!nde 
onur üyeler! ve öncek! kazananların oylarıyla 
!lk 10 proje arasında ödüllend!r!lm!şt!r.

07 Delice Meslek Yüksek Okulu 
 rggA Mimarlık
Yer: Del!ce, Kırıkkale, Türk!ye 
Tar!h: 2017 
Arsa alanı: 6,825 m² 
Toplam !nşaat alanı: 3,873 m² 
Tasarım: R. Güneş Gökçek 
Proje ek!b!: Mustafa Taşdem!r, Ahmet Çağlar, 
Osman Kuran, Yas!n Kurmuş, 
Ozan Burak Güzey 
İnşaat başlangıç tar!h!: 2018 
Planlanan !nşaat b!t!ş tar!h!: 2019
Del!ce Meslek Yüksekokulu Kırıkale’n!n De-
l!ce !lçes!nde Kırıkkale-Çorum Yolu üzer!n-
de Kuzey-Doğu yönünde yer alır. Proje, esk! 
Meslek Yüksek Okulu b!nasının deprem r!sk! 
sebeb!yleyıkılması kararı üzer!ne aynı parsel 
!ç!n öner!lm!şt!r. Araz!, tek-tük alçak katlı ko-
nut yapılarınınbulunduğu, kend!n! olab!ld!-
ğ!nce ger!de tutan ve çok farked!lmeyen b!r 
alan olarak tar!fleneb!l!r. Araz!y! bağlayan yol 
kotundan parsel!n arka tarafına kadar haf!fçe 
bağlayan 6 metrel!k eğ!m, yapının yen! formu-
nu ve fonks!yonel şemasını açıkça bel!rlemek-
ted!r.
Bu doğrultuda, rggA M!marlık’ın tasarım öne-
r!s!, tek b!r yüksek hac!m üreten ve fonks!-
yonlarını bu d!key hac!m !ç!nde dağıtan alışı-
lagelm!ş b!r okul t!poloj!s! yer!ne, bulunduğu 
ölçekte kent!n !k! ucunu b!rb!r!ne bağlayan ve 
kentle hemhal olan b!r yapı blok’u üret!r. Bura-
da hedeflenen m!mar! yaklaşım, yapının üst 
kot’tan alt kot’a bağlanan yen! b!r yaya akışı, 
kentsel “korunaklı avlu” ve önerd!ğ! mütevaz! 
yapı d!l!yle gerçekten yaşayan b!r okul yapı-
sına dönüşmes!n! öngörmekted!r. B!nanın 
m!mar! üslubu kentte farked!lmeyecek kadar 
“göster!şs!z”, fakat yarattığı makul ölçektek! ve 
çalışır kentsel alanıyla b!r o kadar da güçlüdür. 
3 kat’ta sonlanan ve L-formuna yayılan blok-
lar’ın zem!n katında ve ara katlarda sınıflar yer 
alır, en üst kat’a yerleşt!r!len ve sınıfları bağla-
yan yemekhane kend! katındak! yeş!l terasla 
zeng!nleşt!r!l!r ve üst kotla !l!şk!s!n! devam et-
t!r!r. Böylece yapı hem üst kottan kent!n doğal 
b!r parçası olab!lecek, hem de yarattığı şeh!r 
terası !le kente büyük b!r v!sta !le açılarak oku-
lun her noktasını yaşanab!l!r hale get!recekt!r. 
Okulun çok amaçlı salonu ve tekn!k hac!mler! 
!se bodrum kat’ta yer alır. Tüm b!na cephes! 
gr! tuğla kaplama ve yerden –tavana kadar 
camlarla bezenerek yapının “mütevaz!” d!l!n! 
oluşturur.
Yapının 2019 sonunda b!tmes! planlanmakta-
dır.


