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QUA Granite olarak
QUA Granite
artık tümolarak
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katan ürünlerimizi
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uluslararası bir uluslararası
platformdabir
olmak
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granitlerin deformasyonu
az, esnekliği yüksek
az, esnekliği
ve oldukça
yüksek
hafif
vebir
oldukça
yapısı hafif bir yapısı
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fuarında Cersaie fuarında
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stantlarımıza bekliyoruz.”
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Sevgili +İçmimarlık Tasarım okuyucuları,
Yeni yayınımızda yatak odası mobilyaları ve aksesuarları özelinde
hazırladığımız dosya konumuz var. Sonbahar sayısı için hazırladığımız
dosyamız, karyola, baza, yatak, komodin, şifonyer, gardırop gibi yatak odasının
olmazsa olmazları, yatak odası mobilyaları ve mekana estetik katan yatak
odası aksesuarları… Azami konfor, huzurlu, dingin mekanlar için vazgeçilmez,
mekan estetiğini, hijyeni, ergonomiyi içinde barındıran yatak odalarına
yönelik en güncel, en trend ürün ve tasarım yaklaşımlarına dosyamızı yer
veriyoruz. No 41 İçmimarlık yetkilisi içmimar Aysun Doğan ise yatak odası
tasarımlarına ilişkin fikirlerini ortaya koyuyor. Yatak odası mobilyalarında
genellikle dingin formlar tercih ettiklerini ifade eden Doğan, mekan-ürün
ilişkisindeki temel tasarım yaklaşımlarını doğada olan enerjiyi objeler
üzerinden mekana yansıtarak dingin ve konforlu bir alan oluşturma gayreti
olarak özetliyor.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mahmut Balpetek

Yaşamımızın en fazla vakit geçirdiğimiz alanlarından biri olan salonlarda
kullanılan malzemeler içinde kuşkusuz aydınlatmalar önemli bir yer tutuyor.
Mekan kullanıcılarının ruh haline pozitif etki eden lambader, avizeler,
abajurlar, masa lambaları, aplikler, led aydınlatmaları gibi malzemelerin
de salon tasarımlarının en önemli bütünleyici unsurlarından biri olduğu
söylenebilir. Salonlara ruh kazandıran aydınlatmalarına ilişkin Dream Studio
Creative Solutions yetkilisi Ezgi Burulday fikirlerini bizlerle paylaşıyor. Ezgi
Burulday, salon aydınlatmalarının doğru kurgulandığında mekanı değiştiren
ve dönüştüren, mekan atmosferi üzerinde direkt söz sahibi olan, kullanıcının
yaşam alanına dair algısını ve kalitesini artıran önemli faktör olarak
nitelendiriyor.

Abone
birikim@birikimmedya.com

Sonbahar sayısında proje olarak yer verdiğimiz üç tane çalışma bulunuyor. İlki
Akassa İçmimarlık’ın Ankara Beytepe’de tasarım ve uygulamasını yaptığı Clay
& More mağazası. Çözüm odaklı ve bol işlevli bir mağaza tasarımı sunan Clay
& More mağazası, yeni işlevine uygun olarak ele alınan bir konsepti merkeze
alırken; projeye değer katan detaylarla görsellik ve fonksiyonellik ikilisini
dengede tutan ve müşterilere ferah ve şeffaf dolaşım hissiyatıyla ilham veren
bir mekan sunuyor.
İkinci projemiz, çok katlı ve çok işlevsel bir villa konsepti tasarımı. ZG
İçmimarlık tarafından tasarımı gerçekleştirilen üç katlı villanın her bir
metrekaresi, kullanıcının ihtiyaçları dikkate alınarak işlevsellik ve verimlilik
üzerine kurgulanıyor.
Bir diğer proje ise, yine bir mağaza çalışması. İTM Mimarlık tarafından
İstanbul Kapalıçarşı’da kuyumculuk alanında hizmet veren Tekin Seyrekoğlu
için kurumsal kimliğine uygun olarak yapılan bir mekan tasarım çalışmasını
içeriyor. Proje, tarihi çevre ile uyumlu ve yüksek uygulama detayları ile
dikkat çekerek, bölgenin en önemli ticari amaçlı içmimari, mimari tasarım ve
uygulamalarından biri olarak kurgulanıyor.
Yeni sayımızda görüşmek dileğiyle…
Keyifli okumalar…
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Kapak Fotoğrafı
Berryalloc, Beaulieu Turkey Yer Kaplamaları
Yapım ve Yönetim Yeri

birikimMedya
Birikim Medya
Caferağa Mah. Hasırcıbaşı Cad. No 64
K4 D14 Kadıköy İstanbul
Tel: 0216 550 90 44 - 0532 341 91 88
birikim@birikimmedya.com
Renk Ayrımı ve Baskı
Özgün Ofset
Tel: 0212 280 00 09
Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın
Bu dergi basın meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder.
Ayda bir yayınlanır
UYARI
Derginin her hakkı saklıdır. Birikim Medya’nın ücretli
yayınıdır. Bu dergide yayınlanan her türlü yazı, fotoğraf, makale ve illüstrasyonların elektronik ortamlar
da dahil, yayın ve çoğaltma hakkı sadece Birikim
Medya’ya aittir. Dergide yer alan hiç bir yazı-fotoğraf-materyal izinli veya izinsiz çoğaltılamaz, kullanılamaz, alıntı yapılamaz. Yayımlanan yazı, fotoğraf, ürün
tanıtımları ve reklamların sorumluluğu, yazarların
kendisine ve reklam verenlere aittir.
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GÜNCEL

Uniq Banyo Mobilyası ile
Xone Design’dan ödül aldı
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen
Xone Design’da ödüller sahiplerini buldu. Seramik
sektörüne bugüne kadar birçok inovatif ürün kazandıran Kaleseramik, teknoloji ve tasarımı bir araya
getirdiği markası T-ONE by Kale’nin yenilikçi ürünü
Uniq Banyo Mobilyası ile Xone Design’da tasarım
ödülünün sahibi oldu. www.kale.com.tr

Taste of Wood
Artema’dan konforlu ve
tasarruflu eviye bataryaları
Artema’nın el duşlu eviye bataryalarından V3 Pull-Out,
bulaşık yıkarken hayatı kolaylaştıyor. Bataryanın yüksekliği mutfaklara konfor, ergonomik başlıklı tasarımı ise
esneklik getiriyor. Tencere ve tepsi gibi büyük parçaların
kolayca yıkanmasına olanak tanıyan V3 Pull-Out eviye
bataryaları, sprey moduyla hassas meyve ve sebzelerin
yıkanmasını kolaylaştırırken, dakikada 6 litre su akışıyla
yüzde 50’ye varan tasarruf da sağlıyor. www.artema.com.tr

Metex Studio Erk’ten
Moskova’da konut kompleksi
Moskova’nın gelişen rezidans alanı Bumazhny’de, iş ve
sosyal hayatın merkezinde, şehrin önemli simgelerinden
Beyaz Meydan’ın yanında yer alan Soho+Noho Residence’ın mimari projesini MSE Architecture üstlendi. www.
metexstudioerk.com

Roca Grup cirosunu yüzde
21.9 artırdı
Banyo alanları için geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle
dünyanın önde gelen markalarından Roca; 2021 yılını
büyümeyle kapadı. Cirosunu bir önceki yıla göre yüzde
21.9 artışla 2.05 milyar euroya çıkaran Roca, artan satışları ve süreç optimizasyonu ile 179 milyon euro net kâr
elde etti. Yeni normal, artan maliyetler ve küresel olarak
yükselen enflasyona rağmen kârlı büyümesini sürdüren
grup, sürdürülebilirlik yolculuğunda da önemli adımlar
atmaya devam ediyor. www.roca.com.tr
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GÜNCEL

A609 BELMONTE

Designist “Lamartine Otel”
Projesiyle iF Design ödülü’nü
aldı!
İç Mimar Aslı Arıkan Dayıoğlu liderliğinde ulusal ve
uluslararası ölçekte ödüllü iç mimari projelere imza
atan Designist, iF Design Awards 2022’de Lamartine
Otel Taksim projesiyle ‘’Hotels, Spas, Restaurants, Bars‘’
kategorisinde ödülün sahibi oldu.
www.designist.com.tr

Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer, “Geberit 20
yıllık süreçte yerelin dinamiklerine de en uygun stratejilerle hareket ederek yatırımlarımızı sürdürdük ve satış
noktalarımızı her geçen gün artırarak geniş bir müşteri
kitlesine ulaştık” açıklamasında bulundu.

Geberit, Türkiye’deki
20. yılını kutluyor
Yaklaşık 150 yıllık tecrübeyle sıhhi tesisat ve vitrifiye
sektörüne değer katan Geberit, Türkiye’deki 20. yılını
yenilikçi yaklaşım ve hedefleriyle kutluyor. Kapsamlı bilgi
birikimiyle hem duvar önü hem de duvar arkasında yeni
çözümler üretmeye devam eden Geberit, kullanıcı beklentilerine inovatif açıdan yaklaşan çözümler sunarken,
yarının dünyasında da yaşam alanlarına uyum sağlıyor.

iF Design Award 2022 ödül
töreni Berlin’de gerçekleşti
Türkiye’ye 39 adet iF Design Award 2022 ödülü
Dünyanın en eski ve bağımsız tasarım organizasyonu
olarak gösterilen iF Design Award’da Arçelik, ENNE
Mobilya, Karaca, Vitra, Eczacıbaşı, Redon Technology,
Dasal Aerospace, Albert Genau, Feltouch Yapı Tasarım,
Volkan İtfaiye Araçları, Kütahya Porselen, Hidromek,
Esma Dereboy Tasarım, Maxwell Innovations, Atölye
İstanbul, İnova Koltuk Sistemleri Araç Tasarım, Arman
Design Studio ve Designist İç Mimarlık iF Design Award
2022 ödülünü Türkiye’ye getirdi.
www.ifdesign.com
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Doğadan ilham aldık
Doğanın kusursuz detaylarından ilham aldığımız
geniş renk ve desen seçenekleri sunan Vision koleksiyonumuzla
yaşam alanlarınıza hayat veriyoruz.

GÜNCEL
MSE Inside World Festival
Of Interiors 2022’de
“Shortlisted” oldu!
Türkiye’de ve yurtdışında birçok farklı ölçekte mimari
ve iç mimari projeye imza atan Kağan Erk ve Hüray Erk
liderliğindeki MSE (Metex Studio Erk), Bodrum’un sakin
koyu Aspat’ta yer alan Radisson Collection Hotel Bodrum’un iç mimari tasarımıyla INSIDE World Festival of
Interiors 2022’de “Hotels” kategorisinde finale kaldı.

Roca’nın yeni
Ona Koleksiyonu
Roca’nın Akdeniz temalı Ona Koleksiyonu, Barselona
merkezli Cobalto Stüdyosu tarafından tasarlanan enstalasyon ile bu yılki Fuorisalone’de (Uluslararası Mobilya
Fuarına paralel olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında) Influence isimli sergisi ile yer aldı. Akdeniz esintisini
Milano’ya taşıyan sergi, 6-13 Haziran tarihleri arasında
Milano Üniversitesi’nde yer aldı. www.roca.com.tr

VitrA ve Tom Dixon işbirliğiyle
yeni banyo koleksiyonu: Liquid
Cesur tasarımların yaratıcısı, İngiliz tasarım ikonu Tom
Dixon ve VitrA’nın işbirliğiyle geliştirilen banyo koleksiyonu Liquid, Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı. Avrupa lansmanı Londra ve Paris’te yapılan
koleksiyon, bugüne kadar Wallpaper ve Red Dot’tan ödül
aldı, iF Design Award 2022’den ise biri altın çifte ödülle
döndü. www.vitra.com.tr/kesfet/Liquid
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Modül sistem uygulaması ile mutfaklarda mükemmel çözümler..

Yeniler

Modül sistem uygulaması ile mutfaklarda mükemmel çözümler..
Modül sistem uygulaması ile mutfaklarda mükemmel çözümler..

Minimal, Saf ve İnce:
Creavit Volga
Türkiye’nin global banyo markası Creavit, 5
mm ince kenar teknolojisiyle ürettiği Volga
tezgah üstü lavabosu ile banyoları kusursuz
incelik ve estetik ile buluşturuyor. Next lavabo serisinin 5 mm ince kenar teknolojisiyle
yeni bir yorumunu sunan Volga, minimalist
hissi, yalın doğası ve kolay kurulumu sayesinde hem modern hem de geleneksel banyolar
için çok yönlü çözümler sunuyor.
www.creavit.com.tr

DYO ile ahşap yüzeyleriniz koruma altında
DYO, su bazlı Massiveline serisi Su Bazlı Ahşap Verniği ile her türlü iç ve
dış cephe ahşap yüzeylerinizde benzersiz koruma sağlıyor. Sararmaya karşı
dirençli, ahşabın doğal rengini bozmayan ve nefes almasını sağlayarak nem
oluşumunu engelleyen Su Bazlı Ahşap Vernik, kolay uygulanabiliyor ve çabuk
kuruyor. Ahşabın uzun yıllar korunması ve estetik görünümünü sürdürmesi
için natürel renk ve 18 farklı doğal ahşap renk seçeneği sunulmaktadır.
www.dyo.com.tr

Bahçeler QUA Granite’in
Vitoria Anthracite ürünü ile
yenileniyor

20

Dış alanlara özel olarak üretilen Qua Granite’in
Vitoria Anthracite ürünü, özel kalınlığı sayesinde uygulama esnasında kırılma ve çatlamalara
karşı dayanıklılık gösteriyor. Dayanıklılığı sayesinde zaman içinde değişime uğramıyor. Don
ve yüksek ısıya dayanımının yanı sıra tuz, küf,
yosun ve böcek ilaçlarına karşı direnç gösteriyor. Yüzde 0,1’in altında su emme düzeyi, kolay
temizlene bilirliği ve kayma önleyici özelliği ile
dış mekanların vazgeçilmez ürünü oluyor.
www.qua.com.tr

Stil

Yeniler

One Piece
One soul

Roca’nın Akdenizli yeni
koleksiyonu Ona, Türkiye’de
Banyo alanları için geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle
dünyanın önde gelen markalarından Roca; tasarım odaklı
yeni koleksiyonu Ona’yı Türkiye’de kullanıcılarıyla buluşturdu. Yeni koleksiyonun, çok yönlü, sürdürülebilir ve
yalın hatlarıyla öne çıktığını söyleyen Roca Türkiye Genel
Müdürü Salvador Lopez Oliva, 2022 IF Tasarım Ödüllü
koleksiyonun fonksiyonelliğiyle banyo alanlarında ihtiyaçlara yanıt vereceğini söyledi. www.roca.com.tr

Geberit’ten banyolara alan
kazandıran özgün çözümler
Yüksek mühendislik gücünü estetikle buluşturan Geberit, her
tip banyoya alan kazandıran çözümlerle kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Varifom, iCon, ONE, Monolith ve Option’ın
teknolojiyle şekillenen tasarımları, konfor alanı yarattığı
banyolarda Geberit kalitesini yansıtıyor. www.geberit.com.tr

Ev dışı alanlar Çanakkale
Seramik ile kimlik kazanıyor
Rustik Wood ve Deck serileriyle dış mekanları ahşap görünümün sıcaklığıyla karşılayan, Roma ve Garden ile doğal
taş dokusunu modern yaşamla bir araya getiren Çanakkale
Seramik, Pera koleksiyonuyla ise mekanları tarihin ışıltılı
dönemleriyle buluşturuyor. Siz de doğadaki her bir ayrıntıdan ilham alan bu özel serilerle yaşam alanlarınızı doğa ile
bütünleştirebilir, evinizde yaşadığınız konforu ev dışı alanlarınıza da taşıyabilirsiniz. www.kale.com.tr
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EL YAPIMI, KİŞİYE
VE MEKANA ÖZEL
TASARIM MOBİLYALAR
@christopherparientefurniture
www.christopherpariente.com

Stil

Yeniler

Serel Poseidon Serisi ile
yenilikçi yaklaşım
Seramik sağlık gereçleri pazarına kazandırdığı yeni teknolojilerle kullanıcı deneyimini iyileştiren Serel Poseidon Serisi ile
suyun akışına yenilikçi yorum getiriyor. Maksimum temizlik
konseptinden yola çıkarak tasarlanan fazla girintilerin minimum düzeye indirildiği klozet ve lavabolar, yaşam alanlarını
üstün hijyenle buluşturuyor.
www.eca.com.tr

Cosentino’nun mercan kili
evlere huzur katıyor
Yenilikçi mimari yüzeylerin dünya lideri Cosentino’nun doğal taş
endüstrisinde devrim yaratan markası Silestone’un Coral Clay rengi,
enerji ve pozitiflik veren eşsiz tonuyla evlerinde huzuru arayanların
tercihi oluyor. Sıcak ve huzurlu mekanlar yaratan mercan kili rengiyle, evine dinlendirici ve huzurlu bir hava katmak isteyenler için
alternatif oluyor. www.cosentino.com/silestone

Vision panel koleksiyonu ile
mekânlara yenilikçi dokunuş
Ürün yelpazesini sürekli güncelleyen Kastamonu
Entegre, melamin kaplı panel serisi Vision’u yeni
dekorlarla zenginleştirmeye devam ediyor. Mobilya ve iç mekân tasarımında çok çeşitli uygulamalara olanak tanıyan Vision panel koleksiyonunda;
ahşap tonları, fantazi desenler ve düz renkler
olmak üzere 14 dekor yer alıyor. Serinin yeni dekorları Atlas Çam ve Almond, yaşam alanlarında
konfor ve ferahlık arayanlara hitap ediyor.
www.kastamonuentegre.com.tr
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Yeniler

Havuz döşemelerine
yeni bir bakış
Mermerin zarafetinden ilham alınarak
tasarlanan Notte Blue, mermer deseni, zarif
damarları, üstün teknik özellikleri ve mavi
rengi ile havuz döşemelerine yeni bir bakış
açısı getiriyor. QUA Granite birbirinden farklı
serileri ve ebat seçenekleriyle yaşam alanlarınıza değer katıyor. Daha fazlası www.qua.com.
tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bien, Oversize Koleksiyonları ile
Mekanlara Bütünsel Bir Şıklık
Kazandırıyor
Yenilikçi renk ve desenleriyle yaşam alanlarının havasını
değiştiren Bien’in büyük ebat koleksiyonları, mekanların
ihtişamını gözler önüne seriyor. Doğanın renklerini ve en
ince detaylarını taşıyan koleksiyonlar, mekanlara bütünsel
bir şıklık kazandırıyor.

Afilli ve Selleys ile her
gün yeni bir ev
Filli Boya, ev bakımı ve hobi çözümleri sunan
Afilli ve Selleys ürünleri ile evinizde kolay
yenileme, bakım ve dönüşüm imkanı sağlıyor. Kişilerin özgünlüklerini yansıtan yaratıcı
dekorasyon aktiviteleri için ilham veren Afilli ve
Selleys, tek duvar ve obje boyama ile instagram köşeleri oluşturmak için trend renkler ve
çözümler sunuyor. www.filliboya.com
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Yeniler

Güvenli duş keyfi
Artema’nın AquaHeat Bliss ve Bliss S duş kolonları,
kare ve yuvarlak hatlı iki tasarım seçeneği sunuyor. Banyo tasarımlarını şık bir şekilde tamamlayan
bataryalar, termostatik özelliğiyle suyun sıcaklığını
istenilen seviyede sabit tutarak duş keyfini güvenli
hale getiriyor. Çocuk ve yaşlılar için güvenli bir çözüm
olarak öne çıkan duş kolonları, emniyet butonuyla,
38°C üzerindeki sıcaklıklara yanlışlıkla çıkılmasını
engelliyor, soğuk suyun kesilmesi durumunda ise
otomatik kapanıyor. Sıcak su ile gövdesi arasında
izolasyon tabakası bulunan bataryası, hiçbir zaman
dokunulmayacak ya da el yakacak kadar ısınmıyor.

Peli’den Loft Serisi’ne yeni bir tat:
Dibek Meşe
Sektöre artı değer katan Peli’nin Dibek Kahvesi’nin yumuşak içimini mekânlara taşıyan yeni Loft dekoru Dibek Meşe, yaşamın her alanında göz alıcı çözümler sunuyor. Peli’nin doğadan ilham alarak tasarladığı seri; yüzeyi, zarifliği,
yumuşak ve modern görünümü ile günümüz mekanlarına alternatif oluyor.
www.peliparke.com

Banyolarda tamamen entegre ve
kapsamlı çözümün yeni adı:

Geberit ONE

Değişen tasarım trendlerine uygun ürün gamını genişleten Geberit, ONE banyo serisi ile
bulunduğu alanın tamamında daha fazla hijyen
sağlıyor. Geberit’in Türkiye’de yatay çıkışlı ilk
lavabosuna sahip ONE, kullanıcısının ihtiyaçlarına göre tasarlanan yapısı sayesinde ön plana
çıkıyor. www.geberit.com.tr
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Pacific serisi ile
#HayatinizGuzelOlacak
#İyiTasarımHerkesinHakkı¦
seramiksan.com.tr

/ seramiksan
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Yeniler

Romantizmin rengi ile yaşam
alanlarına farklı bir enerji
kazandırın
Zengin ürün gamı ile yapı sektörünün iddialı markası
Cubo’nun renk kartelâsındaki ‘Gül Kurusu’ rengi tercih
edildiği alanlarda enerjisini hissettiriyor. Cubo’nun iç
mekan duvar boyası olarak kartelasında yer verdiği yılın
iddialı rengi Gül Kurusu, yaşamın birçok alanına alternatif oluyor. www.cubo.com.tr

Tasarım Odağı İle
Mutfağınızda Denge Kuruyor
Yenilikçi ve kişiye özel tasarımlarıyla ön plana çıkan Bodrum
Mutfak Mobilya, Balans modelinin ismine yansıyan kurgusu
ile mutfağınızda denge sağlıyor. Boy dolap kullanımı ile ada
arkasında bütünlük sergileyen Balans mutfak, depolama
alanından ödün vermediği gibi kullanım açısından da daha
erişilir bir çözüm sunuyor. Dokulu meşe yüzey ile kaplanmış
kapakları beton efektli ada modülleriyle birleştiren model,
modern mutfağın tüm gereksinimlerini bünyesinde topluyor.
www.bodrummutfak.com.tr

Cottonbox Feminen serisi ile
yatak odalarında çiçek açıyor
Capcanlı renkler, mis kokulu çiçekler ve huzur dolu uykular...
Yenilikçi ve kaliteli tasarımlarıyla yatak odalarının vazgeçilmezi olan Cottonbox, 2022 İlkbahar & Yaz Koleksiyonu’nda
yer verdiği Feminen serisiyle yatak odalarını baştan yaratıyor. Kırmızı, yeşil, lacivert ve pembe renklerinin hakim olduğu Feminen serisi, rengarenk çiçekleriyle yazın eşsiz ruhunu
evlere taşıyor. www.cottonbox.com.tr
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Jaluzi
Modern ve aykırı bir masa:
Transverse

Transverse’i kurallara meydan
okuyan bir duygu ama yaşlıya ve
bilgeye saygı duyan bir ruh hali ile
tasarladığını ifade eden Christopher
Pariente; 850 yıllık ardıç ağacını
en doğal halinde muhafaza ederek
modern ve aykırı bir masa ayağı ile
bütünleştirdiğini söylüyor. Yenilikçi
ve modern bir tasarıma sahip olan
Transverse, eski ve yeninin birleşimini hayata farklı bir pencereden
bakmayı sevenlerle buluşturuyor.
www.christopherpariente.com

Pergola

Creavit ’ten mutfaklar için
fonksiyonel çözümler
Creavit’in tüketici alışkanlıklarından yola çıkarak tasarladığı mutfak armatürleri evlerimizdeki yaşamın merkezi olan
mutfaklara keyif ve konfor katıyor. Yenilikçi bakış açısı ile
fark yaratan tasarımlara imza atan Creavit, 180° öne eğilebilen armatürü ve spiralli mutfak armatürleri ile bulaşık,
sebze meyve yıkama esnasında kolaylık sağlayarak, hijyen ve
konforu üst seviyede tutuyor. www.creavit.com.tr

Panjur

İç ve dış alanlar için
ilham veren çözümler!
20 - 22.10.2022

Suyun sıcaklığını dengeliyor
Kullanıcı deneyimini iyileştiren tasarımlarıyla banyo ve
lavabolarda pratik çözümler üreten E.C.A., sıcaklığı dengeleyen Thermo Safe batarya ile güvenli ve konforlu kullanım
imkanı sağlıyor. Akış sıcaklığını 45 derecede sabitleyerek
olası sorunların önüne geçen Thermo Safe, şık tasarımıyla da
mekanları modern bir görünüme kavuşturuyor.
www.eca.com.tr
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Destekleyen Kuruluşlar

İstanbul Fuar Merkezi
www.rt-turkey.com

“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİ TOBB (TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.”

Kodu taratın,
internet sitesini inceleyin.
www.samet.com.tr

Moka

Antrasit

Mutfaklar

konfor üssüne
dönüşüyor

Beyaz

SAMET’in geliştirdiği Mekanik
İkili Kalkar Kapak Sistemi
Multi-Mech, fonksiyonel
özellikleri ve sofistike tasarımıyla
sektör profesyonellerinin ve son
kullanıcıların beğenisini topluyor.

Siyah

Gri

Multi-Mech

S

AMET tarafından tasarlanan ve
üretilen Multi-Mech, mekanik
ikili kalkar kapak sistemiyle öne
çıkıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarına
özgü stil, malzeme ve tasarımlarla
şekillenen mutfak tasarımlarının aynı
zamanda kullanıcısına daha iyi ve
konforlu bir yaşam sunması gerektiğinin
altını çizen tasarımcılar, Multi-Mech’in
tüm bu özellikleri kapsadığı konusunda
hemfikir. İç Mimar Jale Kulin, İç Mimar
Emre Evrenos ve İç Mimar Nazar
Şigaher, Samet’in Multi Mech sistemine
ve dünyanın farklı coğrafyalarında
değişkenlik gösteren mutfak
alışkanlıklarına ilşkin görüşlerini kısa
bir röportaj ile yanıtlıyorlar.

Dünyanın farklı
coğrafyalarına özgü
stil, malzeme ve
tasarımlarla şekillenen
mutfak tasarımları
konusunda ne
İç Mimar
Nazar Şigaher düşünüyorsunuz?
Neler ön planda
ve değişkenlik gösteriyor?
Mutfak, çoğu kez bir şeyin hazırlandığı
fonksiyonel mekan olarak da kullanımımıza
girmiş bir kelime. Mutfak tasarımlarında,
yemeğin hazırlanmasını, temizliği ve
depolama olanaklarını iyileştirici fonksiyonel
çözümler sürekli karşımıza çıkmakta. Bu
yönü ile mutfağı, makine teknikliğinde
işlevsel ama sade bir mekan olarak gören
yaklaşım baskın gelmekte.

Farklı coğrafyalara özgü kullanım
alışkanlıklarına göre değişen yaklaşımlara
hizmet eden tasarımdan ne anlıyoruz?
Kullanıcısını dinleyen, anlayan ve bu
doğrultuda çözümler üreten bir tasarım
dili, ancak kültürel farklılıklardan doğacak
ihtiyaçlara cevap verebilir.
Tasarım ve üretim felsefesini, ürünleri ile
kullanıcısının hayatını daha konforlu ve
kaliteli hale getirmek üzerine inşa eden
SAMET’in bu konuda öncü ürünü
olan Multi-Mech ile ilgili neler
düşünüyorsunuz?
Kullanıcısına görsel ve fonksiyonel olarak
hareket özgürlüğü sunarken, mekanizmasını
bu kadar narin bir gövde içerisine
sığdırabilmiş olması gerçekten etkileyici.

Mekanik ikili kalkar
kapak sistemi
fonksiyonel ve pratik…

Dünyanın farklı
coğrafyalarına
özgü stil, malzeme
ve tasarımlarla
şekillenen mutfak
tasarımları konusunda
İç Mimar
ne düşünüyorsunuz?
Jale Kulin
Neler ön planda ve
değişkenlik gösteriyor?
Dünyanın farklı coğrafyalarında süregelen
farklı yaşam tarzları, toplumsal alışkanlıklar
evin atar damarı diyebileceğimiz mutfak
tasarımlarını, gerek mimari planlamada
gerekse malzeme seçimlerinde farklı yönlere
çekiyor elbette. Öncelikle beslenme ve
yemek hazırlama denklemleri ülkeden
ülkeye çok büyük farklar gösteriyor.
Örneğin Japonya’da yaşanılan kısıtlı alanlar
ve beslenme şekli itibari ile mutfaklara
ayrılan bölüm genelde çok minimal, ocaklar
iki gözlü, elektrikli aletler daha küçük
boyutlarda hatta fırın kullanımı gerçekten az.
Tam tersine Arap yarımadasında ise mutfaklar
epeyce geniş, kapalı ve evin genelinden
soyutlanmış mekanlar. Hatta evlerde iki
mutfak bulunuyor; biri personelin kullandığı,
hazırlık ve ana pişirmeyi kapsarken, aile
fertlerinin kullandığı diğer mutfak ise onların
yaşam alanında daha hafif bir şekilde yer
alıyor. Avrupa’da mutfak bir buluşma, yemek
hazırlığı “doyurmaktan’’ öte bir sosyalleşme
unsuru; keza alan çoğunlukla salona açık bir
konumda. Mutfaklar İtalya’da, salon mobilyası
kıvamında. Amerikalılar mutfağı oturma odası
mantığında geniş metrekarelere yayıp yine
burada yemek pişirme vakti haricinde de gün
boyu vakit geçirmekten keyif alıyorlar.
Farklı coğrafyalara özgü kullanım
alışkanlıklarına göre değişen yaklaşımlara
hizmet eden tasarımdan ne anlıyoruz?
Burada mutfak tasarımlarının bu multi
kültürel denklemde esneklikle fonksiyonel ve
estetik kurguyu aynı anda besleyecek şekilde
gelişmesi gerekiyor.
Tasarım ve üretim felsefesini,
ürünleri ile kullanıcısının
hayatını daha konforlu ve
kaliteli hale getirmek üzerine
inşa eden SAMET’in bu
konuda öncü ürünü olan
Multi-Mech ile ilgili
neler düşünüyorsunuz?
Açılımın tercihe göre
kontrol edilebilmesi,
renk alternatifleri ayrıca
farklı malzemeler ile
eşleşebilme özelliği ile
çok yönlü bu ürünün
kullanım bağımlılığı
yaratacağına eminim.

Dünyanın farklı
coğrafyalarına
özgü stil, malzeme
ve tasarımlarla
şekillenen mutfak
tasarımları
İç Mimar
konusunda ne
Emre Evrenos
düşünüyorsunuz?
Neler ön planda ve değişkenlik
gösteriyor?
Öncelikle mutfak tasarımı, Neufert’te
de yer alan standartlara, kültür ve
coğrafi özelliklere rağmen son
derece kişisel alışkanlık ve kullanım
şekillerine bağlı olarak tasarlanması
gerekir. Kullanıcının alışkanlıkları,
mekanı kullanış şekli ve mutfakta
hazırlanacak yemek cinsine göre
değişiklik gösterebilir. Kuru gıda
depolamaları, pişirme ekipmanlarının
depolanması ve kolay ulaşılabilmesi,
çalışma üçgeni olarak tabir
edilen alanın efektif olarak
kullanılmasını sağlar.
Farklı coğrafyalara özgü kullanım
alışkanlıklarına göre değişen
yaklaşımlara hizmet eden tasarımdan
ne anlıyoruz?
Coğrafyalara göre değişen kullanım
alışkanlıkları ise depolama ve saklama
ihtiyaçları ile doğrudan bağlı. Örneğin;
uzun süre pişen yemekler hazırlanan
bir mutfağın, Avrupa mutfağına göre
çok daha geniş ve derin depolama alanı
barındırması gerekmekte. Konutların
her geçen gün daha da küçüldüğü
bir dönemde, açılım sistemleri, ölü
alanların değerlendirilmesi ve tezgah
altı veya üst dolap gibi ulaşılması zor
alanların kullanımını ön plana çıkartıyor.
Tasarım ve üretim felsefesini,
ürünleri ile kullanıcısının hayatını
daha konforlu ve kaliteli hale
getirmek üzerine inşa eden SAMET’in
bu konuda öncü ürünü olan MultiMech ile ilgili neler düşünüyorsunuz?
Multi-Mech de yüksek depolama
alanlarının kullanılması için gerçekten
faydalı bir sistem. Kademeli şekilde
geniş bir kullanım alanını, kullanıcı için
ulaşılabilir ve kolay kumanda edilebilir
bir hale getiriyor. Özellikle kalkar
kapak sistemlerinin belli bir ağırlıktan
sonra rahat çalışmaması, tek elle açık
tutup içinden alma vs. gibi pratiklikten
öte problem çıkaran sistemlerle çok
karşılaştık. Hep çok pahalı yurtdışı
menşeili uygulamalarda gördüğümüz
bu sistemleri yerli bir alternatifin
üretiyor ve piyasaya sunuyor olması
bence çok değerli.
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Clay & More

PROJEDE KULLANILAN
MALZEMELER

Çözüm odaklı ve bol işlevli bir
mağaza tasarımı…

Clay & More
Akassa İç Mimarlık I Hande Tokgöz

Akassa İçmimarlık’ın Ankara Beytepe’de tasarım ve
uygulamasını yaptığı Clay & More mağazası, yeni işlevine
uygun olarak ele alınan bir konsepti merkeze alırken; projeye
değer katan detaylarla görsellik ve fonksiyonellik ikilisini
dengede tutan ve müşterilere ferah ve şeffaf dolaşım hissiyatıyla
ilham veren bir mekan sunuyor.

Tüm ahşap işleri ve aydınlatmalar kendi
imalatımız.
Zeminler: Vitra
Aydınlatmalar: Akassa İçmimarlık özel
imalatı
Kasa Bankosunda Kullanılan Mermer
Benzeri Ürün: Dekton
Mobilya Grupları: Kettal / Gloster / Emu /
Dedon
Ahşap İşleri: Akassa İçmimarlık özel imalatı
Aksesuarlar: Moser / Geoge Jensen / Ralph
Lauren / Herend / Home Couture
Sanat Eserleri: Beste Alperat, Dinçer
Güngörür, Cengiz Yatağan, Emre Namyeter,
Kenan Işık

Ankara Beytepe’de konumlanan, tasarım ve
uygulamasını yaptığımız 4 katlı yaklaşık 400
m2 büyüklüğündeki mağaza projemiz, tüm alt
yapısıyla birlikte komple tadilat süreci titiz bir
çalışmayla 3 ay gibi sürede tamamlandı. Mağaza inşaatı teslim alındığında ilk olarak işlevsel
olarak bölümlere ayrıldı. İhtiyaçlar belirlenerek,
tasarım süzgecinden geçirerek yorumlandı.
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“2.kattaki tabliyeyi keserek oluşturduğum galeri boşluğu ve köşegen ayna tasarımımla müşterilere ferah ve
şeffaf dolaşım hissiyatı kurgulamayı amaçladım.”
“Sınırlı bir alanda kasa, paketleme, depolama ve ufak
servis mutfağı yerleştirerek, çözüm odaklı ve bol işlevli
bir alan tasarladım.”
“Projeye değer katan öğeleri özenle detaylandırarak
çarpıcı hale getirmeyi, görsellik ve fonksiyonellik ikilisini dengede tutmaya özen gösterdim.”
Tasarım sürecinde mağaza sahibi ve yakın arkadaşım
Özge’nin yaşam gustosu, ince zevki ve sanat eserlerine
olan tutkusu da mağazanın son halini almasında büyük
rol oynadı.
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İçmimarlık hizmeti de verdiğimizde mağazamızda gelen misafirlerimize yapabileceğimiz işlerle ilgili ilham
vermeyi de amaçladık.
Projede hafifletilmiş beton panellerinden yaptığımız
şömineli tv ünitesi, vitrin stand ve saksı grupları da
tüm ahşap gruplarında olduğu gibi mağazamızın kendi
atölyesinden çıkan imalatlar oldu.
İthal ve yerli bahçe mobilyaları, sofra grupları, ev aksesuarları, botanik gruplarının yanı sıra sanat eserlerinin
de satış ve danışmanlığının yapıldığı, içmimarlık ve
peyzaj hizmetlerinin de başarılı şekilde verildiği Ankara’daki tek adres olma özelliği taşıyor.
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Hande Tokgöz

2012 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi İçmimarlık Bölümü’nden onur
derecesiyle mezun oldu. Mezuniyetin ardından Emirgan’da
“Akassa İç Mimarlık Ofisi’ni kurdu. Küçük ve orta
ölçekli projelere odaklandı. Kurumsal firmalarla yaptığı
iş birlikler sonucu daha geniş kitlelere hitap edeceği
mekanlar tasarlama ve uygulama fırsatı oldu. Son 4 yıldır
Ankara’da faal olarak çalışmalarını yürüten Akassa İç
Mimarlık ofisinde, başta İstanbul olmak üzere projelerine
tüm hızıyla devam ediyor. Tokgöz, tasarım yaklaşımını
“Her projeyi fonksiyonellik, sürdürebilirlik ve estetik
kavramlarını da dikkate alarak uzun ömürlü bir tasarım
konseptiyle ele alıyorum. Proje bazında kullanıcıya
konforun yanı sıra ayrıcalık, kolaylık ve mutluluk
hissettirecek bireysel özgünlüğü ilke edinmiş, sanatsal
niteliği yüksek ve üst derece işçilik kalitesi sunmayı
hedefliyorum” şeklinde özetliyor.
Akassa İç Mimarlık
Piri reis Caddesi Ankajob İş Merkezi No:11 Beytepe/Ankara www.akassa.com.tr • akassahome@gmail.com
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Yatak Odası ve Aksesuarlar

Karyola, baza, yatak,
komodin, şifonyer,
gardırop gibi yatak
odasının olmazsa
olmazları, yatak odası
mobilyaları ve tabi
ki mekana estetik
katan yatak odası
aksesuarları… Azami
konfor, huzurlu, dingin
mekanlar için vazgeçilmez.
İşte mekan estetiğini,
hijyeni, ergonomiyi
içinde barındıran yatak
odalarına yönelik en
güncel, en trend ürün ve
tasarım yaklaşımları…

Taç’tan sonbaharı yansıtan desenler

Yaşam alanlarında yenilikçi ürünleriyle bilinen Taç, sezon modasını yansıtan yeni
nevresim takımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Toprak tonlarının hakimiyetindeki
nevresim takımı, rengiyle huzurlu bir ortam sağlarken doğadan ilham alan deseniyle
mekanlara benzersiz bir görünüm katıyor. Doğa ile bütünleşen nevresim takımı, yüzde
100 pamuk dokusuyla sağlıklı bir uyku ortamı sağlıyor. www.tac.com.tr
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Huzurlu ve dingin mekanlar için vazgeçilmez

YATAK ODASI VE
AKSESUARLAR
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Yatak Odası ve Aksesuarlar

Bu yatağın özel
kliması var!
Bambi Yatak, yazın
sıcaklardan kışın soğuklardan
etkilenmeden konforlu
uykulara dalmanın formülünü
buldu. Thermo-control yatak
kumaşına sahip Bambi Thermo
Control Yatak vücut sıcaklığını
ideal seviyede tutarak konforu
ve uyku kalitesini artırıyor.
www.bambi.com.tr

BMS Design Center’dan
uykunun stili
BMS Design Center’da bulunan İtalyan Cappellini,
Alias ve Poltrona Frau markalarının yatak
odaları sadece yüksek kaliteli ve konforlu olmakla
kalmıyor, aynı zamanda eşsiz detaylar ile evinizin
dekorasyon standartını yükseltiyor.
BMS Design Center CEO’su İçmimar ve tasarımcı
Neslihan Işık “Müşterilerimize stil duygusu, ergonomi
konusunda tatmin edici tasarımlar ile çözümler
yaratıyoruz. Kişinin kendi bedeni söz konusu olduğunda
en iyi olana yatırım yapmayı istiyor. Mümkün olan
en yüksek kalite talebini karşılayan dünyanın en
iyi markalarının uzun ömürlü kullanıma uygun
tasarımlarını Türkiye’ye getiriyoruz” dedi.
SAĞLIKLI BİR BEDEN İÇİN KALİTELİ UYKU
BMS Design Center konforlu uyku arayanları 7 yıldızlı
otellerin tercihi İsveçli marka Duxiana yatakları ile

buluşturuyor. İsveçli Duxiana yatakları, derin, onarıcı
bir uyku için rakipsiz bir ergonomik destek düzeyi
sağlamak üzere tasarlanmıştır. İnovatif tasarımı,
kişiselleştirilebilir bileşenlerden oluşur. Farklı ayak
seçenekleri, İsveç çamından oluşan alt tabana doğrudan
vidalanabilir. Yatağa sabitlenmeyen üst ped, şiltenin üst
kısmı kişileştirme ayarlarına erişim sağlamak için açılır
ve çift yaylı tabanlar birbirinden bağımsız olarak çalışır.
Bu kişiselleştirilebilir bileşenler değiştirilebilir ve hatta
bazıları yükseltilebilir. Zamana karşı pratik çözümler
ile yatağınızdaki ihtiyacınız olan konfor güncellenerek,
uzun ömürlü kullanım sağlar.
KONFORLU VE ESTETİK TASARIM YATAK
ODALARI
Yeni bir yatak, yeni bir yatak odası mobilyası veya
evinizdeki diğer odalar için stil sahibi tasarım
arıyorsanız, İstanbul Etiler’de bulunan BMS Design
Center’ı ziyaret edebilirsiniz. Burada, yaratıcı estetik
İtalyan mobilya tasarımlarına entegre edilmiş İsveçli
Dux yataklarını deneyimleyebilirsiniz.
www.bms.com.tr

Kilim’den yenilikçi yaklaşım: Vals
Kilim; Yatak Odası Takımı’nın asil duruşuyla Elegant hissi yaşatıyor. İnce detaylara ve zarif bir tarza sahip Vals,
ayrıcalıklı ve göz dolduran mekan tasarlamak isteyen kullanıcılar için vazgeçilmez bir şıklık sunuyor. Sıra dışı hatları,
farklı malzemelerin birlikte kullanımı ve cesur renklere sahip Vals, daha dramatik ve güçlü ifadeler oluşturuyor.
Zarafet, şıklık ve fonksiyonelliği bir araya getiren Vals’in yalın mobilyalar ve objeler ile kombinlenebilmesi ise
bulunduğu ortamı dengeye kavuşturuyor. www.kilimmobilya.com.tr
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Yatak Odası ve Aksesuarlar

Yatak odalarında
konforlu ve dingin
formlar

Y

atak odası mobilya ve aksesuarlarının mekan
tasarımındaki yeri üzerine neler söylersiniz?
Öncelikle aksesuarlardan bahsetmemiz
gerekirse; mekan içerisinde en olmazsa
olmazımızdır. Nasıl ki bizler küpemizden yüzüğümüze
kadar aksesuarlarımızı eklediğimizde daha şık bir
görüntüye sahip oluyorsak, mekanlar için de aynı şey
geçerlidir. Minik detaylar ile süslediğimiz mekanlarda
farkında olmadan aramızda bir bağ oluşur. Yatak odası
mobilyalarında ise genellikle dingin formlar tercih
etmeye çalışıyoruz. Çok yoğun mobilya kullanımı göz
yorucu ve boğucu olabiliyor. Bu nedenle özellikle yatak
odalarında az ve öz dediğimiz sadelik ilk tercihimizdir.
Yatak odası projelerindeki temel yaklaşım ve
hassasiyetlerinizi özetler misiniz?
Temel yaklaşımımız konfor alanını genişletmektir.
Yatak odası evin en önemli yerlerinden biridir. Bu

Yatak odası mobilyalarında genellikle dingin formlar
tercih ettiklerini ifade eden No 41 İçmimarlık yetkilisi
içmimar Aysun Doğan, mekan-ürün ilişkisindeki temel
tasarım yaklaşımlarını doğada olan enerjiyi objeler
üzerinden mekana yansıtarak dingin ve konforlu bir alan
oluşturma gayreti olarak özetliyor.

nedenle daha öncede bahsettiğimiz gibi dingin formlar
hassasiyet alanımıza girer. Doğada olan enerjiyi objeler
üzerinden değerlendirerek tasarıma yansıtmak bizim
temel yaklaşımızdır.
Bu alanlara yönelik ürün tercihinizde belirleyici
olan nedir? Bu seçimi yaparken en çok neye dikkat
edersiniz?
Kişilerin isteklerini ve hayal ettiklerini kısmen
belirleyici olarak nitelendirebiliriz. Seçimlerimizde
eşyaları ve objeleri tercih yönelimlerine göre dizayn
etmeye oldukça dikkat ediyoruz.
Bu ürünlerin mekanlara yönelik temel rolü sizce ne
olmalı? Fonksiyonellik, estetik, kalite, hijyen vs. bu
işin neresinde?
Kesinlikle en temel yönü sürdürülebilir ve nefes
almaları olmalı. Bunun yanında saymış olduğunuz
kriterlerde elbette önemli. Bütünden teke giden bir
yaklaşımı baz almalıyız. Sadece fonksiyonel olması veya
sadece estetik olması tek başına yeterli olmayacaktır.
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Bu tür ürünlerin mekanla kuracağı ilişki
nasıl olmalı? Mekana neler katmalı? Sizler bu
tür ürünleri mekanlarda kullanırken neleri
hedeflersiniz?
Biz öncelikle ürün - mekan ilişkisinde olumlu enerjiye
dikkat ediyoruz. Her obje somut ya da soyut canlı veya
cansız her ne şekilde olursa olsun mutlak bir enerjiye
sahiptir. Mekana ne kattığı, enerjisel dağılımı en
önemlisi mekan-ürün ilişkisidir. Çünkü insan mekan
ile etkileşim halindedir. Bunu yakaladığınızda sınırları,
formu, renkleri dokusu vb. özelliklerle mekanda algı
denilen etkiyi oluşturur.
Bu alanda markaların sunduğu ürünlere yönelik
yaklaşımınız nasıl? Ortaya konan ürünler
beklentilerinizi karşılıyor mu? Eksik bulduğunuz
yönleri var mıdır?
Ticari kaygılar ile üretilmiş fabrikasyon ürünlere
çok sıcak bakmıyoruz. ‘Yeni nesil’ diye bir olay var
biliyorsunuz. Artık ilaç sanayinden tutun da teknolojik
sanayiye kadar her şey ‘yeni nesil üretim’ adı altında
yapılıyor ve bu şekilde adlandırılıyor. Bazı ürünlerde
elbette ortaya güzel işler çıkabiliyor, beklentimizin
üzerinde bile diyebiliriz. Sürdürülebilir mimari ve geri
dönüşümlü ürünlerin az oluşu ise bu sektörün eksikliği
bize göre... Son yıllarda küresel ısınma, doğanın
dengesinin bozulması yaşamımızı olumsuz yönde
etkiliyor. Bu nedenle bizler de geleceğe daha sağlıklı bir

dünya bırakmak istiyorsak bu tür ürünleri daha yaygın
hale getirmeliyiz.

NO 41 İÇ MIMARLIK
Bahçeşehir-İstanbul 0535 052 36 87 no41icmimar@gmail.com
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Salon Aydınlatmaları

Mekan
atmosferine
etki eden
aydınlatmalar

S

alon aydınlatmalarının mekan tasarımındaki
yeri üzerine neler söylersiniz?
Salonlar dinlenme, çalışma, yemek alanı gibi
farklı katmanları bünyesinde barındıran yaşam
alanlarıdır. Dolayısıyla mekanın karakterine ve kullanım
ihtiyacına yönelik, göz yormayan, estetik ve konforlu
aydınlatma seçimleri ile mekan algısını ve kullanıcının
yaşam kalitesini doğrudan arttırmak mümkündür.
Oda boyutu, yerleşim planı, dekor stili, renk ve doku
çeşitlerine dikkat edilerek seçilen aydınlatmalar ile
mekan içerisinde bütünlük ve uyum sağlanır.

Dream Studio Creative Solutions yetkilisi Ezgi Burulday,
salon aydınlatmalarının doğru kurgulandığında mekanı
değiştiren ve dönüştüren, mekan atmosferi üzerinde
direkt söz sahibi olan, kullanıcının yaşam alanına
dair algısını ve kalitesini artıran önemli faktör olarak
nitelendiriyor.

Bu alanlara yönelik ürün tercihlerinizde belirleyici
olan nedir? Bu seçimi yaparken en çok neye dikkat
edersiniz?
Dikkat ettiğim noktalar sırasıyla fonksiyon dağılımı,
hedeflediğimiz tarz ve müşteri bütçesi oluyor.
Barındırdığı katmanlardan dolayı, salonlarda oda
boyutu ne olursa olsun tek aydınlatma kaynağının
yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu sebeple
avize, aplik, lambader ve mobilyalara entegre gizli
aydınlatmalar gibi farklı yüzeylerde farklı ürün grupları
kullanarak ihtiyaca yönelik çok fonksiyonluluğu
sağlamaya özen gösteriyorum. Malzeme seçimleri ile
farklı yansımalar ve ışık oyunları elde etmek de keyif
aldığım noktalar arasında.
Bu ürünlerin mekanlara yönelik temel rolü sizce ne
olmalı? Fonksiyonellik, estetik, kalite, hijyen vb. bu
işin neresinde?
İnsan psikolojisi üzerinde yadsınamaz bir etkisi olduğu
bilinen ışık, doğru kurgulandığında mekanı değiştirir
ve dönüştürür. Aydınlatma, artık projenin son noktası
olarak değil; tasarım aşamasında yerleşim planı ile
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birlikte kurgulanan ve atmosfer üzerinde direkt söz
sahibi olan bir faktör. Bu sebeple fonksiyon-estetikkalite üçlüsünü birbirinden ayırmak mümkün değil.
Bu tür ürünlerin mekanla kuracağı ilişki
nasıl olmalı? Mekana neler katmalı? Sizler bu
tür ürünleri mekanlarda kullanırken neleri
hedeflersiniz?
Öncelikle ışık kaynakları her katmana ihtiyacı
olan fonksiyonu sağlamalı. Bununla birlikte gözün
serüvenine ortak olup, onu mekan içerisinde
yönlendirebilmelidir.
Biraz değişik bir örnek olacak ama nasıl ki bir aksesuar,
mesela bir kolye, takan kişinin karakterinden, o günkü
kıyafet seçimine, hatta uğrayacağı mekanlar klasmanına
kadar izler taşıyorsa; bir sarkıt da yemek masasının
tarzı ve kullandığı hacim ile ilgili için önemli ipuçları
taşır. Devasa, kristal bir sarkıt düşünün. Altındaki masa
mermer tablalı mıdır yoksa eskitme bir kapıdan mı
yapılmıştır? Dolayısıyla fonksiyon dışında hedeflenen
tarza uygunluk ve görsel doyum en önemli hedefim
diyebilirim.

Bu alanda markaların sunduğu ürünlere yönelik
yaklaşımınız nasıl? Ortaya konan ürünler
beklentilerinizi karşılıyor mu? Eksik bulduğunuz
yönleri var mı?
Aydınlatma yeniliğe çok açık, güçlü bir sektör. Gelişen
teknoloji ve üretim yöntemleri bu gücün en büyük
destekçisi. Artık piyasada her tarza ve bütçeye uygun
alternatif bulabilmek mümkün. Ayrıca yeni nesil akıllı
ampuller kullanarak mekan içerisinde ışık oyunları
yaratmak; renkler ile ambiyans değişikliği yapabilirken,
enerji tasarrufu sağlayabilmek mümkün. Kullanıcıların
ışık seçimi konusundaki eksik bilgileri tarafımızdan
giderildikçe ve bilinçlendirildikçe, daha mutlu yaşam
alanları yaratılacağına inanıyorum.

DREAM STUDIO CREATIVE SOLUTIONS
Berin Taşan Sk. No:42/A Karşıyaka - İzmir
+90 554 286 55 84
www.dreamstudio.com.tr
Sosyal Medya: dreamstudio.tr
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PROJEDE KULLANILAN
MALZEMELER

Çok katlı ve çok işlevsel bir

Villa Konsepti
ZG İçmimarlık I Zehra Gürbüz

ZG İçmimarlık tarafından Çanakkale’de tasarımı
gerçekleştirilen üç katlı villanın her bir metrekaresi,
kullanıcının ihtiyaçları dikkate alınarak işlevsellik ve verimlilik
üzerine kurgulanıyor.

Seramikler: Çanakkale Seramik
Vitrifiye: Çanakkale Seramik
Mutfak Tezgahı: Sinterflex
Ana Mutfak Tezgahı: Çimstone
Mutfak Orta Ada: Kütahya Seramik
Mutfak Alın Kaplama: Kütahya Seramik
Koltuklar: Art Design, Ndesign
Sabit Mobilyalar: ZG İçmimarlık tasarımı
ve üretimi
Mutfak Eviyesi: Franke
Mutfak Bataryaları: Franke
Chester Koltuk: Ndesign
Yemek Masası Sandalyeleri: Leta
Perdeler ve Yatak Örtüleri: Persan
Kumaş’tan özel imal edilmiştir
Aydınlatma: Atölye Store

Projemiz 3 katlı bir villa projesidir, en alt katta
yatak odası, açık mutfak ve banyodan oluşmaktadır. Zemin kat; salon açık ve mutfak ve misafir
tuvaleti mevcuttur. 1. katta; ebeveyn yatak odası, giyinme odası, ebeveyn, banyo, genç odası,
genel banyo yer almaktadır. 60 m2 de açık teras
alanı vardır. Teras komple Çanakkale boğaz
manzarası görmektedir.
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Dışardan giriş alanına bahçe mobilyası yerleştirerek
sade ve keyifli bir alan haline getirdik.
Evin genelinde siyah, antrasit, açık gri tonları kullanılmıştır. Zeminde parlak seramik kullanılarak yansıma
sağlanmıştır. Tavan yüksekliğinin alçak olması sebebiyle duvarda ve zeminde açık tonlar kullanılmıştır.
Mobilya ve koltukta kullandığımız siyah renkle vurgu
yaratılmak istenmiştir. Tv ünitesinde ahşap kaplama
malzeme kullanılarak mekana sıcaklık katılmıştır.
Teras katında 30 m2 kapalı yaşam alanı mevcuttur.
Köşe bahçe mobilyası ekleyerek sade ve keyifli bir oturma alanı elde ettik.
Evin zemin katından bahçeye çıkılmaktadır, zengin
peyzajı ile evi ve bahçeyi daha konforlu, keyifli hale
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getirdik.
Bu kattaki mutfak kapalıyken müşterinin isteği doğrultusunda açık bir mutfak haline getirdik, daha kullanışlı
ve verimli bir mutfak olmasını sağladık, mutfağın
açılmasıyla evin tüm alanlarına hakimiyet sağladık. Alt
kat 1+1 daire formatındadır.
Mutfaktaki ada evin en çok vakit geçirilen alanıdır,
bu alanda eşsiz bir uyum, modern ve şık bir görünüm
sağladık. Ada tezgah en çok tercih ettiğimiz tasarımlardandır oldukça kullanışlı ve depolama için de verimlidir.
Yapmış olduğumuz mekan tasarımı sayesinde evin her
alanında aynı konsepti devam ettirdik. Merdiven ala-

nında kullanmış olduğumuz çift taraflı kitaplık sayesinde hem kullanım alanını genişlettik hem de estetik
bir görüntü sağladık.
Ahşap dokulu merdivenler kullanarak tv ünitesi ile
uyum yakaladık aynı zamanda doğal tonların samimiyetini de çalışmamıza yansıttık. Cam korkuluklar
kullanarak daha modern bir görüntü sağladık. Evde
cam, ayna, parlak malzemeler, paslanmaz malzeme
kullanılmıştır.
Evin bütün katları manzaraya hakimdir aynı zamanda
tüm katlara yerden ısıtma sistemi yapılmıştır. Göze
hitap etmekle beraber kullanışlı ve sistemsel olarak
verimli bir ev halini almıştır.

Tüm alanlar değerlendirilerek ve daha verimli nasıl
kullanılır düşünülmüş ona göre tasarlanmıştır.
Çocuk odalarında hem uyku hem de çalışma alanı
olarak değerlendirdik ve böldük. Sadelik ve şıklığı ön
planda tuttuk ledli yatak başlığı ile modern bir hava
kattık ve doğal dokuların olduğu bir yatak başlığı tasarladık. Diğer yatak odasında ise duvar kağıdı kullandık,
tüm dolaplar yerden tavana kadar tasarlanmış ve depolama alanları amacına uygun kullanılmıştır. Farklı dokuları bir araya getirerek kusursuz bir uyum sağladık.
Giyinme odasında tüm dolapları reflekte cam kapak
olarak tasarladık aydınlatmada ray spot kullandık
oldukça kullanışlı ve depolama alanı fazla olan bir alan
elde ettik.
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Zehra Gürbüz

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İçmimarlık
Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. 15 yıldır içmimarlık
alanında çalışmalar gerçekleştiriyor. 2017 yılında ZG
İçmimarlık firmasını kurdu. İçmimarlık firması ile birçok
projeye imza attı. Bunların içinde; konut, otel, işyeri gibi
birçok farklı proje yer almaktadır.
ZG İçmimarlık
Barbaros, Troya Cd. No:83, 17100
Çanakkale Merkez/Çanakkale
0286 217 24 34
0505 575 29 21
zehra.gurbuz@zg-icmimarlik.com
zgicmimarlik
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Tekin Seyrekoğlu Kuyumculuk

Kuyum üretiminin tasarımsal
yansımaları…

Tekin Seyrekoğlu
Kuyumculuk
İtm İskender Türkkan Mimarlık I İskender Türkkan

İstanbul Kapalıçarşı’da kuyumculuk alanında hizmet veren
Tekin Seyrekoğlu için kurumsal kimliğine uygun olarak yapılan
mekan tasarım çalışması, tarihi çevre ile uyumlu ve yüksek
uygulama detayları ile dikkat çekerek, bölgenin en önemli ticari
amaçlı içmimari, mimari tasarım ve uygulamalarından biri
olarak kurgulanıyor.

PROJEDE KULLANILAN
MALZEMELER
Bankolar: İtm İskender Türkkan Mimarlık
Mermer Kaplama: İtalyan Calacatta
Duvar Kaplama Paneli: İtm İskender
Türkkan Mimarlık
İç mekan Aydınlatmaları: Goya
Boya, Aydınlatma, Vitrin Tasarımı: İtm
İskender Türkkan Mimarlık
Sandalyeler: Caris Mobilya
Parke: Zemin Collection
Granitler: Sürsan Mermer
Aynalar: Dem Glass
Reklam: Lightbox
Tabelalar: Tunca Reklam
Kaplama Doğrama, Bankolar, Paslanmaz
Üzerine Titanyum Kaplama: YS Metal

İstanbul Kapalıçarşı piyasasının duayenlerinden biri olarak uzun süredir hizmet
veren Tekin Seyrekoğlu, belirli sürelerde
dekorasyonunu güncelliyor. Yeni bir konsept
talebi doğrultusunda 3 aylık süreç içerisinde
proje ve konsepti Tekin Seyrekoğlu ile süren
istişareler doğrultusunda tamamlanıp firma
tarafından onaylandı.
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Tekin Seyrekoğlu Kuyumculuk

İçmimari konsept yeni trendler doğrultusunda ve perakende ve toptan olarak markanın yeni mücevher altın
ve elmas koleksiyonlarını sergilemesi amacıyla içmimari ve mimari cephe uygulamasına başlandı. Yüksek
standartlarda malzemeler kullanılarak uygulanmaya
başlamıştır.
İçmimari süreçte, kuyumcu sektöründe duayen olan
firmalardan biri olan Tekin Seyrekoğlu’nun kurumsal
kimliğinin en güzel şekilde yansıması amaçlandı.
Kaliteli içmimari detaylar ile imalatların markanın
ürettiği ürünlerin kalitesi ile paralel olacak şekilde
hayata geçirilmesi için titizlikle imalatlar devam etmiş
ve sonlandırılmıştır.
Mağaza Nuriosmaniye caminin karşısında köşe parselde bulunduğu tarihi çevre ile uyumlu ve yüksek uygulama detayları ile dikkat çekerek, bölgenin en önemli
ticari amaçlı içmimari, mimari tasarım ve uygulamalarından biridir.
Tasarımın başından başlayarak uygulamanın sonuna
kadar amaçlanan; özelikle lake dado panel duvar kaplama uygulamaları ve paslanmaz altın rengi titanyum
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bankoları, cephesinde kullanılan özel tasarım prekast
cephe uygulaması ile firmanın kurumsal kimliğine katkıda bulunarak bir ticari markanın nasıl ve ne amaçla
ulaşmak istediği kitlenin ilgisini çekmesi içmimari ve
mimari konseptin amacı olmuştur.
Bu tür uzun süredir başarı ile varlığını sürdüren firmaların mimari ve içmimari olarak bilinçli bir şekilde
mimar ve içmimarlar ile çalışarak markasını bir ileri
adıma taşıması, günümüz ticari hayatının gerekliliklerinden biridir. Bu çerçevede marka ve içmimari konsept
tasarım ve uyumu piyasada başarılı olmanın anahtarlarından biridir.
Tekin Seyrekoğlu Kuyumculuk Uygulama Detayları
Tekin Seyrekoğlu Kuyumculuk projesi uygulamasında
kullandığımız malzemelere gelince; dış cephe ve dükkan cephesi, İtm İskender Türkkan Mimarlık tarafından
tasarlanıp prekast olarak uygulanmıştır ve üzerine
seçilen boya uygulanmıştır. Dış cephe üst katlar boya
ve prekast kaplamadır.
Balkonlardaki ferforjeler yeniden imal edilmiştir.

Mobilyalarda ve bankolarda paslanmaz çelik üzerine
titanyum altın rengi kaplama yapılmıştır. Konstrüksiyon özel İtm İskender Türkkan Mimarlık tarafından
tasarlanıp uygulanmıştır.
Dış cephe camları 5+5 lamine şeklinde clear camdır.
Banko camları extra clear camdır. 4 banko üzerinde
banko üstlerinde İtalyan Calacatta mermer kaplama
uygulanmıştır.
Mobilya ve duvar kaplamalarının geneli duvarlarda
kullanılan; İtm İskender Türkkan Mimarlık atölyesinde
imal edilen dado panellerde, ipek mat cilalı lake boyalı
paneller ile duvarlar kaplanmıştır.
İç mekanda aydınlatmalar Goya markalıdır.
Yerlerde özel kesim Macar parke kullanılmıştır. Cilası
çizilmez olarak atılmıştır.
Alarm sistemleri ve kamera sistemleri kurulmuştur.
Vitrin mobilyaları lake ve paslanmaz çelik üzerine
titanyum kaplamadır.
Merdivenler granit ile kaplanmıştır.
Merdiven korkulukları titanyum kaplamalı paslanmaz
çeliktir.
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Tekin Seyrekoğlu Kuyumculuk

İtm İskender Türkkan Mimarlık

2011 yılında İstanbul’ da İskender Türkkan tarafından
kuruldu. Birçok prestijli ve önemli, ulusal ve uluslararası
projelerde anahtar teslim proje ve uygulamalar
gerçekleştirdi. İTM, mimari tasarım ve avan projelerinde
yenilikçi tasarımları ile başlayan süreci en iyi şekilde
Proje Yönetim sürecine yansıtarak, statik elektrik
mekanik projeleri ile mimari projelerin koordinasyonunu
sağlayarak ruhsat ve uygulama projelerini en kusursuz
şekilde projelendirip yapının imalat aşamasındaki süreçleri
koordineli olarak yönetmektedir.
İTM, içmimari konsept tasarım projelerinde, yenilikçi
tasarımları ile başlayan süreci en iyi şekilde proje yönetim
sürecine yansıtarak, statik elektrik mekanik projeleri ile
içmimari projelerin koordinasyonunu sağlayarak uygulama
projelerini en kusursuz şekilde projelendirip yapının
imalat aşamasındaki süreçleri koordineli olarak yöneterek
modern konseptleri hayata geçirmektedir.
İtm İskender Türkkan Mimarlık; bugün mimari proje
ve uygulamalar, içmimari proje konsept tasarım ve
uygulamalar, inşaat, hastaneler, oteller tatil köyü ve
konaklama yapıları, ticari yapılar, ibadet yapıları, konut,
rezidans, villa, kültür, spor, eğitim kurumları, sanayi
yapıları, endüstri yapıları, bayilik franchising restoranlar,
petrol istasyonları, fuarlar gibi çok çeşitli mekânsal alanlar
için tasarım çözümleri sunuyor.

İskender Türkkan
2001 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nden birincilikle mezun olduktan sonra İTÜ
Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Bölümü’nde Yüksek
Lisansını 2005 yılında bitirdi. İskender Türkkan, kurucusu
olduğu mimarlık ofisinde; dünyada geçerli olan trendleri,
mimari ve içmimari akımları takip edip geliştirmek ve
mimari içmimari tasarımları bir üst seviyeye taşıyarak,
insan hayatını ve çevresini geliştirmek için keşif fikir ve
tasarımın önemini projeleri ve uygulamalarında insanların
deneyimlemesi ve yaşaması için hedefler belirleyerek proje
ve tasarımlarına yansıtarak yoluna devam etmektedir.
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İtm İskender Türkkan Mimarlık
E-5 Cennet Yan Yol Üzeri. 1. Saray Sokak.
Demir Apt. No: 2/2 Küçükçekmece - İstanbul
Tel: 0 212 601 17 42 GSM: 0 532 725 78 99
iskender@itmmimarlik.com www.itmmimarlik.com
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BerryAlloc

Kastamonu Entegre

Original – Blonde Oak

Aluloc

Original White Pine

Grand Majestic – Katla Nordic

Dünyanın en güçlü zeminlerini keşfedin
Laminat parke, Karo ve Plank LVT, Lamine Parke, HPF Alüminyum Kilitli Parke ve Duvar Kaplaması
alanlarında faaliyet gösteren BerryAlloc, Belçika, Fransa ve Norveç’deki fabrikalarında farklı yaşam
stillerine uygun yüksek kaliteli, dayanıklı, uygulaması kolay ve modern estetiği yüksek iç mekan zemin
çözümleri sunar.

N

orveç’te üretilen BerryAlloc’un HPF
Alüminyum Kilitli Parke koleksiyonları,
İskandinav teknolojisi ve tasarımının
güzelliğini ve gücünü birleştiriyor.
BerryAlloc’un üstün kaliteli zeminleri, darbe ve
çizilmeye karşı yüksek dayanımlarıyla tanınırlar ve
bu da onları tüm kullanıcılar ve farklı yaşam tarzları
için sağlam bir seçim haline getirir. Ürünler, kolay
uygulama sağlayan son derece güçlü bir kilitleme
sistemi ile donatılmıştır. Plakaları aşağı doğru itmeniz
yeterlidir ve alüminyum kilit sistemi, plakaları yerine
sabitler. Süper kolay ve hemen kullanıma hazır hale
gelen ürünler aynı zamanda suya karşı dayanım
özellikleri ile kolaylıkla temizlenebilir.
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ÜÇ FARKLI KOLEKSIYON
BerryAlloc’un HPF alüminyum kilitli parkeleri üç
farklı koleksiyon altında toplanmıştır: Original,
Grand Avenue ve Grand Majestic. Bu üç koleksiyon,
ahşap, taş ve betondan oluşan geniş bir dekor
yelpazesi sunar, aynı zamanda standart boyuttan
ekstra uzun ve ekstra geniş planklara kadar farklı ebat
alternatifleri mevcuttur. En zengin HPF koleksiyonu
olan Original’da 198 x 1207 mm plank ebatlarıyla 44,
Grand Avenue 241 x 2410 mm’lik muhteşem ekstra
uzun plankları ile 22 farklı dekor seçeneğine sahiptir.
Son olarak, hayranlık uyandıran ebatları ve üstün
kalitesiyle tanınan Grand Majestic, 303 x 2410 mm’lik
ekstra uzun ve ekstra geniş planklarıyla, aralarından
seçim yapabileceğiniz 8 güzel dekor sunar.

www.berryalloc.com/tr

Vision panel koleksiyonu ile
mekânlara yenilikçi dokunuş
Ürün yelpazesini sürekli güncelleyen Kastamonu Entegre, melamin kaplı
panel serisi Vision’u yeni dekorlarla zenginleştirmeye devam ediyor.

M

obilya ve iç mekân tasarımında çok çeşitli
uygulamalara olanak tanıyan Vision panel
koleksiyonunda; ahşap tonları, fantazi
desenler ve düz renkler olmak üzere 14
dekor yer alıyor. Serinin yeni dekorları Atlas Çam ve

Almond, yaşam alanlarında konfor ve ferahlık arayanlara
hitap ediyor.
DOĞANIN DILINDEN KONUŞAN MEKÂNLAR
Vision ailesinin ahşap dekorları Garden Meşe ve Bilbao,
doğal dokusu ile hemen her tarza uyum sağlarken,
canlı renk tonuyla dikkat çeken Belmonte mekânda
sıcak bir atmosfer yaratmak isteyenler için ideal tercihi
oluşturuyor. Ascona doğal rengi ve dokusu kadar kolay
işlenebilen yapısıyla, Alpine kalıpların dışında dekorasyon
çözümlerinde gösterdiği üstün performansla, özel bir
dokuya sahip Navarro ise mutfak, banyo vb. kullanım
alanlarındaki yüksek dayanımı ile öne çıkıyor. Kendine
has rengiyle yaratıcılığını göstermek isteyenler için ideal
bir seçim olan Cabana ve yaydığı pozitif enerjiyle çalışma
alanlarına verimlilik, evlere huzur katan Argos ise özellikle
koyu tonlardan vazgeçmeyenler tercih ediyor.

www.kastamonuentegre.com.tr
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Orka Banyo

Seramiksan

Minimal banyolarda
maksimum fonksiyonellik
Orka Banyo, fonksiyonelliği ön plana çıkardığı Orbit ürünü ile
minimal banyolara tam uyum sağlıyor.

Geometrik Formlar ve Güçlü Renklerin Enerjisi ile

Yaşam Alanlarınızda
Sıradanlıktan Kurtulun

Moda dünyasına yön veren ve yaz mevsiminin enerjisini hissettiren geometrik desenler,
uzun zamandır dekorasyon dünyasındaki yerini de koruyor.

Ö

lçüleriyle alan tasarrufu yaratan Orbit,
aynı zamanda geniş iç hacmi ve ayna
dolabı ile kullanıcılar için yeterli depolama
alanı oluşturuyor. Futuristik yumuşak
formu, parlak İtalyan lake yüzeyi ve göz alıcı renk
seçenekleriyle Orbit, modern & dar banyoların
tamamlayıcısı oluyor.
Küçük banyoların da ferah ve kullanışlı
olabileceğinden yola çıkan Orka Banyo, yeni
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koleksiyonunda Only Serisi’nde yer alan Orbit ürünü
ile dar alanda en kullanışlı banyoyu yaratmaya
olanak sağlıyor. Geniş hazneli lavabosuyla küçük
metrekarelerde bile konforlu kullanım sağlayan ve
antrasit, gri, beyaz, capuccino renk alternatifleri
bulunan Orbit, hem çekmecesinde hem ayna
dolabında bulunan depolama alanlarıyla banyo keyfini
taçlandırıyor.
www.orkabanyo.com/tr/

Göz alıcı tasarımlarıyla hipnotize edici bir algı yaratan
Seramiksan’ın geometrik formlarıyla öne çıkan
Madrid, Irıs gibi serilerinin güçlü etkisiyle, siz de
yaşam alanlarınızda iddialı ve modern bir dekorasyon
tarzı oluşturabilirsiniz.
GÜÇLÜ TASARIMLARDA HAYAT BULAN SOFISTIKE
RENKLER VE GEOMETRIK DESENLER
Siyah ve beyazın zamansız çarpıcılığıyla, geometrik
desenli karoların sofistike etkisini birleştirerek, yaşam
alanlarınızda sıradanlıktan kurtulun. Kullanıldığı

alanları dingin ve minimal enerjisiyle etkisi altına alan
bu şık birliktelik, güçlü renklere sahip vitrifiyelerin
kombinasyonuyla karşı konulamaz bir zarafet sunuyor.
Karşıtların mükemmel uyumunu yalın ve etkili bir
biçimde ortaya koyan siyah ve beyaz harmoni, sofistike
geometrik çizgilerle buluşarak göz alıcı asil mekanlara
imza atıyor.

www.seramiksan.com.tr
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R+T Turkey

Sektör profesyonelleri
5. kez R+T Turkey’de buluşuyor
Güneşten koruma ve otomatik kapı sistemleri alanında Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika’daki tek uluslararası ticaret fuarı 5. kez kapılarını açacak. Bu kapsamda, Messe
Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Güneşten Koruma ve
Otomatik Kapı Sistemleri Fuarı R+T Turkey, 20-22 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

TÜRKIYE PAZARI ÖNEMLI BIR TICARET MERKEZI
6 Alman şirketin yer aldığı resmi Alman Pavilyonu,
Alman endüstrisindeki en son gelişmelere özel
ilgi duyan herkes için doğru adres olacak. Messe
Stuttgart’tan bir temsilci, katılımcı heyetine eşlik
edecek ve ilgili profesyonel ziyaretçilere sektördeki
güncel gelişmeler hakkında ilk elden bilgi verebilecek.
R+T Turkey’e katılım, Türkiye pazarını Alman şirketleri
için önemli bir ticaret merkezi olarak gören Almanya
Federal Ekonomik İşler ve İklim Eylem Bakanlığı
(BMWK) tarafından finansal olarak desteklenecek.
Fuar, İç ve Dış Gölgelendirme Sistemleri (Güneşten
Korunma Sitemleri), Tenteler, Panjurlar, Kepenkler,
Pergolalar, Stor Perdeler, Teknik Tekstil Ürünleri ile
diğer ilgili ürün ve teknolojileri kapsıyor.
FUAR IKI KATI BÜYÜMEYE ULAŞTI
Metrekare bazında iki katı büyüme yaşandığına
dikkat çeken Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Genel
Müdürü Ufuk Altıntop, “Fuarımıza; Yunanistan, İran,
Bulgaristan, Sırbistan, Irak, Romanya, Rusya, Almanya,
Fas başta olmak üzere 100’e yakın ülkeden ziyaretçi
katılımı gerçekleşecek” dedi.
YENI IŞ BIRLIĞI FIRSATLARI SUNACAK
Tüm dünyanın konuştuğu enerji verimliliği ve çevre
dostu yapılara ilişkin çalışmalar, inşaat sektörüne
kaymaya başladı. Son yıllarda; Türkiye’deki şirketler
de okul, hastane, otel, iş merkezi, alışveriş merkezi
ve ticari tesisler gibi binalarda enerji verimliliğine
ilişkin ciddi adımlar atmaya başladı. Ülke genelinde,
tasarruf potansiyeli yüzde 45’ e varan binaların ürün
ve sistemlerinin yenilenmesi ile enerji tasarrufunu
artırmak için de çalışmalar yapılacak.
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ralarında sektörün lider firmalarının
yer alacağı 90’nın üzerinde katılımcıya
ev sahipliği yapacak olan Fuar;
yatırımcı, üretici, perakendeci, bayi,

satış mağazası, toptancı, distribütör, mimar, içmimar,
inşaat mühendisi gibi tüm sektör ilgililerini sektörün
tek uluslararası ticaret platformunda bir araya
getirecek.

Altıntop, “Türkiye’de ve fuara katılım gösterecek
ülkelerde, İç ve dış güneş koruma sistemlerinin
inşaatlarda standart ürün haline getirilerek
enerji verimliliğini sağlayan çevre dostu binaların
yapılmasına olanak sağlanıyor. Bu etkenler, iç ve dış
güneş koruma sistemleri, cephe giydirmeleri, ev ve
bahçe kapıları, geçiş sistemleri, akıllı sürücü ve kontrol
sistemleri alanında Türkiye ve fuara katılım gösterecek
ülkeler için talebin yükselmesine olanak sağladı.
Gerçekleştireceğimiz fuarımız, yükselen bu talep
doğrultusunda yurt içinden ve yurt dışından katılım
gösterecek sektör profesyonellerine ilham olarak yeni
iş ve iş birliklerine olanacak sağlayacak.
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REHBER
ALIMOĞLU MERMER
Organize San.Bölg.
1.Cad.3.Sok. No 7
Afyonkarahisar
Tel 0272 221 10 55
ARKITERYA YAPI MIMARLIK
Fenerbahçe Mah.
Cemil Topuzlu Cad.No 30/1-A
Çiftehavuzlar Kadiköy İstanbul
Tel 0216 510 30 10
BERRYALLOC - BEAULIEU TURKEY
YER KAPLAMALARI
Workinton Lotus Halaskargazi Mah.
Halaskargazi Cad. No 38 – 66 E /215
Şişli İstanbul
Tel 0532 405 77 85
BETEK BOYA
Zümrütevler Mah. Ural Sok. No 38
Maltepe İstanbul
Tel 0216 571 10 00
BLANCO ÖZTIRYAKILER
Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy
Yolu No 4/1 Beylikdüzü İstanbul
Tel 0212 886 57 13
CHRISTOPHER PARIENTE
Altintaş Mah.
Safir Sok. No 1 /B
Urla İzmir
Tel 0532 745 15 60
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E.C.A
Esentepe Mah. Kasap Sok.
Elginkan Holding Blok
No 15 /1 İç Kapi No 7
Şişli İstanbul
Tel 0212 705 51 00
GEBERIT
İçerenköy Mah. Engin Sok. No 10
Ataşehir İstanbul
Tel 0216 340 82 73
KASTAMONU ENTEGRE
Altunizade Mah.
Kısıklı Cad.No 13 Üsküdar
Tel 0216 554 30 00
ORKA BANYO
İkitelli O.S.B. Mah.
Maslo Mobilya Sitesi 2
B Blok No 18
Başakşehir İstanbul
Tel 444 6 652
QUA GRANIT
Cumhuriyet Mah.
1955 Sok. No K3 D11
Efeler Aydın
Tel 0850 888 07 88
ROCA TR BANYO
Osb 20. Cad.No 9
Odunpazari Eskişehir
Tel 0222 236 21 22

SAMET
Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad.
No 8 Esenyurt İstanbul
Tel 0212 886 75 23
SAVAŞ GRANIT
Mermer Merve Mah. Gazi Cad. No
13 Yenidoğan Sancaktepe İstanbul
Tel 0216 343 03 16
SERAMIKSAN
Organize San. Bölg.
Turgutlu Manisa
Tel 0236 313 96 23
SETTE HOME
Şerifali Mah. Turgut Özal Blv.
No 210 Ümraniye İstanbul
Tel. 0216 526 62 40
YURTBAY SERAMIK
Hasanpaşa Mah. Lavanta Sok.No 2
K3 Kadıköy İstanbul
Tel 0216 327 99 99
ZEMIN COLLECTION
Fener Kalamış Cad. No 56/A
Kadiköy İstanbul
Tel.0216 467 51 21
ZIVELLA MOBILYA
Ahmet Yesevi Mah.Biberlik Cad.
No 2 Sultanbeyli İstanbul
Tel 0216 592 99 60

