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İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) organizasyonu 
ile doğal taş kullanımının öne çıktığı yapıların ele alındığı; 
doğal taş türleri, atölye imkanları, güncel teknolojik bilgiler 
ve taşın işlenmesi konusunda teknik bilgilerin verileceği, 
“Online Doğal Taş Söyleşi Serisi” devam ediyor. Farklı 
mimarların konuk olduğu söyleşi serisine İMİB’in 
YouTube ve Facebook kanallarından ulaşabilirsiniz.
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Değerli Natura okuyucuları,

Doğal taş, kadim medeniyetlerden bugüne sağlamlığın, 
sürdürülebilirliğin ve güvenin simgesi olmuş; yalınlığıyla eserlere değer 
katmıştır. Birbirinden farkı desen ve dokusuyla doğanın insanoğluna 
bahşettiği bu güzellik, mimariye değer katmanın ötesinde kültürel 
zenginliğin de en önemli yelpazesi olmuş, uç ürüne dönüştürülerek 
yaşam alanlarının en önemli tasarım öğesi olarak kendine yer bulmuştur. 
İMİB olarak, tarih boyunca birçok yapıda kendine yer bulan bu 
değerin ulusal ve uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olması 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Coğrafyamızın bize verdiği bu doğal 
güzellikle mimariye değer katmanın yanı sıra ekonomimize de son 
derece güçlü bir katma değer yarattığını biliyoruz. Tamamen milli ve yerli 
olarak nitelendirdiğimiz doğal taşlarımızın tanıtımı için bir dizi çalışmayı 
hayata geçirdik. Bu noktada da İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 
(İMİB) organizasyonu ile doğal taş kullanımının öne çıktığı yapıların ele 
alındığı; doğal taş türleri, atölye imkanları, güncel teknolojik bilgiler ve 
taşın işlenmesi konularında bilgilerin verildiği “Online Doğal Taş Söyleşi 
Serisi”ne tüm hızıyla devam ediyoruz. 
Türk doğal taşlarının dünyaya açılan kapısı Turkish Stones ile de 
sosyal medyada yer alarak tüm dünyanın Turkish Stones mottosunun 
içselleştirmesi için çalışıyoruz. Bu vesile ile tüm okuyucularımızın Turkish 
Stones sosyal medya hesaplarını takip etmesini de tavsiye ediyorum. 
Natura dergisinin bu sayısı pandemi ile birlikte önemi hızla artan 
dijitalleşmeyi konu ediyor, doğal taş ile hayat bulan vazoları sayfamıza 
taşıyoruz. Taş ile mimaride inovasyonu konuşurken İstanbul’un Mezarları 
Tasarım Yarışması’nda hangi doğal taşların mezarları şekillendirdiğine 
tanık oluyoruz. Kapak konusunda ise “U Evi”ni sayfalarımıza konuk ettik, 
mekânın yarattığı çeşitli dinamikleri ve iç-dış mekan ilişkisini sağlayan 
doğal taş kullanımını araştırdık. Dergimizin bu sayısında birbirinden 
değerli proje çalışmalarına yer verirken birçok konuda tasarımcı, mimar 
ve sanatçılarımızla yaptığımız röportajlarla da güncel dinamikler hakkında 
fikir sahibi olduk.
Doğal taşın gizemli dünyasına tanık olmak isteyen herkesin kendinden bir 
parça bulacağı Natura dergisin yeni sayısını keyifle okumanızı ümit ederim. 

Bir sonraki sayımızda tekrar görüşmek üzere…

Dear Natura readers,

Natural stone has been the symbol of durability, sustainability, and trust 
since ancient times. Its simplicity breathed life into countless human works. 
Gaea has bestowed this beauty on humanity through exquisite textures 
and patterns. It is the single most important cultural wealth we have. It’s 
contribution to architecture -priceless. People have made brilliant objects 
from it. It is a key element of living space design. 
We as İMİB are doing everything in our power to give stone greater voice at 
home and abroad. Its historical place is unquestionable. It is Mother Nature’s 
gift to us. Its worth in architecture is one thing. Its worth to the Turkish 
economy is one step above that. We’ve launched many a project to promote 
our nation’s natural stones. On that note, our “Online Natural Stone Talk” 
series is still in full swing. It showcases works of architecture that bring out 
the best in natural stone, all the while enlightening the general public about 
-among other things- stone’s diversity, upcoming workshops, and the latest 
in stone processing technology. 
We work closely with Turkish Stones, the gateway between Turkish natural 
stone and the world. Their motto is our motto, to use social to boldly go 
where no one has gone before. I strongly encourage all our readers to follow 
Turkish Stones on social media. 
In this month’s issue of Natura, we’ve focused digitalization. It goes without 
saying that the pandemic has accelerated its importance. Also in store: a 
wonderful collection of stone vases. You can’t talk about architecture without 
talking about innovation: The Graves of Istanbul Design Contest shows us 
how natural stone can breathe new life into old dead graves. This month’s 
front cover features “U House”. Inside, you’ll find a great article in which we 
explore its many dynamics, and show you how natural stone can facilitate 
interior-exterior dialogue. In addition to valuable project after valuable 
project, we’ve got two interviews for you. As always, we turned the mike 
over to local designers, architects, and artists to ask them the big question: 
What to they think about modern dynamics?
May you enjoy reading Natura magazine as much as we enjoy writing it! We 
hope that anyone wanting to step into natural stone’s mysterious innermost 
world will discover themselves in the process…

Until we meet again. Happy reading!

Aydın Dinçer

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve Natura Yayın Kurulu Başkanı / 
Chairman of Istanbul Mineral Exporters Association and Natura Editorial Board
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Zor bir senenin ardından yepyeni umutlarla girdiğimiz 2021’in ilk 
aylarında her birimiz yeni dünya düzeninin değişen iletişim, üretim ve 
çalışma alışkanlıklarına çoktan adapte olmuş durumdayız. Covid-19 
kişisel ilişkilerimize biraz mesafe koymuş olsa da hem ülkemizde 
hem de dünyada mimarlık, iç mimarlık, tasarım ve sanat üretimleri 
ve bu üretimleri besleyen etkinlikler pandemi koşullarına uygun 
olarak sürdürülmeye devam ediyor. Natura Dergisi olarak bizlere de, 
Türkiye’nin ve dünyanın doğal taş gündemini mimarlık, tasarım ve sanat 
eksenindeki ilham verici yenilikler üzerinden sizlere aktarmak düşüyor. 
“9. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması” jüri 
değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla sonuçlandı. İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından “öğrenci” ve “profesyonel” 
olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya toplam 599 başvuru 
yapılırken aday projeler Seçici Kurul tarafından üç aşamalı olarak 
değerlendirildi. Türk doğal taşları kullanılarak özgün ve endüstriyel 
olarak üretilebilir ürünler geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 
düzenlenen yarışmamanın öğrenci kategorisinde 7, profesyonel 
kategorinde ise 4 proje ödüle değer bulundu. Ödüllü projeleri Tasarım 
sayfalarımızda inceleyebilirsiniz. 
Röportaj sayfalarımızda, Restoratör İç Mimar Eda Tahmaz tarafından 
İstanbul’da kurulan ve ürün tasarımı, mimari ve iç mimari projeler 
üzerine çalışan EDDA Architecture’a mercek tutuyoruz. Makale 
sayfalarımızda doğal taş ile çağdaş bir inşa tekniği olan Gabion duvarın 
mimari tasarıma dönüşümünü ele alırken, Dosya sayfalarımızda 
yeni yılda doğal taş tasarım trendlerinin ne yöne evrileceğini, hangi 
alanlarında daha çok kullanılacağını, karakteristik renkleri ve dokularıyla 
hangi doğal taş çeşitlerinin daha çok tercih edileceğini mimarlara, iç 
mimarlara ve endüstri ürünleri tasarımcılarına sorduk.
Doğal taşın mimarlıktaki en nitelikli uygulamalarının yer bulduğu proje 
sayfalarımızda ise bu ay kapağımızı da süsleyen URAStudio tasarımı 
“U Evi”; KG Mimarlık tarafından Ambarlı, İstanbul’da hayata geçirilen 
“Kumport Genel Müdürlük”; iç mimari tasarımı escapefromsofa imzasını 
taşıyan “Zekeriyaköy Evi” ve Gönye Proje tasarımı “Aşhan Merkez 
Ofis”in yanısıra Casamaccioli, Fransa’daki Orma Architettura imzalı 
“Vanella Evi”, Vo Trong Nghia Architects tasarımı, Vietnam’daki Son La 
Restoran ile Fran Silvestre Arquitectos tasarımı, Valensiya, İspanya’daki 
“Pati Blau Evi” yer alıyor. 
Önümüzdeki sayıda, 61 yıllık meslek yaşamı boyunca ülkemiz adına pek 
çok ilke imza atarak Türk doğal taş sektörünün gelişiminde önemli bir role 
sahip olan meslek duayeni Prof. Dr. Erdoğan Yüzer ile arşiv niteliğinde bir 
röportaja yer vereceğimizin bilgisini de şimdiden paylaşmak isterim. 

Keyifli okumalar dileklerimle...  

Yasemin Şener Çobanoğlu

Genel Yayın Yönetmeni / Editor-in-Chief

In the first months of 2021, when we entered with brand new hopes after a 
difficult year, each of us has already adapted to the changing communication, 
production and working habits of the new world order. Although Covid-19 
has taken some distance from our personal relationships, both in our 
country and in the world, architecture, interior architecture, design and art 
productions and activities that feed these productions continue to be carried 
out in accordance with the pandemic conditions. As Natura Magazine, it’s 
our duty to convey the natural stone agenda of Turkey and the world to you 
through the inspiring innovations in architecture, design and art scene. 
The jury evaluation process of “9th Industrial and Architectural Natural 
Stone Design Competition” resulted in completion. While a total of 599 
applications were made to the competition organized by the Istanbul 
Mineral Exporters Association (İMİB) in two categories as “student” and 
“professional”, candidate projects were evaluated in three stages by the 
Selection Committee. 7 projects in the student category and 4 projects in the 
professional category were awarded in the competition, which was organized 
to contribute to the development of original and industrially produced 
products using Turkish natural stones. You can review award-winning 
projects on our Design pages.
On our interview pages, we focus on EDDA Architecture, which was founded 
by Restorator Interior Architect Eda Tahmaz in Istanbul and works on 
product design, architecture and interior design projects. We discussed the 
transformation of the Gabion wall, which is a contemporary construction 
technique with natural stone, into architectural design in our Article pages. 
In this issue’s Showcase, we asked to the architects, interior and industrial 
designers how natural stone design trends will evolve in the new year, 
in which areas they will be used more, which natural stone types will be 
preferred with their characteristic colors and textures.
In our Projects pages, where we feature the most qualified applications of 
natural stone in architecture, you will get to read all about URAStudio’s 
“U House” which also adorns our cover this month.  You will also find 
“Kumport Headquarters” designed by KG Architecture in Ambarlı, Istanbul; 
“Zekeriyaköy House” with the interior design of Escapefromsofa and the 
Gönye Project’s “Aşhan Head Office” as well as the “Vanella House” by 
Orma Architettura in Casamaccioli, France; “Son La Restaurant” by Vo 
Trong Nghia Architects in Vietnam and “Pati Blau House” by Fran Silvestre 
Arquitectos in Valencia, Spain.
In the next issue, I would like to share that we will include an archive 
interview with Prof. Dr. Erdoğan Yüzer, a professional doyen who has played 
an important role in the development of the Turkish natural stone industry by 
breaking grounds on behalf of our country during his 61-year career.

Have a pleasant reading...
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İmparatorluktan cumhuriyete Türkiye’nin iki yüzyıllık kent, toplum 
ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat 
üretimleri hakkında özgün belge edinimi ve araştırmayı teşvik eden 
SALT Araştırma Fonları’nın ön başvuruları başladı.
Bu yıl, Farah Aksoy (SALT), Deniz Artun (Galeri Nev), Doç. Dr. Bülent 
Batuman (Bilkent Üniversitesi), Doç. Dr. Burak Onaran (Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi) ve Lorans Tanatar Baruh’tan (SALT) oluşan 
Seçici Kurul’un değerlendirmeleri sonucu belirlenen altı araştırma 
projesinin her birine 15.000 TL değerinde fon desteği verilecek.
2013’ten bu yana toplam 56 projeye destek sağlayan SALT Araştırma 
Fonları, yeni kaynakları görünür kılan, yerel örnekleri çeşitli bilgi 
alanlarını harmanlayarak inceleyen, genel geçer kanıların yeni 
bulgularla sorgulanmasına olanak tanıyan çalışmalara veriliyor. 
Kurumun arşiv koleksiyonlarını yorumlayacak veya uzun soluklu 
araştırmalarına eklemlenecek yapıdaki içerikler değerlendirme 
aşamasında öncelikli tutuluyor.
İki aşamalı olan fon başvurularının SALT Araştırma’nın odaklandığı 
alanlar temel alınarak hazırlanması gerekiyor. Türkiye’de 1950’ler 
sonrasında basılı kaynakların dışında kalan ya da mevcut kaynaklara 
özgün yaklaşımlar getiren çalışmalarla ilgili olan mimarlık ve tasarım 
araştırmaları ise tasarım nesnelerinden yapılı çevreye her türlü ölçek 
konu olarak seçilebiliyor. Sanat araştırmaları ise 1950’lerden itibaren 
bölgesel ve enternasyonal çerçeve ve ilişkiler içerisinde yerel sanat 
tarihi yazımlarını, basılı veya bilinir kaynakların ötesinde materyal 
incelemelerini içeriyor. Kent, toplum ve ekonomi tarihi araştırmaları, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılı ve/veya 20. yüzyıl Türkiye’sinin 
sosyal ve ekonomik tarihine ilişkin içerikler ile SALT Araştırma 
bünyesindeki belge ve kaynakların kullanımıyla hazırlanan projeleri 
kapsıyor. 
22 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’e kadar sürecek olan ön 
başvurular, konu ve dönem bakımından içeriğin uygunluğunu 
değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu aşamayı geçen aday projeler için son 
başvuru tarihi 22 Mart Pazartesi, sonuçların duyuru tarihi ise 22 Nisan 
Perşembe olarak belirlenmiş. 2021’de desteklenen projelerin çıktıları, 
SALT tarafından Aralık ayında düzenlenecek bir sunum programıyla 
kamunun yorum ve katkılarına açılması planlanıyor. 

Ayrıntılı bilgi için: saltresearch.org

SALT is once again giving out research grants! SALT Research 
Grants encourage people to conduct research both on urban, 
social, and economic history of the two-century grace period 
between the Ottoman Empire and Modern Turkey, as well as on 
post-1950s [Turkish] architectural, design, and artistic works via the 
organization’s vast archives. 
This year’s Jury Panel includes Farah Aksoy (SALT), Deniz Artun 
(Gaelri Nev), Asst. Prof. Dr. Bülent Batuman (Bilkent University), 
Asst. Prof. Dr. Burak Onaran (Mimar Sinan Fine Arts University) 
and Lorans Tanatar Baruh (SALT). Their task will be to decide which 
six research projects are worthy of each receiving a 15,000 TL 
grant. SALT has funded 56 projects since 2013. It looks for projects 
that shed light on new sources, that synthesize and explore local 
examples in a cross-disciplinary context, and that re-interpret 
established ideas through the lens of new findings. The jury will 
prioritize content that draws on SALT’s archives and/or inspires long-
term research.
The application process is two tiered. Submissions must furthermore 
be in line with any discipline that SALT Research [as an organization] 
specializes in. Applicants are free to utilize any architecture or 
design-related document that promotes viewing Turkish research 
(published either before or after 1950) through a fresh pair of eyes, 
and make create a thesis topic out of that-design objects, structural 
environments, etc. Those wishing to research art should turn 
their attention to papers on local post-1950’s art history (within a 
regional or international framework) or on any other well-known/
printed materials. Projects on urban, social, and history should 
focus on the late 19th and early 20th centuries (Ottoman Empire/
Modern Turkey) and resources thereof. The submission date for 
pre-application is February 22 (Monday) at 18:00. Pre-applications 
will be reviewed based on their thesis topic and whether or not it 
is period-appropriate. Once approved, applicants have until March 
22 (Monday) to submit their projects. 2021 grant winners will be 
announced on April 22 (Thursday). SALT plans to organize a open 
house event featuring this year’s projects-and at which the public 
can add their input-in December.

Ayrıntılı bilgi için: saltresearch.org

SALT ARAŞTIRMA FONLARI 2021 BAŞVURULARI
2021 SALT RESEARCH GRANTS
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Yaşanılabilir bir dünya için enerji verimliliği ve enerji tasarrufu, 
ülkemiz ve dünyamız açısından büyük önem taşıyor. Enerjinin büyük 
kısmı ise binalar tarafından kullanılıyor. Tüketilen enerjinin önemli bir 
kısmının ithal edildiği, enerji tasarrufunun bizlere getireceği kazancın 
her geçen gün daha iyi anlaşıldığı ülkemizde, sadece binalarda 
kullanmak için her sene yaklaşık 15 milyar dolar enerji ithal ediliyor. 
Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale getirilen 
“Sıfır Enerji Binalar”a dönüşümün ülke gündemimizde yer alması 
için ilki 2020 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen ZeroBuild Forum’un 
ikincisinin tarihi ve ana teması açıklandı. ZeroBuild Forum’21, 22-
26 Eylül 2021 tarihleri arasında “Right Now, GO! - Hemen Şimdi, 
Harekete Geç” sloganı ile gerçekleştirilecek.
Tüm paydaşlara bir yol haritası sunabilmenin ötesinde ülkemizin 
sahip olduğu mimarlık-mühendislik-malzeme-inşaat bilgisi ve üretim-
sanayi kabiliyetleri ile “Sıfır Enerji Binalar”a ulaşmanın aslında hiç de 
zor olmadığının ortaya konulacağı forum, 5 gün boyunca yine dijital 
ortamda, eş zamanlı simultane hizmeti ile gerçekleştirilecek. 

Ayrıntılı bilgi için: www.turkiye.zerobuild.org

Every nation on Earth included Turkey views energy efficiency and 
energy conservation as critical to making our planet habitable. 
Buildings consume an enormous amount of energy, much of which 
we have to buy from abroad. While we are growing increasingly 
aware of what benefits saving energy offers us, the fact of the 
matter is we still import roughly 15 billion USD worth of energy 
every year. The European Union as gone as far as to make the 
switch to “Zero Energy Buildings” compulsory as of January 1, 2021. 
The first ZeroBuild Forum was held in September 2020. The second, 
ZeroBuild Forum’21, is expected to run from September 22–26, 
2021. This year’s slogan: “Right Now, GO!” 
Beyond being able to present a road map to all stakeholders, the 
forum will show that it is not at all difficult to reach “Zero Energy 
Buildings” with the architectural-engineering-material-construction 
knowledge and production-industry capabilities of our country. 
The forum will be held in digital environment for 5 days with 
simultaneous service.

For more information: www.turkiye.zerobuild.org

ZEROBUILD FORUM’21 
“HAREKETE GEÇ” DİYECEK
ZEROBUILD FORUM’21 SAYS: 
“RIGHT NOW, GO!”
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Bu yıl 22 Mayıs-21 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 17. 
Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde Türkiye Pavyonu’nun 
ev sahipliği yapacağı, Mimar ve Öğretim Görevlisi Neyran Turan’ın 
küratörlüğündeki “Architecture as Measure / Ölçü Olarak Mimarlık” 
projesinin web sitesi yayına girdi. Projenin küratöryel ekibi ve davet 
edilen katılımcılar tarafından sunulan içeriklerin 2021 yılı boyunca 
düzenli aralıklarla yayımlanacağı, turkiyepavyonu21.iksv.org adresinden 
erişilebilen “Ölçü Olarak Mimarlık” web sitesi, serginin ana yayın 
platformu olarak hizmet edecek. Bir enstalasyon, web yayını ve hikaye 
anlatımı aracılığıyla sunulan Türkiye Pavyonu projesi “Ölçü Olarak 
Mimarlık”, ilk bakışta sıradan gibi görünen mimari inşa manzaraları 
ve sahalarının politik boyutuna ve nüanslarına odaklanıyor. Bunu 
yaparken Türkiye sınırları içinde ve dışında kalan maden çıkarım 
coğrafyaları, tedarik zincirleri, bakım ve onarım süreçleri gibi gezegensel 
suretleriyle yan yana getiriyor. İklim değişikliği bağlamında, “Ölçü 
Olarak Mimarlık”, mimariyi, dünyada edindiğimiz yere ve birlikte 
yaşadıklarımızla ilişkili rolümüze değer biçmeye yardımcı olabilecek 
alternatif bir gezegensel tahayyülü harekete geçirecek bir ölçü olarak 
konumlandırıyor: Mimarlar olarak, diğer disiplin ve çalışma alanlarından 
aktörler ile; bir tür olarak ise insandan-daha-fazlası-olan diğerleri ile 
yan yana. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu 
yürüttüğü Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu, Schüco Türkiye 
ve VitrA’nın eş sponsorluğunda ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı 
katkılarıyla hayata geçirilecek. 

Ayrıntılı bilgi için: pavilionofturkey21.iksv.org/tr

La Biennale de Venezia is back and marking its 17th year. Running 
between May 22 and November 21, 2021, the event will host, 
among other things, “Architecture as Measure” curated by 
architect/lecturer Neyran Turan at the Turkey Pavilion. What’s 
more its website (pavillionofturkey21.iskv.org) is now up and 
running, and is expected to be regularly updated with fresh content 
over the course of 2021 by both the project’s curatorial team and 
several guest authors, as well as dually serve as the exhibition’s 
main publishing platform.
“Architecture as Measure” is an installation, a web publication, 
and a storytelling tool that focuses on the politics and nuances 
of the seemingly mundane aspects and sites of architectural 
construction, juxtaposing them with their respective planetary 
counterparts through geographies of material extraction, supply 
chains, maintenance, and care in Turkey and beyond. In the 
context of climate emergency, “Architecture as Measure” positions 
architecture as a measure to provoke an alternative planetary 
imagination that can help us assess our place on Earth and our 
role in relation to those with whom we live together as architects 
with the actors of other disciplines and domains of work, and as a 
species alongside more-than-human others.
Schüco Türkiye, VitrA, and the Turkish Ministry of Culture 
& Tourism will sponsor of the pavilion this year under the 
coordination of the Istanbul Foundation for Culture and Arts.

For more information: pavilionofturkey21.iksv.org/tr

ÖLÇÜ OLARAK MİMARLIK PROJESİNİN WEB SİTESİ YAYINA GİRDİ
ARCHITECTURE AS MEASURE WEBSITE NOW UP AND RUNNING
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Mersin 
kentinin merkezinde Atatürk Caddesi üzerinde konumlanan Cumhuriyet 
Meydanı ve Çamlıbel bölgesinde kentsel kamusal alanların tasarımına 
yönelik yarışma düzenliyor. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan 
Çamlıbel Mahallesi, geçmişte yoğun bir biçimde kullanılan canlı bir 
yerleşim bölgesi konumundayken, kentin batıya ve kuzeye doğru gelişim 
göstermesiyle birlikte son dönemde bu özelliğini kaybetmiş. Yarışma 
alanın kendine özgü karakterini koruyarak geliştirecek, bölgedeki yaşam 
kalitesine katkı sağlayacak, Atatürk Caddesi ve Çamlıbel’in kentin kültür 
yaşamıyla bütünleşen bir kentsel odak ve yeniden çekim merkezi haline 
gelmesini sağlayacak ve Cumhuriyet Meydanı’nın tören alanı olmasının 
yanı sıra kentliler tarafından sürekli ve etkin bir biçimde kullanılan bir 
kent meydanı olmasına katkı sağlayacak uygulanabilir, sürdürülebilir, 
nitelikli ve özgün kentsel tasarım projeleri elde etmeyi amaçlıyor.
Yarışmaya başvuracak projeler için son teslim tarihi 26 Mart 2021, 
kargo ile teslim alım için ise son gün 30 Mart 2021 olarak ilan edildi. 
Yarışmada; birinci ödül 75.000 TL, ikinci ödül 60.000 TL, üçüncü ödül 
45.000 TL olarak açıklanırken, aynı zamanda 3 eş değer mansiyon 
olmak üzere toplamda 6 adet ödül verilecek.

Ayrıntılı bilgi: www.mersin.bel.tr

Mersin Metropolitan Municipality Department of Survey and 
Projects is organizing a competition for the design of urban public 
spaces in Cumhuriyet Square and Çamlıbel region, located on 
Atatürk Street in the center of Mersin city.
Çamlıbel holds an important place in Mersin’s urban memory. A 
once very vibrant residential area, it has lost its color over the years 
as the city has sprawled out both east and westwards. Therefore, 
the Cumhuriyet Square and Atatürk Boulevard Çamlıbel Urban 
Design Contest aims to fulfill three goals: To develop the region 
without harming its unique character; to revamp Atatürk Boulevard 
and Çamlıbel as Mersin’s cultural hub, and thus urban focal point 
and to make both a parade ground and a high-volume plaza out of 
Cumhuriyet Square through urban design projects that must be of 
high quality, practical, sustainable and distinct.
A total of six awards will be given in the competition. The deadline 
for submissions is March 26, 2021 (if sent by snail mail, March 30). 
Winners have the chance of prizes (six in total) include 75.000 TL 
(1st place), 60,000 TL (2nd place), and 45,000 TL (3rd place) as well as 
three equivalent honorable mentions. 

For more information: www.mersin.bel.tr

CUMHURİYET MEYDANI VE ATATÜRK CADDESİ ÇAMLIBEL 
KENTSEL TASARIM YARIŞMASI
THE CUMHURİYET SQUARE AND ATATURK BOULEVARD ÇAMLIBEL URBAN 
DESIGN CONTEST
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Sabancı Müzesi Arşiv ve Araştırma Alanı yürütücülüğünde ve Sabancı 
Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen “Teknolojik Sanat Eserlerinin 
Korunması” araştırma projesi 2021 programıyla devam ediyor. Dijital 
sanat ve kültürün geleceğe taşınmasına yönelik uluslararası çalışmalara 
katkı sağlamayı; medya teorisyeni, küratör, dijital sanat konservatörü, 
bilgisayar bilimcisi, araştırmacı ve sanatçılar için ortak çalışma alanları 
oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında yıl boyunca; Müzelerin 
Geleceği, Sanal Gerçeklik Sanat Eserlerinin Korunması, Yapay Zeka 
Sanat Eserlerinin Korunması, İnternet Sanatının Geleceği, İnternet 
Sanatının Korunmasında Yeni Ufuklar konulu konferans, konuşma 
etkinliği ve atölyeler düzenlenecek.
22 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen ilk ekinlikte ZKM | Sanat ve 
Medya Merkezi Karlsruhe Başkanı ve CEO’su Prof. Peter Weibel’i 
ağırlandı. “Yerelin Dışında Müze” başlıklı bir çevrimiçi konuşma 
gerçekleştiren Weibel, müzelerin geleceğini konu alan konuşmasında, 
2020 yılında küresel salgın kriziyle beraber dijital genişlemenin 
müzeler üzerinde yoğunlaşan etkisini ve bu çerçevede müzelerin yerel 
dışında ziyaretçilere de yönelik bir platform işlevi kazanmasını ele aldı. 
İnteraktif olarak çevrimiçi gerçekleşen konuşmada, “yeni normal” 
olarak adlandırılan geleceği belirsiz bu dönemde müze ve kültür 
kurumlarının hayatta kalabilmesi için gerekli stratejiler masaya yatırıldı.

digitalSMM, implemented by the SMM in collaboration with 
Sabancı University Information Centre is kicking off 2021 with 
“Technological Art Preservation”. The yearlong research project 
aims both to contribute to international research on carrying digital 
art and culture into the future, as well as to create study halls 
catering to media theorists, curators, digital art conservationists, 
computer scientists, researchers and artists. Various conferences 
like The Future of Museums, Preserving Virtual Reality Artwork, 
Preserving AI Artwork, The Future of Internet Art  and New 
Horizons in Preserving Internet Art, talks and workshops will also 
be held. 
The first event of the year took place on January 22, 2021. Prof. 
Peter Weibe, president and CEO @ ZKM – The Centre for Arts 
& Media Karsruhe, gave an interactive online talk, “The Non-
Local Museum,” in which he addressed how the 2020 Covid-19 
pandemic has drawn a greater interest in digital museums, and on 
how they’ve become a platform for non-local and local visitors 
alike.
Weibe wrapped up is talk by proposing a set of strategies in order 
for museums and other cultural institutions to say afloat during 
these uncertain times, i.e. the “new normal”.

DİJİTALLEŞME MÜZELERİN GELECEĞİNİ NASIL ETKİLEYECEK?
HOW WILL DIGITALIZATION IMPACT THE FUTURE OF MUSEUMS?
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ ANA 
GİRİŞİ ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI 
YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY DAVUTPAŞA CAMPUS MAIN ENTRANCE 
STUDENT IDEA CONTEST

Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü’ne farklı bir perspektiften 
bakmak ve potansiyel iletişim mekanlarını yeniden yorumlamak 
amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Ana Girişi 
Öğrenci Fikir Yarışması’nı ilan etti. Yıldız Teknik Üniversitesi’ne kayıtlı 
tüm öğrencilerin katılımına açık ve iki aşamalı olarak düzenlenen 
yarışmada, fikir niteliğinde olan İlk aşama için online teslim tarihi 18 
Mart 2021, ikinci aşamaya geçen projelerin teslim tarihi ise 18 Mayıs 
2021 olarak açıklandı.
1.250.000 m²’lik alana yayılan Davutpaşa Kampüsü’nün kentsel ulaşım 
ağları ile ilişkisini kuran A Girişi, yerleşkenin ana ve en sık kullanılan girişi 
olarak fiziksel açıdan çok küçük ve yetersiz kalıyor. Bununla beraber 
kampüs içi yaşam düşünüldüğünde, ortak/sosyal mekan oluşturmakta 
güçlük çeken bir ortam söz konusu. A Girişi’nin sosyal kullanımın 
zenginleştiği bir alana dönüşmesi ve öğrencilerin her gün rutin olarak 
hızlı geçmek ve kontrol edilmek zorunda olduğu bir nokta olmaktan 
çıkıp sosyal bir mekan tanımlaması fikrine odaklanıyor. 
Yarışmada, jüri tarafından ikinci aşamaya geçmesi uygun görülen 
projeler için 3 eş değer birincilik ödülü olarak 7.500 TL, 3 adet mansiyon 
ödülü olarak 3.000 TL ve ayrıca uygun görüldüğü takdirde Teşvik Ödülü 
verilecek.

Ayrıntılı bilgi: www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr

Yıldız Technical University announced the Yıldız Technical University 
Davutpaşa Campus Main Entrance Student Idea Competition in 
order to look at Davutpaşa Campus from a different perspective and 
reinterpret potential communication spaces. In the competition, which 
is open to the participation of all students registered at Yıldız Technical 
University and is organized in two stages, the online submission date for 
the first idea stage was announced as 18 March 2021, and the delivery 
date for the projects that moved to the second stage was announced as 
18 May 2021.
Establishing the connection of Davutpaşa Campus with urban 
transportation networks, which spreads over an area of   1.250.000 m², 
Entrance A is physically very small and inadequate as the main and 
most frequently used entrance of the campus. However, considering 
on-campus life, there is an environment that has difficulties in creating 
a common / social space. Hence, the contest seeks to transform A Gate 
from a simple entrance/exit, a routine by pass with peak traffic periods 
to a bustling social area. 
Projects that the jury deems worth moving onto round two are eligible 
to win either a grand prize worth 7.500 TL (three in total), an honorable 
mention worth 3.000 TL (three in total) or an encouragement award.

For more information: www.ytudavutpasayarisma.yildiz.edu.tr



natura | 12

tasarım / design

Zamansız bir malzeme olan doğal taş, son yıllarda özellikle mobilya 
ve dekoratif objeler üzerinden günlük hayatımızın birer parçası haline 
geldi. Doğal ve sürdürülebilir bir malzeme olmasının yanı sıra doğası 
gereği yerin ruhunu taşıyan karakteristik dokuları, bu yükselişin 
başlıca nedenlerinden. Dosyamızda ele aldığımız Bravo!, Moreno 
Ratti, Mi Zhang, Alex Mint ve EWE Studio ise günümüz tasarım 
dünyasının bu gözde malzemesini vazolar üzerinden yorumlayan 
tasarımcılar arasında yer alıyor. Bravo! ekibi doğal taşın çıkarıldığı 
coğrafyadan aldığı ilhamı koleksiyona yansıtırken, Moreno Ratti 
bu klasik malzemeyi soyut bir şekilde yorumluyor. Mi Zhang’ın 
sürdürülebilirlik arayışına Alex Mint malzeme düetiyle eşlik ederken, 
EWE Studio yerel üretim tekniklerini sürece dahil ediyor. Renk, doku, 
form ve üretim biçimi olarak doğal taşın farklı kimliklerini gözler 
önüne seren vazoları sizler için derledik.

A timeless material, natural stone has become ever more 
omnipresent in daily lives through furniture and decorative objects. 
Why? It is organic. It is sustainable. Its texture is a vehicle within 
which the Earth’s spirit moves. This month’s edition of Showcase 
features five world-renowned designers, Bravo!, Moreno Ratti, Mi 
Zhang, Alex Mint, and EWE Studio, who have dared to interpret 
stone through the medium of the vase.  Bravo! has come up with a 
collection inspired by the geography from which stone it highlights 
hails. Moreno Ratti presents an abstract take on this most classical 
of materials. Mi Zhang’s quest for sustainability compliments 
Alex Mint, who forges material duets. EWE Studio looks to local 
production techniques. We have compiled for you a selection of 
vases that illustrate the many guises of natural stone, color, texture, 
form, and beyond.

DOĞAL TAŞ İLE HAYAT BULAN VAZOLAR
VASES THAT FIND LIFE IN NATURAL STONE

Begüm Çelebi
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Chimney
3 farklı mermer türünü çeşitli kombinasyonlar ile bir arada 
yorumlayan vazo koleksiyonu “Chimney”, Alex Mint tarafından 
tasarlandı. Mermerin kontrast renk tonlarını birlikte kullanan her bir 
vazonun tamamlayıcısı ise altın varak detaylar. Malzeme düetiyle öne 
çıkan 6 parçalık koleksiyon, birbirini tekrar etmeyen farklı ebat ve 
geometriye sahip vazolardan oluşuyor. Tasarımların geneline hakim 
ana formlar koleksiyona adını veriyor. Her bir parça ise Alex Mint’in 
Londra merkezli stüdyosunda üretilen her tasarım gibi el yapımı. 

Chimney
“Chimney” by Alex Mint is a collection of vases. Three kinds of 
marble are dispersed across six pieces in juxtaposing color and 
material duets. Gold leaf details complement each vase that uses 
contrasting color tones of marble. The 6-piece collection, which 
stands out with its material duo, consists of vases of different sizes 
and geometries that do not repeat each other. Common to all is a 
single form, a chimney, hence the collection’s name. Mint creates 
every vase by hand at his London-based studio.
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Mining Dust
Mi Zhang imzalı “Mining Dust”, tasarımcının Londra Central Saint 
Martins’te mezuniyet projesi olarak tasarladığı bir vazo koleksiyonu. 
Çin’in Baoding şehrindeki maden ocağında, üretim sırasında çıkan atık 
mermer tozlarının geri dönüştürülerek üretildiği “Mining Dust”, tasarım 
felsefesinin merkezine sürdürülebilirlik kavramını alıyor. Tasarımcı, 
koleksiyonu üretirken hava kirliliğine neden olan atık tozları çam reçinesi 
ve doğal pigmentlerle karıştırarak elde ettiği farklı renk alternatiflerine 
sahip malzemeyi dairesel formlar ile tamamlamış. Tasarımcı, “Mining 
Dust” koleksiyonuyla Central Saint Martins’teki “MA Material Futures” 
isimli mezuniyet sergisinde yer almış.

Mining Dust
“Mining Dust” is a vase collection by former Central Saint Martins 
student Mi Zhang. Originally intended as a graduation project, this 
series takes on sustainability as its design philosophy by exploring 
the potential of recycled waste powder collected from a mineral 
mining quarry in Baoding, China. Hoping to improve air quality by 
capturing the mined marble dust, Zhang developed a method of 
mixing it with pine resin and natural local pigments. The result: a 
collection of colorful circular vessels. Zhang’s project was on show 
as part of the MA Material Features exhibition at the Central Saint 
Martins graduate show in London. 
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Monolith 
Bravo! imzasını taşıyan “Monolith” serisi, tasarım felsefesinin merkezine 
Şili coğrafyasını alıyor. Üretim tekniği ve malzeme tercihi açısından söz 
konusu temayı yansıtan seri, esnek kullanıma sahip dekoratif kutuların 
yanı sıra birbirinden farklı vazo tasarımlarından oluşuyor. Bravo! 
ekibi, form ve boyut bakımından çeşitlilik sunan vazoları farklı renk ve 
desenlerle tamamlamış. Bu noktada yarı değerli Combarbalita taşı, 
seriye kimlik veren ana malzeme olmuş. Öyle ki, yalnızca Şili’de çıkarılan 
bu volkanik taş; kuvars, bakır, gümüş ve kile ek olarak çeşitli minerallere 
sahip içeriği sayesinde serideki her bir tasarımı özgün kılmış. 2018 yılında 
tasarlanan “Monolith”, tamamen elle oyularak üretilmiş.

Monolith 
A series of decorative boxes and one-of-a-kind vases, “Monolith” 
by Bravo! exploits the geography of Chile in its design philosophy. 
Reflecting the theme in question in terms of production technique 
and material preference, the series consists of decorative boxes 
with flexible use as well as different vase designs. The team was 
not shy in experimenting with a variety of forms, dimensions, hues, 
and designs. Combarbalita, the Chilean volcanic rock is made up of 
quartz, copper, silver, and clay alongside several minerals, therefore 
giving the collection an identity of its own. Every piece was hand 
carved over the course of 2018.
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Suspended Collection
Mermer malzemeyi reçine ile bir arada kullanan “Suspended 
Collection”, çalışmalarını İtalya’da sürdüren Moreno Ratti tarafından 
tasarlandı. Koleksiyon; kase ve farklı formlara sahip vazolardan oluşuyor. 
Her bir parça, mermer ile hayat bulan bilindik vazo ve kase formlarını, 
reçineden üretilen monolitik kütleler ile tamamlıyor. Moreno Ratti, 
koleksiyonu tasarlarken malzemeyi dayanıklı hale getirmek amacıyla 
yaygın olarak kullanılan reçine ile kaplama yönteminden ilham aldığını 
belirtiyor. Malzeme ve zanaat ekseninde özgün bir koleksiyon ortaya 
koymayı amaçlayan tasarımcı, söz konusu malzeme düetiyle alışılageldik 
vazo ve kase formlarını soyut bir şekilde yorumluyor.

Suspended Collection
Suspended Collection by Moreno Ratti from Italy brings marble 
and resin together through a bowl alongside a pair of un-identical 
vases. Each piece completes the familiar vase and bowl forms that 
come to life with marble with monolithic masses made of resin. 
The artist was inspired to suspend the monolithic volumes in resin 
to increase the material’s stress resistance, a relatively common 
technique. His intention was to emphasize the material and the 
artisan know-how to obtain unique objects. The marble-resin duet 
interprets the vase and bowl in a way that abstracts that we are 
used to seeing. 
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Sacred Ritual Objects
Doğal taşları, Meksika’nın geleneksel üretim yöntemleriyle 
yorumlayan “Sacred Ritual Objects”, EWE Studio tarafından 
tasarlandı. Tabure ve sehpa gibi birtakım mobilyaların yanı sıra 
çeşitli dekoratif ürünleri bir araya getiren koleksiyonda, birbirinden 
farklı formlara sahip vazolar öne çıkıyor. Malzeme olarak siyah 
ve beyaz mermerin yanı sıra volkanik taşların kullanıldığı vazolar, 
ekibin Meksika’da bulunan stüdyosunda zanaatkarlar tarafından 
tamamen elde üretiliyor. Ekibe göre, herhangi bir makine 
kullanılmadan üretilen bu heykelsi ve bir o kadar fonksiyonel 
koleksiyon, Meksika’nın zengin kültürel mirasını yansıtıyor.

Suspended Collection
“Sacred Ritual Objects”, which interprets natural stones with the 
traditional production methods of Mexico, was designed by EWE 
Studio. Vases with different forms stand out in the collection, 
which brings together a number of furniture such as stools and 
coffee tables, as well as various decorative products. The vases, 
in which black and white marble as well as volcanic stones are 
used as materials, are completely hand-made by artisans in the 
team’s studio in Mexico. According to the team, this sculptural 
and functional collection, produced without any machinery, 
reflects Mexico’s rich cultural heritage.
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Üniversitelerin endüstriyel tasarım, mimarlık ve sanat bölümü öğrencileri 
ile sektör profesyonellerinin katılımına açık olan “9. Endüstriyel ve 
Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması” sonuçlandı. İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından “öğrenci” ve “profesyonel” 
olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya toplam başvuru 599 
olurken, aday projeler Türkiye’nin önde gelen mimar ve iç mimarlarının 
yanı sıra değerli akademisyenlerden, sektör temsilcilerinden ve İMİB 
yetkililerinden oluşan bir Seçici Kurul tarafından üç aşamalı olarak 
değerlendirildi. Türk doğal taşları kullanılarak özgün ve endüstriyel 
olarak üretilebilir ürünler geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 
düzenlenen yarışmamanın öğrenci kategorisinde 7, profesyonel 
kategorinde ise 4 proje ödüle değer bulundu. 

The winners of the “9th Industrial and Architectural Natural 
Stone Contest” have been announced. Organized by the Istanbul 
Mineral Exporters’ Association (İMİB), the contest welcomes 
industrial design, architecture and art majors and industry 
professionals alike to battle it up for “student” and “professional” 
prizes. It encourages people to use Turkish natural stone to come 
up with unique products that you can mass-produce. This year’s 
jury panel made up of some of Turkey’s leading architects, interior 
designers, scholars and industry representatives, alongside İMİB 
members had to work its way through 599 submissions over 
three phrases. In all, 7 student and 4 professional prizes were 
handed out. 

9. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI’NIN KAZANANLARI BELİRLENDİ
THE WINNERS OF THE 9TH NATURAL STONE DESIGN CONTEST HAVE BEEN 
ANNOUNCED
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74 Bin TL Para Ödülü ve Eğitim Bursu Şansı Yakaladılar
9. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın öğrenci 
kategorisinde Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Simay Tokuş “Luna Piena” isimli 
tasarımı ile birinci oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar 
ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Sezin 
Gediz Ün “Dizem” isimli tasarımı ile ikinci olurken, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi 
Batuhan Sütbeyaz “Işık Taşı” isimli tasarımı ile üçüncülüğe layık 
görüldü. Öğrenci kategorisinin mansiyon ödülü sahipleri ise; Yıldız 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Yağız 
Soysal, MEF Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık 
Bölümü öğrencisi Tan Nuhoğlu, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Saim Emircan Dinler, Işık 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 
öğrencileri Mustafa Can Tözün Atmaca, Enes Toplugül ve İstanbul 
Medipol Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri 
Elif Yıldız ile Suna Demirci oldu. 
9. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması Seçici Kurul 
Üyeleri, profesyonel kategorisinde Hadiye Özdemir’i “Tondo Light” 
isimli çalışmasıyla, İlker Toruk’u “Fossilamp” isimli çalışmasıyla, Alican 
Faydalı’yı “Pulse” isimli çalışmasıyla,  Nihal Konar Naş Karsan’ı ise 
“F/8” isimli çalışmasıyla mansiyon ödülüne değer buldu.
Yarışmanın ödül töreni bu sene pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze 
gerçekleştirilemese de kazananlara plaketleri takdim edildi. Yarışmada 
“profesyonel” ve “öğrenci” kategorilerinde dereceye girenlere toplam 
74 bin TL’lik para ödülü verilirken öğrenci kategorisinde ilk üçe giren 
tasarımcılar T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yurtdışı tasarım 
eğitimi bursunu alma şansını yakaladı.  

21 Kişilik Juri Projeleri Değerlendirdi 
Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın bu yılki jüri değerlendirmesi 
online olarak üç aşamada gerçekleştirildi. Öğrenci kategorisi ve 
profesyonel kategori için iki ayrı seçici kurul belirlenerek, tüm 
üyelerin fikirleri göz önüne alındı. Mimar ve tasarımcılar ile birlikte 
taş üreticileri ve uygulamacıları gibi sektör temsilcilerinin de yer 
aldığı Seçici Kurulu İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Denetim 
Kurulu Üyesi Mimar Akın Gölcük, Çinici Mimarlık Kurucusu Mimar 
Can Çinici, NUN|Architecture & Design Kurucusu Mimar Celaleddin 
Çelik, GMW MIMARLIK Ortağı Mimar Dicle Demircioğlu, DGA-
Dila Gökalp Architects Kurucusu Mimar Dila Gökalp, Tekeli-Sisa 
Mimarlık Ortağı Dilgün Saklar, EDDA Architecture Kurucusu İç 
Mimar Eda Tahmaz, Arkitera Mimarlık Merkezi Genel Koordinatörü 
Emine Merdim Yılmaz, Ege Maden İhracatçıları Birliği TİM Delegesi 
Prof. Dr. Faruk Çalapkulu, Elips Tasarım Mimarlık Kurucusu Mimar 
Feza Ökten Koca, MTM Mimarlık Kurucusu Mimar Hasan Kıvırcık, 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Yurdakul, Editör ve Mimar Neslihan 
İmamoğlu, Mimaristudio Kurucu Ortağı Mimar Önder Kul, YTÜ 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Pınar 
Sipahi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi 
Recep Coşkun Bozanlı, Işık Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm 
Başkanı Dr. Saltuk Özemir, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Alkan, İstanbul Maden İhracatçıları 
Birliği TİM Delegesi Vedat Öksüz, IGLO Architects Kurucu Ortağı 
Mimar Zafer Karoğlu ve İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Dr. Zeynep Yazıcıoğlu Halu’dan oluşuyordu.
İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer yarışmayla ilgili yaptığı 
açıklamada “Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması’nı 
9.kez düzenlemiş olmaktan oldukça mutlu ve gururluyuz. İleriye 
daha güçlü ve emin adımlarla bakmamızı sağlayan tasarımlar, 
birlik olarak nasıl önemli bir rol üstlendiğimizi de bir kere daha bize 
gösterdi” dedi.

74.000 TL Cash Prize and Education Grant Up For Grabs!
In the student category of 9th Industrial and Architectural Natural 
Stone Contest Simay Tokuş (Işık University Faculty of Architecture 
and Design Department of Industrial Design) came in first with 
his design named “Luna Piena”. Sezin Gediz Ün (Izmir University 
of Economics Faculty of Fine Arts and Design Department of 
Industrial Design) came in second with his design named “Dizem”, 
while Batuhan Sütbeyaz (Middle East Technical University Faculty 
of Architecture, Department of Industrial Design) was awarded 
the third place with his design named “Işık Taşı”. The honorable 
mention award winners of the student category are Yağız Soysal 
(Yıldız Technical University, Faculty of Architecture, Department 
of Architecture), Tan Nuhoğlu (Architecture Department of MEF 
University, Faculty of Architecture and Fine Arts), Saim Emircan 
Dinler (Özyeğin University, Faculty of Architecture and Design, 
Department of Architecture), Mustafa Can Tözün Atmaca and 
Enes Toplugül (Işık University, Faculty of Architecture and Design, 
Department of Industrial Design), and Elif Yıldız and Suna Demirci 
(Istanbul Medipol University Architecture Faculty Architecture 
Department).
In the professional category, the jury gave four honorable mentions 
to Hadiye Özdemir with “Tondo Light”, İlker Toruk with “Fossilamp” 
and Alican Faydalı with “Pulse”, alongside Nihal Konar Naş Karsan 
with “F/8”. 
Unfortunately, the pandemic prevented this year’s awards ceremony 
from taking place in person. Instead, winners received their awards 
via snail mail. Cash prizes worth 74.000 TL went to winners who 
ranked first, second and third place in both categories. On top 
of that, the Turkish Ministry of Commerce offered “student” 
prizewinners education grants to study abroad as well.

21-Member Jury Reviewed the Submissions
The three-tier jury review process for this year’s contest submissions 
took place exclusively online. Featuring architects, designers 
and stone experts, among others, the jury had two wings, one 
responsible for student submissions, the other for professional 
submissions. Members included Akın Gölcük (Architect, Member 
of İMİB Board of Directors), Can Çinici (Architect, Founder of Çinici 
Mimarlık), Celaleddin Çelik (Architect, Founder of NUN|Architecture 
& Design), Dilce Demircioğlu (Architect, Co-founder of GMW 
Mimarlık), Dila Gökalp (Architect, Founder of DGA Dila Gökalp 
Architects), Dilgün Saklar (Co-founder of Tekeli-Sisa Mimarlık), 
Eda Tahmaz (Interior Designer, Founder of EDDA Architecture), 
Emine Merdim Yılmaz (General Coordinator at Arkitera Mimarlık 
Merkezi), Prof. Dr. Faruk Çalapkulu (TIM Delegate, Aegean Mineral 
Exporters’ Association), Feza Ökten Koca (Architect, Founder 
of Elips Tasarım Mimarlık), Hasan Kıvırcık (Architect, Founder of 
MTM Mimarlık), Asst. Prof. Dr. Murat Yurdakul (Head of Bilecik 
Şeyh Edebeli University’s School of Fine Arts and Design), Neslihan 
İmamoğlu (Editor, Architect), Önder Kul (Architect, Co-founder 
of Mimaristudio), Dr. Pınar Sipahi (Architecture Instructor, YTU 
School of Architecture), Recep Coşkun Bozanlı (Member of İMİB 
Board of Supervisors), Dr. Saltuk Özemir (Head of Işık University’s 
Department of Industrial Design), Sezai Alkan (Member of İMİB 
Board of Directors), Vedat Öksüz (İMİB TİM delegate), Zafer 
Karoğlu (Architect, Co-founder of IGLO Architects) and Dr. 
Zeynep Yazıcıoğlu Halu (Dean of Istanbul University’s School of 
Architecture). Aydın Dinçer, Head of İMİB Board of Directors, had 
the following to say about the contest: “We are delighted and proud 
to organize the Industrial and Architectural Natural Stone Contest 
for the ninth time in a row. Designs that make us take confident 
steps towards the future show us as an organization what an 
important role we have taken on.”



natura | 20

tasarım / design

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ 1. ÖDÜLÜ

LUNA PIENA 

Simay Tokuş 
Işık Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım

Luna Piena, İtalyanca’da dolunay anlamına gelmektedir. Ürün 
formu itibarıyla ayın evrelerinden ilham alınarak tasarlanmıştır. 
Kullanıcının ihtiyacı doğrultusunda ışık şiddeti ayarı yapabileceği 
bir aydınlatma tasarımıdır. Ürün iki bölümden oluşur. Ürünün üst 
bölümü aydınlatmayı, alt bölümü ise ışık şiddetinin ayarlanmasını 
sağlar. Alt bölümde bir raylı sistem bulunur. Üründe bulunan raylı 
sistem boyunca kürenin aşama aşama sol taraftan sağ tarafa hareket 
ettirilmesiyle daha loş, sağ taraftan sol tarafa hareket ettirilmesi ile 
de daha aydınlık bir alan elde edilmiş olur ve kullanıcıya interaktif bir 
deneyim sağlanır. Işığın ayarını sağlayan kürenin sabit kalabilmesi 
için, sistemde çıkıntılı bölmeler kulanılmıştır. Işığın şiddetinin 
ayarlanması noktasında göz hassasiyeti de dikkate alınmıştır. Işığın 
mermer üzerinde olan etkisiyle doğal taşın ön plana çıkartılması 
hedeflenmiştir. Luna Piena duvara sabitlenerek kullanılması ve doğal 
taşın estetikliğini ortaya çıkarması ile dekoratif bir ürün olarak da 
tanımlanabilir. Dekoratif bir ürün olarak tanımlanmasından dolayı 
kullanım alanları geniştir. Ürünün alt bölmesi mermer malzeme 
kullanılarak CNC’de işlenerek üretilmiştir.

STUDENT CATEGORY 1ST PRIZE

LUNA PIENA 

Simay Tokuş 
Işık University, Industrial Design

Luna Piena means full moon in Italian. The product form is designed 
with inspiration from the phases of the moon. It is a lighting design 
where the user can adjust the light intensity according to his needs. 
The product consists of two parts. The upper part of the product 
provides illumination, while the lower part allows the light intensity 
to be adjusted. There is a rail system in the lower section. By moving 
the sphere from the left side to the right side by step along the 
rail system in the product, the user can either get a dimmer or a 
brighter area by moving it from the right to the left, and provide 
an interactive experience to the user. Protruding compartments are 
used in the system to keep the sphere that provides the adjustment 
of the light. Eye sensitivity was also taken into account at the point 
of adjusting the intensity of light. With the effect of light on marble, 
it is aimed to bring natural stone to the fore. Luna Piena can also be 
defined as a decorative product with its use by fixing it on the wall 
and revealing the aesthetics of natural stone. Since it is defined as a 
decorative product, its usage areas are wide. The lower part of the 
product is produced by CNC machining using marble material.
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ÖĞRENCİ KATEGORİSİ 2. ÖDÜLÜ
STUDENT CATEGORY 2ND PRIZE

DİZEM

Sezin Gediz Ün
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım
İzmir Economy University, Industrial Design

Pandemi döneminde günlük hayatımızda değişen birçok şey 
gibi, kent alanlarını kullanma şeklimiz de değişti. Dizem, bu 
ihtiyaçlara cevap verebilmek adına hem bir kent mobilyası, hem 
de bir kamusal alan heykeli olarak tasarlanmıştır. Malzeme olarak 
mermer tercih edilmiştir. Tasarıma ön taraftan bakıldığında 
farklı akışkan şekillere sahip, düzenli aralıklarla tekrar eden, 
kullanıcılar için bölme görevi üstlenen dikey taşlar görülür. Bu 
taşlar yataydaki oturma parçalarıyla iç içe geçer ve yapısal olarak 
destekler. 

The pandemic has changed so many aspects of our lives, not 
the least of being how we use cities. Dizem is a piece of both 
urban furniture and public sculpture that aims to try and address 
that. Made from marble, the front features a series of evenly 
spaced vertical stones shaped like flowing leaves that function as 
dividers. Each stone is connected to horizontal sitting pads that 
fold towards one another as well as provide structural support. 

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ 3. ÖDÜLÜ
STUNDENT CATEGORY 3RD PRIZE

IŞIK TAŞI

Batuhan Sütbeyaz
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım
Middle East Technical University, Industrial Design

Işık Taşı, muzip bir fikrin ürünüdür. Bize bir mumluk gibi en sıradan 
ve sade formların bile sürprizler barındırabileceğini hatırlatır. Ürün 
dışarıdan çok sade ve minimal dekora sahiptir. Kullanıcının ürünle 
karşılaştığında şaşırması ve merakının uyanması amaçlanmıştır. 
Bu yüzden formunun dış yüzeyi minimal, içiyse gizli bırakılmıştır. 
Ürünün üzerinde CNC ile çıkarılmış pirinçten bir tuş bulunmaktadır 
ve bu tuşun altına sabitlenmiş olan neodyum mıknatıs sayesinde 
yanan mumun yüksekliğini ayarlanabilmektedir. 

Işık Taşı was born out of a playful idea. It reminds us that even 
something as mundane as a candleholder can be full of surprises. 
Designed to pique the user’s curiosity upon first contact, from the 
outside, it looks plain, if not minimalistic. The inside, however, 
harbors mysteries. A CNC-made brass button along the side is 
connected to a neodymium magnet, and allows you to adjust the 
candle [inside’s] height.
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tasarım / design

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ MANSİYON ÖDÜLÜ
STUDENT CATEGORY HONORABLE MENTION PRIZE

CEVHER

Yağız Soysal
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık 
Yıldız Technical University, Architecture

Cevher, taşın doğal ve işlenmiş iki halini aynı yerde buluşturan bir 
proje. İhtiyaçlara göre kişiselleştirilebilen bu tasarımla aksesuarları 
saklamaya ve sergilemeye estetik bir çözüm getirilmiştir. Doğal taşın 
değerini artırmak ve içindekileri yansıtmak amacıyla tasarlanan bu 
proje çakıl taşlarına benzeyen tabanın üzerinde metalden dövülmüş 
ağaç ve ağacın dallarına güçlü mıknatıslarla geçebilen doğaltaş 
birimlerden oluşuyor. Bu doğal taş birimler farklı renk ve desenlerde 
mermer, traverten, granit, oniks vb. taşlardan üretiliyor. 

Cevher brings together raw and processed stone. It offers those 
looking for a way to keep and display their accessories an esthetic 
and customizable alternative. Cevher consists of a pounded metal 
tree perched a top a base. On the tips of the branches of that tree 
are powerful magnets, atop which sit travertine, granite, and onyx 
units ring boxes resembling beach pebbles, each representing an 
array of colorful designs. Cevher showcases the best in natural 
stone, and whatever gem stone you display in it. 

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ MANSİYON ÖDÜLÜ
STUDENT CATEGORY HONORABLE MENTION PRIZE

DALGA

Mustafa Can Tözün Atmaca, Enes Toplugül
Işık Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım
Işık University, Industrial Design

Dalga, günümüzde unutulmuş ve telefon arayüzü olmaya indirgenmiş 
radyoların, mermerin benzersiz dokusu ve estetiği ile ürüne değer 
katarak, radyoların evlere tekrar girmesini amaçlayan dekoratif 
bir üründür. Günümüzde, bize radyo denildiğinde aklımıza gelen 
“radyo” görselinin dışına çıkılıp mermer malzemesiyle yeni bir boyut 
kazandırılması ve radyonun çekiciliğinin arttırılması planlanmıştır. 
Mermerin radyoya kattığı değerle kullanıcıların bu ürünü alıp bir 
heykel gibi evlerinde sergileyebilmesi sağlanırken, aynı zamanda ürün 
kullanıcıya sosyal bir fonksiyon sağlar.

Dalga is ideal for those who nostalgically long to see a telephone or 
radio in their homes again. A marvelous example of the unparalleled 
beauty and esthetic of marble, it both decorates the home and walks 
you down memory lane. Visually, Dalga is no ordinary radio. No, it’s 
a cool radio, and it takes stone to a whole new dimension. Users can 
adorn their homes with it like a work of sculpture. In return, it offers 
the user an entirely new social experience.
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ÖĞRENCİ KATEGORİSİ MANSİYON ÖDÜLÜ
STUDENT CATEGORY HONORABLE MENTION PRIZE

JUST TURN

Elif Yıldız, Suna Demirci
İstanbul Medipol Üniversitesi, Mimarlık 
İstanbul Medipol University, Architecture

Just Turn, taş yazıtlardan ilham alınarak kamusal alanda, toplumsal 
iletişime katkı sağlayacak bir oyun aracı olarak tasarlanmıştır. 
Çalışma prensibi, mermer plakanın üzerinde yarım küre şeklinde 
boşluklar açılması ve çift katmanlı, iki yüzeyinde farklı mermer 
bulunan daire şeklindeki plakaların dönmesiyle oluşmuştur. Mermer 
plaka yüzeyinin torna makinesinde kubbe biçiminde boşluklar 
açması, bu boşluklara daire şeklindeki plakaların yerleştirilmesi 
öngörülmüştür. Kamusal alanlarda “yalnızca çevir” mantığıyla 
çalışan mermer plakalara yazılabilen yazılar mesaj verme ve iletişim 
sağlamaya eğlenceli bir şekilde katkı sağlamaktadır.

Inspired by ancient inscriptions, Just Turn is intended to be game 
and public communication tool. It features a series of semi-circle-
shaped openings lathed into a marble panel. How it works is that 
you spin small spherical, double-sided marble plaques/balls inside 
those openings. Each side is a different color. Following a “just 
turn” logic, passers by rotate the balls to write messages on the 
plaque, thereby interacting with others in a fun way. 

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ MANSİYON ÖDÜLÜ
STUDENT CATEGORY HONORABLE MENTION PRIZE

YALAK

Tan Nuhoğlu
Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık 
Özyeğin University, Architecture
 
Tasarımdaki amaç, kentte insan ile hayvan arasında var olan ilişkiyi 
irdeleyip, kuş yalağının tasarımında malzeme ve zamanı tasarımın 
bir parçası haline getirerek kuş yalağını yalnızca suyu tutan bir kap 
değil kentin bir parçasına çevirmektir. Kent meydanlarında, sokak 
aralarında zemine yerleştirilen Yalak zamanla kentin bir parçası olacaktır. 
Tasarımda kuş yalağındaki beyaz Marmara mermer, malzemenin kent 
içinde zaman ile olan ilişkisini göstermek ve ürünün kalıcılığı/geçiciliği 
üzerindeki davranışına referans vermek amacıyla seçilmiştir. 

The intention behind Yalak is to examine the relationship between man 
and animal, and to underscore the notion that time is as much a design 
element as material. Within that context, Yalak is more than just a 
birdbath. It is a piece of the urban fabric embedded into the pavement 
of plazas. It is meant to inseparable from the city, and from time.  
White Marmara marble is the medium of choice because of how it 
interacts with time in an urban setting. It moreover serves as a reference 
point for how a birdbath can be both permanent and temporary.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ve 
İstanbul Planlama Ajansı iş birliğiyle Eylül ayında açılan “İstanbul’un 
Mezarları Tasarım Yarışması” sonuçları Aralık ayı başında açıklandı. 
Ülkemizin tasarım programından hak ettiği payı alamayan mezarın 
ortak kültürel değerler adına taşıdığı anlamın altını çizen yarışma, 
ölümü estetikle buluşturmaya, kolektif hafızayı tasarıma aktaranları 
bu mesele üzerinde düşünmeye, bu konuda tavır geliştirmeye ve 
sorumluluk üstlenmeye davet ederken aynı zamanda mezarlıkların 
taşıdığı önemi hatırlamaya ve ölülerimize karşı toplumsal duyarlılığı 
güçlendirmeye yönelik bir çağrı olarak öne çıktı.
Yarışmanın bu yılki ilk etabında mezarlıkları tasarlanmak üzere 
belirlenen isimler, yalnızca farklı alanları değil, aynı zamanda farklı 
toplumsal kesimleri de temsil etti. Bu anlamda Adile Naşit, Ahmet 
Mete Işıkara, Aşık Daimi, Cihat Burak, Didem Madak, Elmalılı 
Muhammed Hamdi Yazır, Eremya Çelebi Kömürciyan, Halide Edip 
Adıvar, Halil Kaya, Hilmi Ziya Ülken, Lefter Küçükandonyadis, 
Mes’ud Cemil, Naim Süleymanoğlu, Neyzen Tevfik Kolaylı, Optik 
Başkan, Orhan Kemal, Turgut Uyar, Ali Nezih Uzel ve Cevdet 

The “Graves of Istanbul Design Contest” announced its winners 
at beginning of December (2020). Hosted by the City of Istanbul’s 
Department of Cultural Assents and the Istanbul Planning Agency, 
one aim of the contest-held this past September-was to emphasize 
the fact that Istanbul’s graves, even if a cultural asset, haven’t 
received attention they deserve by Turkey’s design programs. 
Therefore, it invited designers-i.e. the architects of our collective 
memory-to ponder over this issue, take responsibility for it, and 
bring esthetic to death. Likewise, asked all of us to pause and think 
about why cemeteries are important, and to heighten-as a society-
our awareness those who have passed away. 
Come phase one, contestants were asked to re-design the graves/
environs of the graves of figures who represent different strata of 
Turkish society. Most notably: Adile Naşit, Ahmet Mete Işıkara, Aşık 
Daimi, Cihat Burak, Didem Madak, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, 
Eremya Çelebi Kömürciyan, Halide Edip Adıvar, Halil Kaya, Hilmi Ziya 
Ülken, Lefter Küçükandonyadis, Mes’ud Cemil, Naim Süleymanoğlu, 
Neyzen Tevfik Kolaylı, Optik Başkan, Orhan Kemal, Turgut Uyar, 

İSTANBUL’UN MEZARLARI TASARIM YARIŞMASI’NDA TÜRK 
DOĞAL TAŞLARI ÖNE ÇIKTI
TURKISH NATURAL STONE AT THE FOREFRONT OF THE GRAVES OF 
ISTANBUL DESIGN CONTEST

Adile Naşit Mezarı.
Adile Naşit Grave

Begüm Çelebi
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Kılıçlar-Necdet Yıldırım, mezarları ve/veya yakın çevresi yarışmayla 
tasarlanması için belirlenen isimler oldu. Yarışmaya 375 proje 
başvururken, birincilik ödülü alan projeler arasında doğal taş 
malzeme kullanan tasarımları sizler için ele aldık.
Adem Şahinoğlu ve ekibi tarafından tasarlanarak birincilik ödülünün 
sahibi olan Adile Naşit Mezarı, son teneffüs zilini çalarak aramızdan 
ayrılan Hafize Ana’nın yansıtıldığı uzun mermer blok ve aynı 
ebatlarda hemen yanına yerleştirilen eşi Ziya Bey’in etrafına toplanan 
irili ufaklı mermer bloklardan oluşuyor. Adile Naşit’in mezar taşı 
üzerinde yine mermerden bir okul zili bulunuyor. Ekip, Adile Naşit 
ve Ziya Bey’in mezar taşında açık renk mermer kullanırken, Naşit’in 
kuzucuklarım dediği çocukları yansıtan irili ufaklık bloklarda bir ton 
koyu mermer tercih etmiş. 
Deniz Uygur’un Aşık Daimi ve Hilmi Ziya Ülken olmak üzere 2 ayrı 
kategoride birincilik ödülünü aldığı tasarımlarda doğal taş kullanımı 
öne çıkıyor.  Vahdet anlayışını kendi özüyle bütünleştiren en değerli 
hümanistlerden Aşık Daimi’yi varoluşunun sebebi coğrafyasından 
aynı düşünmeyen Uygur, mezar tasarımı için ağırbaşlı bir sadelikte 
2 kaya parçası düşünmüş. İsmi, pirinç bir levhaya yazılarak taş 
kütlesine saplamış. Aşık Daimi’nin memleketi Erzincan’dan doğayı 
hırpalamadan elde edilecek kütlelerde, taşın türünden öte coğrafyası 
değerli bulunmuş.
Deniz Uygur, Ordinaryus Profesör Hilmi Ziya Ülken ve ailesi için 
düşündüğü birincilik ödülünü alan tasarımda ise aile mezarını, tek 
gerçek mekana birden fazla zaman ve mekan sığdırması nedeniyle 

Ali Nezih Uzel, and Cevdet Kılıçlar-Necdet Yıldırım. Out of 375 
submissions, many walked home with first prize. We wanted to tell 
you about those who used natural stone.  
Adem Şahinoğlu and his team took home first prize for their design 
of Adile Neşat’s grave. Fondly remembered for her role as Hafize 
Ana, the recess bell-ringing schoolmistress (in the Turkish classic 
Hababam Sınıfı), Adile and her husband Ziya Bey’s grave bed feature 
a long marble block. A series of small and large marble blocks of 
similar dimensions surround gravesite. Atop Adile’s grave stone sits 
a hand bell, again craved from marble. The team chose light colored 
marble for Adile and Ziya’s grave bed, alongside one tone of dark 
colored marble for the surrounding blocks, each symbolizing Adile’s 
“kuzucuklar” (i.e. children). Deniz Uygur won first place for two 
gravesites, those of Aşık Daimi and Hilmi Ziya Ülken. Aşık was one 
of Turkey’s prominent humanists with a heightened understand of 
unity, which he internalized whole-heartedly. Feeling that Daimi 
was not a product of his geography, Uygur chose to feature two 
plain boulders brought directly from Daimi’s birthplace of Erzincan-
suggesting that a stone’s place of origin is more valuable than its 
type. One of the boulders carries a bronze plaque inscribed with 
Daimi’s name. 
Uygur’s other project is the family gravesite of Professor Ordinarius 
Mr. Hilmi Ziya Ülken. Uygur approached it as a heterotopia, because 
the site harbors more than one time slice and space. Uygur disagreed 
with Ülken on many a topic. Nevertheless, he opted to feature a 

Aşık Daimi Mezarı.
Aşık Daimi Grave.

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Mezarı.
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Grave.

Cihat Burak Mezarı.
Aşık Daimi Grave.

Halide Edip Adıvar Mezarı.
Halide Edip Adıvar Grave.
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bir heteretopya olarak ele almış. Uygur, Hilmi Ziya Ülken ile fikir 
ayrılıklarına rağmen şu an aynı toprağın altında yatan aile üyelerinin 
her biri için birbirinin eşi olan traverten küp taşlar kullanmış. 
Alper Derinboğaz ve ekibine birincilik ödülünü kazandıran Cihat 
Burak Mezarı, ekip tarafından Resim, Mimarlık, Edebiyat ve Seramik 
olarak 4 alanda eserler veren sanatçının kendisine ve ailesine 
saygı durağı olarak tanımlanıyor. Bu anlamda mezar, Burak Ailesi 
ve kardeşinin ailesi olan Ergüven Ailesi olarak 2 kısma ayrılıyor. 
Burak Ailesi’nin yanındaki 4 taş Cihat Burak’ın çok yönlü sanatını 
imliyor. Marmara mermeri kullanılan en yüksek taş Cihat Burak’ın 
yaşamını kaplayan mimarlığı, Afyon şeker mermeri olan 2. taş resme 
tutkusunu, Rapsodi mermeri kullanılan 3. taş edebiyatını, Uşak 
mermeri tercih edilen 4. taş ise seramik sanatını simgeliyor.

Doğal Taş ile Yakalanan Simgesellik
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Mezarı tasarımıyla birincilik 
ödülünü kazanan Rumeysa Zeynep Kurtuluş ve ekibi, halihazırda 
bulunan mezar taşının kısa oluşu ve bu sebeple görünürlüğünün 
az olması durumunu, Elmalılı Hamdi Yazır’ın Kur’an-ı Kerim’i 
çevirmedeki öncülüğüyle bir araya getirerek öncü ve belirgin bir 
strüktür elde etmeyi amaçlamış. Bu nedenle mezarın baş kısmında 
yükselen ince uzun ağaç ve mezarın ayak kısmında bulunan taşı 
dikkate alan ekip, ağaç ile birlikte dikey bir yönelim sergileyen 15x20 
cm kesite ve 200 cm uzunluğa sahip Marmara mermeri mezar taşı ile 

set of travertine cubes/slabs, one for each family member. Alper 
Derinboğaz won first place for Cihat Burak’s gravesite. He and his 
team described their design as a stop to pay homage to the artist-a 
Renaissance man in painting, architecture, literature, and ceramic-
and his family. The grave has two sections, one for the Burak family, 
the other for his bother’s family, the Ergüvens. The Burak side has 
four stones on it, each honoring one aspect of his artistic legacy. 
The tallest stone is Marmara marble and symbolizes architecture, 
to which he dedicated his life. The second stone is Afyon sugar 
marble, and symbolizes Cihat’s passion for painting. The third stone, 
symbolizing literature, features Rhapsody marble. The fourth stone, 
symbolizing ceramic, is made from Uşak marble.

Capturing Symbolism with Natural Stone
Rumeysa Zeynep Kurtuluş came home with first place for her design 
of the gravesite of Emalılı Muhammed Hamdi Yazır. The current 
grave is short, and therefore suffers from a lack of visibility. Rumeysa 
and her team were surprised by there only being a tall, wispy tree 
at the head of the grave, and a grave stone at the foot. Known for 
his pioneering [Turkish] translation of the Qur’an, his new grave 
is meant to reflect his accomplishment via a more pronounced 
structure. The team therefore designed a 15 x 20 x 200 cm vertical 
gravestone made from Marmara marble that runs alongside the tree 
in order to make the site more visible from afar. 

Optik Başkan Mezarı.
Optik Başkan Grave.

Hilmi Ziya Ülken Mezarı.
Hilmi Ziya Ülken Grave.

Halil Kaya Mezarı.
Halil Kaya Grave.

Orhan Kemal Mezarı.
Orhan Kemal Grave.
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Neyzen Tevfik Kolaylı Mezarı.
Neyzen Tevfik Kolaylı Grave.

Cevdet Kılıçlar-Necdet Yıldırım Mezarı.
Cevdet Kılıçlar-Necdet Yıldırım Grave.

mezarlığın dışından dahi görünür bir tasarım elde etmiş.  
Çağhan Keskin ve ekibinin Halide Edip Adıvar Mezarı ve Optik 
Başkan Mezarı olmak üzere 2 ayrı kategoride birincilik ödülünü aldığı 
tasarımlarda doğal taş kullanımı öne çıkıyor. Halide Edip Adıvar 
ve kendinden önce vefat eden 38 yıl evli kaldığı hayat arkadaşı 
Abdülhak Adnan Adıvar’ı sonsuz uykularına yan yana uzanmış 
oldukları kabirlerinde birbirinden ayıracak ve Halide Edip’e özelleşen 
bir anıt mezar tasarımından bilinçli bir şekilde uzak duran tasarım, 
birbirini tamamlayan 2 platformdan oluşuyor. Uşak ocaklarından 
çıkarılan gri andezit taşının kullanıldığı platformların başında, 
Diyarbakır ocaklarından çıkarılan siyah Bazalt taşından yapılmış ve 
yine birbirini tamamlayan mezar baş taşları bulunuyor.
Ekibin bir diğer kategoride birincilik ödülünü aldığı mezar ise Optik 
Başkan’ın çubuklu siyah-beyaz forması ve kollarını iki yana açmış 
ikonografik duruşunu tasarıma aktarıyor. Aile kabristanını bütüncül 
olarak ele alan tasarımda, her 3 kabir için ortak mezar baş taşı aynı 
zamanda kabirleri birbirinden ayırıyor. Mezar baş taşında Diyarbakır 
ocaklarından çıkarılan siyah Bazalt kullanılırken Optik Başkan’ın anne 
ve babasının kabri üzerinde yine siyah bazalt taştan üretilen 20 cm 
yüksekliğinde bir lahit bulunuyor. Optik Başkan’ın aynı malzemeden 
çerçeve içine alınan kabri ise üzerine serilen beyaz çakıl taşı ile 
tamamlanıyor.
Yusuf Burak Dolu ve ekibi, hala hakkında pek bir şey bilinmeyen ve 
90’ların en acı olaylarından birinin hiç bilmeden öncüsü olan Halil 
Kaya için tasarladığı birincilik ödülünü alan mezarda, masif ve çok 
da damarlı olmayan beyaz mermer tercih etmiş. Marmara mermeri 
kullanılması düşünülen mezar, topraktan başucuna uçuşan kuş 
motifleriyle tamamlanmış.
Neyzen Tevfik Kolaylı Mezarı ile birincilik ödülünün sahibi olan 
Nihal Konar Naş, tasarımında merkeze doğru inen 9 kat basamak ile 
neyin 9 boğumuna referans vermiş. 10 cm yüksekliğe sahip mezar, 
Neyzen Tevfik Kolaylı’nın makama ve dünya haline önem vermeyen 
umursamaz ve mütevazı kişiliğini işaret ediyor. Afyon ocaklarından 

Çağhan Keskin and his team won first place for two projects that 
bring out the best of natural stone: the gravesites of Halide Edip 
Adıvar and Optik Başkan. Halide’s gravesite is shared with her 
spouse of 38 years, Abdühak Adnan Adıvar (who pre-deceased her). 
The new grave is comprised of two platforms, atop which sit two 
gravestones, one of which-while it honors Halide-was deliberately 
designed not to be mausoleum-esque. Both platforms are made 
from grey andesite from the quarries of Uşak. At the beginning 
of the platforms where gray andesite stone extracted from Uşak 
quarries are used, there are tombs head stones that are made of 
black Basalt stone extracted from Diyarbakır quarries and again 
complement each other.The Keskin team’s other prizewinner, Optik 
Başkan’s gravesite, has a black/white-striped form with arms on 
either side that open outwards, lending it an iconographic feel. 
The design considers the entire Başkan family. There is one central 
gravestone made from black Diyarbakır basalt. In front of that are 
three sections, two for Optik’s parents, both sharing a 20 cm tomb. 
Optik’s own grave is separated by a basalt frame and quilted with 
white pebbles. 
Yusuf Burak filled and his team preferred massive and not very 
streaky white marble in the grave, which was awarded the first prize 
for Halil Kaya, who is still unknown and who is the pioneer of one of 
the most painful events of the 90s. The grave, which is thought to 
use Marmara marble, is completed with bird motifs flying from the 
soil to the bedside.
The Dolu team chose a massive slab of white Marmara marble, with 
as few veins as possible. Finished the site is a motif of birds flying 
towards the head of the grave from the ground. 
Nihal Konar Naş walked home with first prize for her re-design 
Neyzen Tevfik Kolaylı’s grave. Referencing the nine segments of 
a ney (a Turkish flute-like instrument), the new 10 cm-tall, white 
Afyon marble grave is composed of nine steps. At the same time, 
it hints at Neyzan’s humble character that cared little for anything 
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çıkarılan beyaz mermerin tercih edildiği mezarın merkezinde yer alan 
ney ve neyin altı deliği ise sanki bir girdabın içeri akışı gibi insanın 
ölümle kendi aslına geri dönüşünü ifade ediyor.
Alican Tüfenkoğlu ve ekibinin Orhan Kemal için tasarladığı 
birincilik ödülünü alan mezar, ölümün de yaşam döngüsünün bir 
parçası olması düşüncesinden hareketle bir ziyaret ve anı döngüsü 
tanımlıyor. Bu döngü içerisinde gerçekleşebilecek farklı senaryolara 
uygun mekansal çözümleri basit ve gösterişsiz bir şekilde tasarlayan 
ekip, çentik duvarı, can suyu oluğu, aromatik bitki havuzu, çoklu 
oturma elemanı, kaide ve mezar taşları şeklinde tasarlanan mezarın 
çevresindeki küçük boşlukları adım taşları ve bireysel oturma 
elemanları ile destekleyerek döngünün parçası haline getirilmiş. 
Mezar taşı ve çentik duvarında Akdeniz Bölgesi ocaklardan çıkarılan 
limra taşı ile Marmara Bölgesi ocaklarından çıkarılan kandıra ve 
küfeki taşı gibi kolay işlenebilen taş gruplarını tercih eden ekip, can 
suyu oluğunda Denizli ocaklarından çıkarılan krem renk traverten ya 
da aynı tonlarda mermer düşünmüş.
Havva Yetkin ve ekibinin tasarladığı birinciliklik ödülünü kazanan 
mezar, Turgut Uyar’ın yaşamın dolaysız akışından beslenen şiir 
anlayışından hareketle, mezarlığın da çevresinin farkında olup 
onunla temas kuran bir ilişki içinde kurgulanmış. Mezarlık, çevresiyle 
etkileşim içinde olup zaman içinde onunla birlikte yaşayan, 
dönüşüme açık bir duruş sergilerken doğanın içine sızabileceği 
damarlar oluşturmak ve kısmen aşınmaya müsait bir malzeme olan 
kireç taşını kullanmak bu doğrultuda alınan bir karar olmuş.
Talha Girgin’e birincilik ödülünü kazandıran Cevdet Kılıçlar-Necdet 
Yıldırım Mezarı, mevcutta yan yana duran mezarlarının aksine bir 
yaklaşım öneriyor. İki mezar alanını bir bütün olarak ele alarak tek 
mezar anıt alanı düşüncesine odaklanıyor. Tasarımda toprak zemine 
serbest oturan yekpare bir taş kütlesi bulunuyor. Taş kütlesi, olduka 
mütevazı şekilde toprak ile aynı düzlemde durarak teklik-birlik 
vurgusu yapıyor. Üzerinde bulunan ince derz çizgisi ile iki kısma 
ayrılarak taşın altında yatan iki kişiyi işaret ediyor. Mezar, zemin 
taşının ucunda göğe doğru yükselen ve neredeyse birbirine değecek 
kadar yakın duran iki taş kütlesi ile iki şehidi güçlü bir şekilde 
vurguluyor. Tasarımda; dayanıklılık, renk, doku ve görsel bütünlük 
amacıyla beyaza yakın açık gri, az delikli traverten taş tercih edilmiş.

worldly or for authority. At the center of the steps is a ney with six 
blow holes. The intended vortex-like visual effect is akin to a person 
returning to back to their essence when they die. 
Alican Tüfkenoğlu took home first place with Orhan Kemal’s 
gravesite. Conceived as a piece of the cycle between death and 
life, the team describes their project as a cycle between visitation 
and memory. Within that cycle is a simple, if not modest design 
that considers different scenarios in retrospect to the space. It more 
over accommodates a kerf wall, a sprinkler, a fragrant flowerbed, 
both multi-person and single person seating areas, a pedestal, 
and narrowly gapped stepping stones that surround the site like 
gravestones-all of which complete the cycle. The headstone and 
kerf are made from Mediterranean limra, alongside kandıra and 
limestone from Turkey’s Marmara region, because they are easy to 
work with. Cream-colored Denizli travertine-or possibly marble-was 
thought of for the sprinkler. 
The tgrave, which won the first prize, designed by Havva Yetkin 
and her team, was built in a relationship that was aware of the 
environment of the cemetery and was in contact with it, based on 
Turgut Uyar’s poetry understanding that feeds on the immediate 
flow of life. While the cemetery interacts with its surroundings 
and lives with it over time, exhibits an open stance open to 
transformation, creating veins that nature can penetrate into and 
using limestone, a material that is partially susceptible to corrosion, 
has been a decision taken in this direction.
Last, but not least, is Talha Girgin’s prize-winning gravesite for 
Cevdet Kılıçar and Necdet Yıldırım. Instead of two graves side by 
side, as currently exists, Talha proposes creating a single gravesite 
in which both graves united by a single stone block beneath which 
is open ground. The block is intended to be humble and on the 
same plane as the ground, thereby emphasizing oneness. A narrow 
gap running down the middle implies that two people are resting. 
The grave strongly emphasizes the two martyrs, with two masses 
of stones rising towards the sky at the end of the ground stone 
and almost touching each other. In the design, for the purpose of 
durability, color, texture and visual integrity, near white light gray, 
less perforated travertine stone was preferred.

Turgut Uyar Mezarı.
Turgut Uyar Grave.
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Dünya Mimarlık Festivali (WAF) kapsamında Turkish Stones 
desteğiyle geçtiğimiz hafta gerçekleşen “Innovation in Architecture 
with Stone” (Taş ile Mimaride İnovasyon) paneli büyük ilgi 
gördü. Gökhan Karakuş’un modere ettiği panel oturumunda DIA 
Kurucusu Mimar Nizam Kızılsencer ve GAD Mimarlık Kurusu 
Mimar Gökhan Avcıoğlu Türk doğal taşlarıyla hayata geçirdikleri 
güncel projelerini izleyicilerle paylaştı. Gökhan Karakuş tarafından 
yapılan Anadolu’daki 4000 yıllık doğal taş tarihi ve kültürü ile 
ilgili sunumun ardından söz alan Gökhan Avcıoğlu GAD Mimarlık 
ürünü, cephelerinde Ünye kumtaşının kullanıldığı konut projesi 
İstanbul Ortaköy’deki “One & Ortaköy” ile Anadolu traverten 
taşıyla biçimlenen İstanbul Maltepe’deki “Newada” rezidans 
projesi başta olmak üzere doğal taş malzemenin tercih edildiği 
güncel projelerinden örneklere yer verdi. DIA Kurucusu Mimar 
Nizam Kızılsencer ise cephelerinde bazalt taşının kullanıldığı New 
York Manhattan’daki “160 Dikeman” projesi üzerinden doğal taşa 
olan bakış açısını aktardı. “Innovation in Architecture with Stone” 
panelini Turkish Stones Youtube hesabı üzerinden izleyebilirsiniz. 

“Innovation in Architecture with Stone” by Turkish Stones drew 
quite the crowd at last week’s World Architecture Festival (WAF). 
Moderated by Gökhan Karakuş, the online panel welcomed 
architects Nizam Kızılsencer (founder of DIA) and Gökhan 
Avcıoğlu (founder of GAD Mimarlık) to talk about how they’ve 
integrated Turkish natural stone into their more recent projects. 
Gökhan Karakuş kicked the panel off with a mini-presentation 
about natural stone’s 4,000 year-old story and place in 
Anatolian culture. Gökhan Avcıoğlu showed viewers how GAD 
Mimarlık transformed Ünye sandstone into the facade of One 
& Ortaköy’s in İstanbul. He also highlighted how Anatolian 
travertine took center stage in “Newada” a residential project 
in Maltepe, İstanbul. Nizam Kızılsencer showcased the basalt 
façade of “160 Dikeman” in Manhattan, New York before 
finishing his talk with a few words about what natural stone 
means to him.
A video of “Innovation in Architecture with Stone” is available 
on Turkish Stone’s YouTube channel. 

TAŞ İLE MİMARİDE İNOVASYON
INNOVATION IN ARCHITECTURE 
WITH STONE
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“Paradigma Kayması” temasıyla 5-11 Aralık 2020 tarihleri arasında 
online olarak gerçekleştirilen İstanbul Mimarlık Festivali kapsamında, 
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve Turkish Stones desteği ile 
“Neden Doğal?” başlıklı bir sanal panel oturumu düzenlendi. 
Oturum, gelişen teknoloji ve yeni üretim teknikleri sayesinde malzeme 
çeşitliliğinin artması ve teknolojinin ilerlemesiyle yaşanan değişim ve 
dönüşümlerin insanları doğadan uzaklaştırmasından yola çıkarak doğal 
taş malzemeye mercek tutuyor. Sentetik ve yapay malzemeler yerine 
ağırlıklı olarak doğal taş kullanan mimarların katılımıyla gerçekleşen 
panelde doğal taşın önemi, birbirinden farklı yaklaşımlardaki kullanım 
örnekleriyle Selçuk Avcı’nın moderatörlüğünde Aslı Özbay, Ömer 
Selçuk Baz, Burak Pekoğlu ve Ali Derya Dostoğlu ile tartışıldı. Panelde 
mimarlar önce kendi taş kullanımları üzerinde birer sunum yaptı. 
Ardından moderatörün kendilerine soruları eşliğinde mimarların doğal 
taş tercihlerinde hangi faktörlerin rol aldığı konusu tartışıldı. Panel 
oturumu Turkish Stones’un youtube kanalı üzerinden izlenebilir. 

Within the scope of the Istanbul Architecture Festival, which was held 
online between 5-11 December 2020 with the theme of “Paradigm 
Shift”, a virtual panel session titled “Why Natural?” was held with the 
support of Istanbul Mineral Exporters Association and Turkish Stones. 
The online panel explored natural stone through the lens of how the 
diversification of building materials coupled with advancements in 
technology are shifting people away from nature all together. 
Moderated by Selçuk Avcı, the panel hosted Aslı Özbay, Ömer 
Selçuk Baz, Burak Pekoğlu, and Ali Derya Dostoğlu-five architects 
known for their love of natural stone over synthetic materials. 
Each debated why natural stone is important and gave examples 
of how they approached the material in their work. The panel was 
two tiered. First, the architects made their presentations. Then, 
the moderator asked them to discuss why they chose the materials 
they did. A video of the panel is available on Turkish Stone’s 
YouTube channel.

NEDEN DOĞAL?
WHY GO NATURAL?



natura | 31

MİMAR DİLA GÖKALP, İMİB 
DOĞAL TAŞ SÖYLEŞİLERİ’NE 
KONUK OLDU
İMİB NATURAL STONE TALKS: 
DİLA GÖKALP

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) organizasyonu ile 
düzenlenen online söyleşi serisinin yedincisi 16 Aralık Çarşamba 
günü Mimar Dila Gökalp’in katılımıyla gerçekleştirildi. Natura Dergisi 
Genel Yayın Yönetmeni ve Mimar Yasemin Şener moderatörlüğünde 
düzenlenen söyleşide Dila Gökalp, kurucusu olduğu Konstantin 
markası çatısında ürettiği doğal taş ürünler üzerinden endüstriyel 
tasarımda doğal taş kullanımı, üretim metodları, doğal taş tercihleri, 
tercih farklılıklarının üretim sürecine yansıması gibi konular hakkındaki 
görüşlerini izleyicilerle paylaştı. 
Doğal taş kullanımının öne çıktığı çağdaş mimarlık yapılarının 
mimarlarının anlatımıyla ele alındığı ve aynı zamanda Türk doğal taşları 
hakkında bilgilerin de verildiği İMİB Doğal Taş Söyleşileri, Arkitera’nın 
YouTube ve Facebook hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. Ayda bir 
söyleşinin gerçekleştirildiği seri kapsamında geçtiğimiz Kasım ayında 
Türkiye Cumhuriyeti Misyon Binaları Strazburg ve Angelos Organik 
Zeytinyağı Tesisi projeleri ile Mimar Han Tümertekin; Ekim ayında 
Bodrum Havalimanı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Dakar Kongre 
Merkezi ve Sipopo Kongre Merkezi projeleri ile Mimar Melkan Gürsel; 
Eylül ayında Swissotel Resort Bodrum Beach ve Eskişehir SPA & Termal 
Otel projeleriyle Mimar Gökhan Avcıoğlu; Temmuz ayında Kapadokya 
Bölge Müzesi projesiyle Mimar Ömer Selçuk Baz; Haziran ayında Kartal 
Dragos Kahramanlar Camii projesiyle Mimar Emre Apak ve Mayıs 
ayında Arkas Sanat/Urla projesi ile Artı 3 Mimarlık konuk edilmişti. İMİB 
Doğal Taş Söyleşileri ilerleyen aylarda Türk doğal taşlarının kullanıldığı 
çağdaş mimarlık örnekleriyle devam edecek.

Ayrıntılı bilgi için: www.naturadergi.com/dogal-tas-soylesileri/

The Istanbul Mineral Exporters’ Association (İMİB) held yet another 
chapter of its talk series on Wednesday, December 16, 2020. This time 
taking the guest chair: architect Dila Gökalp. Moderated by Yasemin 
Şener of Natura Magazine, Ms. Gökalp enlightened viewers about 
Konstantine, her line of industrial design products that bring out the 
best in natural stone. In particular, she focused on what goes into 
creating each item in terms of material choice, what she does with that 
material, and how the former influences the latter.
The İMİB Natural Stone Talk Series illustrates natural stone’s place in 
modern architecture by inviting architects to talk about its place in their 
own work. It also teaches people a thing or two about Turkish natural 
stone products. Organized once a month, all talks are streamed live 
on Arkitera’s YouTube channel and Facebook page. Last November 
İMİB invited Arkitekt Han Tümertekin to talk about Republic of Turkey 
Mission Buildings Strasbourg and Angelos Organic Olive Oil Plant. 
In last October Architect Melkan Gürsel with Bodrum Airport, the 
Atatürk Cultural Centre, the Dakar Convention Centre and the Sipopo 
Convention Centre; in last September Gökhan Avcıoğlu with Swissotel 
Resort Bodrum Beach and Eskişehir SPA & Thermal Hotel; in last July 
Ömer Selçuk Baz with Cappadocia Regional Museum; in last June Emre 
Apak with Kartal Dragos Karhamanlar Mosque and in last May Artı 3 
Mimarlık with Arkas Art Gallery/Urla were the guest of İMİB Natural 
Stone Talks. Stay tuned for more panels, more modern architecture and 
for more stone in store in the coming months.

For more information: www.naturadergi.com/dogal-tas
soylesileri/?lang=en
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Restoratör İç Mimar Eda Tahmaz tarafından İstanbul’da kurulan 
EDDA Architecture ürün tasarımı, mimari ve iç mimari projeler 
üzerine çalışan bir tasarım stüdyosu. İstanbul ve Karadağ’daki 
ofislerinde ticaret, konut ve konaklama yapıları başta olmak üzere 
proje ve danışmanlık alanlarında kazandığı uzmanlık ile yirmi yılı 
aşkın süredir yaratıcı ve ilham verici tasarımlarının uygulamalarını 
da yaparak bireysel ve kurumsal işverenlerinin hizmetine sunan 
EDDA Architecture kurucusu Eda Tahmaz ile iç mekan tasarımı ve 
uygulamasını gerçekleştirdikleri, European Property Awards ödülüne 
layık görülen Imak Ofset Yönetim Ofisi projesi başta olmak üzere 
ofis tasarımlarına olan yaklaşımlarını, doğal taş malzemeyle ilgili 
beklentilerini ve gelecek hedeflerini konuştuk. 

Eda Tahmaz is a restorator architect and interior designer. She is the 
founder of EDDA Architecture, a studio specializing in architecture 
alongside product and interior design projects. With offices in 
Istanbul and Montenegro, her team is the mind behind many 
commercial and residential buildings. Over her twenty years in 
business, Eda Tahmaz has done extensive consultation as well as 
inspiring custom design work for countless projects in the private 
and public spheres. Her spatial projects likewise have won her 
numerous accolades most notably Imak Oftest’s Executive Office 
awarded by European Property Awards. We recently interviewed 
EdaTahmaz to learnabout how she approaches design, what she 
expects from natural stone and what her future goals are. 

Eda Tahmaz
İç Mimar / Interior Designer

Yasemin Şener, Mimar

EDA TAHMAZ:
“DOĞAL TAŞ SAĞLAMLIĞIN, SONSUZLUĞUN VE GÜVENİN SİMGESİ...”
“NATURAL STONE SYMBOLIZES DURABILITY, INFINITY, AND RELIABILITY...”
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Mimarlık yolculuğunuzun nasıl başladığını ve EDDA Architecture’ı 
nasıl kurduğunuzu kısaca sizden dinleyebilir miyiz?
Eda Tahmaz: 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Restorasyon Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nü mezun 
olarak tamamladım. Ardından bir süre çeşitli restorasyon ve mimarı 
projelerde çalıştım. 2008 yılında EDDA Architecture’ı kurdum. Ticaret, 
konut ve konaklama yapıları başta olmak üzere proje ve danışmanlık 
alanlarında yirmi yılı aşkın süredir yaratıcı ve ilham verici tasarımların 
uygulamalarını da yaparak bireysel ve kurumsal işverenlerinin hizmetine 
sunuyoruz. İstanbul’daki merkez ofisimizin yanı sıra Karadağ’da da bir 
şubemizi açtık. Ana çekirdek kadrosu 7-8 kişi olan bir ekibiz.

Ofisinizde tasarım süreci nasıl ve hangi aşamalarla gerçekleşiyor? 
ET: Her proje kendi yerine ve amacına göre farklılıklar gösterse de, bizim 
için değişmeyen tek konu fonksiyonu ön planda tutarak her mekanın 
içindeki hikayeyi ön plana çıkarmak ve bunu en iyi şekilde anlatmak. 
Bir mekanın kurgusunu yaparken göz önünde bulundurduğumuz ana 
unsurlar, tasarım aşamalarının ve katmanlarının oluşturulması sırasında 
istenilen fonksiyon, amaç ve duyguyu tam anlayabilmek ve bir bütünlük 
içerisinde korumak ve ön plana çıkarmak.

Kurumsal firmalar için yaptığınız ofis tasarımlarının portföyünüzde 
önemli bir yer kapladığını görüyoruz. Ofis tasarımlarında son yıllarda 
hangi tasarım kriterleri ön plana çıkıyor? 
ET: Geçmişten günümüze ihtiyaçlar değiştikçe daha farklı bir noktaya 

Briefly, how did you stumble into architecture? Moreover, how 
did you come to found EDDA Architecture? 
Eda Tahmaz: I majored in restoration at Yıldız Technical University’s 
School of Architecture. I graduated in 1991 and then applied to 
Mimar Sinan University’s School of Fine Arts to study Interior 
Design. Afterwards, I got involved in various restoration and 
architecture projects. I founded EDDA Architecture in 2008. For 
over twenty years now, we focus on commercial and residential 
buildings, we do consultation and we do custom design work that 
we hope is creative and inspiring for the public and private spheres. 
We have two offices: Our headquarters in İstanbul, plus a branch 
in Montenegro. We have a 7 to 8-person team.

How do you go about the design process? What stages do you 
follow?
ET: It depends on what the project is and what its for. The 
only things that don’t change are that we place top priority on 
function and on the space’s story, and that we do our best to 
covey that. To do that, you have to be able to fully understand 
what the intended function, aim, and emotional state of the 
space are. Then, you have to holistically plan that into and keep it 
at the fore of the design. 

Corporate office projects take up a sizable chunk of your portfolio. 
What, criteria-wise, goes into designing offices these days? 
ET: Office design has changed considerably over the years, as 

İmak Ofset Yönetim Ofisi, İstanbul / Imak Ofset’s Executive Office, İstanbul. 
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geldi ofis tasarımları. Kuşak farlılıklarının aktif rol almasıyla birlikte 
ofis mekanlarının sunduğu imkanlar da tamamen değişti. Çalışanların 
kendilerini huzurlu ve konforlu hissedeceği, rahat iletişim kurabilecekleri, 
doğal malzeme ve dokuların sıcaklığı ile harmanlanmış mekanların 
çalışanların psikolojisine olumlu yönde katkı sağladığı kanıtlanmış. 
Doğal malzeme kullanımının, çok amaçlı çalışma alanlarının, lounge 
alanların, kullanılan renkler ile seçilen ürün ve aksesuarların çalışanların 
motivasyonunu artırmada oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. 
Farklı renk ve doğal dokuların bir arada kullanılmasıyla çalışanların 
farklı alternatifler ve yaratıcı fikirler üretmesi kolaylaşıyor. Doğal ışıktan 
maksimum düzeyde yararlanılarak gerçekleştirilen mimari çözümler 
ise daha ferah bir ofis ortamı yaratılmasında ve dolayısıyla üretkenliğin 
artırılmasında oldukça etkili. Ofislerde tasarım sürecini belirleyen en 
önemli faktör firmaların faaliyet konusundan ziyade organizasyon 
şemaları ve iç işleyiş düzenleri diyebilirim. Öte yandan ofisin işleyişi her 
ne şekilde olursa olsun tasarımlarımız aracılığı ile ofis kullanıcılarını daha 
yaratıcı ve daha aktif olmaları yönünde teşvik etmeyi ve böylece ofis 
yaşamının da dinamik hale gelmesini hedefliyoruz. 

Imak Ofset Yönetim Ofisi, European Property Awards 2020’de “Best 
Office Interior Turkey” ödülüne layık görüldü. Sizce projeye ödül 
kazandıran temel nitelikler hangileriydi? 
ET: Imak Ofset Yönetim Ofisi, iç mekan tasarımını ve uygulamasını 
gerçekleştirdiğimiz bir proje. Kullanılan renkler, malzemeler ve iç 
peyzaj çalışmaları ile firmanın kurumsal kimliğini ön plana çıkardık. İç 
mekanlar, renkli, dinamik ve işlevsel bir stilde tasarlandı. Çekirdekte 
kurgulanan sosyal alanlar etrafında tasarlanan departmanlar ile 
çalışanlar için keyifli bir ortam oluşturduk. Kullanıcı isteklerinin de etkili 
olduğu renk seçimleriyle departmanlar arasında çeşitlilik oluşturmaya 
çalıştık. Yönetici odalarında ise halı, mermer, doğal ahşap ve metal gibi 

client’s needs change. Part of this has to do with a generational 
difference. Moreover, the opportunities that today’s office offers 
is completely different. It has been proven that spaces where 
employees feel peaceful and comfortable, can communicate 
comfortably, and blended with the warmth of natural materials 
and textures contribute positively to the psychology of the 
employees. Spaces that feature natural materials and warm 
textures have been proven to have a positive impact on employee 
psychology. I, too, feel that going for such materials in multi-
function spaces and lounges plus certain colors and accessories 
can elevate worker morale. Pairing different hues with organic 
textures can make them more creative. Natural light has same 
effect if you exploit it as an architectural solution. It can open up 
a space, and therefore the mind.
The number one factor dictating office design is how the 
company in question is organized as opposed to what it does. 
Regardless, we aim through design to create spaces that inspire 
their users to think outside the box and be active. That, in turn, 
makes office life more dynamic.

The European Property Awards nominated Imak Ofset’s 
Executive Office for the “Best Office Interior Turkey” in 2020. 
What traits earned it that honor, do you think?
ET: Imak Ofset was an applied interior design project. We used 
a color scheme, materials, and landscaping to bring out the 
company’s identity. We fashioned each room to be vibrant, 
dynamic, and functional. We wanted to create a pleasant 
environment for employees. We designed departments around 
social spaces that we imagined as seeds or cores.  We at the 
request of users painted different departments different color 

İmak Ofset Yönetim Ofisi, İstanbul / Imak Ofset’s Executive Office, İstanbul. 
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malzemeler ile daha yalın bir çizgi yakaladık. Sonuç olarak, yenilikçi 
ve yaratıcı çözümler ile geleneksel kalıpların ötesine geçen bir çalışma 
ortamı elde ettik. Bu özelliklerin ödülü kazanmamızda önemli etkileri 
olduğunu düşünüyorum. 

Mesleki yolculuğunuzda sizin için farklı bir önemi olan projeler 
hangileriydi? 
ET: International Design Awards (IDA) 2017’de mansiyon ödülüne 
layık görülen ve European Property Awards’ta iç mimari projelerin 
yarıştığı Interior Design Private Residence kategorisinde ödül alan 
Tuzla Villaları’ndan bahsedebiliriz. Proje, geleneksel Türk evi planlı bir 
yerleşimle, birbiri ile aynı tasarımda 3 adet villa olarak başladı. Evler, 
geniş aile üyelerinin yanı sıra gelen misafirlerin de rahatlıkla kalabileceği 
ayrı bir misafir katını da içerecek şekilde planlandı. Evler, tüm odaların 
üzerinde cam bir kubbe olan orta galeriye baktığı bir plan şemasıyla 
çözüldü. Bu sirkülasyon alanı cam kubbe sayesinde gün ışığını tüm 
merdiven holüne taşımış oldu. Her odada geleneksel Türk mimarisinin 
karakteristik özelliklerini yansıtan cumbalar yer aldı. Odaların içerisinde, 
merdiven holündeki tavan ve duvar motiflerinde de geleneksel mimari 
motiflere yer verildi. 

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında projelerinizde dikkat 
ettiğiniz unsurlar hangileri?
ET: Enerji verimliliğini arttıracak unsurları çoğaltmak tasarımla başlıyor. 
Binada doğru malzeme seçimi, sızdırmazlık, bina kabuğunun cephe, çatı 
ve temel dahil ısı ve su için yalıtılması, amacına uygun cam, doğrama 
ile doğru ısıtma, soğutma sistemlerinin seçilmesi, verimli cihazlar 
kullanılması enerji verimliliğini etkileyen unsurlar arasında geliyor. Aynı 
zamanda karbondioksit salınımının azaltılmasında da bu unsurlar çok 
büyük önem taşıyor. Projelerimizde gün ışığı kullanımını maksimum 
düzeyde tutarak enerji tüketimine katkı sağlamak ana hedeflerimizden 
biridir. Güneş enerjisi elektrik ve ısıtmada da yaygın bir şekilde kullanılır. 

Zamansız bir malzeme olan doğal taş, sizce 2021 yılında hangi 
özellikleriyle daha sık konuşulacak/kullanılacak?
ET: Taş, insan yaşamında barınmadan korunmaya tutun da bir iletişim 
aracı olarak duygularını, mesajlarını geleceğe aktarmaya, sonsuz 
yolculuğunda bedenini emanet etmeye kadar sağlamlığın, sonsuzluğun 
ve güvenin simgesi olarak tarih boyunca insanla bütünleşen dünyevi bir 
malzemedir. Doğal taşın oluşumundaki detaylar (renk, doku, boyutu, 
işlenmesi vb.) ve biz tasarımcıların değişen dünya ile harmanladığımız 
hayal gücümüz sonsuz tasarım kombinasyonlarını oluşturur. Doğal taşı 
günümüzde, sürdürülebilirlik, doğal olana yönelme anlayışı, gelişen 
çevrecilik bilinci ve teknoloji ile birlikte hayatımızın her alanında, her 

palates for variety sake. We fitted managerial offices with 
carpets, marble, natural wood, and metal to create clean lines. 
Our ultimate goal was a work environment where innovative 
solutions broke the traditional office mold and hence how we got 
our award, I think.

What other projects have defined your career? 
ET: Tuzla Villa earned us two prizes, both in 2017: The 
International Design Awards – IDA (Best Mansion) and the 
European Property Awards (Best Interior Design Private 
Residence). We designed three villas with a traditional Turkish 
house plan plus in inviting common area for residents to mingle. 
Each home there within is ideal for large families, and includes 
an entire floor dedicated to guests. Every room looks out onto 
a central vestibule, atop which is a glass dome that illuminates 
the entire gallery and staircase. Every room also contains bay 
windows, an element popular in traditional Anatolian homes, 
alongside classical Turkish architectural motifs, also seen along 
the staircase and vestibule ceiling.

Where do you pay attention when it comes to energy efficiency 
and sustainability? 
ET: Increasing the elements that will increase energy efficiency 
begins with design. Choosing the right material in the building, 
impermeability, insulation of the building envelope for heat 
and water, including the facade, roof and foundation, proper 
heating with glass, joinery, selection of cooling systems, efficient 
devices are among the factors that affect energy efficiency. At 
the same time, these factors are of great importance in reducing 
carbon dioxide emissions. One of our main goals is to contribute 
to energy consumption by keeping the use of daylight at the 
maximum level in our projects. Solar energy is also widely used in 
electricity and heating.

Natural stone is a timeless material. How do you think people 
will use it, or at least talk about it in 2021? 
ET: Stone has been man’s refuge for millennia. We have used it 
to encapsulate our thoughts and feelings long after we ourselves 
become history. It symbolizes durability, infinity and reliability 
so much so that we trust it enough to carry our bodies into the 
afterlife. Color, texture, scale, how one can process it if you let 
designer’s worldly imagination loose, then there is no limit to 
what you can do with it. Natural stone a seeped its way into 
all aspects of our modern lives thanks to technology and ever-

İmak Ofset Yönetim Ofisi, İstanbul / Imak Ofset’s Executive Office, İstanbul. 
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ölçekte görebiliyoruz. 2021 yılında doğal taş uzun ömürlü, ısıya ve kirliliğe 
dayanıklı olmasının yanı sıra geri dönüşümlü, çevreci, mekanda ısıl dengeyi 
koruması ve sağlıklı bir malzeme olması sebebiyle daha sık kullanılacak.

Bu doğrultuda bu yıl hangi doğal taş malzemelerin öne çıkacağını 
düşünüyorsunuz?
ET: Deniz taşı dekorasyon ürünlerinde, sürdürülebilirlik anlamında betona 
alternatif bir malzeme haline gelecek. Bunun nedeni deniz kabuklarının, 
betonun temel bileşenlerinden olan kireç taşı olarak bilinen kalsiyum 
karbonat bakımından zengin olmasıdır. Dökme mozaik (terrazzo) 
malzemesi bu yıl da çeşitliliğini arttırarak varlığını devam ettirecek. Mermer 
ise hem zemin-duvar kaplaması gibi büyük ölçeklerde, hem de mobilya 
ve aksesuar detaylarında, değişik malzeme ve ışık unsurlarıyla küçük 
ölçeklerde mekana katılacak.

Farklı kullanım alanlarına sahip doğal taşı, sizce bu yıl hangi 
fonksiyonlarda daha sık göreceğiz?
ET: Bu yıl doğal taşı, mimaride ultra ince formuyla cephelerde, iç mimaride 
çeşitli renk ve dokularıyla mutfak ve banyolarda, dekorasyon ürünlerinde 
her yıl olduğu gibi sıkça göreceğiz. Ancak pandemi nedeniyle evlerimizde 
daha çok vakit geçirdiğimiz bugünlerde, doğal olanı yaşam alanlarımızda 
daha çok görmek isteyeceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle doğal taş 
malzemeyi de daha küçük ölçekli ürünlerde, mobilya ve dekoratif ögelerde 
görmek mümkün olabilir. Doğal taş kullanımı mekanın atmosferi ve 
enerjisinde etkili olduğundan; doğru kullanılan doğal taş malzemesi ile o 
mekana güçlü bir yaşanmışlık hissi yüklenebilir.

Covid-19 pandemisiyle birlikte hijyen ve doğal malzeme, yaşam alanları 
için üzerine düşünülen konulardan. Bu durumun doğal taşa olan talebi 
etkileyeceğini düşünüyor musunuz?
ET: Covid-19 pandemisinin hayatımızı her anlamda sarsmasıyla attığımız 
adımları, yediğimiz besinleri, dokunduğumuz yüzeyleri “sağlık” 
çerçevesinde gözlem altına aldık. Doğal taşın, doğanın içinden gelen, 
sağlıklı ve çevreci özelliği ile insanoğlu için yaşanılır bir çevre ortaya 
koyması doğal taşa ve yaşayan diğer tüm malzemelere gelen talebi 
artıracaktır.

Güncel projelerinizden de bahsedecek olursak…
ET: Bolu’da devam eden bir ofis projemiz, Bodrum’da ve Urla’da da konut 
projelerimiz bulunuyor. Büyükçekmece’de tasarım sürecinin tamamlandığı, 
yakında uygulama sürecine geçeceğimiz bir villa kompleksi projemiz de 
mevcut.

expanding environmental consciousness. This includes our quest 
for sustainability and for the organic. More people will look 
to stone in 2021 because it has a long shelf life, and because 
its resistant to heat and pollution. Plus, it is recyclable, green, 
healthy and capable of upholding a building’s thermal balance.

What kind of natural stone might be this year’s trendsetter?
ET: You are likely to see more sea stone in decorative items. It wlll 
prove to be a more sustainable alternative to concrete. Seashells 
are rich in calcium carbonate (i.e. limestone), a key component of 
concrete. You wlll see terrazzo diversify and grow in popularity. I 
also foresee people exploiting marble to line floors and walls, as 
well as to spruce up furniture, accessories, and light fixtures albeit 
the latter in much smaller quantities.

Natural stone is flexible. What functions do you see it fulfilling 
this year?
ET: In architecture, we will see a thinner variant of it on façades. 
In interior design, it’ll maintain its place in kitchens, bathrooms 
and decorative objects because of the color and textural 
possibilities it offers. That said, the pandemic has kept us indoors 
more. Hence, I feel that more people are going to want stone in 
their living spaces perhaps in the form of small-scale items like 
furniture and accessories. Natural stone has the potential to uplift 
a space’s atmosphere and energy. If used right, it can make a 
space feel very much lived in.

Covid-19 has caused us to consider hygiene and natural 
materials for living spaces. Do you think that this would draw 
more people to natural stone?
ET: Covid-19 has flipped our lives upside down. We are constantly 
thinking about “health” with every step we take, every morsel 
of food we consume, and every surface we touch. Natural stone 
comes directly from Mother Nature; it’s healthy, it’s green. For us 
humans, it lends itself to livability. So, of course more people are 
going to turn to it and to other living materials for that matter.

As for what you are currently working on…
ET: We are continuing work on an office in Bolu. We also have 
two residential projects on the go, one in Bodrum, the other in 
Urla, plus a villa complex project in Büyükçekmece the design 
phase of which is complete and ready to get built.

Tuzla Villaları, İstanbul / Tuzla Villas, İstanbul.
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İleriye dönük hedef ve planlarınız hangileri? 
ET: Bir kadın mimar olarak hayalim, erkek egemenliği olan genel iş dünyası 
arenasında mimari ve iç mimari tasarımlarımızla üst noktalara gelebilmek. 
Daha fazla kadın mimar ve tasarımcı görmek, dünyada kadın mimarlarının 
sayısının artması, rekabet ortamının çoğalması en büyük hayallerimden.

What are your long-term goals and plans?
ET: As a woman in a male-dominated profession, I want to 
our projects to raise the bar. My dream is to see more female 
architects more women take up architecture and design 
worldwide. I want us to have the competitive edge. 

Halaman Matbaacılık Ofisi, İstanbul / Halaman Printing House, İstanbul. 
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kapak projesi / cover project

U EVİ
U HOUSE

URAStudio 
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U evi iki ters dönmüş brüt beton kabuğun yarattığı çeşitli mekanlardan 
oluşuyor. Büyük kabuk, yaşam alanı, mutfak ve çalışma alanını 
kapsayan bir asma kata ev sahipliği yaparken küçük kabuk ise iki adet 
sırt sırta yerleşmiş, birbirinin eşi yatak odası ve banyoları içeriyor. İki 
kabuk arası açılıp kapanabilen çok işlevli bir avlu evin ön ve arka tarafına 
servis veriyor.
Tasarımda yer alan çok yönlü mekanların yerleşimi ve ön yaşam alanı 
konsolunun hafifçe havada asılı oluşu hem betonun ağır görüntüsünü 
hafifletiyor hem de Yılanlık Ovası’nın üzerinde uçarcasına bir etki 
sağlıyor. Evin duruşu ve ölçeği, insan-mekan ilişkisini yüceltiyor.
Evin tümü neredeyse üç malzemeden oluşuyor: Brüt beton, yerel doğal 
taş ve meşe…
Yapıların parçalı olarak konumlandırması, tek kütle ağırlığını kırıyor ve 
yörenin mimari ölçeğine saygı duyuyor. Geleneksel köy evleri ve ahır 
yapılarını anımsatan bir küme oluşturuyor.
Yapı arazinin doğal taşını, suyunu, rüzgarını ve güneşini kullanarak 
karma solar sistem ile kendi elektriğini üretebiliyor ve doğal 
iklimlendirme sağlıyor.

U house consists of two turned over concrete shells that create a 
multiple array of spaces. The larger shell contains the main living 
area, kitchen and a mezzanine work space. The smaller shell consists 
of two identical bedrooms with ensuite bathrooms. The central 
connecting space opens to both front and back of the house to 
create a multifunctional covered courtyard with an open counter 
bar. The larger volume cantilevers over the country plain, lightening 
the concrete mass. It also provides a flying effect over the Yılanlık 
Plain.
The crafted proportions of the building create a sensitive, almost 
sacred relationship with the human scale.
Three  materials have been used in the composition: concrete, local 
conglomerate stone and oak…
The broken layout of the building mirrors and pays respect to the 
traditional vernacular structures of the region. It forms a cluster 
reminiscent of traditional village houses and barn structures.
The building mainly uses natural airflow for ventilation, a hybrid 
solar system for electricity and natural water from an artesian well.
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kapak projesi / cover project

DOĞAL TAŞ / NATURAL STONE:

CEPHE / FACADE
KONGLOMERA TAŞI, SERPANTİN

OCAK / QUARRY
ULA, MUĞLA
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CREDITS
Architectural Design: URAStudio
Project Team: Emir Uras, Cenk Toyhan, Selim Atalar, 
Handan Yalkı, Liora Danon, Ayşenur Karaaslan
Main Contactor: Evv Yapı
Landscape Project: Labofem, Ilgın Peysaj
Structural Project: Adım İnşaat
Mechanical Project: Venta + Alfa Mühendislik
Electric Project: Prota Müh.
Site Area: 1.194 sqm
Project Area: 160 sqm
Building Date: 2020
Project Location: Ula, Muğla
Photographs: İbrahim Özbunar

KÜNYE
Mimari Tasarım: URAStudio

Tasarım Ekibi: Emir Uras, Cenk Toyhan, Selim Atalar, 
Handan Yalkı, Liora Danon, Ayşenur Karaaslan

Yüklenici: Evv Yapı
Peyzaj Projesi: Labofem, Ilgın Peysaj

Statik Proje: Adım İnşaat
Mekanik Proje: Venta + Alfa Mühendislik

Elektrik Proje: Prota Müh.
Arsa Alanı: 1.194 m²
Proje Alanı: 160 m²

Tamamlanma Tarihi: 2020
Proje Yeri: Ula, Muğla

Fotoğraflar: İbrahim Özbunar

Vaziyet Planı / Site Plan
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KUMPORT GENEL MÜDÜRLÜK 
KUMPORT HEADQUARTERS 

KG Mimarlık 
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Kumport Liman İşletmeleri A.Ş’ye ait, İstanbul Ambarlı’da bulunan 
liman ve tesislerinin yeniden ele alınarak toplamı 6.000 m2’yi 
bulacak yapılar grubunun tasarlanmasını içeren proje konseptinde, 
Kumport Genel Müdürlük binası, bakım onarım tesis ve atölyeleri 
ile depoları tasarımın ana başlıklarını belirlemiş.
Toplam 126.000 m2’yi bulan açık kullanım alanında gümrüklü ve 
gümrüksüz alan ayrımı yapılmış. Mal girişi - mal çıkışı gibi işlevlerin 
ana görsel karakteristiği ortamın konteynerlerle dolu olmasından 
esinlenilen tasarımda, bu depo kutucukların yarattığı görsel etki 
ve güçlü imaj, özellikle yönetim binasında vurgulanmak istenmiş. 
Yönetim binasının 100.000 m2’den büyük açık alan içerisindeki 
kendine özgü konumu ve işlevi, firmanın toplam alanda kendini 
ifade edebilecek en önemli kapalı alanı olması gereğini oluşturmuş. 

The subject is the design of a group of buildings belonging to 
Kumport Port Services and Logistics Industry Trade Co. with a total 
of 6.000 square meters while rethinking the port and facilities. 
Headquarters building, maintenance facilities and workshops and 
storage areas determine the main components of the design.
The open space of 126.000 square meters in total, is split between 
customs and duty-free areas. The main visual characteristic of 
functions such as entry and exit of goods, is a space filled with 
containers. The visual effect and strong image, created by these 
storage boxes that are various in color but repetitive in a certain size 
and form, are especially highlighted in the headquarters building. 
The unique location and function of the headquarters building in an 
open space larger than 100.000 square meters, makes it necessary 
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Tasarımın gerek boyut gerekse biçim olarak kendine mesele 
edindiği bu nedensellik, yönetim binasının, kendi yakın çevresinde 
yer alan konteynerlere mimari bir cevap olarak ortaya konmuş.
Yönetim binasının ciddi kapalı alan ihtiyacı ve 10,50 metrelik 
yerel regulasyonlarda gelen yükseklik sınırlaması tasarımın yatay 
çözümünü zorunlu kılmış ve birbirine bordalamakta olan iki gemi 
fikri konseptin planlama esaslarını belirlemiş. Böylelikle birbirinin 
benzeri iki ayrı kütlede çözüme kavuşturulan ofis alanları her katta 
birer köprü ile birbirine bağlanmış. Aşılmaması gereken 10,50 
m yükseklik içinde yer bulması gereken üç kat, söz konusu ofis 
kütlelerinin 3,50 m yüksekliğinde yani biraz basık bir etkide olması 
sonucunu doğurmuş. Ancak giriş, bekleme ve iç boşluk olarak 
adlandırabileceğimiz galerili orta boşluk 10,50 m yüksekliğinde, 
yani binanın tamamını göstermekte olup sadece ön ve arka 
cephesinden değil, yukarıdan da doğal ışık alıyor. Bu sayede ferah, 
aydınlık, herkese açık bu iç mekan, çalışma alanlarından net bir 
şekilde ayrılmakta, barındırdığı ışık, aydınlık ve görsel kalitesi ile 
nispeten basık çalışma alanlarını besliyor. 
Yapı tamamen çelik ve cam olarak tasarlanmış. Böylelikle 
mekanların iç - dış ilişkisi üst düzeye çıkarılmış. Doğal ışık ve 
doğal hava ile binanın her bir metrekaresi yıkanmıştır. Yapının 
çelik kurgusu dışında kalan taşıyıcı ve kapalı olmak zorunda olan 
asansör, merdiven, WC gibi alanları ise brüt beton. Tasarımın ele 
alınış biçiminde izlenen yol, çelik, cam, brüt beton gibi elemanların 

for it to be the most expressive building of the company. This 
causality, in which the design is concerned both as a dimension and as 
a form, is presented as an architectural answer to the containers in its 
immediate vicinity of the headquarters.
The headquarters’ need for large indoors space and local regulations 
of 10.50 meters in height, make a horizontal solution in design 
the only obvious choice. The idea of two ships boarding each 
other, determines the planning principles of the concept. Thus two 
office spaces that are split between two separate but alike masses 
are connected with bridges on each floor. Having 3 floors with a 
maximum overall height of 10.50 meters resulted in a somewhat 
compressed effect of 3.50 meter high blocks. However the central 
void that we can consider as an etrance, a waiting hall and an interior 
space is 10.50 meters high, showing the entire building and getting 
natural light not only from the façade but also from the ceiling. Thus 
this spacious, bright, open-to-all interior is clearly separated from the 
work areas, and the light, brightness and visual quality it has feeds 
into the somewhat compressed working areas. The seaview from the 
entrance is also the main focus of this open-to-all central area. 
The building has been designed in steel and glass. This way, indoors-
outdoors relations have been taken to a higher level and every square 
meter of the building is washed with natural light and air. Elements 
that have to be excluded from the building’s steel frame structure such 
as elevators, fire escapes and restrooms are bare concrete. The same 
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yanısıra iç mekanda da doğal ahşap, ip - halat şeklinde devam 
ediyor. Mekanik ve elektrik çözümleri de yine aynı çıplak brütalist 
anlayışın devamı olarak tavanda kendi ifadelerini buluyor. Alçıpan 
asma tavandan bilinçli olarak kaçınılmış, çelik yapı çıplak hali ile 
içeriden de gösterilmiş.
Birbirinden açılandırılarak ve ileri - geri itilmek suretiyle ayrıştırılan 
iki kütlenin arasından giriş sağlanıyor. Girişte yer alan havuzun 
üzerinden binaya yaklaşılmasını sağlayan beton rampa bir tekneye 
binme eylemine gönderme yapıyor. Binanın üst katlarından 
algılanan iç boşluk zemini siyah bazalt ile kaplanmış. Arazinin 
eğimli yapısı sayesinde oluşturulan önü açık, ışık alabilen bodrum 
katta, kafeterya alanı yer alıyor. Fitness, soyunma odaları, duşlar, 
teknik hacimler ile tamamlanan kapalı mekanlara ek olarak 
yapının hemen yanında oluşturulan açık iç avlu, dış hava ile ilişki 
kurulmasını ve ihtiyaç duyanların kurallara uygun bir ortamda 
sigara içmesine olanak sağlıyor. 
Yapı bu kotta yanında yer alan atölye binası ile birleşiyor ve ön 
cephesinde bu birleşimin izlerini taşıyor. Yönetim binası gibi son 
derece sade ele alınan atölye binası ön cephesi ise, giriş çıkışlar için 
dört adet seksiyonel kapı ve tek bir yatay ışık bandı ile doluluk - 
boşluk oranlarını tamamen süsten arındırılmış, işlevsel bir şekilde 
ortaya koyuyor. Beş adet bağımsız depodan oluşan depo yapısı ise 
tek katlı, kırık çatılı, sıvasız briket duvarları ile aynı yalınlığın bir 
devamı olarak kampüsü tamamlıyor. 

design principle is followed with natural wood and ropes indoors. The 
same brutalist approach is continuted with mechanical and electrical 
solutions as well, while avoiding Gypsumboard suspended ceiling to 
showcase the bare steel construction.
The entrance is between two blocks that have been separated from 
each other with an angle and movement horizontally. The concrete 
ramp that allows the approach to the building over the pool at the 
entrance, makes reference to getting into a boat. The flooring of the 
interior void perceived from the upper floors is covered with black 
basalt. A cafeteria is located on the basement floor that has an open 
front and natural lighting because of the sloping land. In addition to 
close spaces completed with fitness, changing rooms, showers and 
technical spaces, the open inner courtyard next to the building allows 
for the establishment of a relationship with outside and a smoking 
area.
The building merges with the workshop building located next to 
it on this rise, and it carries the traces of this combination on the 
front. The workshop building that has been handled simply, like the 
headquarters, has four sectional steel doors on the front for entries 
and exits, a horizontal light band to showcase solid-void ratios in a 
completely clean, functional matter. The warehouse structure that 
consists of five independent storage units, completes the campus as 
the continuation of the same simplicity with its single floor, gable roof 
and bare briquette walls.
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BRÜTALİST BİR ANLAYIŞLA 
TASARLANAN KUMPORT 

GENEL MÜDÜRLÜK BİNASININ 
İÇ BOŞLUK ZEMİNLERİNDE 

BAZALT KULLANILMIŞ.
THE INTERIOR FLOORS OF 

KUMPORT HEAD OFFICE 
BUILDING, WHICH WAS DESIGNED 

WITH A BRUTALIST APPROACH, 
WERE COVERED WITH 

BAZALT STONE. 
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DOĞAL TAŞ / NATURAL STONE:

ZEMİN KAPLAMALARI / FLOOR COVERINGS
BAZALT  /  BASALT
OCAK / QUARRY
ANKARA
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CREDITS
Architectural Design: KG Mimarlık
Interior Design: KG Mimarlık
Design Team: Kurtul Erkmen
Project Team: Büşra Yeltekin, Tilbe Hazal Ağaoğlu, Emre Yiğit, 
Mesut Özlem, Serhan Günal, Melis Kanadıkırık Savaş
Client: Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Main Contractor: Yamans İnşaat
Engineering Project: KG Mimarlık
Statics Project: Büro Statik Mühendislik
Mechanical Project: Enve Enerji Mühendislik
Electrical Project: Enve Enerji Mühendislik 
Steel Project: Büro Statik Mühendislik
3D Visualition: Serhan Günal
Project Date: 2016
Construction Date: 2018
Land Area: 126.200 sqm
Total Construction Area: 7.600 sqm
Project Location: Ambarlı, İstanbul
Photographs: Büşra Yeltekin

KÜNYE
Mimari Tasarım: KG Mimarlık

İç Mimari Tasarım: KG Mimarlık
Tasarım Ekibi: Kurtul Erkmen

Proje Ekibi: Büşra Yeltekin, Tilbe Hazal Ağaoğlu, Emre Yiğit, 
Mesut Özlem, Serhan Günal, Melis Kanadıkırık Savaş

İşveren: Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Ana Yüklenici: Yamans İnşaat

Uygulama Projesi: KG Mimarlık
Statik Projesi: Büro Statik Mühendislik

Mekanik Projesi: Enve Enerji Mühendislik
Elektrik Projesi: Enve Enerji Mühendislik 

Çelik Projesi: Büro Statik Mühendislik
3 Boyutlu Görselleştirme: Serhan Günal

Proje Tarihi: 2016
İnşaat Tarihi: 2018

Arsa Alanı: 126.200 m²
Toplam İnşaat Alanı: 7.600 m²

Proje Yeri: Ambarlı, İstanbul
Fotoğraflar: Büşra Yeltekin

Zemin Kat Planı / Ground Floor Plan

1. Atölye Alanı / Workshop Area
2. Depo / Warehouse
3. Park Alanı / Parking Area
4. Lounge / Main Entrance
5. Entrance Pond / Entarance Pond
6. Lounge / Lounge
7. Havuz / Pond
8. Toplantı Odası / Meeting Room
9.Yönetim Odası / Administration Room 
10. Açık Ofis Alanı / Open Office Area      
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ZEKERİYAKÖY EV
ZEKERİYAKÖY HOUSE

escapefromsofa
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Konum olarak İstanbul Sarıyer’de bulunan müstakil yaşam alanı 
escapefromsofa tarafından 2019 yılında tasarlandı.  Projede, ev 
sahiplerinin birlikte vakit geçirmelerine fırsat veren ortak alanlar bahçe 
katında yer alırken yatak odası, çalışma odası ve oyun odası gibi daha 
özel alanlar üst katlarda kurgulandı.
Geniş açıklıklar sayesinde iç ve dış mekan sınırlarının ortadan kalktığı 
bahçe katında;  salon, ev sahiplerinin sergileme alanı olarak kullanacağı 
bölümle bir arada tasarlandı. Kullanıcıların birlikte vakit geçirmesine 
fırsat veren fonksiyonların yer aldığı bu katta, terasa açılan mutfak kış 
bahçesiyle desteklendi. Personel odası da, yine ortak kullanımın yoğun 
olduğu bahçe katında düşünüldü.
Mahremiyet faktörünün göz önünde bulundurularak ilgili fonksiyonların 

Located in Sarıyer, the northernmost district on the European 
side of İstanbul, Zekeriyaköy House is designed as a private 
family house by escapefromsofa in 2019. Inside, the project 
comprises three storeys divided into private and shared spaces. 
The ground level, which is intended for the common activities of 
the inhabitants, holds the living room, kitchen and winter garden 
when the upper floors feature a workroom, a playroom and four 
bedrooms.
Blurred the lines between interior and exterior by large windows, 
the living room on ground level is organized with a place which is 
used as a display area by clients. The ground level is dedicated to 
shared family space. The kitchen with terrace is linked to the winter 
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kat kat ayrıldığı projede, çocuk odaları ve oyun alanları ile misafir odası 
üst katta yer aldı. Çamaşır odası gibi konut içi hizmet birimlerinin 
bulunduğu bu katta, banyolar çocuk ve misafir odaları için ayrı ayrı 
planlandı. Ebeveyn kullanımının hakim olduğu çatı katında; yatak 
odası ve banyonun yanı sıra çatı terasına açılan çalışma odası birlikte 
düşünüldü. 
Renk paleti olarak gri tonlarının sıklıkla kullanıldığı yaşam alanında, 
canlı tonlar tamamlayıcı olarak kullanıldı. Projede, ağırlıklı olarak 
escapefromsofa tarafından tasarlanan mobilyalar tercih edildi. Salon 
ve mutfakta yer alan escapefromsofa imzalı depolama ve sergileme 
üniteleri, oturma elemanları ve sehpalarının yanı sıra Fendi ve Minotti 
marka mobilyalar ve Tomas Atelier imzalı aydınlatmalar kullanıldı.

garden. Staff room is also planned on ground level.
Offering intimacy for the inhabitants, the private rooms are 
arranged on upper levels.  Two children’s rooms, a guest room and 
a playroom are planned above the ground level. The laundry room 
and two bathrooms for both children and guests are also organized 
on this level. The top level which is mainly used by parents, holds a 
master bedroom, a bathroom and a workroom with a roof terrace.
Grey colour palette is frequently used throughout the project 
and completed with vibrant tones. Designed by escapefromsofa, 
storage and display units, seatings and tables are mainly used with 
Fendi and Minotti furnitures and also Tomas Atelier lightings in the 
project.
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DOĞAL TAŞ / NATURAL STONE:

İÇ MEKAN VE KIŞ BAHÇESİ ZEMİNLERİ / 
INTERIOR AND WINTER GARDEN FLOORINGS
MERMER / MARBLE
OCAK / QUARRY
İZMİR

MUTFAK VE BANYO TEZGAHLARI / 
KITCHEN AND BATHROOM COUNTERTOPS
MERMER / MARBLE
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CREDITS
Interior Design: escapefromsofa
Design Team: Mahmut Kefeli, İrem Başer, Kerem Erçin
Main Contractor: escapefromsofa
Application Project: escapefromsofa
Total Construction Area: 500 m²
Project Date: 2019
Building Date: 2019
Project Location: Sarıyer, Istanbul
Photographs: İbrahim Özbunar

KÜNYE
İç Mimari Tasarım: escapefromsofa

Tasarım Ekibi: Mahmut Kefeli, İrem Başer, Kerem Erçin
Ana Yüklenici: escapefromsofa

Uygulama Projesi: escapefromsofa
Toplam İnşaat Alanı: 500 m²

Proje Tarihi: 2019
Yapım Tarihi: 2019

Proje Yeri: Sarıyer, İstanbul
Fotoğraflar: İbrahim Özbunar

Zemin Kat Planı / Ground Floor Plan
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AŞHAN MERKEZ OFİS 
AŞHAN HEAD OFFICE

Gönye Proje Tasarım 
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İstanbul Maslak’ta bulunan dikdörtgen planlamaya sahip tek katlı 
yönetim ofisi, Aşhan Yemek şirketinin genel merkezi olarak Gönye 
Proje Tasarım tarafından tasarlandı. Proje, ofislerini İstanbul’un 
daha merkezi bir konumuna taşımak isteyen şirket yöneticilerinin, 
çalışma arkadaşları ile birlikte iş yaşamını daha keyifli ve verimli 
hale getirecek bir ofis düşüncesine odaklanıyor. Şirket sahiplerinin 
özel misafirlerini ağırlayabilecekleri VIP alanların da tasarlandığı 
ofiste, konfor ve gün ışığından maksimum seviyede yararlanmak,  
tasarım sürecinin önemli kriteri olarak öne çıkıyor. Bu noktada 
ofisin karşılama alanına planlama olarak açı verilmesi, sirkülasyon 
alanlarının ve ofis merkezinde bulunan çalışma alanlarının 
olabildiğinde gün ışığı almasını sağlıyor. VIP alanı ile çalışma alanları, 
ahşap dikmeli şeffaf bir cam seperatör tasarımı ile birbirinden 
ayrılırken ekibin dinlenme ve serbest çalışma alanı olarak da 
düşünülen bu bar alanı, aynı zamanda iki mekanı şeffaf bir şekilde 
birbirinden ayırıyor.
Projede, zeminde kullanılan mat yüzeyli koyu renk doğal taş, 
zeminde yer yer lamine ahşap parke ile duvarlarda koyu cilalı meşe 
kaplama ve özel dokulardaki duvar kağıtları ile bir kombinasyon 
oluşturmuş. Koyu rengin etkisini zeminde ve duvarda kullanılan özel 
aydınlatmalar vurgularken yer yer kullanılan gizli aydınlatmalı ve özel 
damarlı açık renk doğal taş malzemeler ile sakin ve uyumlu bir ofis 
ortamı sağlanmış.
Çalışma ortamının ferah olmasını sağlayan yüksekliği kullanmak 
amacıyla tüm mekanik tesisatlar sirkülasyon alanlarında çözülmüş. 
Yönetici odalarındaki ahşap tavan tasarımı, duvardaki kaplamalarla 
buluşturularak bu sayede mekanik tesisatlarının geçişleri için daha 
geniş bir alan oluşturulmuş. 
Açık ofis alanlarında kullanılan ve aynı zamanda firmanın kurumsal 
rengi olan turuncu renk ile de daha enerjik bir atmosfer yaratılması 
hedeflenmiş.

The one-storied management office with a rectangular planning in 
Istanbul Maslak was designed by Gönye Project Design to be used as 
the headquarters of the company. The management of the company, 
who wanted to move their offices to a more centralized location in 
Istanbul, aimed to work in an office that will make business life more 
enjoyable and productive with their colleagues. Comfort and maximum 
use of daylight were the important criteria of the design process in the 
Office Project which includes VIP zones where the company owners 
can host their special guests. At this point, the reception area at the 
entrance of the office is positioned at an angle in the planning and it is 
aimed to reach the maximum level of daylight to the circulation areas 
and the working areas in the middle of the office. While the VIP zone 
and work areas are separated from each other by a transparent glass 
separator design with wooden poles,  this bar area, which was designed 
as a resting and freelance working zone for the staff also transparently 
separated the two spaces.
The dark natural stone with a matt surface used on the floor in the 
Project was combined with laminated wooden parquet and also it 
combined with dark-polished wooden coating and wallpapers with 
a special texture on the walls. While the special lightings used on the 
floor and the wall emphasizing the effect of the dark color, a calm and 
harmonious work environment was provided with use of lighted and 
special veined light colored natural stone materials.
 All mechanical installations were planned in the circulation areas in 
order to use the height that makes the working environment spacious. 
The wooden ceiling design in the executive rooms was combined 
with the wall coverings, thereby creating a wider area for mechanical 
installations.
It was aimed to create a more energetic atmosphere with the effect of 
orange color, which is the corporate color of the company used in open 
office spaces
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DOĞAL TAŞ / NATURAL STONE:

VIP OFİS, DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI / 
VIP OFFICE WALL AND FLOOR COVERINGS
PARLAK TİTANYUM CİLALI MERMER / 
BRIGHT TITANIUM POLISHED MARBLE

YÖNETİCİ ODALARI KAPLAMALARI / 
MANAGER ROOM COVERINGS
PARLAK CİLALI MERMER / 
BRIGHT POLISHED MARBLE

RESEPSİYON BANKOSU / RECEPTION COUNTER
MAT CİLALI MERMER / MATTE POLISHED MARBLE
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VANELLA EVİ
CASA VANELLA

Orma Architettura
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Casamaccioli köyüne bakan, Korsika’nın merkezinde konumlanan 
ve doğal peyzajın bir parçası olan Vanella Evi, Monte Cinto, Paglia 
Orba ve Cima a i Mori dağlarının ortasında yer alan bir konuk evi. 
Tasarımda misafir yatak odalarının bulunduğu hacmin uzantısı 
olan ve yemek odası, dinlenme alanı gibi mekanları içeren ortak 
alanlar oluşturmak ve bu alanları ana kütleden kopartarak 
bölgedeki diğer yapılar ve sıradağlara karşı arazinin arka kısmına 
yerleştirmek amaçlanmış. Ortak hacimler arazinin merkezindeki 
konuk evi olan “Casone” nin arka tarafında konumlandırılmış. 
Bu uygulamada arazinin özelliklerini vurgulamak ve bölgeye kök 
salmak düşüncelerinden ilham alınmış.
Batı ışığıyla aydınlatılan Vanella Evi, yılın her zamanı eşsiz bir gün 
batımı manzarasına ev sahipliği yapıyor. Granit ve şistten inşa 
edilmiş duvarlar çevresindeki kestane ağaçlarının görüntüsüyle bir 
harmoni yaratıyor. Heybetli kestane ağaçları, kışın silüetleri ortaya 

Overlooking the village of Casamaccioli, “A Casa Vanella” is a guests 
house which is part of a natural landscape in the heart of Corsica, in 
font of three major summits, Monte Cinto, the Paglia Orba, and Cima 
a i Mori.
The program aimed at creating common spaces, a dining room, chill-
out areas, in extension of the main house which welcomes the guests’ 
bedrooms. The bias was to detach from the house, to place themselves 
in the back of the plot of land against a retaining wall in front of the 
village and the mountains chain. The extension is in the background of 
the “Casone” (family house) which occupies the center of the plot. 
Our reflexion was led by the concern to take root in a site without 
imposing a gesture, but with the will to highlight its specificities.
Illuminated by the western light, A Casa Vanella is in the middle of 
a unique and timeless landscape. Walls made of granite and schist 
tuck the plots composed by chestnuts. These majestic trees dazzle us 
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çıkana kadar mevsimler boyunca göz kamaştırıyor.
Dışarıdan yerleşik bir istinat duvarı gibi algılanan yapı, peyzajı 
çerçeveleyen bir ana bileşene dönüşmüş. Dağların her birine birer 
açıklık yönlendirilerek yapının güneş ışığı ve onu çevreleyen üç 
büyük dağ ile kurduğu ilişkiyi güçlendirmek amaçlanmış. Bu sayede 
gün batımı ışığının yapı üzerindeki etkisi artırılmış.
Sürekli evrim içindeki bu manzara sayesinde içeride ve dışarıda 
olmak üzere iki farklı algı yaratılmak istenmiş. Yapıya dışarıdan 
bakıldığında kalın granit duvarların masif etkisi hissedilse de 
yaklaştıkça duvarların kendini açtığı, ölçülü ve kontrollü bir şekilde 
parçalandığı ve yaratılan açıklıklardan manzara ve ışığın içeri 
alındığı keşfediliyor. 
Projede beton ve doğal taş gibi farklı malzemelerin kullanılmasıyla 
zamansız bir tasarım oluşturmak amaçlanmış. Bu farklı unsurların 
buluşmasıyla arazinin hikayesi anlatılmaya çalışılırken başka 
zamanlar ve bilgi birikimleri de hatırlatılmış. Yapının kolon ve 
lentolarında beton, duvar ve dış mekan zemin kaplamalarında 
doğal taş en doğru şekilde kullanılmış. İçeride kullanılan kireç 
sıvalar teknik elementlerin birleştirilmesi ve gizlenmesini sağlamış.
Mimari, ana bina “Casone” nin,  inorganik bir kütle kurgusundan 
uzaklaşarak araziyle bütünleşmiş bir yapı olarak var olmasına imkan 
tanıyor. Proje, gelenek, manzara ve mimari arasında bir duygu 
geliştirerek zamanda yolculuk etmeyi amaçlıyor.

throughout the seasons until they reveal their silhouettes during winter.
Like an inhabited retaining wall, the building frames the main 
components of the landscape. As a result, three bores are oriented to 
each one of the summits. The building becomes landscape, it becomes 
a place of contemplation, where the sun puts in echo space and 
summits. Every night of the year, the light of the sunset makes these 
places unique.
Through this landscape in constant evolution, we have wanted to create 
a project proposing a duality. A duality inside/outside. A first look at 
the project makes you feel it has no opening; it appears like a thickness 
of granite. Then, as we go along, we discover that this wall is going 
to open itself, to fragment, to enable the view and let the light in, in a 
controlled and measured way.
In a different way, the project is playing with time through the use 
of materials like concrete and stone. Indeed, the meeting of these 
elements enable us to tell a story regarding this site, also remind us of 
another time and know-how. Concrete is used in its truest way forming 
posts and lintels. Stone is used to fill the empty spaces of the structure. 
Inside, the lime plasters integrate and hide the technical elements. 
The architecture tends to integrate the project in order to make it 
disappear in a mineral mass, and lets exist the main building “ Casone”. 
The project intends to travel through time developing an emotion 
between tradition, landscape and architecture.
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VANELLA EVİ GELENEK, 
MANZARA VE MİMARİ 
ARASINDA BİR DUYGU 

GELİŞTİREREK ZAMANDA 
YOLCULUK ETMEYİ 

AMAÇLIYOR.
CASA VANELLA INTENDS 

TO TRAVEL THROUGH 
TIME DEVELOPING AN 

EMOTION BETWEEN 
TRADITION, LANDSCAPE AND 

ARCHITECTURE.
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DOĞAL TAŞ / NATURAL STONE:

DUVARLAR, DIŞ MEKAN ZEMİN 
KAPLAMALARI / WALLS AND EXTERIOR 
FLOORINGS
GRANIT VE ŞIST / GRANITE AND SCHIST
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Plan / Plan

Kesit / Section
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SON LA RESTORAN
SON LA RESTAURANT

Vo Trong Nghia (VTN) Architects
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Vietnam’ın kuzeyinde yer alan Son La bölgesi, el değmemiş ormanları 
ve dağ manzarasıyla hem doğası hem de kültürüyle tanınan bir 
bölge. Bu güçlü kültürel ve doğal zenginliğine rağmen, turistlerin 
şehri tanıması için bir konaklama ve yeme-içme alanı bulunmuyordu. 
750 misafir kapasiteli Son La Restoran, bölgenin potansiyelini ortaya 
çıkarmak için şehir merkezinin yakınında bulunan yeni bir otel 
kompleksinin ilk tesisi olarak tasarlanmış.
Bölgenin zorlu arazi koşulları nedeniyle, uçurum kenarından uzun bir 
yolculukla ulaşılabilen Son La Restoran, yapı malzemeleri ve işçilerin 
taşınmasını zorlaştırmış. Bu gibi sebeplerle proje, işçi maliyeti ve 
uygun fiyatlı yerel malzemeler dahil olmak üzere maksimum yerel 
kaynak kullanımıyla üretilmiş. Yapının ana malzemeleri bu kararla, 
yerel taş ve bambu olarak seçilmiş. 
Yılın belli zamanları yüksek nem ve yoğun yağışlar, geri kalanında ise 
daha sıcak ve kuru havasıyla bilinen muson iklimine adapte olabilmek 

Located in North of Vietnam, Son La province is an ethnic cultural 
area with abundant nature of untouched forests and beautiful 
mountain landscapes. Even with its strong cultural and natural beauty, 
there was no little development or accommodation for tourists to 
recognize the city as a destination. Son La restaurant which has a 
capacity of 750 guests is the first facility of a new hotel complex 
located near by the city center to expose this potential.
Due to difficult terrain, Son La is only accessible from Hanoi by a long 
trip along precarious cliff roads. The accessibility makes transportation 
of building materials and work forces difficult. Thus, the project 
maximized use of local resources including workers and affordable 
local materials. With this situation, local bamboo and stonework was 
selected to be the main materials of the building.
To adopt to the tropical monsoon climate which is in the wet season is 
hot with high humidity and strong rains and a more temperate but still 
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için, yapı 8 ayrı doğal taş bina ve açık havada konumlanan bir 
yemek salonundan oluşuyor. Doğal taş binalar, açık havadaki yemek 
salonuna farklı noktalardan giriş ve çerçevelenmiş bir manzara 
sunuyor. Çatıdaki binaların ve ağaçların farklı kotlara yerleşen 
yükseklikleri, dışarıdan bakıldığında dikey bir peyzaj görüntüsü 
yaratıyor. Bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki yerel taşlarla inşa 
edilen duvarlar, bölgeye dokusal bir karakter katmanın yanında onu 
çevreleyen dağlarla ilişki kuruyor. 
Yemek salonunun çatısı, 8 metre uzunluğundaki “luong” adındaki 
yerel bambulardan inşa edilmiş. Yerel bambular, Vietnam’ın 
geleneksel yöntemleriyle inşaya hazır hale getirildikten sonra çivi 
ve iplerle birleştirilmiş. Yapıya etkiyen kesme yükleri, taş binalara 
bağlanan 10 katmanlı çapraz bambu kirişlerle desteklenmiş. 
Bölgedeki çiçek mevsiminin gelişini kutlamak ve konutlar için cazip 
bir atmosfer yaratmak için yapıyı çevreleyen manzaraya pek çok 
yerel şeftali ağacı dikilmiş. Son La Restoran projesi, konferans 
salonu ve kafeyi de içeren otel kompleksinin gelecekteki ana girişi 
olarak planlanmış. Restoran ve manzara, hem yerel konutlar hem de 
ziyaretçi turistler için oluşturulan kültür merkezini işaret ediyor. 

hot dry season, the building is composed by 8 separate stone buildings 
and a open air bamboo dining hall. The stone buildings provide 
multiple entrances to the dining hall and multiple framed views out 
from the external dining area. The various height of the buildings and 
trees on the roof provide a vertical landscaped view from the outside. 
The locally sourced stone walls produced 10km from the site, provide 
texture and connect with the mountains around.
The roof structure for the dining hall is made by local bamboo called 
“luong” that grows to 8m in height. Local bamboos, after prepared 
for construction by a traditional method in Vietnam, are assembled by 
bamboo dowel nails and rope. Shear loads induced on the structure 
are braced by 10 layered crossed bamboo beams that are connected 
to the stone buildings.
Hundreds of local peach trees are planted in the surrounding 
landscape to celebrate the flower seasons and to be attractive for the 
guests. This project is located as the future entrance for a sustainable 
hotel complex which will include a conference hall and café. The 
restaurant and the landscape foretell the cultural center for both local 
residences and future tourists.
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DOĞAL TAŞ / NATURAL STONE:

CEPHE / FACADE 
YEREL DOĞAL TAŞ /  LOCAL NATURAL STONE 
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PATI BLAU EVİ
PATI BLAU HOUSE 

Fran Silvestre Arquitectos
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Büyük bir şehre yakın olması ve yerel kültüre bağlı yaşamanın 
sunduğu avantajlarla dolu bir bölgede, Valensiya’da yer alan Pati 
Blau Fran Silvestre Arquitectos tarafından tasarlanmış.
Çiftlik evlerinin bir kısmı İberya kökenli olmasına rağmen, 
bu yerleşimler Ribera Alta’daki nüfusunun yoğunlaştığı İslam 
döneminde kurulmuş. Zamanla bu nüfus merkezleri, büyük şehre 
basit bir şekilde ve kıskanılacak bir yaşam kalitesiyle bağlanan 
yerler haline gelmiş. Büyük bir şehrin yakınlığının sunduğu tüm 
güzellikler ve bölgenin kültürüne bağlı yaşamın tüm avantajları ile 
birlikte…
Pati Blau projesi de bu tipolojinin bir yorumu olarak ortaya 
çıkmış. Arsanın yapısı, tesis çalışanları, bir spor salonu ve depolama 
alanları ile düzenli bir avlunun ana hatlarını çizerek düzenlenmiş.

Located in Valencia, in an area full of the advantages of being close to a 
big city and living connected to local culture, the Pati Blau project was 
designed by Fran Silvestre Arquitectos. It was in the Muslim era when 
the so-called farmhouses were concentrating the population of the 
Ribera Alta, although some of these settlements had an Iberian origin. 
Over time these population centers have become places connected to 
the big city in a simple way and with an enviable quality of life. 
The project emerges as an interpretation of this typology. The delicious 
bankruptcies of the plot are regularized with the servants of the 
facilities, a gymnasium and storage pieces, drawing the outline of a 
regular patio. In this way it is possible to understand the ground floor as 
a continuum with the garden and the pool from where you can enjoy 
the favorable climate in this population.
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katının sürekliliği algılanabiliyor ve bu bölgedeki elverişli iklimin tadı 
çıkarılabiliyor. Üst katta, evin alt katından farklı olarak mahremiyeti 
sağlamak için mümkün olduğunca opak bir pencere düzeni arayan 
özel alanlar düzenlenmiş. Yapının cephesini yapısal çevre ile uyumlu 
hale getirmeyi hedefleyen tasarımcılar bu problemin çözümü için 
evin garaj bölümünü kullanmışlar. 
Alejandro de la Sota ve Aires Mateus’un projelerinden esinlenilen 
yapıda halihazırda inşa edilmiş olan tek yan cephenin yükseklik 
referansları bir noktada birleştirilen iki açıklıkla korunmuş. 

On the upper floor the private areas are arranged, separating from 
the lower level of the house and looking for a fenestration system 
as opaque as possible to maintain privacy. The facade had to be 
continuous to give a coherent reading to the urban front, the garage 
part helps to solve this question. Always fascinated by the point 
of coincidence on the Alejandro de la Sota façade in Tarragona or 
countless projects in the work of Aires Mateus, the elevation is resolved 
with two holes joined at one point, maintaining the height references of 
the only lateral façade. currently built.
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DOĞAL TAŞ / NATURAL STONE:

ZEMİN KAPLAMA, BANYOLAR VE MUTFAK /  
FLOOR COVERING, BATHROOMS AND 
KITCHEN
BEYAZ MERMER / WHITE MARBLE
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DOĞAL TAŞ TASARIM TRENDLERI
TRENDS IN NATURAL STONE DESIGN

İnsanoğlunun yaşanmışlık izlerini ebediyen içinde saklayan doğal taş, 
dayanıklı ve sürdürülebilir olması nedeniyle süreç içinde mimarinin 
en temel yapı malzemelerinden biri oldu. Teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte hayatımıza farklı şekillerde girmeye devam ederken günümüz 
tasarımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
2021 yılının tasarım dünyasına getireceği yenilikleri sorguladığımız 
ve Covid-19 pandemisiyle birlikte hijyen faktörünün öncelikli hale şu 
günlerde, yeni yılda doğal taş tasarım trendlerinin ne yöne evrileceğini, 
hangi kullanım alanlarında daha çok kullanılacağını, karakteristik renkleri 
ve dokularıyla hangi doğal taş çeşitlerinin daha çok tercih edileceğini 
mimarlara, iç mimarlara ve endüstri ürünleri tasarımcılarına sorduk.

Natural stone harbors humanity’s journey within its infiniteness. It has 
become one of the most basic building materials of architecture due to 
its durability and sustainability. There isn’t an aspect of our lives that it 
hasn’t touched thanks to advances in technology. Designers can’t live 
without it either. 
We are curious about what 2021 has got in store for the design world. 
Covid-19 has made all of us more conscious of hygiene. We’ve turned 
the mike over to architects, interior designers and industrial designers. 
We want to know what they think: What will be trending this year in 
natural stone? Where are we going to see it used more? What colors, 
textures and types of stone might people go for? 

Begüm Çelebi
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Doğal taşın önemli özelliklerinden biri, duvarlarda belli bir kalınlığın 
üstünde kullanıldığında iyi bir ısı yalıtım unsuru olarak çalışması. 
Gündüz bünyesinde biriktirdiği ısıyı, gece binanın iç mekanlarına 
sirayet ettirmesi. Aynı şekilde gece serinliğini de gündüz sıcaklığına 
katması. Örneğin Kuzey Ege gibi gece ve gündüz sıcaklık farklarının 
fazla olabildiği bir coğrafyada giderek daha fazla örneğini gördüğümüz 
doğal taş duvarlı evlerin, malzemenin bu özelliğinden yararlanmak 
için uygun bir ortam sunduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda, 
doğal taşın çeper duvarlarında dolgu veya kaplama olarak kullanılma 
arzusunun, yüzyıllardır olduğu gibi bu yıl da süreceğini düşünüyorum. 
Elbette bölge iklim ve coğrafyasına, aynı zamanda da yöre mimarisine 
uygun bir seçim yapabilmek için imkan varsa inşa faaliyetinin süreceği 
arsa üzerindeki yıkıntılardan, yoksa da yöredeki taş ocaklarından 
doğru doğal taşı seçebilmek önemli. Tabii ki, taş ocağı alanlarının 
rehabilitasyonunun gerekliliğini de akıldan çıkarmadan… 
Kırsalda ev yapma arzusunun özellikle arttığı bu dönemde, doğal 
taşı duvar dolgusu ve cephe kaplaması olarak sık sık göreceğiz. 
Doğallık arayışı, iklim krizinin derinleştiği ve buna koşut olarak da 
sürdürülebilirlik kavramının mimari konjonktürde önem kazandığı 
2000’lerin başından beri mimari uygulamalarda etkisini günden 
güne daha fazla hissettiriyor. Pandeminin bu etkinliği arttırdığı ve 
doğal olana yönelim sürecini hızlandırdığı da bir gerçek. Uzaktan 
çalışmanın hayatlarımıza girişi ile de örtüşen bu durumun, doğaya, 
doğal malzemeye ve elbette doğal taşa olan talebi artıracağını 
düşünüyorum.

Natural stone as a very important trait: When you make thick 
enough walls out of it, it makes a fabulous thermal insulator. 
Whatever heat it traps throughout the day can warm a building at 
night. Likewise, whatever frigidity it absorbs at night can soothe the 
heat of the day. Turkey’s Northern Aegean is a prime example of 
this: Sweltering days, freezing nights. You can see tones of natural 
stone homes everywhere you look there. Why? Because the climate 
is ideal for what the material has to offer, I think. I therefore feel that 
we’re likely to see more people opting for stone as a filler or liner on 
exterior walls this year, which is anything but new.
If you have the ability to choose local materials, then you should 
do so. That is, choosing stone that be it from a nearby quarry 
or an old lot suits the local climate, local geography and local 
architecture. Of course, you also have to be mindful of quarry 
rehabilitation. All things considered, lots of people are keen on 
building themselves a home out in the country. You’re therefore 
likely to see more stone walls and stone façades. Since 2000, 
architecture impacted by the ever-depending climate crisis has 
focused on going green and sustainability. Architects feel the 
pressure of this. The Covid-19 pandemic has added to that, if not 
pushed people even faster to go green. Couple that with the fact 
that many of us are now working from home…I think that this 
situation, which coincides with the introduction of remote working 
into our lives, will increase the demand for nature, natural materials 
and natural stone.

“KIRSALDA EV YAPMA ARZUSUNUN ÖZELLIKLE 
ARTTIĞI BU DÖNEMDE, DOĞAL TAŞI DUVAR 
DOLGUSU VE CEPHE KAPLAMASI OLARAK SIK 
SIK GÖRECEĞIZ.” 
“LOTS OF PEOPLE ARE KEEN ON BUILDING 
THEMSELVES A HOME OUT IN THE COUNTRY. WE’RE 
LIKELY TO SEE MORE STONE WALLS AND FAÇADES”

Ali Derya Dostoğlu
Mimar / Architect
Studio Per Se
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Doğal taş konusunun başlı başına çok geniş ve uçsuz bucaksız bir 
dünya olduğunu düşünüyorum. İnsanlığın gelişiminden bu yana 
gerek yapı elemanı gerek ev gereçleri olarak hayatımızda hep ön 
planda oldu. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte de yerini çok daha 
güncel malzemelere bırakarak hayatımızda farklı şekillerde yer 
almaya devam etti, bundan sonra da devam edecek. Teknolojinin 
baş döndürücü bir hızla ilerlediği bu dönemde, dekorasyon elemanı 
olarak kullanılan taş malzemelerin de tam tersine olabildiğince 
doğal, üzerinde işlem yapılmamış, yapılsa bile doğal görüntüsünü 
bozmayan işlemler ile artarak kullanılacağını düşünüyorum.
Bana göre doğal taş malzemeye aksesuar olarak daha sık 
rastlayacağız. Örnek vermek gerekirse, eskiden havan, kase, 
şamdan olarak sık sık karşımıza çıkan doğal taş ürünler, süreç içinde 
yerini daha endüstriyel malzemeden yapılmış örneklerine bıraktı 
ancak önümüzdeki yıllarda hayatımıza yoğun bir şekilde tekrar 
gireceği kanısındayım.
Hepimizin yaşayıp deneyimlediği pandemi süreci, birçok konuyu 
tekrar tekrar sorgulamamıza neden oldu. Bu nedenle bizlerin biraz 
daha basit hayatlara yönelmemizi sağlayacağını ve bununla beraber 
kullandığımız ürünlerin de bu süreçte sadeleşeceği ve basitleşeceği 
fikrindeyim. Özet olarak doğal taş yeni yılda en doğal ve en az el 
değmiş halleriyle artarak kullanılacak.

I think the subject of natural stone is a very large and endless world in 
itself. Since the development of humanity, it has always been at the 
forefront of our lives both as a building element and as household 
appliances. With the advancement of technology, it left its place to 
much more up-to-date materials and continued to take place in our 
lives in different ways, and it will continue from now on. In this period 
when technology is advancing at a dizzying speed, I think that the stone 
materials used as decoration elements will be used increasingly, on the 
contrary, with processes that are as natural as possible, that have not 
been processed, and that do not spoil their natural appearance.
In my opinion, we will come across natural stone materials more 
often as accessories. For example, natural stone products, which were 
frequently encountered in the past as mortars, bowls, and candlesticks, 
left their place to samples made of more industrial materials in the 
process, but I believe that they will enter our lives intensely in the 
coming years.
The pandemic process we all go through has caused us to question 
many issues over and over again. For this reason, I think that it 
will enable us to head towards simpler lives and that the products 
we use will simplify in this process. In summary, natural stone will 
be increasingly used in the new year in its most natural and least 
touched form.

“DOĞAL TAŞ YENI YILDA, EN DOĞAL VE EN AZ EL 
DEĞMIŞ HALIYLE DAHA SIK KULLANILACAK.”
“MORE PEOPLE ARE GOING TO USE NATURAL STONE 
AT ITS PUREST AND LEAST PROCESSED…”

Hakan Habif
Mimar / Architect
Habif Mimarlık
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İçinden geçmekte olduğumuz zorlu pandemi dönemi, insanların 
mekanlara ve özellikle kendi ofis alanlarına dönüşmüş olan evlerine 
bakış açılarını ve algılayış biçimlerini değiştirdi. Kendi evlerimizin 
içerisinde bir yandan iş hayatımıza konsantre olabileceğimiz kaçış 
alanları ararken bir yandan da çalışma hayatı dışındaki yaşantımız 
için aynı mekan içerisinde huzur, güven ve sakinlik gibi kavramlara 
ihtiyaç duyuyoruz. İşte tam bu noktada, insanın doğaya ve doğal 
olana duyduğu yakınlık, bu yakınlığın sağladığı rahatlık, tarih boyunca 
evrimsel çalışmaların temelini oluştururken içinden geçtiğimiz bu 
dönem, insanoğlunun biyofili kavramını evine taşımayı arzu ettiği bir 
sürece dönüştü. Bu düşüncelerin ışığında, 2021 yılında doğal taşın, 
adı üstünde doğanın bir parçası ve sürdürülebilir olmasından dolayı 
hem yaşam alanlarında hem de sosyal ve ticari mekanlarda daha sık 
kullanılacağına inanıyoruz. Aynı şekilde hijyen koşullarını maksimumda 
sağlayan ve bunun yanında fiziksel olarak özellikle evlerin içindeki diğer 
objeler ve renklerle uyum sağlayabilecek doğal tonlarda dingin taşlarla 
birlikte, eski mekanlara yeni nefesler sağlayabilecek sıra dışı taşların da 
daha fazla ilgi göreceği kanaatindeyiz.   
Genel olarak gerek mahrem ve sosyal gerek çalışma hayatımıza dair 
yaşantımızla ilgili farkındalığımızın daha da fazla yükseleceği bu 
önümüzdeki dönemde, doğal taşın şömine, duvar kaplaması gibi 
dekoratif ve seyredilen bir öge olma halinin, çok daha dokunulabilir 
elemanlarla gündelik kullanıma doğru evrileceğini düşünüyoruz. Bu, 
sadece misafir geldiğinde kullanılan büyük bir mermer yemek masası 
fikrinden çıkıp her gün dokunduğumuz çalışma masamız ya da belki 
de yanımızda taşıyabileceğimiz küçük kişisel objelere kadar hayal 
edebileceğimiz bir yelpaze...
Son yıllarda doğaya verdiğimiz tahribatın farkına varmamız, yüzümüzü 
doğaya dönmemize zemin hazırladı. Hepimizin zaman zaman tecrübe 
ettiği üzere doğanın kendisi, insanın hayata tutunma iradesi ve 
beraberinde üretmesi lehine motivasyon sağlar. Edward O. Wilson’ın 
tanımına göre yukarıda da bahsettiğimiz biyofili kavramı, “yaşayan 
organizmalar ile çevrili olmanın getirdiği zengin ve doğal hazdır”. Daha 
da öncesinde Antik Yunan filozofu Aristoteles, “doğa sevgisi” terimini “iş 
birliği” anlamında kullanmaktadır. Doğayı ve doğanın bize sağladıklarını 
artık çift taraflı bir fayda zihniyeti ile değerlendirme zamanı. 
Sürdürülebilirlik, asıl şimdi gündemimizi işgal edecek ve etmeli. Bizce 
doğal taş; yeni yılda tüm erişilebilirliği ile insanın hem beden hem zihin 
sağlığı için ihtiyaç duyduğu ortamın vazgeçilmezlerinden biri olacak.

The pandemic has been difficult on all of us. It has radically 
altered how we look at spaces and especially our own homes, 
which for many of us have also become our offices. On that 
note, many of us are seeking a corner where we can shut the 
door and work in peace. We also need spaces beyond that 
where we can simply live and that calm us down make us feel 
at ease. This is where our need to feel close to nature enters the 
picture. Nature offers us that sense of calm. It is the backbone 
of our evolution. We are right now in the middle of a period 
where we want to bring biophillia into the home. In the light 
of these thoughts, we believe that natural stone will be used 
more frequently in both living spaces and social and commercial 
spaces in 2021, as it is a part of nature and sustainable. 
Likewise, we believe that extraordinary stones that can provide 
new breaths to old spaces will attract more attention, along with 
calm stones in natural shades that provide hygiene conditions to 
the maximum and physically harmonize with other objects and 
colors in the houses. The period to come is going to see people 
become more conscious of need to strike a balance between 
our private, social and work lives. We therefore sense that 
natural stone is going to evolve as a more decorative and tactile, 
everyday element, e.g. as fireplaces, wall lining. We’re not 
talking about that massive marble dinner table for guests only 
either. We mean imagining everyday items: Work desks, small 
personal items, you name it.
The realization of the damage we have given to nature in recent 
years has paved the way for us to turn our face to nature. As we 
all experience from time to time, nature itself provides motivation 
in favor of the human will to hold on to life and to produce with 
it. According to the definition of Edward O. Wilson, the concept 
of biophile, which we mentioned above, is “the rich and natural 
pleasure of being surrounded by living organisms”. Earlier, the 
ancient Greek philosopher Aristotle used the term “love of 
nature” to mean “cooperation”. It is time to evaluate nature and 
what nature provides us with a double-sided benefit mentality. 
Sustainability will and should occupy our agenda now. In our 
opinion, natural stone; with all its accessibility in the new year, it 
will be one of the indispensable parts of the environment that a 
person needs for both body and mental health.

“DOĞAL TAŞ, INSANIN HEM BEDEN HEM ZIHIN 
SAĞLIĞI IÇIN IHTIYAÇ DUYDUĞU ORTAMIN 
VAZGEÇILMEZLERINDEN BIRI OLACAK”.
“NATURAL STONE IS GOING TO ESSENTIAL FOR BOTH 
THE BODY AND THE MIND”

Zeynep Akten
Mimar / Architect

Tuba Şehitoğlu
Mimar / Architect
GIGoffice
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Günümüzde, özellikle pandemi ile birlikte yaşadığımız ve birçok 
konuyu yeniden ele aldığımız bu süreç; değerini atladıklarımızı, 
unuttuklarımızı veya gözden kaçırdıklarımızı tekrar keşfetmemize 
olanak sağladı. Tarihin en eski çağlarından beri doğada organik halde 
varlığını sürdürmekte olan doğal taş da bunlardan biri. Tarih boyunca 
çeşitli özellikleri ile birçok farklı amaçla kullanılarak rüştünü ispatlamış 
olan bu malzeme, her ne kadar sanayi devriminden sonra geliştirilen 
muadil malzemeler ile kıyaslansa da özellikle prestijin, eşsizliğin ve 
zamansızlığın arandığı mekanlarda tercih önceliğinde ve tahtını hala 
korumakta.
Son yıllarda, nitelikli yapı üretimindeki doğal taş kullanımının 
artışına ek olarak mobilya, ev dekorasyonu, kişisel aksesuarlar gibi 
endüstriyel tasarım ürünlerinde; tasarıma elverişliliği, dayanıklılığı, 
hijyenikliği, yüzey çeşitliliği, esnekliği, ebatlanabilirliği ve yerel 
çeşitliliği sebebiyle tercih edilmesi, kullanıcıların bu malzeme ile olan 
etkileşiminin artarak günlük hayatlarının vazgeçilmezlerinden biri 
haline gelmesini sağladı.
Evlerde daha çok vakit geçirmeye başladığımız bugünlerde, 
kullanıcıların ve tasarımcıların yaşam alanlarında doğal olan ile 
ilişki kurma ve nitelikli bir mekan yaratma isteği, ahşap gibi doğal 
malzemelerin yanında doğal taşı tercih etmelerine neden olacaktır. 
Bu yıl özellikle farklı yüzey seçenekleri ile organik formlu, eşsiz 
desenlere ve renklere sahip birçok yerli doğal taşı, iç mekanlardaki 
zemin kaplamalarında, mobilyalarda, endüstriyel ürün tasarımlarında 
ve heykelsi formlardaki aksesuarlarda daha çok kullanacağız.

These days that we live with the pandemic made us re-evaluate 
virtually everything. It has also offered us the opportunity to 
re-discover all that we’ve underappreciated, overlooked, and 
forgotten. One such a re-discovery is natural stone, which –
ironically- has been with us since the dawn of time.
For as long as we have been around, we have exploited stone for 
all sorts of purposes. It has proven how mature it is, no doubt. No 
material that we have invented since the industrial revolution can 
ever stand up to the air of prestige, individuality and agelessness 
that it can offer a space. Now, in the quest for quality, people 
are incorporating it into buildings more than ever. You see it in 
industrial design products like furniture, house décor, personal 
accessories. You see people choosing it, because it is versatile, 
durable, hygienic, scalable and because it comes in a wide range of 
surfaces and local varieties. You see more people interacting with 
it, to the point it has become an essential part of our lives.
We are now spending more time at home than perhaps we ever 
have. You’re thus going to find designers want to deepen their 
relationship with all things natural and to come up with superior 
spaces using wood and of course stone. The year ahead will see 
people turn to stone to line their floors with, to design industrial 
products with, and to create sculpture-esque accessories out of. 
They will want local stone, both because it has an organic feel 
about it, and because it comes in array of surfaces, patterns, and 
colors. 

“DOĞAL TAŞI, IÇ MEKAN ZEMIN 
KAPLAMALARINDA, ENDÜSTRIYEL 
ÜRÜN TASARIMLARINDA VE 
HEYKELSI FORMLARDAKI AKSESUARLARDA BU 
YIL DAHA ÇOK KULLANACAĞIZ.”
“WE’RE GOING TO USE NATURAL STONE MORE 
TO LINE FLOORS WITH, TO DESIGN INDUSTRIAL 
PRODUCTS WITH AND TO CREATE SCULPTURE-
ESQUE ACCESSORIES OUT OF THIS YEAR.”

Büşra Koçak
Mimar / Architect
TheCATwork
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Pandemi ve iklim değişiklikleri nedeniyle doğayla olan bağımıza 
dair farkındalığın arttığı bugünlerde, yüzümüzü daha çok doğaya 
döneceğimizi ve seçimlerimizi yaparken de tercihimizi doğal olandan 
yana kullanacağımızı düşünüyoruz. Teknolojiyle bu kadar iç içeyken 
yapaylıktan uzaklaşmak adına doğalın sıcaklığı ve samimi hissiyatı, 
tercihlerimizde bizi fazlasıyla etkileyecek. Bu anlamda olabildiğince 
ham ve herhangi bir işlem görmemiş veya görmemiş gibi duran doğal 
taşların öne çıkacağı kanısındayız. 
Projelerimizde herhangi bir malzeme, genel olarak kullanım biçimi, 
hikayeye ve konsepte olan katkısıyla anlam kazanıyor. Bu noktada 
doğal taş da, vurgulamak istediğimiz bir düşünceyi ifade etmek için 
kullandığımız araçlardan biri. Örnek verecek olursak yakın zamanda 
Bişkek’te tamamladığımız projede hikayesi nedeniyle doğal taş 
kullandık. Bişkek’in en yüksek binasının en üst katında tasarladığımız 
bu çağdaş Uzak Doğu restoranı, Tanrı Dağları ile çevrili, muhteşem 
manzaraya sahip bir mekan. Büyüleyici konumu ve yarattığı 
hissiyat nedeniyle, tasarımı adeta şehre tepeden bakan bir kayanın 
üzerindeki tapınak gibi konumlandırdık. Detaya inecek olursak, 
Japon kültüründe en yaygın dinlerinden olan Şinto dininin en önemli 
özelliği animizimdir; yani canlı ve cansız varlıklara ruh atfedilir. 
Dağlar, kayalar, rüzgar ya da yağmur; hepsinin bir ruhu vardır. Bizim 
de amacımız bu mekana bir ruh atfetmek oldu. Bunu yaparken de 
doğal malzemeler ve özellikle doğal taşlardan yararlandık. Mekanın 
girişinde sizi karşılayan havada asılı gibi duran kaya parçası ya da 
doğal taştan yapılan karşılama bankosunun hemen arkasında yine 
doğal taş kaplamalı, cam tavana saplanarak göğe doğru yükselen 
sütunlar… Hemen hepsi o mistik ambiyansı vermek amacıyla doğal 
taş ile kurgulanan detaylar. Ek olarak doğal taşı oyarak kaya formu 
verdiğimiz ortak masa ayağının, malzeme olarak doğal taşa nasıl 
anlam kattığımızı anlatan iyi bir örnek olduğunu düşünüyoruz.
Yeni yılda ise doğal taşın ıslak hacimlerin yanı sıra mobilya 
ve aksesuarlarda daha sık karşımıza çıkacağını öngörüyoruz. 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğal ürünlere uygulanan; 
emiciliği azaltan, koruyan ve doğal görünümü bozmayan işlemler 
sayesinde, doğal taş talebinin etkilenmeyeceği, hatta saydığımız 
diğer nedenlerden dolayı daha da artacağı kanısındayız.

Climate change and the pandemic have made us more conscious 
of our bond with nature. We feel that people are going to take 
refuge in it whenever they make a choice. We live in an era where 
technology and we are joined at the hip. The desire to move way 
from artificiality and embrace the warmth of the organic is going to 
play a huge factor in our decision-making. In short, you’re going to 
see natural stone, especially the unprocessed kind, take center stage 
over the coming year.
We only use materials in our projects that add to the story and 
concept of that project in some way. Natural stone happens to be 
one such a material. We use it underscore, if you will, an idea or 
notion that we’re trying to get across. For example, we recently 
made use of stone in a project we were involved in, in Bishkek 
(Kyrgyzstan). It suited the project’s story. We were commissioned 
to design an oriental restaurant for the top floor of the city’s 
tallest building. From it, you can gaze at a stunning view of Tian 
Shan. The location is magical. It mesmerizes you. We designed the 
restaurant such that, you feel as though you’re in a shrine atop 
cliff over looking the city. We took animism (the attribution of a 
soul to inanimate objects and natural phenomena), a notion key to 
Japanese Shintoism, as our point of reference. Everything has a soul: 
Mountains, rocks, the wind, rain…
We wanted to attribute a soul to the restaurant. To do that, we 
exploited natural materials, namely natural stone. When you enter 
the building, you immediately confront a boulder suspended mid air 
and a stone reception desk, behind which are a series of tall columns 
again lined in stone- that crawl their way towards a glass roof. 
Every detail features stone in some aspect to establish an ethereal 
ambiance. To illustrate, the restaurant’s center table is supported 
by piece of stone chiseled into the shape of a boulder. It brings out 
the best in the material. We predict that you’re going to see natural 
stone more in wet areas and in the form of furniture and accessories 
over the coming year. Technical innovations are allowing us to do 
more with natural products, all the while preserving their essence 
and improving absorbency. Hence, you are likely to the demand for 
natural stone to go up rather than drop.

“DOĞAL TAŞ YENI YILDA ISLAK HACIMLERIN 
YANI SIRA MOBILYA VE AKSESUARLARDA DAHA 
SIK KARŞIMIZA ÇIKACAK.”
“WE’RE GOING TO SEE NATURAL STONE MORE IN 
WET AREAS AND IN THE FORM OF FURNITURE AND 
ACCESSORIES”

Nihal Akarsu
İç Mimar / Interior Designer

Canan Tulca
Sanat Yönetmeni / Art Director
Kitchen-ist
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Doğal taş, yerin ruhunu taşıyan izleri ve dokusu ile yeni yılda daha da 
öne çıkacak. Taşın coğrafi ve kalıtımsal özelliklerini gösteren farklı veya 
alışılmamış renk paletlerini barındıran taşlar ile farklı yüzey ve doku 
özellikleri gösterecek şekilde işlenmiş taş plaka veya karoların, teknoloji 
bazlı fabrikasyon üretimin giderek arttığı bu dönemde daha fazla tercih 
edileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda, siyah ve içinde kırmızı, mavi 
ve yeşil renk tonlarının olduğu mermerlerin, boyuna kesimli plaka veya 
bookmatch kullanımlarının öne çıkacağı fikrindeyim.
Bu yıl özellikle az katlı yapılarda enine veya boyuna kesimli mermer 
plakaları cephe kaplamalarında, farklı kesimli ve analog tonlarda 
traverten karoları da zemin döşemelerinde göreceğiz. Ek olarak 
pandemiyle birlikte tüm dünya üzerinde, dezenfeksiyon algısı ve bu 
kavrama bağlı temizleyicilerin kullanımı çok yaygınlaştı. Hem bina ve 
eşya yüzeylerinde hem de kişisel olarak kullandığımız temizleyicilerin 
doğal taşla pek de barışık olduğu söylenemez. Bu nedenle doğal taş 
için yeni kullanım ve temizleme biçimlerinin de önerilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. 

You’re going to see more people choose natural stone for its 
texture and because it’s role as a building’s soul bearer. People 
want stone tiles and plates that reflect the traits of its point of 
origin. They like the variety it offers in terms of surface, finish, 
and color. Technology will accelerate that. I feel that people 
might also lean towards black marble with red, blue and even 
green undertones for stone plates and bookmatches. 
This year is going to see people line low-rise building façades 
with (namely cross-cut) marble plaques. For flooring, they 
might go for travertine tiles (of different cuts) in analog colors. 
The pandemic has caused nearly all of us to be more conscious 
about hygiene, and about what we use to sanitize/disinfect 
things. Unfortunately, the vast majority of commercial cleaning 
products out there regardless of what you use them for aren’t 
meant for natural stone at all. I thus feel that we’re going to not 
only find new functions for stone, but also find better ways of 
taking care of it.

“DOĞAL TAŞ, YERIN RUHUNU TAŞIYAN IZLERI 
VE DOKUSU ILE YENI YILDA DAHA DA ÖNE 
ÇIKACAK.”
“YOU ARE GOING TO SEE MORE PEOPLE CHOOSE 
NATURAL STONE FOR ITS TEXTURE AND BECAUSE 
IT’S ROLE AS A BUILDING’S SOUL BEARER”

Arda Işık
Mimar / Architect
XL Mimarlık+Mühendislik
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Doğal taş, oluşumu gereği eşine az rastlanan bir malzeme. 
Yüzeyindeki her bir farklı oluşum zamanı anlamlandırıyor, aynı 
zamanda tüm bu katmanlar bir bütünün temsiliyetini üstleniyor. 
Heidegger’in mekanı anlamlandırma konusundaki yaklaşımlarını 
incelediğimizde, mekanın duyularla deneyimlenip duygularla 
hissedilebilen bir yer olduğu çıkarımını yapabiliriz. Bu çok zamanlı/
zamansız malzemenin dokularında; duyularımızla deneyimlenmeyi 
bekleyen, kendi niteliğini kullanıcının yaklaşımıyla dışa vurabilen ve 
mekanın ruhunu domine eden bir özelliği olduğunu düşünüyoruz. 
Bu nedenle 2021 yılında, doğal taşın en çok mekanı anlamlandırma 
konusundaki özelliklerinin öne çıkacağı kanısındayız. Mermer, granit 
ve kuvars gibi her bir parçasında farklı dokular sunan, mekanla kolay 
bütünleşebilen ve mekanın poetikasını domine eden taşlar ön planda 
olacak diyebiliriz.
Bağlamla ilişkili olmakla birlikte, yeni yılda doğal taş kullanımı 
projede ana unsur olmaktan daha çok, mekandaki detaylarda 
artacak. Bu detaylar mobilyalarda yer alabileceği gibi, farklı yüzey 
tasarımları ile iç duvar veya zemin kullanımları da mekana öznellik 
katacaktır. 
Covid-19 pandemisiyle birlikte evlerimizde geçirdiğimiz zamanın 
niteliği ve niceliği değişti. Bunun sonucu olarak bizlerin de konut 
mekanından beklentimizin değiştiğini düşünüyoruz. Özellikle bu 
tür projelerde gerek kattığı öznellik gerekse de barındırdığı huzur 
ve dinginlik hissi nedeniyle doğal taşın iç mekandaki kullanımının 
artacağını öngörüyoruz.

Natural stone is a rare material due to its formation. Each different 
formation on its surface makes sense of time, and at the same 
time, all these layers assume the representation of a whole. When 
we examine Heidegger’s approaches to making sense of space, 
we can infer that space is a place that can be experienced and felt 
with emotions. We think that this multi-timeless / timeless material 
is a feature that expects to be experienced with our senses in its 
textures, expressing its own quality with the user’s approach and 
dominating the spirit of the space.
For this reason, we believe that in 2021, the features of natural stone 
in making sense of space will come to the forefront. We can say 
that stones such as marble, granite and quartz that offer different 
textures in each part, that can easily integrate with the space and 
dominate the poetics of the space will be at the forefront.
Although related to the context, the use of natural stone in the 
new year will increase in the details of the space rather than being 
the main element in the project. These details can be included in 
furniture, as well as using interior walls or floors with different 
surface designs will add subjectivity to the space.
With the Covid-19 pandemic, the quality and quantity of the time 
we spend in our homes has changed. As a result, we think that our 
expectations from the housing space have also changed. Especially in 
such projects, we foresee that the use of natural stone in the interior 
will increase due to the subjectivity it adds and the sense of peace 
and tranquility it contains.

“YENI YILDA DOĞAL TAŞ KULLANIMI PROJEDE 
ANA UNSUR OLMAKTAN DAHA ÇOK, MEKANDAKI 
DETAYLARDA ARTACAK.”
“YOU ARE GOING TO SEE MORE PROJECTS THIS YEAR 
THAT FEATURE STONE AS A DETAILING AS OPPOSED 
TO MAIN ELEMENT.” 

Melis Varkal Deligöz
Mimar / Architect

Gökhan Çelikağ
Mimar / Architect
OFİSvesaire
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Zamansız bir malzeme olan doğal taşın bu yıl da sıklıkla 
kullanılacağını düşünüyoruz. Sunduğu karakteristik dokuların içinde 
bulunduğu mekanda yarattığı atmosfer bir yana, pandemiyle birlikte 
sıklıkla tartışılan hijyen konusu doğal malzemeye yönelik tercihlerin 
artmasına zemin hazırlayacak. Öte yandan yeni yılda, doğal taş 
uygulama teknikleri ve bir arada kullanıldığı diğer malzemeler ile olan 
bütünlüğün de öne çıkacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda alışılmış 
mermer desenlerinden uzaklaşılıp daha sakin ve homojen dokuların 
tercih edileceğini söylemek yanlış olmaz.
Kullanım alanı açısından geniş yelpazede karşımıza çıkacağını 
düşünüyoruz. Zaten biz de escapefromsofa olarak hemen her 
alanda kullanıyoruz. Tabii ki, kimi zaman hassasiyet derecesine 
göre doğal taşın cinsini değiştirmemiz gerekebiliyor ancak her alan 
ve fonksiyon için bir doğal taş mevcut, önemli olan da kullanmak 
istememiz. Pandemi süresince hijyen ve doğal malzeme üzerine 
yapılan tartışmalar, pazarlama stratejileriyle birlikte özellikle porselen 
gibi bazı malzemelerin ön plana çıkmasına zemin hazırlayabilir ancak 
ne olursa olsun hiçbir inorganik malzemenin doğal olanın yerini 
tutabileceğini düşünmüyoruz.

Natural stone is a timeless material. We think that it’s going to 
explode in popularity this year. Whatever its finish, it is capable 
of creating an entire and very characteristic atmosphere. The 
pandemic, likewise, has stirred a lot of discussion around the 
issue of hygiene. That, in turn, is drawing people towards natural 
materials. On that note, this year, we think, is going to be all about 
application techniques and combing natural stone with other 
materials. It also looks as though people are going to sway away 
from marble designs in search of textures and finishes that are 
calmer, if not homogenous.
We assume that stone is going to be used in all sorts of ways. We 
ourselves already incorporate it into virtually everything. Of course, 
the kind of stone we use depends on what we’re dealing with. 
Nevertheless, we give it many functions and feature it everywhere. 
What’s important is that we want to do something with it. The 
virus crisis and people’s discussions around cleanliness and organic 
materials might push porcelain and materials like it into the 
spotlight if marketed right. That said, an inorganic medium is no 
replacement for an organic one.

“YENİ YILDA, DOĞAL TAŞ UYGULAMA 
TEKNİKLERİ VE BİR ARADA KULLANILDIĞI 
DİĞER MALZEMELERLE OLAN BÜTÜNLÜK ÖNE 
ÇIKACAK.”
“THE NEW YEAR IS GOING TO BE ALL ABOUT 
NEW APPLICATION TECHNIQUES AND COMBINING 
NATURAL STONE WITH OTHER MATERIALS”

Kerem Erçin
İç Mimar / Interior Designer

İrem Başer
İç Mimar / Interior Designer

Mahmut Kefeli
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı / Industrial Designer
escapefromsofa
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Doğal taş zamansız bir malzeme ancak her malzemede olduğu gibi 
doğal taş kullanımında da yenilikleri, teknoloji ve inovatif düşünce 
belirliyor. Dolayısıyla bu katı malzemenin aldığı şekiller teknolojiyle 
birlikte dönüşüm geçirmeye devam ederken kullanım alanları da 
giderek artıyor. Bu anlamda farklı doğal taş malzeme kullanımını 
önümüzdeki yıllarda daha sık göreceğimizi düşünüyorum.
Çeşitli uygulamalar ve kullanım alanlarına değinecek olursak, ince 
ve esnek taş uygulamalarının monolitik görüntü elde edebilmek 
adına avantajlı olduğunu düşünüyorum. Üstelik esnek oluşu, dairesel 
yüzeylerin kaplanmasına imkan sağlıyor. Ebatlı yani karolajlı olan 
kendinden yapışkanlı doğal taş kaplamalar, yine ince ve esnek taş 
uygulamasıyla benzerlikler gösteriyor. Hafif ve esnek olmasının yanı 
sıra kendi başımıza uygulayabiliyor olmamızı avantajlı buluyorum. 
Kompozit doğal taş paneller ise birbirini tamamlayarak çok daha 
güçlü özelliklere sahio yeni bir malzeme ortaya koydukları için 
bana göre heyecan verici. Ek olarak arkadan aydınlatmalı doğal taş 
paneller, elde edilen yarı şeffaflık sayesinde oldukça hoş bir atmosfer 
ve aydınlatma sunuyor.
Doğal taş kullanılan çift taraflı şöminelerin son yıllarda yükselişe 
geçtiğini görüyoruz. Mekana her yönden görülebilecek şekilde 
yerleştirildiğinde sadece bir şömine olmaktan çıkıp mekanı 
tanımlayan bir öğe haline geliyor.  Üstelik doğal taş paneller 
sayesinde, neredeyse hiç ek yeri olmayan ve zeminden tavana 
bütünlük sunan heykelsi şömineler elde etmek de mümkün.
Doğal taş lavabolar da yine farklı kullanım alanlarına örnek verilebilir. 
Covid-19 pandemisiyle birlikte hijyen konusunun olduğundan daha 
sık konuşulduğu bir dönemdeyiz. Bu anlamda, doğal taş lavaboların, 
hijyen odaklı birtakım uygulamaların geliştirilmesiyle birlikte daha sık 
kullanılacağı kanısındayım.
Benim de çok sevdiğim bir malzeme olan doğal taşı gönül rahatlığıyla 
kullanmaya devam edebilmemiz için taş ocağı madenciliği 
teknolojisini sürdürülebilir hale getirecek devrim niteliğindeki 
inovasyonlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Natural stone is a timeless material, but as in every material, 
innovations, technology and innovative thinking determine the use 
of natural stone. Therefore, while the shapes of this solid material 
continue to transform with the technology, its usage areas are 
gradually increasing. In this sense, I think we will see the use of 
different natural stone materials more frequently in the coming years.
If we talk about various applications and areas of use, I think that 
thin and flexible stone applications are advantageous in order to 
obtain a monolithic image. Moreover, its flexibility enables it to 
cover circular surfaces. Self-adhesive natural stone coatings, which 
are sized, that is, tiled, show similarities with thin and flexible 
stone application. In addition to being light and flexible, I find it 
advantageous that we can apply it on our own.
Composite natural stone panels are exciting for me as they 
complement each other and reveal a new material with much 
stronger properties. In addition, backlit natural stone panels provide 
a very pleasant atmosphere thanks to the translucency achieved.
and offers lighting.
We see that double-sided fireplaces using natural stone have been 
on the rise in recent years. When it is placed in the space so that it 
can be seen from all sides, it is not just a fireplace, it becomes an 
element that defines the space. Moreover, thanks to the natural 
stone panels, it is also possible to obtain sculptural fireplaces that 
have almost no joints and offer integrity from floor to ceiling.
Natural stone sinks can also be given as an example for different 
usage areas. With the Covid-19 pandemic, we are in a period where 
the topic of hygiene is being talked about more than ever. In this 
sense, I think that natural stone sinks will be used more frequently 
with the development of some hygiene-oriented applications.
I think that revolutionary innovations are needed to make quarry 
mining technology sustainable so that we can continue to use 
natural stone, which is a material I love very much, with peace 
of mind.

“DOĞAL TAŞ TEKNOLOJIYLE BIRLIKTE DÖNÜŞÜM 
GEÇIRMEYE DEVAM EDERKEN KULLANIM 
ALANLARI DA GIDEREK ARTACAK.”
“NATURAL STONE IS GOING TO CONTINUE TO 
TRANSFORM AS TECHNOLOGY ADVANCES. WITH 
THAT, YOU ARE GOING TO SEE IT USED IN MORE 
DIVERSE WAYS.” 

Esen Akyar
Mimar / Architect
IGLO Mimarlık
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Yeni yılda doğal taşların hijyenik faktörü nedeniyle öncelikli tercih 
sebebi olacağını düşünüyorum. Bu anlamda pijamalı Marmara 
mermeri, bakteriyi en az seviyede barındırma özelliğiyle yükselişe 
geçecek. Bir dönem mobilyalarda da trend haline gelen bu malzemenin 
bu kez daha çok hijyen açısından ön planda olacağı kanısındayım.
Aynı zamanda doğal taşların mobilyalarda ve tezgahlarda sıklıkla 
kullanılacağını düşünüyorum. Masa gibi hijyenin önemli olduğu 
noktalarda, tercih doğal taşlardan yana olacaktır. Konsol, sehpa 
ve hatta koltuklarda bile mermer kullanımı, şu anda yurt dışında 
bazı trend belirleyici markalar tarafından tercih edilmeye başlandı 
bile. Giderek daha da yaygınlaştığını göreceğiz. Ayrıca, mutfak 
kapaklarında da bir süredir devam eden mermer modasının birkaç yıl 
daha süreceğine inanıyorum.
Tasarım trendleri açısından parıl parıl parlayan mermerlerden ziyade, 
daha ham ve mat görüntülerin olduğu doğal taşların yükselişe 
geçecek. Örnek vermem gerekirse son dönemde favorim olan 
ve ülkemizde de çıkan Seagrass mermerin betona benzer doğal 
görüntüsünü çok beğeniyor ve projelerimde de kullanıyorum.  
Pandemiyle birlikte doğal taşa olan talebin artacağını düşünüyorum. 
İnsanlar doğal malzemelerin insan sağlığı açısından daha iyi olduğunun 
farkına varmaya başladı. Doğal yaşam ve doğal malzeme trendi gün 
geçtikçe yükseliyor ve yükselmeye devam edecek. Hijyenik, bakteri 
tutmayan doğal malzemeler, mimarlar ve sektörün önde gelenleri için 
giderek artan bir süratle tercih edilecektir. 

In the new year, I think natural stones will be preferred due to their 
hygienic factor. In this sense, Marmara marble with pajamas will 
be on the rise with its minimum level of bacteria. I believe that this 
material, which has become a trend in furniture for a period, will 
be more hygienic this time.
At the same time, I think natural stones will be used frequently in 
furniture and countertops. Where hygiene is important, such as the 
table, the preference will be to natural stones. The use of marble 
in consoles, coffee tables and even armchairs has already begun to 
be preferred by some trend-setting brands abroad. We will see it 
becoming more and more common.
I also believe that the marble fashion that has been on the kitchen 
doors for a while will continue for a few more years.
In terms of design trends, rather than shining marbles, natural 
stones with more raw and matte images will be on the rise. If I 
need to give an example, I love the natural appearance of Seagrass 
marble, which is my favorite recently and which is also available in 
our country, and I use it in my projects.
I think the demand for natural stone will increase with the 
pandemic. People began to realize that natural materials are 
better for human health. Natural life and natural materials trend 
is rising day by day and will continue to rise. Hygienic, bacteria-
free natural materials will be increasingly preferred by architects 
and industry leaders.

“BU YIL DAHA HAM VE MAT GÖRÜNTÜLERIN 
OLDUĞU DOĞAL TAŞLAR YÜKSELIŞE GEÇECEK.”
“THIS YEAR IS GOING TO SEE PEOPLE GO FOR STONE 
WITH RAWER, MORE MAT FINISHES”

Renda Helin Çilaloğlu Çizer
İç Mimar / Interior Designer
Renda Helin Design
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Pandemi sonrasında mesafeyi koruyabildiğimiz kendimize özel alanların 
değer kazanmasıyla birlikte bahçeli, şömineli, özel teraslı mekanlar 
daha çok tercih edilmeye başlandı. Bu nedenle doğal taş malzemeyi 
konutlarda; mutfak tezgahlarında ve şömine üstü duvarlarda, ofislerde 
ise giriş ve karşılama alanlarında daha sık göreceğimizi düşünüyorum.
Bu yıl bana göre sık damar yapılı mermerleri sıklıkla kullanacağız. Son 
dönem projelerimizde de hem bizim hemde işverenlerimizin tercihleri 
bu yönde ilerliyor. Bu şekilde farklı ve aynı zamanda şık bir görünüm 
ortaya koyabiliyoruz. Aynı zamanda doğal malzemelerin sağlık ve hijyen 
açısından değeri de tercihleri yönlendiren sebepler arasında başı çekiyor. 
İçinde bulunduğumuz dönem, bu yönelimin giderek artmasına neden 
olacak.
Ek olarak son zamanlarda mermer malzeme, işlevinden çok görsel 
açıdan daha doygun durduğu ve yumuşak renk tonlarındaki geçişleri 
doğru şekilde yapabildiği için sıklıkla tercih ediliyor. Bu yıl, televizyon 
duvarlarında daha çok mermer göreceğiz. Bir başka deyişle, mermer 
her zaman alıştığımız veya tam tersi yepyeni bir noktada projelerimizde 
hayat bulmaya devam edecek.
İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ihtiyaçlar ve beklentiler hızla 
değişmeye başladı. Hijyenin değeri ve bugüne kadar aslında hangi 
noktalarda ihmal edildiği artık çok daha fazla dikkat çekiyor. Bu durum 
da bizi, bu detayları çözmeye, hijyen gerektiren tüm alanlarda çok 
daha titiz bir çalışma yapmaya yönlendiriyor. Bu anlamda COVID-19 
sonrasında, hijyen açısından sağladığı avantajlar nedeniyle mermere 
olan yönelimin giderek artacağını düşünüyorum.

Now with the pandemic more or less behind us, people are placing 
more value on privacy in the sense of maintaining distance. You’re 
starting to see people lean towards places with gardens, fireplaces, and 
private terraces. With that, I think that people are going to use natural 
stone in homes, on kitchen countertops, as fireplace tops, and in the 
entrance and waiting rooms of offices.
This year were going to see more marble, especially if it has lots of 
veins. We have used it a lot in our projects as of late. Our clients really 
like it to, it seems. It makes whatever we are designing unique all the 
while giving it a chic touch. Two main reasons people are choosing 
natural materials in the first place are health and hygiene. This period in 
our lives is only going to accelerate that.
Additionally, people as of late have gone for fuller, softer-toned gradient 
marbles in the name of visual appeal as opposed to function. This year 
we will see marble make an appearance as a liner on TV wall units. In 
other words, marble will always hold a place in our projects at times, 
in familiar places; other times, in ways one never would have imagined 
before. 
The pandemic has begun to change what we need and what we expect 
and fast at that.  We are now more aware of the value of hygiene 
and of what we’ve overlooked. That, in turn, has pushed us to iron 
out details and to go about our business much more carefully when 
in places that must be kept sterile. In light of that, I strongly feel that 
the advantages that marble offers in terms of hygiene will draw more 
people towards it after Covid-19.

“POST PANDEMIK DÖNEMDE, HIJYEN AÇISINDAN 
SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NEDENIYLE MERMERE 
OLAN  YÖNELIMIN GIDEREK ARTACAĞINI 
DÜŞÜNÜYORUM.”
“I FEEL THAT THE ADVANTAGES THAT MARBLE 
OFFERS IN TERMS OF HYGIENE WILL DRAW MORE 
PEOPLE TOWARDS IT AFTER THE PANDEMIC.”

Doğan Mete
Mimar / Architect
Doğan Mete Mimarlık
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BIR INŞA TEKNIĞI OLAN GABION DUVARIN MIMARI TASARIMA 
DÖNÜŞÜMÜ
TRANSFORMATION OF GABION WALL AS A CONSTRUCTION TECHNIQUE 
INTO ARCHITECTURAL DESIGN

Tuğba Cestel, Y. Mimar

Mühendislik alanında altyapının önemli bir parçası olan istinat 
duvarının, birçok uygulamada gabion duvarlardan oluşturulduğu 
gözlemlenmektedir. Gabion duvarlar, farklı iki zemin kotunu güvenli 
bir şekilde birbirine bağlayarak heyelan gibi doğa olaylarını engelleyen 
alternatif bir inşa sistemidir. Taş, kum ve toprak gibi doğal yapı 
malzemelerin, çelik ya da hasır bir kafes içine doldurulmasıyla elde 
edilen gabion duvarlar, askeri surlarda, mühendislik çalışmalarında 
ve peyzaj mimarisinde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Gabion duvar 
başlangıçta sadece toprağı tutmak için kullanılırken dayanıklılığı, 
esnekliği, çevreye uyumu, kolay ve hızlı üretimi nedeniyle günümüzde 
birçok alanda uygulanması yaygın hale gelmiştir. Bir inşa tekniği olan 
gabion duvar, 20. yüzyıl sonlarından itibaren mimari uygulamalarda, iç 
mekan düzenlemelerinde ve kentsel mobilya üretimlerinde de tasarım 
aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gabion Duvarın Tarihi
İtalyanca “gabbione” kelimesinden türetilen ve “büyük kafes” 
anlamına gelen gabion duvarlar, tarih boyunca birçok amaca hizmet 

Retaining walls are an important infrastructure element in engineering. 
They take the form of gabion walls in many applications. One of 
many alternative construction systems, gabion walls securely connect 
two different ground elevations to block the damage caused by 
natural events (e.g. landslides). They are constructed by filling natural 
building materials like stone, sand, or soil into a steel or wicker cage 
or basket. People have incorporated them into defense fortification, 
engineering projects, and landscape architecture for centuries. Initially, 
they were used only to hold in soil. Today, you see in in many areas 
because they are durable, flexible, and easy to build –not to mention, 
they generally adapt well to wherever they’re set. Gabion walls 
have been as a design tool in architectural projects, interior design 
arrangements, and even urban furniture since at least the latter half of 
the 20th century. 

The History of Gabion Walls
The English word Gabbion derives from the Italian “gabbione,” 
meaning “large cage/basket.” Gabbion walls have served many 

16. yüzyılda askeri savunmada 
kullanılan gabion sepetlerin gravürü 
(solda). “Corbeille Leonard” 
(Leonardo Sepeti) temeli üzerine 
kurulu Sforza Kalesi (sağda) (Url-2).
An engraving of gabion baskets used 
for military defense purposes in the 
16th century (left).
Sforza Castle (right) (URL-2), built on 
a foundation of “Corbeille Leonard”  
(Leonardo baskets).
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etmiştir. Kum ve toprağı dev kafesler içinde tutan gabion duvarlar, 
yaklaşık 7000 yıl önce Eski Mısırlılar tarafından uygulanmaya 
başlamıştır. Nil Nehri kıyılarını korumak ve erozyona karşı 
güçlendirmek için üretilen ilk gabion duvarın hasır ile kaplandığı 
gözlemlenmiştir (Url-1). Böylece kıyı şeritlerini ve yamaçları stabilize 
etmek için uygulanan gabion duvarın zamanla kullanımı yaygın hale 
gelmiştir. Orta Çağ’da ise silindir şeklinde ve içi toprakla doldurulan 
gabionlar, savaş esnasında topçuların korunması için bir nevi siper 
görevi üstlenmiştir. Gabion’u ilk defa bir yapının parçası olarak 
düşünen Leonardo Da Vinci, Milano’da yer alan Sforza Kalesi’nin 
temelini büyük dokuma sepetler üzerinde tasarlamıştır (Url-2). 
Sforza Kalesi, Da Vinci’nin “Corbeille Leonard” (Leonardo Sepeti) 
adını verdiği gabion türü ile 14. yüzyıldan kalma bir surun kalıntıları 
üzerine inşa edilmiştir. Gabion duvar örgüsünün dayanıklılığı ile 
günümüze kadar ayakta kalabilen Sforza Kalesi, mimari yapılara 
örnek teşkil etmiştir. İlk gabion duvar tasarımı ise İtalya Kraliyet 
İnşaat Mühendisleri Birliği’ne bağlı Egidio Palvis tarafından 
yapılmıştır Gabion kafes tasarımının patentini alan Maccaferri 
firması, nehir yatağı korumasında çuval gabionu keşfetmiş ve 
gabion uygulamalarına büyük katkı sağlamıştır (Url-3). İtalya 
Bologna şehrindeki Reno Nehri’nin taşkınını engelleme amacıyla 
yapılan gabion duvarın yapımı 34 gün sürmüş ve 1894 yılından beri 
sağlamlığını korumaktadır.

Gabion Sepet Sistemi ve Özellikleri
Gabion duvarlar, çelik taşıyıcı tel örgünün sepet şeklini alması 
ve içinin taş, küçük kaya parçaları vb. inşaat malzemeleri ile 
doldurulmasıyla oluşur. Gabion sepetler, diyaframlı veya diyaframsız 
kutular olmak üzere çeşitli boyutlarda üretilebilmektedir. Genellikle 
1 m eninde ve 2-4 m arasındaki uzunlukta oluşturulan tel sepetler 
çalışma alanına getirilerek içlerine 100-250 mm boyutlu kaya 
parçaları yerleştirilir (Chikute ve Sonar, 2019, 1161). Gabion 
sepetlerin içinde ortaya çıkan boşluklar, rijit duvarların tersine yukarı 
doğru bir kesme kuvveti oluşturarak, yapının dayanıklılığını artırır. 
Paslanmaz çelikten üretilen tel örgüler, çift bükümlü ve altıgen göz 
açıklığında oluşturulur. Kare, dikdörtgen ya da silindir şekilli bu 
sepet örgüler, yan yana ve üst üste yerleştirilerek birbirlerine tel ile 
bağlanır. Tel örgü kaplaması, nemli ya da kuru ortam, hava kirliliği 
ve kullanım amacı gibi çevresel koşullar göz önünde bulundurularak 
seçilir. Kuru ortamlarda galvanizli, nemli ortamlarda ise galvanizli 
ve PVC kaplı gabion sepetler kullanılmaktadır (Uray, 2014, 41). Bu 
sayede kafes tel örgü, paslanma, korozyon ve eskime gibi durumlara 
karşı güçlendirilirken, dayanım kapasitesi artmaktadır. Gabion duvar, 

functions throughout history. The Ancient Egyptians began using them 
about 7.000 years ago. They built them to protect the banks of the Nile 
River and strengthen it against erosion, by filling giant cages with sand 
and soil, and then covering them with reed mats (Url-1). They also were 
used to stabilize coastlines and slopes. Over time, they became grew 
in popularity. By the Middle Ages, they changed form. They became 
cylindrical, and were filled almost exclusively with soil. They served 
as a kind of shield to protect cities from artillery during times of war. 
Leonardo Da Vinci was the first figure to treat them as a structural 
element. He had designed the foundation of Sforza Castle in Milan, 
atop large woven baskets (Url-2). The castle was built over remains 
of a 14th century fortification using a gabion-esque technique. Da 
Vinci referred to it as the “Corbeille Leonard” (Leonardo basket). The 
durability of the gabion masonry has allowed the castle to survive well 
into the present day. Better still, it has set an example for other works 
of architecture. Egidio Palvis of the Royal Society of Civil Engineers of 
Italy was the first to design a gabion wall proper. Architectural firm 
Maccaferri patented the gabion cage design. They also discovered sack 
gabion to as a method to protect riverbeds, a giant leap forward in the 
evolution of gabion applications (Url-3). It took construction workers 
some 34 days to build a gabion wall down the city of Bologna, Italy to 
protect it from being flooded by the Reno River. Started and finished in 
1894, that wall is still guarding the city today.

Gabion Basket System and Its Features
To build a gabion wall, you must first create a steel carrier of sorts – 
ideally a basket or cage - out of wire mesh. Then, you fill that in with 
one or more building materials (namely rock fragments). Gabion baskets 
come in various sizes, namely as diaphragm and non-diaphragm boxes. 
Wire baskets are generally 1 m wide by 2 - 4 m long.  They are brought 
to the construction site, and filled with the rock fragments, usually 
100 - 250 m in diameter (Chikute and Sonar, 2019, 1161). The voids 
that emerge inside the baskets in turn create an upward shear force in 
contrast to the rigid walls, and strengthen the structure. Stainless steel 
wire mesh is double twisted; the holes between are hexagonal. Basket 
weaves are square, rectangular, or cylindrical. They are placed side 
by side and on top of one another and linked together by wire. Wire 
mesh coating is chosen according to three criteria: the environmental 
conditions of the construction site (e.g. humidity, aridness), air pollution, 
and what the wall is going to be used for. Galvanized baskets are used 
in places where the climate is arid. PVC coated galvanized baskets are 
used wherever there is a lot of humidity (Uray, 2014, 41). Hence, the 
more resistant the cage is to rust, corrosion, and aging, the better the 

Taş parçaların sepet içindeki yerleşimi (solda). Gabion tel kasa sistemi ve tel örgü bağlantı noktaları (sağda) (Url-3).
Rock fragments placed within a basket (left). Gabion wire safe system and wire mesh connection points (right) (URL 3).
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dayanıklılık, esneklik, sürdürülebilirlik, ekonomik olma ve estetik 
görünme açısından birçok avantaja sahiptir.

Dayanıklılık: Gabion sepetler modüler bir birim olarak birbirine 
bağlandığından, tel örgü gerilim altında mukavemeti son derece 
güçlüdür. Tel örgü kabuk sadece taş dolgusu için bir kap değil, 
tüm yapının bir takviyesi durumundadır. Çift bükümlü üretilen 
çelik kaplaması, çekme direnci yüksek bir durum yaratırken, 
gabion sepetlerin çevre koşullarına karşı dayanıklı olmasını 
sağlar. Sepet bağlantı noktalarının kaynak yerine tel örgü ile 
yapılması, gelen yükler altında tel ağlarının dağılmasına karşı 
dayanımı artırır. Taş blokların dayanıklılığı ve sağlamlığının yanı 
sıra aralarındaki boşlukların zamanla bitki örtüsü ve toprak ile 
dolması, hidrostatik basıncın oluşmasını engelleyerek gabion duvar 
yapısını güçlendirmektedir. Bununla birlikte %30 oranında boşluklu 
bir yapıya sahip olan duvarda barbakana ihtiyaç duyulmazken, 
oluşturduğu geçirgenlik yapısı drenaj sistemi ihtiyacını ortadan 
kaldırmaktadır. 

Esneklik: Esnek bir yapıya sahip gabion sepetler, eğilme, çekme 
ve kesme kuvvetlerine karşı betonarme dayanma duvarına göre 
daha dayanıklıdır. Gabion duvarın esneklik özelliği, değişen gerilim 
ve sıkıştırma kuvvetlerine maruz kalan yapısının kırılmak yerine 
deforme olmasını sağlar. Temelin çökmesine veya iç gerilmeye karşı 
bu deformasyon, işlevsel bir özelliktir. Gabion duvarlar farklı zemin 
oturmaları sonucu hasara uğramaz ve betonarme istinat duvarları 
gibi kırılma, çatlama ve dökülme yapmazlar. 

Sürdürülebilir ve Çevre Dostu: Sepet içindeki kaya parçalarının, 
yapının bulunduğu bölgedeki kazı çalışmalarından elde edilmesi, 
gabion duvarların sürdürülebilir bir özellikte olmasını sağlamaktadır. 
Bununla birlikte taşlar arasındaki boşlukların zamanla bitki örtüsü 
ile kaplanması, gabion duvarı doğal çevreye uyum sağlayan bir yapı 
elemanına dönüştürür. 

Ekonomik: Doğal malzemelerden oluşan gabion duvarlar neredeyse 
hiç bakım gerektirmez. Fabrikada hazırlanan tel sepetlerin hacminin 
azaltılmış olması, nakliye işlemi maliyetini ucuzlatmaktadır. Gabion 
sepet kurulumunun hızlı ve kolay olması nedeniyle kalifiye işçiye 
ihtiyaç duyulmaması işçilik maliyetlerini düşürmektedir. Bununla 
birlikte doğadan çıkarılan taş ve kaya parçaları ile oluşan sepetlerin 
dolgu maliyeti bulunmamaktadır.   

Estetik: Gabion duvarların doğal malzemelerden oluşması, çevreye 

wall’s strength capacity is. Gabion wall offer many advantages. They 
are durable, flexible, sustainable, affordable, and esthetic.

Durability: Gabion baskets are interconnected as a modular unit. This 
means that wire mesh proves extremely strong under tension. The mesh 
shell is more than just container for stone filling. It reinforces the whole 
structure. The double twisted steel coating creates high tensile strength, 
and makes baskets resistant to environmental elements. Making the 
connection the mesh with wire as opposed to welding it together likes 
increases makes the mesh better able to withstand dispersion under 
incoming loads. Stone blocks are durable and sturdy. Filling the spaces 
between them over time with vegetation and soil prevents hydrostatic 
pressure from forming, in turn fortifying the wall. Likewise, the wall 
is 30% hollow structure. It therefore does not need a barbican. The 
resulting permeability also eliminates the need for a drainage system. 

Flexibility: Gabion baskets are flexible. They are more resistant to 
bending, tensility, and shear force than their reinforced concrete 
bearing counterparts. This, in turn, ensures that the wall -- which 
gets subjected to varying tension and compression forces – deforms 
rather than crumbles. Deformation is a functional property, in that it 
projects the foundation against collapsing as well as against internal 
stress. The wall in turn suffers no damage because of different ground 
settlements. It also does not break, crack, or spill like reinforced 
concrete retaining walls do. 

Sustainable and Environmentally Friendly: The rock fragments 
in the basket generally hail from local excavation projects close to 
the construction site. This means that gabion walls are therefore 
sustainable. Similarly, you can cover the gaps between the stones over 
time with vegetation. This means that gabion walls adapt well to their 
surroundings. 

Cost efficient: Gabion walls are built exclusively from natural materials. 
Therefore, they require next to no maintenance whatsoever. Pre-
fabricated wire baskets generally come in smaller volumes. In other 
words: they are cheaper to ship. Moreover, they are super quick and 
easy to set up. They require little in the way of professional expertise, 
which in turn saves the client on labour costs. It also costs nothing to 
either extract the rock [from nature] or to fill the wall. 

Aesthetic: As has been mentioned above, gabion walls are built out 
of natural materials, and are green. The result: a wonderful sense of 
aesthetic. Gabion walls come in many guises. They can truly add that 

Dominus Şaraphanesi, görünüş, Amerika, 1998 (Url-4).
Dominus Winery, USA, front view, 1998 (Url-4).

Noak Ofisi, gabion duvarın iç mekanda yerleşimi, Brezilya, 2019 (Url-9).
Noak Office, interior plan of gabion wall, Brazil, 2019 (Url-9).
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uyumlu estetik bir görüntü sergilemesini sağlamaktadır. Yapının 
tasarımına bağlı olarak hem peyzaj alanında hem iç mekanda hem 
de dış mekanda özelleştirilebilen gabionlar, birçok farklı varyasyonu 
ile karşımıza çıkmaktadır. Böylece tasarımın getirdiği esneklik, gabion 
duvarları yapı ile bir bütün haline getirmektedir.
Günümüzde gabion duvarların teknik açıdan farklı uygulamaları 
mimari yapılarda karşımıza çıkmaktadır. Gabion duvarlar mimari 
alanda işlevsel özelliğinin yanı sıra bir dekor öğesine dönüşmektedir. 
Özellikle Herzog & de Meuron başta olmak üzere bazı mimarlık 
firmaları, gabionu yapılarında yenilikçi bir yapı elemanı olarak 
öne sürmektedir. Geleneksel istinat duvarı olan gabion, 20. yüzyıl 
mimarisinin bir moda ikonu haline dönüşmektedir. 

Mimari Tasarımda Gabion Duvar Kullanımı
Gabion duvar tasarımının mimarideki en dikkat çekici örneklerinden 
olan Dominus Şaraphanesi, Herzog & de Meuron tarafından 
tasarlanmış ve 1998 yılında Kaliforniya yakınlarında bulunan üzüm 
bağlarında inşa edilmiştir. H&dM, Dominus Şaraphanesi’nin inşası 
sırasında araziden çıkarılan bazalt taşlarını, binanın dış duvarlarında 
kullanmıştır. Gabion sepetlere yerleştirilen bazalt taşlar yapıyı 
gündüzleri sıcak, geceleri ise soğuk hava akımından koruyarak iklim 
koşullarını sabit duruma getirmeye yardımcı olmaktadır. H&dM, 
“Doğal ışık gündüz odalara girer ve yapay ışık geceleri taşlardan 
sızar. Gabionları kullanımımızı, geleneksel duvarlara göre daha çok 
cilt gibi, değişen derecelerde şeffaflığa sahip bir tür taş hasır işi 
olarak tanımlayabilirsiniz” sözleri ile cephenin geçirgenlik özelliğinden 
bahsederek binanın gündüz ve gece fark edilmesini sağlamıştır 
(Url-4). H&dM, yerçekimi anlayışını sorguladığı ve tersine çevirdiği 
şaraphane duvarında; büyük taşları yukarıda, küçük taşları aşağıda 
konumlandırmıştır. H&dM, kavramsal sanatçı Robert Smithson’ın 
1968 yılında sergilediği “Non-site Series” (Enkaz Hattı Serisi) sanat 
ürününü, şaraphane binası ile ilişkilendirdiğini açıklamıştır. “Non-site 
Series” bulunduğu bölgeden alınan kaya parçalarının metal kutularda 
sergilenmesinden oluşmaktadır. Smithson, doğal malzemelerin 
toplandığı alanı “yer”, farklı bir konuma yerleştirilmesini “yer-
dışı” olarak tanımlamıştır. Böylece Smithson, doğal olanın yapay 
bir alanda sıkışması ve aralarında boşluk oluşmasını göstermek 
istemiştir. H&dM bu kurguyu, tasarladığı gabion sepetlere yansıtmış 
bu sayede Dominus Şaraphanesi yapısının fiziksel özelliğini 
güçlendirmiştir. H&dM “Natural History” kitabında, gabion metal 
sepetlerin çerçeve, moloz taş duvarnı ise bir manzara resmi gibi 
düşünülmesini, böylece yapının çevresinde ilgi uyandırmasını 
arzuladığını açıklar (Herzog ve Meuron, 2003, 51). H&dM, Julian 
Rose ile röportajında, Dominus binasını oluşturan malzemelerin 

final touch to the landscaping, interior, or exterior of any building-
regardless of design. (which, if flexible, the potential to meld the two 
elements into a single whole).
Today, the sky is the limit when it comes to what you can technically 
do with gabion walls in architecture. Better still, they have just as 
much decorative value as they do functional. Architectural firms like 
Herzog & de Meuron (H&dM) go so far as to play with them as an 
innovative building element in their projects. They have transformed 
them traditional retaining walls into a fashion icon of 20th century 
architecture. 

Gabion Walls in Architectural Design
One of the most striking examples of gabion wall design in 
architecture is the Dominus Winery, located in California’s vineyard 
country. Designed by Herzog & de Meuron in 1998, its exterior walls 
were built out of basalt fragments extracted from a nearby lot. The 
rocks were placed in gabion baskets. They stabilize the conditions 
thrown at the building by the surrounding climate by protecting the 
winery from hot air flow during the day and cold airflow at night. 
According to H&dM: “Natural light trickles into the rooms during 
the day. Artificial light oozes out of the rock wall come nightfall. You 
could say that we used gabion walls as a kind of rock wickerwork that 
has varying degrees of transparency. They are more like skin than 
traditional walls.” The firm noted how permeable the façade was and 
how it made a difference to the winery during the day and at night 
(Url-4). H&dM questions and flips their understanding of gravity 
on its head by placing small rocks at the bottom and large rocks at 
the top. The firm explains that they used artist Robert Smithson’s 
1968 exhibition “Non-site Series” as their point of reference when 
designing the winery. 
The exhibit featured local pieces of rocks placed in metal boxes. 
Smithson used the term “place” to describe the lot from which he 
gathered his materials. Likewise, he referred to their being in boxes 
as “out of place.” He wanted to show that the natural (i.e. rocks) is 
stuck in an artificial space, and there are gaps created between them. 
H&dM noted that they reflected this concept when designing the 
gabion baskets. That, in turn, strengthened the Dominus Winery’s 
physicality. In his book “Natural History,” Jacques Herzog explained 
that he wanted people to think of the gabion metal baskets as 
a frame, and the rubble stonewall as a landscape painting, thus 
directing their attention towards the winery’s surroundings (Herzog 
and Meuron, 2003, 51). In an interview with Julian Rose,, Herzog 
described the concept of the materials that comprise Dominus as: 
“We wanted to give materials more weight, to emphasize their specific 

Non-site Series (Enkaz Hattı Serisi), Robert Smithson, 1968 (solda). Dominus Şaraphanesi duvar detayı, (Herzog ve Meuron, 2003, 197) (sağda).
Non-site Series, Robert Smithson, 1968 (left). Wall detail of Dominus Winery, (Herzog and Meuron, 2003, 197) (right).
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kurgusunu şu sözler ile dile getirmiştir: “Bireysel karakterleri 
vurgulayarak malzemelere daha fazla ağırlık vermek istedik. Dominus 
binasında, çelik kutulara istiflenmiş gri bazalt taşların duvarına bakın; 
dantel kadar şeffaf görünüyor. Taşlar arasındaki boşluklar taşların 
kendisi kadar önemlidir ve güneş parlarken beliren boşluklar binlerce 
fotoğraf diyaframı gibi dinamik aktörler haline gelir (Url-5).”
Rustik karakterli binaları andıran Dominus Şaraphane yapısı, 
bulunduğu bölgede cephesiyle dikkat çeker. Binanın cephesini 
oluşturan gabion sepetlerdeki taşların düzeni -sıkışıklıkları ve 
boşlukları- iç mekanlara farklı oranlarda ışık ve hava girmesini sağlar.
Polidura Talhouk mimarlık ofisi tarafından 2005 yılında tasarlanan 
Metropolitan Park Güney Erişimi binası Şili’de yer almaktadır. Spor 
ve kültürel aktivitelerin düzenlendiği Metropolitan Park alanında 
konumlanan yapıda, sergi mekanı, kafe ve seyir terası bulunmaktadır. 
Tasarımcılar, araziden çıkarılan taşları bina cephesinde kullanarak 
o bölgeyi temsil eden bir mimari ürün yaratmak istemiştir (Url-6). 
Sadece dış yüzeyde değil, iç mekanda da taşın oluşturduğu atmosferi 
yakalamak, iç ve dış arasında bağlantı kurmak için 10 cm kalınlığında 
yarı saydam duvarlar uygulanmıştır. Binanın tüm yüzeyi, 3x1 m ve 
3x0,5 m dikdörtgen modüller halinde, içleri taş kayalar ile doldurulan 
çelik çerçeve ve cam panellerden oluşmaktadır. Bir yapı malzemesi 
olarak taşın kullanılması, Pucara bölgesinin bağlamı ile kurulan 
ilişkiyi güçlü kılmıştır. Bununla birlikte Polidura Talhouk, zamanın 
geçişini binanın duvarlarında yansıtmak istemiştir. Bu geçişin, yapının 
taş cephesinde zamanla oluşacak yosun, asma gibi doğal bitkilerin 
oluşturduğu dikey peyzaj duvarları ile gerçekleşmesi öngörülür.
Nevzat Sayın tarafından tasarlanan “The Seed” Konser Salonu, 
İstanbul Emirgan sahilinde 2009 yılında inşa edilmiştir. Sayın, 
yapısıyla Boğaz ve çevresinin tarihi dokusunu bozmamak adına 
görünmez olmayı tercih etmiştir. The Seed binası, tarihi bir yalı ve 
tescilli ağaçların bulunduğu araziye minimum düzeyde dokunarak 
yerleştirilmiştir. Sayın, hafriyat sırasında çıkarılan taşları kırarak 
metal sepetlere yerleştirmiş ve daha önce burada bulunan taş 
duvarın anısını korumak istemiştir. Sadece görüntüden oluşmayan 
gabion duvar, arkasında yapının teknik ekipmanlarını gizlemektedir. 
Gabion sepetlerinde taşlar arasındaki boşluklar ile iç mekandaki 
konser salonunun havalandırma sistemi düzenlenmiştir. Sayın bu 
sistemde, H&dM’nin Dominus Şaraphanesi’nin duvarlarından ilham 
aldığını açıklarken, sadece görüntüde kalmayıp gabion duvara işlev 
kazandırdığını da belirtir (Url-7). Tarihi bir eve, mevcut ağaçlara ve 
taş duvarlara saygı duyularak tasarlanmış The Seed yapısı, cephesi ve 

and individual character. Look at the grayish-black basalt stones that 
are piled up in steel gabions to form the façade of the Dominus Winery. 
The gap between the stones is as relevant as the stones themselves. 
When the sun shines, the gaps become lively actors, suggestive of 
thousands of photographic apertures. (Url-5).”
The winery’s structure is very much rustic. What’s more, its façade 
very much juxtaposes those of neighbouring buildings, and in fact the 
region’s architecture. Row upon row of rock-filled gabions form the 
building’s façade. Their cramps and voids allow light and air to enter the 
interior at different rates.
Designed by Polidura Talhouk in 2005, Metroplotian Park South Access 
(Pucara, Chile) sits -as the name suggests- upon a metropolitan park 
where sports and cultural activities are organized, and complete with 
a café and viewing terrace. The designers used the stones extracted 
from the land upon which its sits on the façade of the building to create 
an architectural product that mirrors its surroundings (Url-6). They 
built 10 cm-thick translucent walls to capture the atmosphere that the 
stone creates on both the exterior and in the interior, and to establish a 
connection between the two. The entire surface of the building consists 
of 3 x 1 m and 3 x 0.5 m rectangular modules, complete with glass-
paneled steel frames filled up with rocks (Figure 5). The use of stone as 
a building material strengthens Metropolitan Park’s relationship with 
the region of Pucara, where it is situated. Polidura Talhouk wanted to 
reflect the passage of time onto the building’s walls. They planned for 
moss and vines to gradually take over the outer vertical façade, in turn 
creating a sense of transition.
Designed by Nevzat Sayın, “The Seed” Concert Hall was built in 
2009 off the edge of Emirgan beach in Istanbul. Sayın wanted the 
hall to invisible so that it wouldn’t spoil the historical texture of the 
Bosphorus and its environs. The Seed is placed in such a way that its 
impact on the land – home to a historical mansion and trees under 
conservation – is minimal. The rocks from which the walls are made 
come from an excavation site. Sayın smashed and filled them into 
metal cages. His intention was to preserve the memory of a stonewall 
that used to sit on lot years before. The gabion wall doesn’t just sit 
there and look pretty. It dually hides technical equipment from the 
building behind it. Sayın exploited the gaps between the rocks in the 
gabions to arrange an interior ventilation system within the concert 
hall. He claims to have been inspired by the walls of H&dM ‘s Dominus 
Winery. He notes that he wanted walls that were as much functional 
as they were visually pleasing (URL 7). The Seed’s structure, façade, 

Metropolitan Park Güney Erişimi Binası, gabion duvarların dış cephe ve iç 
mekandan görünüşü, Şili, 2005 (Url-6).
Metropolitan Park South Access, exterior and interior view of gabions, Chile, 
2005 (Url-6).

Noak Ofisi, gabion duvarın iç mekan planlamasındaki yeri, Brezilya, 2019 (Url-9).
Noak Office, place of gabion wall in interior planning, Brazil, 2019 (Url-9).
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iç mekanları ile görsel açıdan etkileyici bir konser salonudur. 
Gabion duvarların bina cephesi dışında, iç mekanlarda da hem 
işlevsel hem de görsel açıdan kullanılması günümüzde yaygın hale 
gelmiştir. Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde bulunan ve Noak mimarlık 
ofisi tarafından 2019 yılında uygulanan Fintech HQ Ofisi, gabion 
duvarın iç mekanda kullanımına örnek teşkil eden bir tasarımdır 
(Url-9). Ofisin iç planlamasında bir nirengi görevinde bulunan 
taş duvarlar, 540 m²lik alanı ofis alanlarına ayırmıştır. Bununla 
birlikte duvarın boşluklu yapısı, mekanlar arasında görsel bütünlük 
oluşturmuş ve ofisteki akışın devamlılığını sağlamıştır. Noak, gabion 
sepet örgüsü ile kare ofis planını 4 merkezi bölgeye bölerek çalışma 
alanlarını gruplamış, 2 ana sirkülasyon aksı elde etmiştir. Bölücü taş 
duvarların merkezinde dinlenme alanları tasarlanmış, ofis içinde birer 
mola noktası oluşturulmuştur.
Peyzaj projelerinde de sıkça uygulanan gabion sepetler; bahçe çiti, 
istinat duvarı, oturma alanları ve saksı sepetlerinin tasarımında da 
karşımıza çıkmaktadır. Dış mekanlarda hem görsel hem de akustik 
bölücü görevinde bulunan gabion, yapı ile peyzaj arasındaki geçişi 
daha yumuşak bir ayrımla sağlamaktadır. Bulunduğu bölgenin doğal 
malzemeleri ile doldurulan tel kafesler, yapının bağlamsal durumunu 
güçlü kılarken, inşaat atıklarının azaltılmasında yardımcı olmaktadır. 
Günümüzde gabion duvarlar konstrüksiyon sistemi ile birçok alanda 
farklı uygulamalara ve çeşitli tasarımlara ilham vermektedir. Dış 
mekanda geri dönüştürülmüş atık malzemelerden oluşturulan peyzaj 
elemanı ya da iç mekanda cevizlerle doldurulmuş duvar sepetleri ile 
karşılaşmak mümkündür (Url-10, Url-11).

and interior were designed in a way that pays homage to the historical 
house, trees, and former stonewalls. At the same time, its nuances 
make it a truly breath taking concert hall. 
Gabion walls are now more than just a feature of exterior façades. 
You see them in interiors as well and they are as practical as they are 
aesthetic. Take Brazil’s own Fintech HQ Office in Sao Palo, for example. 
Built in 2019 by the architectural office Noak, Fintech wonderfully 
illustrates how you can use a gabion wall as an interior element (Url-9). 
Serve as landmark in the building’s interior plan, the walls are divided 
up into 540 m² office spaces. The wall’s hollow structure creates 
visual integrity between them, and ensures continuity of flow. Noak 
used the gabion basket weave to divide the square office plan into 4 
central zones. They then grouped the offices, and obtained two main 
circulation axes. At the center of the dividing walls, the team designed 
recreation areas, including a coffee break lounge inside.
Gabions are also frequently used in landscaping projects. You can find 
them designed into garden fences, retaining walls, seating areas, and 
even flower pots. Working as a visual and acoustic divider in outdoor 
spaces, gabion provides the transition between the building and the 
landscape with a smoother separation. Filled with local rocks, the wire 
cages strengthen the contextual status of the building, and help keep 
construction waste to a minimum. Today, gabion walls and the system 
with which they are built inspire applications and designs of all sorts in 
many an area. That said, you can even find gabions filled with recycled 
waste materials and used in landscaping, or even stuffed with walnut 
shells and molded into exterior and interior walls (Url-10, Url-11). 

Geri dönüştürülmüş malzemeler ile gabion duvar sistemi (Url-10) (solda).  İç mekanda cevizle doldurulmuş gabion duvar (Url-11) (sağda).
A gabion wall system made from recycled materials (URL 10) (left). Indoor gabion walls packed with walnut shells (Url-11) (right).

Kaynaklar / Bibliography

Chikute, G.C., Sonar, I.P., (2019), Techno-Economical Analysis of Gabion Retaining Wall 
Against Conventional Retaining Walls, International Research Journal of Engineering and 
Technology, Vol: 06, Issue: 08, Ağustos 2019.
Dülgeroğlu, F. Y. (2014), Ekolojik Kaygı Temelli Yerleşimlerde Sürdürülebilirliğin Tüm 
Boyutlarıyla İncelenmesi: Ekoköyler, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Mimarlık Anabilim Dalı.
Herzog, J., Meuron, P. (2003). Natural History. İsviçre: Lars Müller Publishers.
Sayın, N. (2019). Düşünceler/İşler. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Tan, Ö., Uray, E., (2015), Gabion Tipi Dayanma Yapıları, TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası Dergisi, Sayı:485, ss:19-29, 2015/2, Ankara.
Toprak, B., Sevim, Ö., Kalkan İ., (2016), Gabion Walls And Their Use, International 
Journal Advance Mechanical Civil Engineering, Cilt:3, Sayı:4.
Uray, E., (2014), Gabion Tipi Dayanma Duvarlarında Tasarım Kriterlerinin Araştırılması, 
Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı.

URL-1:https://tr.qwe.wiki/wiki/Gabion (E.T 11.10.2020)
URL-2:https://www.milanocastello.it/en/edificio-voci/9/97 (E.T 11.10.2020)
URL-3:https://maccaferri.com.tr/gabion/ (E.T 11.10.2020)
URL-4:https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works.html (E.T 
11.10.2020)
URL-5:https://www.rivistasegno.eu/differenze-sostanziali-jacques-herzog-a-colloquio-
con-julian-rose/ (E.T 11.10.2020)
URL-6:https://www.archdaily.com/440276/metropolitan-park-south-access-polidura-
talhouk-arquitectos (E.T 11.10.2020)
URL-7:https://www.youtube.com/watch?v=_MF-9CW9-xs&t=50s (E.T 11.10.2020)
URL-8:http://www.nsmh.com/projeler.asp?Tip=Alfabetik&lang=tr (E.T 11.10.2020)
URL-9:https://archello.com/project/fintech-hq (E.T 11.10.2020)
URL-10:http://www.za-as.com/en/works/studio-loft (E.T 11.10.2020)
URL-11:https://www.archdaily.com/943256/where-to-apply-recycled-materials-
in-architecture-and-urbanism-8-possible-applications?ad_source=search&ad_
medium=search_result_all (E.T 11.10.2020)



sanat / art

natura | 118

HEYKELTIRAŞ İMDAT AVCI: 
“DOĞA, DUYGULARIMI 
AKTARMAK İÇİN KULLANDIĞIM 
ALFABENİN KAYNAĞIDIR.”
İMDAT AVCI, SCULPTOR:  
“NATURE IS WHERE THE 
ALPHABET I USE TO EXPRESS MY 
EMOTIONS COMES FROM.”

Güncel işlerinde doğa ve insan ilişkisi üzerine odaklanan İmdat Avcı, 
çalışmalarında ağırlıklı olarak doğal taş kullanan bir heykeltıraş. 
Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında sergilere imza atan sanatçıya göre 
doğa yalnızca bir ilham kaynağı değil, sürekli gözlemlenmesi gereken 
bir öğretmen. Doğal taşı ise insanoğlunun yaşanmışlık izlerini ebediyen 
içinde saklayan asil bir malzeme olarak tanımlıyor. Doğanın izini süren 
İmdat Avcı ile eserlerine hakim olan doğanın dinamik siluetleri, doğal 
taşa olan bakış açısı ve yeri geldiğinde tercih ettiği malzeme düetleri 
üzerine sohbet ettik.

Heykel sanatına yönelmenizin arkasında nasıl bir hikaye bulunuyor? 
İmdat Avcı: İnsana dair birçok olayın bir tek hikayesi yoktur. Pek çok 
hikaye küçük bir çocukken odaklanabildiğiniz küçük anılarla ilgili 
gibi görünür; fakat asıl mesele artık yetişkin bir birey olduğunuzda 
kendinizi nasıl ifade edeceğinizle ilgilidir. Heykel sanatı benim kendimi 
tamamlayabildiğim, yaşam sevincimi bulduğum yegane alan oldu. 
Heykel sanatı içinde beni taşa, taşı da bana bağlayan şey, her şeyin 
çürüyüp yok olduğunu fark eden duygusal bir çocuğun hikayesini 
ebediyen var etme tutkusudur. 

Sanat yaşamınızda doğal taşla olan ilişkiniz nasıl başladı ve 
devam etti? 
İA: 2007 yılında Marmara Üniversitesi, GSF Heykel Bölümü’nde eğitim 
almaya başladım. İlk iki dönem kil ile temel modelaj eğitimi aldım. Bu iki 
dönem sonunda becerimin ve merakımın yontma tekniğine daha yatkın 
olduğu anlaşıldı ve kil modelaj hocam beni taş atölyesinin hocası Ziyatin 
Nuriev ile tanıştırdı. Atölyesinde 10 doyumsuz kısa yıl çalışma fırsatım 
oldu. Onun ışığında sayısız taşın forma dönüşümünü deneyimleyebildim 

Sculptor İmdat Avcı explores the relationship between nature 
and human in a modern context. His medium of choice is natural 
stone. To date, he has held countless exhibitions both here in 
Turkey and abroad. He views nature as more than a source of 
inspiration. To him, it is a teacher one must pay close attention 
to. He refers to natural stone as a noble material that harbors 
humanity’s journey within its infiniteness. Hot on the trail of that 
journey, we recently that down with Avcı to discuss the dynamic 
natural silhouettes that constitute his artwork. We also sought 
insight into what he thinks about natural stone, and his taste for 
so-called “material duets.” 

What’s your story? What lead you to sculpture? 
İmdat Avcı: There is no one story behind any one event. Many a 
story stems from scattered childhood memories-or at least that’s 
what it seems like. What is important is how you express yourself 
as an adult.  To me, sculpture is how I complete myself. It is my 
one pleasure in life. It echoes back to a child who was sensitive to 
everything around him rotting and vanishing. Sculpture ties me to 
stone. Stone ties me to the quest for immorality. 

At what point during your career did you discover natural stone? 
İA: I got accepted into Marmara University’s Academy of 
Fine Arts in 2007. I majored in Sculpture. I spent the first two 
semesters studying clay and basic modeling.  By the end of that, 
I’d discovered that I had a knack for chiseled sculpture, and thus 
wanted to explore that.  My instructor at the time introduced 
me to Ziyan Nuriev, who taught stone. I ended up spending 10 

İmdat Avcı
Heykeltıraş / Sculptor
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ve gözlemleyebildim. Uluslararası pek çok sempozyumda ve ülkemizin 
farklı bölgelerinde heykel yapma şansım oldu. Bazı bölgelerde taş 
ocaklarını ve fabrikaları gezme fırsatım oldu. Kişisel atölyemi oluşturup 
sergim için çalışmaya başladığım dönemde ise doğaya çıkıp heykelde 
kullanabileceğim yeni doğal taş arayışlarına girdim. 

Doğanın dinamik siluetlerinin eserlerinizde etkili olduğunu görüyoruz. 
Doğa sizin için öncelikli bir ilham kaynağı mı? 
İA: Çocukluğunu Doğu Karadeniz’de dağlarda geçirmiş bir sanatçı olarak 
doğa benim ayrılmaz bir parçam diyebilirim. Sanatın bütün dinamiklerini 
içinde barındıran kusursuz bir kompozisyon, insanoğlunu barındıran, 
besleyen bir yuvadır. Ben doğayı sadece bir ilham kaynağı olarak 
görmüyorum; eğitim hayatı dışında da sürekli gözlemlenmesi gereken 
bir öğretmen olduğunu düşünüyorum. Doğa duygularımı aktarmak için 
kullandığım alfabenin kaynağıdır. Üstelik binlerce yıl, dillerin oluştuğu 
ve yetiştiği en arı kaynaktır. Doğadan ne kadar koparsak kopalım, 
bilinçaltımızda metaforlarla yaşamaya devam eder. Bu metaforlar 
binlerce yıldır devam eden aktarımın, sözlü kültürün kaynağı olup 
bir masalın, şarkının, hikayenin, romanın, resmin ve heykelin içinde 
aktarımını sürdürür. Değişen tek şey anlatıcıdır. Kimi uzun hecelerle 
aklınızda resimler çizer, kimi de türkülerde duygularınıza işler. Ben de 
taşa işliyorum. Doğaya dair olan insana da dairdir. Bir canlının dinamik 
silüeti, insanın estetik bulduğu heyecanın dinamizmidir.

Doğal taşın sanatla biçimlenen bir ham madde olarak karakterini nasıl 
tanımlarsınız? 
İA: Günümüzde geçmiş kültürlere dair bir okuma yapıldığında, kaynak 
kültürel miraslardır. Bu kalıntıların büyük bir kısmını kil tabletler, 

wonderful years in his workshop. I got to experiment with and watch 
what stone could become during that period. I also got to partake 
in numerous international symposiums. I received commissions from 
across Anatolia. I even got to tour numerous regional quarries and 
stone dressing plants. I later set up my own workshop so that I could 
work on an exhibition. That is when I began going out into nature in 
search of new materials, hence stone.

Dynamic natural silhouettes constitute an overarching theme in 
your work. Does  nature inspire you? 
İA: I spend my childhood in the Black Sea out in the bush. Nature, 
therefore, is an inspirable part of who I am. A flawless composition 
encompasses all of art’s dynamics. It both harbors and nurtures 
humanity. I see nature both as inspiration and as an extra circular 
teacher to which one must pay close attention. It is where the 
alphabet I use to express my emotions comes from. It is an ancient 
language in and of itself. Even if we distance ourselves from it, the 
metaphor that it symbolizes is imbedded into our sub-conscious. 
Mankind has transmitted that metaphor via both the spoken and 
written word, alongside music and visual art. The one transmitting 
is the only thing that changes. Some use long syllables to paint 
pictures in the mind. Others compose folk tunes to stir the senses. 
I fashion stone. Anything having to do with nature also has to do 
with humanity. A life form’s dynamic silhouette is the dynamism of 
the thrill one arrives at upon discovering esthetic. 

What is natural stone’s character like as a medium? 
İA: When you read about past civilizations, you find the focus 
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parşömenler ve taş yazıtlar oluşturur. Yazıyı bulmamış, taşı işlememiş 
kültürlerin varlığına dair kaynaklar dahi, yazıyı kullanan ve taşa şekil 
veren kültürlerin kaynaklarında bahsedildiği kadarıyla bilinir. Bu durum, 
taşı bugünün kültürel mirasını geleceğe taşıyacak en önemli ham madde 
yapar. 
İnsan için dünya, içinde yaşam olduğu sürece anlamlı kalacaktır. Taş 
fosillerden tutun, kadim kültürlere kadar yaşamın izlerini geleceğe 
taşır. Taş bu yaşanmışlığın izlerini ebediyen içinde saklayan asil bir 
malzemedir.

Bir sanatçı olarak taş malzemede bulduklarınız ve bulamadıklarınız 
nelerdir? 
İA: Seçeceğim taşta bulduklarımın ölçüsü, taştan beklentilerimle 
aynıdır diyebilirim. Düzenli moleküler dağılımlı ve çatlaksız yapı, taşta 
bulmak istediğim özelliklerdir. Heykellerimi oyma-eksiltme yöntemiyle 
şekillendirdiğim için taşın yontulabilir olması, forma sadık kalarak ışığı 
doygun bir şekilde üzerinde dağıtması, kalıcı bir malzeme olması ve 
dokunma gibi duyulara hitap etmesi taşta bulabildiğim özelliklerdir. 
Geometrik kesitler halinde ocaklardan çıkarılan kimyasal işlem 
görmemiş mermerler, granitler ve kum taşları doğal olarak işlemeye 
hazır bulunabiliyor. Doğal taş denince benim aklıma endüstriyel olarak 
işlenmemiş, amorf form olarak doğada bulunan taşlar geliyor. Heykel 
sanatında öncelik hiçbir zaman taş değildir. Belli duyguların uyarıcısı 
olarak renk, doku, parlaklık gibi özellikleri forma hizmet ettirecek taş 
önceliklidir. İyi bir taştan, oyulmasını ve aşındırılmasını zorlaştırmayacak 
homojen yapı ve renk beklenir. Aynı zamanda parlatmaya veya doku 
çalışmalarına uygun olması da taşa artı değer kazandırır. 
Taş ile çalışmak yöntem olarak ön çalışma gerektirir. Yapısı gereği 
yeniden ekleme ve yapıştırma girişimleri görsel estetiği bozacağından, 
yöntemin hataya açık bir yanı yoktur. Bu durum taşı çok karakterli bir 
malzeme yapar. Heykeltıraşın da çok kararlı ve kendinden emin olması 
gerekir. Taşa gereken sertlikte dokunmazsanız işleyemezsiniz. Gereken 
yumuşaklıkta davranmazsanız aniden kırılıverir. Taşı dinlemezseniz onun 

is on cultural legacy. A considerable proportion of that includes 
clay tablets, parchment scrolls, and stone engravings. You can 
find umpteen examples of civilizations that have left behind both 
a written and stone record-so much so that they rival those with 
neither trait.  Stone, in that light, is the primary vehicle through 
which our culture will get passed down for future generations.
The world will always mean something man so long as it life on it. 
Stone bares life’s footprint, be it fossils, or be it whole civilizations. 
It is noble, and harbors humanity’s journey within its infiniteness. 

As an artist, what do you think stone’s pros and cons are?
İA: One pro is scale. In fact, I expect scale. It should have an even 
molecular distribution. It shouldn’t have any cracks or fissures. 
That’s what I go for. I carve my work. Therefore, the material 
needs to be workable. Light-when cast-needs to loyally and 
equally scatter across the sculpture’s form. The material should be 
permanent. It should speak to one’s senses, to touch.
You can work straight away with geometrically-cut marble, granite, 
and sandstone if it hasn’t been chemical processed post-quarry. 
Natural stone to me means wild, unprocessed, amorphous rock. 
Stone itself lacks precedence in sculpture. Rather, sculptures desire 
traits like color, grain, and luster, as they evoke emotion and cater 
to form. Good stone should be easy to carve and scrape. It should 
be uniform both in terms of structure and hue. Moreover, it gains 
value if it lends itself to polishing and textural work.
One needs to plan to sculpt stone. Whatever method you settle 
on shouldn’t allow any room for error. Any attempt to re-add or 
attach anything to the material can potentially harm the visual 
esthetic due to its structure. Stone has a character of its own, in 
other words. Sculptors therefore need to be both decisive and 
self-confident. If you don’t show it the strength it desires, you 
can’t sculpt it. Yet, if you aren’t graceful with it, you can fracture 
it a snap. If you don’t listen to it, you can’t know what it will allow 
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neye izin verip vermediğini anlayamazsınız. Çoğu zaman taş ile çalışmayı 
seçen heykeltıraş değildir; taş sizi seçer ve kendisine bağlar. Yontma yani 
eksiltme tekniği dışında ekleme yönteminde, örneğin kil çalışmalarında 
eksik olan yere biraz daha kil koyar veya fazla olan yerden biraz kili 
koparırsınız. Rahat bir çalışma yöntemidir. Mesele, kili kalıplayıp döküme 
gönderdiğinizde başlar. İlk yarattığınız etki asla kalmaz. Malzeme 
polyestere veya bronza dönüşür. Araya giren diğer kalıplar nedeniyle 
dokular kaybolur ve yeniden müdahale etmek gereksinimi doğar. 
Taş ise nettir. Taşta bulamadığım, sanırım onu daha iyi işleyecek sarf 
malzemeleridir. Teknolojik gelişmeler sayesinde insan gücünün yerini 
makineler almaya başladı bile. 
 
Eserlerinizde bazalt malzemeye önem verdiğinizi görüyoruz. 
Neden bazalt?  
İA: Tasarımlarımın formuna uygun olduğu için bir dönem bazalt 
kullanma ihtiyacı duydum. Bazalt, sertliği ve parladıkça koyulaşan mat 
siyah rengiyle, bazen de dokusal ve renksel geçişlere müsaade ettiği için 
harika bir malzeme. 

Heykellerinizde kullandığınız diğer doğal taşlar hangileri? Tercih 
ettiğiniz belirgin ocaklar var mı? 
İA: Limra, traverten, bej, kandıra, Ege bordo, Marmara gri, Marmara 
bordo, Marmara beyaz, diabaz, granit, vize pembe, Kemalpaşa, Afyon 
şeker, Konya mavi, Muğla mermeri gibi ismini hatırlamadığım daha pek 
çok taş var. Çorlu’daki bazalt ocakları, Marmara Adası, Antalya Limra 
ocakları ve Afyon mermer ocakları tercih ettiğim ocaklar arasında.

Bazı eserlerinizde doğal taşı metalle birlikte kullandığınızı görüyoruz. 
Bu iki farklı malzemenin arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlarsınız? 
İA: Bu anlatımla ilgili bir meseledir. Bazı eserlerimde anlatımı 
güçlendirmek için birden fazla malzemeyi bir arada kullandığım oldu. 
İnsanoğlunun doğada yarattığı tahribata vurgu yapmak amacıyla bir 
dönem yapmış olduğum işlerim üzerine konuşacak olursak, organik bir 

to do or not do. Most of the time, the sculptor doesn’t choose 
the stone. Rather, the stone chooses the sculptor and bonds to 
them. Method-wise, clay, for example, allows you to fill gaps in 
and remove excess simply by adding on or breaking off clay. That’s 
easy. However, if you mold clay for casting, you loose the original 
effect. It becomes polyester or bronze. Should other molds enter 
the picture, then there goes your texture and you’re forced to 
intervene.Stone, in contrast, is clear-cut.
The only downside I suppose is the lack of better tools to carve 
with. But, even that is changing as technology advances. Machines 
have begun to replace manpower.

You use basalt extensively in your work. Why basalt?
İA: I use it whenever I feel that it suits what I’ve designed. Basalt 
is wonderful. It’s hard. The more you polish it, the darker and 
more mat a black it takes on. It also allows for textural and color 
gradients from time to time.

What other kinds of stone do you sculpt with? Do you have any 
favorites? 
İA: Limra, travertine, beige, kandıra, Aegean claret red, Marmara 
(grey, claret red, white), diabase, granite, vize pink, Kemalpaşa, 
Afyon sugar, Konya blue, and Muğla marble, among others. 
Quarry-wise, I tend to prefer basalt from Çorlu, stone from 
Marmara Island and Limra (Antalya), and marble from Afyon.  

You sometimes use natural stone and metal together. What is the 
relationship between these two very different materials like?
İA: It all has to do with what I’m trying to express. I may use more 
than one material in the same piece if feel the need to strengthen 
what it is I want to get across. I went through a period where I 
wanted to emphasize the harm that man has inflicted upon nature. 
To do that, I juxtaposed an organic form with an industrial material 
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formu ve onu tutsak etmeyi sembolize eden endüstriyel malzemeyi yani 
iki zıt biçimi yan yana getirerek kullandım.

Türk doğal taşının dünya sanat konjonktüründeki konumu ve bilinirliği 
hakkında söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? 
İA: Dünya standartlarına göre Türkiye’deki doğal taş kaynakları birçok 
ülkeye göre yüksek çeşitliliğe sahip. Ham madde olarak Çin’e ve 
İtalya’ya ihraç edildiğini, katılmış olduğum bazı konferanslar aracılığı ile 
bilmekteyim. İşlenmemiş doğal taşın, yüksek fiyatlarla da olsa yurt dışına 
ihraç edilmesi içimi burkuyor. Kaynaklarımızı bilinçsizce tüketiyoruz. 
Bilindiği üzere taşa, sanatla ve tasarımla çok yüksek katma değerler 
katılabiliyor. Eğer ülkemizde sanat ve tasarım liselerine, üniversitelerin 
ilgili bölümlerine gereken önem verilirse, ayrıca bağımsız sanatçı ve 
tasarımcılara gereken destek sağlanırsa, ülkemizin doğal taşları yüksek 
bilinirliğe ve firmaları da marka değerine ulaşacaktır. 
Taş ile çalışmalarını sürdüren dünyaca ünlü heykeltıraşların bir 
araya gelebildiği başlıca buluşma alanı, uluslararası taş heykel 
sempozyumlarıdır. Bu çalıştaylarda anıtsal boyutlarda heykeller 
üretilirken sanatçılar kendi birikim ve tekniklerini paylaşır. Halk bu 
çalıştaylara çalışmalar süresince izleyici olarak katılır, sanat ve çalışmalar 
hakkında bilgi edinir, sanatçılarla sohbet eder. Sempozyumlar, 
ülkemizdeki doğal taşların sanatçılar arasında bilinirliğini arttırdığı 
gibi, katılımcı sanatçı sayısı kadar eser şehir meclisinin belirlediği 
konu çerçevesinde işlenir ve şehrin kamusal alanlarına yerleştirilir. Bu 
sempozyumlara katılan yabancı sanatçıların kendi ülkelerinde yerel bir 
malzemeyi tercih etmedikleri sürece, ülkemizden taş siparişi verdikleri ve 
özellikle Afyon mermerini dünyaca ünlü Carrara mermeri kadar kaliteli 
buldukları dillendirilen bir gerçektir.

Şu sıralar üzerinde çalıştığınız güncel işleriniz hakkında neler 
söylersiniz? 
İA: Çalışmalarım doğa ve insan ilişkisi üzerine kurgulardan oluşuyor. 
Genetiği değiştirilmiş doğa, doğanın tahribi, doğa ve insan arasındaki 
ilişkinin kopması, doğanın tutsaklığı üzerinedir. Bazı ülkelerde birçok 
doğa unsuru yaşayan varlık statüsüne alınmış ve yasal haklara 
kavuşmuştur. Bir gün benim ülkem de dahil olmak üzere dünyanın 
her yerinde, bütün doğa unsurlarının denizler, nehirler, ormanlar ve 
hayvanlar dahil olmak üzere canlı varlık olarak tanınmasını ve yasal 
haklarla korunmasını diliyor ve çalışmalarımı bu yönde sürdürüyorum. 

to symbolize a trap. In other words, I united two stark opposites. 

Where do you think Turkish natural stone stands in the 
international art scene? 
İA: Natural stone resources in Turkey according to world standards 
with high diversity compared to many other countries. I know 
through some conferences I have attended that it is exported to 
China and Italy as raw material. Exporting unprocessed natural 
stone abroad, albeit at high prices, hurts me. We consume our 
resources unconsciously. As it is known, very high added values   can 
be added to stone with art and design. If the necessary attention 
is given to art and design high schools and related departments 
of universities in our country, and if the necessary support is 
provided to independent artists and designers, the natural stones 
of our country will reach high recognition and companies will reach 
brand value. International stone sculpture symposiums are the 
main meeting place where world-renowned sculptors who work 
with stone can come together. In these workshops, sculptures of 
monumental dimensions are produced, while artists share their 
own knowledge and techniques. The public participates in these 
workshops as an audience, learn about art and works, and chat 
with the artists. Symposiums increase the awareness of natural 
stones among the artists in our country, and as many works as the 
number of participating artists are processed within the framework 
of the subject determined by the city council and placed in the 
public spaces of the city. It is a fact that foreign artists participating 
in these symposiums order stone from our country, unless they 
prefer a local material in their own countries, and they find Afyon 
marble as high quality as the world famous Carrara marble.

What are you currently working on?
İA: My more recent projects revolve around the bond between 
nature and man. My focus is on genetically modified nature, what 
we’ve done to nature, how we’ve lost our connection with it, and 
how we’ve trapped it. Certain nations have classed parts of nature 
as sentient beings, and have granted them equivalent legal rights 
and protection. I can only hope that the entire world -Turkey 
included- oneday follows suit for oceans, rivers, forests, and 
animals. Hence the direction I’m trying to steer my work down.
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ARDIŞIK
THE SEQUENTIAL

SALT’ın davetiyle 2019 yılında başlatılan stüdyo ziyaretleri ve sanatçı 
sohbetleriyle geliştirilen “Ardışık”, 2021’de SALT Galata’da art arda 
yer alacak 5 bağımsız sunumdan meydana geliyor. SALT Araştırma 
ve Programlar ekibinden Amira Akbıyıkoğlu ve Farah Aksoy’un 
uluslararası kariyerinin gelişme ve olgunlaşma dönemindeki 6 
sanatçıyla hazırladığı program, çocukluklarını 80’lerde, ilk gençlik 
yıllarını 90’larda yaşamış bu sanatçılar arasındaki kuşak bağını temel 
alıyor. Barış Doğrusöz, Deniz Gül, Volkan Aslan, Aykan Safoğlu ile 
Fatma Belkıs ve Onur Gökmen ikilisinin pratiğinde öne çıkan taze 
görsel ve kavramsal dağarcık, yaklaşık 25 yıla dayanan tanıklıkları 
ve ortak hassasiyetleri etrafında şekilleniyor. Sanatçıların Ardışık 
programındaki işleri, sırasıyla tarih yazımı, dil, kamusallık, simgesel 
sermaye ve modernleşme başlıkları altında “sembolik iktidar” 
meselesini yorumluyor. Barış Doğrusöz’ün 2017’den bu yana üzerinde 
çalıştığı “Güç Odağı” video üçlemesinin ilk mekansal sunumuyla  
Ocak ayında başlayan “Ardışık” programı, ayrıntıları yakın zamanda 
duyurulacak sunum ve paralelinde gerçekleşecek çevrimiçi etkinliklerle 
28 Mart 2021 tarihine kadar SALT Galata’da devam edecek.

Ayrıntılı bilgi: saltonline.org

The Seqeuential is an outcome of studio visits and open dialogue 
initiated in 2019 at the invitation of SALT. Taking place at 
SALT Galata, the 2021 exhibition features five independent 
presentations. Curated by Amira Akbıyıkoğlu and Farah Aksoy, 
both members of SALT’s Research and Programs team, Sequential 
follows the international journey of Barış Doğrusöz, Deniz Gül, 
Volkan Aslan, Aykan Safoğlu, Fatma Belkıs and Onur Gökmen 
-six mid-career artists united by “generational ties” upon having 
grown up in the 1980s and 90s. The fresh visual and conceptual 
vocabulary emerging in their practice is rooted in the recollections 
and common sensibilities from the last twenty-five years. The 
works in The Sequential look into the notion of “symbolic power” 
and explore historiography, language, the public sphere, symbolic 
capital, and modernization. The Sequential will commence at 
SALT Galata in January with the first spatial presentation of Barış 
Doğrusöz’s video trilogy Locus of Power, the details of which will 
be announced soon, a work in progress since 2017. It will run until 
March 28, alongside parallel online workshops and screenings.

For more information: saltonline.org
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MERMERİN KUSURLARINA ODAKLANAN SANAT
ART THAT FOCUSES ON MARBLE’S FLAWS

Mermer, doğası gereği sunduğu varyasyonlar ve kendi içinde 
çeşitlenen karakteristiği ile pek çok sanatçının işlerine konu oluyor. 
Çalışmalarını Barselona’da sürdüren Carla Cascales Alimbau, 
mermerin duyguları harekete geçiren özelliklerini kendine özgü 
formlara aktaran bu isimlerden biri. Sanatçı doğaya olan hayranlığını, 
çalışmalarında kullandığı malzemenin kusurlarına vurgu yaparak 
yansıtıyor. İşlerinde kimi zaman farklı malzemeler ile kompozisyon 
halinde kullandığı mermer, kimi zaman işlenmemiş amorf formlarda 
karşımıza çıkıyor. 

Mükemmel Olmayanın Güzelliği
Çalışmalarını “mükemmel olmayanın güzelliğini aramak” düşüncesi 
etrafında üreten Carla Cascales Alimbau, bu anlamda ağırlıklı olarak 
doğal taş malzemeden yararlanıyor. Sanatçı, 2019 yılında sunduğu 
“Kintsukuroi” serisinde söz konusu arayışını mermer üzerinden 
hayata geçirirken çalışmaya ismini veren “Kintsugi” sanatından 
ilham almış. Kullandığı mermer tabla ve kütleler üzerindeki yarıkları 
altınla tamamlayan Alimbau, bu şekilde mükemmel olan ve olmayan 
arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermeyi amaçlamış.
Japonlar’ın kusurun kabulü üzerine odaklanan Wabi-Sabi 

Marble is the subject of many artists’ works with the variations it 
offers by its nature and its characteristics that diversify within itself. 
Carla Cascales Alimbau, who continues her work in Barcelona,   is 
one of these names who transfer the emotional properties of marble 
to its unique forms. The artist reflects her admiration for nature by 
emphasizing the flaws of the material she uses in her works. The 
marble, which she sometimes uses in her works as a composition 
with different materials, sometimes appears in unprocessed 
amorphous forms.

The Beauty of Not Perfect
Carla Cascales Alimbau, who produces her works around the 
idea of   “searching for the beauty of the imperfect”, mainly uses 
natural stone material in this sense. In the “Kintsukuroi” series she 
presented in 2019, the artist was inspired by the art of “Kintsugi”, 
which gave the work its name, while realizing her quest through 
marble. Alimbau, who completed the marble plates and the slits on 
the masses with gold, aimed to reveal the relationship between the 
perfect and the not.
Stating that she was influenced by the Wabi-Sabi philosophy, which 

Cobalt



natura | 125

felsefesinden etkilendiğini belirten Carla Cascales Alimbau, aynı yıl 
içinde ürettiği “Tulip Noire” ve “Tulip Créme” isimli çalışmalarında, 
mükemmel olmayanın güzelliğini bu kez yarım kalmışlık duygusuyla 
tamamlamış. Siyah ve krem olmak üzere iki farklı renk mermerden 
ürettiği işlerinde, adeta bir parçası koparılmış hissi veren dairesel 
tablalar üzerindeki küçük yarıklar “Kintsugi” sanatından alınan 
ilhamla altın ile tamamlanmış. 
Farklı malzemeleri bir arada kullandığı “Antartida” ve “Montjuic” 
isimli eserlerinde, mermer bloklara ahşap kütleler eşlik ediyor. 
Bloklar üzerindeki yarıkların tamamlanmasında yine “Kintsugi” 
sanatı karşımıza çıkıyor. Carla Cascales Alimbau, malzeme düetine 
başvurduğu “Cobalt” isimli çalışmasında, mermer ve ahşap tablaları 
bu kez birbirine geçirerek sıcak ve soğuk malzeme arasında denge 
arayışına giriyor. 
Sanatçının mermer tozundan ürettiği “Plier” isimli çalışması, ahşap 
bloklar ile tamamlanan beyaz dairesel kütlelerden oluşuyor. Malzeme 
ile oyun oynama duygusunu harekete geçiren çalışma, Cascales 
Alimbau tarafından elde üretilmiş.

focuses on the acceptance of flaws by the Japanese, Carla Cascales 
Alimbau completed the beauty of the imperfect with the feeling of 
unfinishedness this time in her works titled “Tulip Noire” and “Tulip 
Créme”, which she produced in the same year. In her works made 
of marble in two different colors, black and cream, the small slits on 
circular tables that feel like a part of them have been torn off, are 
completed with gold, inspired by the art of “Kintsugi”.
In her works named “Antartida” and “Montjuic”, where he uses 
different materials together, marble blocks are accompanied by 
wooden blocks. In the completion of the slits on the blocks, the art 
of “Kintsugi” appears again. Carla Cascales Alimbau, in her work 
titled “Cobalt” in which she refers to the material duet, searches for 
a balance between hot and cold materials by interlocking marble and 
wooden tables this time.
The artist’s work named “Plier”, produced from marble powder, 
consists of white circular masses completed with wooden blocks. 
The work, which stimulates the feeling of playing with the material, 
is hand-produced by Cascales Alimbau.

Kintsukuroi Plier

Tulip Noire ve Tulip Créme. Antartida ve Montjuic. Montjuic
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Reunion / Reunion

Ansen’in 10. kişisel sergisi “Reunion,” sanatçının bugüne dek odağına güç ve insan 
ilişkilerini alan serilerinin bütüncül bir biçimde yansıtıldığı yeni yapıtlarını, retrospektif 
olarak değerlendirilecek bir kurguyla izleyicisine sunuyor. Sergi, Ansen’in bünyesine pek çok 
disiplini dahil ederek oluşturduğu eserlerin sahip olduğu temaya, her serisinde yeni bir boyut 
kazandırarak gerçekleştirdiği dönüşümü gözler önüne seriyor. “Reunion” yani, “yeniden 
birleşme” kavramı üzerinden Ansen’in kendi pratiğine dair kapsamlı bir bakış sunan eserleri, 
aynı zamanda sanatçının yapıtlarıyla hesaplaşma sürecine izleyiciyi ortak ediyor. Sergi, 6 Mart 
2021 tarihine kadar x-ist’te ziyaret edilebilir.

Ansen’s 10th solo exhibition “Reunion” presents the audience with new works that reflect his 
previous series, which focused on power and human relations, in a way that is both integrated 
and retrospective. The exhibition demonstrates how Ansen’s artwork has evolved by following 
a new dimension to the theme of his works, a new series of which have been carved out of 
multiple disciplines. Through the concept of “Reunion,” the artist’s work offers spectators deep 
insight into his own practices, as well as invites them to call them into question. You can view 
Reunion at x-ist from now until March 6, 2021.

www.artxist.com

Kristal Berraklığı / Crystal Clear

Pera Müzesi,  farklı coğrafyalardan 20 sanatçının çevresel ve toplumsal konuları kristaller ışığında ele 
alan eserlerini “Kristal Berraklığı” sergisinde bir araya getiriyor. Elena Sorokina küratörlüğündeki sergi; 
küresel şeffaflık, salgın sürecinde oluşan yeni bedensel davranışlar, diller ve bunların medyadaki yeri gibi 
konulara odaklanıyor. Sammy Baloji, Minia Biabiany, Katinka Bock, Bianca Bondi, Gaëlle Choisne, Kıymet 
Daştan, Elmas Deniz, Sinem Dişli, Gluklya, Deniz Gül, Ilana Halperin, Gülsün Karamustafa, Yazan Khalili, 
Paul Maheke, Şener Özmen, İz Öztat, Hale Tenger, Güneş Terkol, Berkay Tuncay ve Adrien Vescovi’nin 
eserlerinin yer aldığı sergi, 7 Mart 2021 tarihine kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

Crystal Clear brings together work by 20 artists from around the world. Each piece addresses 
environmental and societal issues spanning global transparency and bodily movement during the 
pandemic to the role of language in media through the lens of crystals. Curated by Elena Sorokina, the 
exhibition features Sammy Baloji, Minia Biabiany, Katinka Bock, Bianca Bondi, Gaëlle Choisne, Kıymet 
Daştan, Elmas Deniz, Sinem Dişli, Gluklya, Deniz Gül, Ilana Halperin, Gülsün Karamustafa, Yazan 
Khalili, Paul Maheke, Şener Özmen, İz Öztat, Hale Tenger, Güneş Terkol, Berkay Tuncay, and Adrien 
Vescovi. You can view Crystal Clear at Pera Museum from now until March 7, 2011.

www.peramuzesi.org.tr

[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı  /  
[ELEKTROİZOLASYON]: Unknown Parameter Extro-Record

Arter, 25 Mart - 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında Emre Hüner’in [ELEKTROİZOLASYON]: 
Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Aslı Seven 
küratörlüğünde gerçekleşen sergi, yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenen yeni 
üretimlerden oluşuyor. Altyapısal bir makine-özneye işaret eden [Elektroizolasyon] kavramını 
hareket noktası olarak alan sergi;  mecralar arasında dolaşarak ilerleyen, doğaçlamaya dayalı, 
performatif bir üretim sürecini yansıtan heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, 
film sekansları ve metinlere yer veriyor.

Emre Hüner’s solo exhibition [ELEKTROİZOLASYON]: Unknown Parameter Extro-Record is 
at Arter between March 25 and July 25, 2021. Curated by Aslı Seven, the exhibition brings 
together new works created around a semi-functional script. As a concept, elektroizolasyon 
suggests an infrastructural techno-subjectivity that manifests itself in the exhibition across 
sculptures, installations, photo-etchings, silkscreen prints, film sequences, and texts, 
reflecting a performative production process that relies on improvisation and moves across 
disciplines. 

 www.arter.org.tr
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Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar / Şakir Eczacıbaşı: Selected Moments

İstanbul Modern, “Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar” sergisinde, 1960’lı yıllarda fotoğrafla ilgilenmeye 
başlayan Şakir Eczacıbaşı’nın çalışmalarından bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Bülent Erkmen 
küratörlüğündeki sergi, Eczacıbaşı’nın fotoğrafçılık kariyerine başladığı yıllarda çektiği, renklerin uyarıcı 
ve duygusal etkisinin peşine düşen fotoğraflarının yanı sıra 1980’lerden itibaren fotoğraf medyumunun 
biçimselliğini sorgulayan ve gündelik hayatın devinimini, belirsizliklerini ve değişimlerini yansıtan 
üretimlerini izleyiciyle buluşturuyor. Aralarında İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu’ndan da pek çok 
çalışmanın yer aldığı sergi, 31 Mart 2021 tarihine kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

Istanbul Modern’s “Şakir Eczacıbaşı: Selected Moments” presents works by Şakir Eczacıbaşı (1929 
– 2010), who took up photography in the 1960s. Curated by Bülent Erkman, the exhibition brings 
together impressionist photographs from the artist’s early years, when he pursued the “stimulating and 
emotional effect of colours,” and starting from the 1980s, photographs that question the formalism 
of the medium in order to project the moment, uncertainty, and changes in daily life. Several of the 
photographs are from the Istanbul Modern Photography Collection. You can view Selected Moments 
at Pera Museum from now until March 31, 2021.

www.annalaudel.gallery

Raffaello / Raffaello

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, İtalyan Rönesansı’nın ünlü ressam ve mimarı Raffaello’nun 
portre reprodüksiyonlarından oluşan seçkisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü sanat tarihçisi 
Prof. Antonio Paolucci’nin üstlendiği sergide, ölümünün 500. yıl dönümünde anılan Raffaello’ya 
ait 14 eserin gerçek boyutlu reprodüksiyonları yer alıyor. Yenilikçi tekniklerle elde edilen 
reprodüksiyonlar, orijinal eserlerin bütün detaylarını, nüanslarını ve renklerini yansıtıyor. İtalya 
Büyükelçiliği tarafından düzenlenen sergi, 14 Mart 2021 tarihine kadar Erimtan Arkeoloji ve 
Sanat Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

The Erimtan Archeology and Art Museum hosts a selection of portrait reproductions of the 
famous painter and architect of the Italian Renaissance, Raffaello. Curated by art historian 
Prof. Antonio Paolucci, the exhibition includes life-size reproductions of 14 works by Raffaello, 
who is commemorated on the 500th anniversary of his death. The reproductions obtained 
with innovative techniques reflect all the details, nuances and colors of the original works. 
Organized by the Italian Embassy, the exhibition can be visited at the Erimtan Archeology and 
Art Museum until March 14, 2021.

www. erimtanmuseum.org

Olağanüstü Denklikler, İnce Benzerlikler / Marvelous Correspondences, Subtle 
Resemblances

Mixer, 16 Şubat - 3 Nisan 2021  tarihleri arasında farklı kuşaklardan iki sanatçı olan Alp İşmen 
ve Yüksel Dal’ın “Olağanüstü Denklikler, İnce Benzerlikler” sergisine ev sahipliği yapıyor. 
Her iki sanatçı, mürekkebi sıradan bir malzemeden çok bir deneyim alanı olarak ele alıyor. Bu 
nedenle sergide yer alan çalışmalarda izleyicinin hemen kavrayacağı gibi “çizgi” öne çıkıyor. 
Adını Umberto Eco’nun “Foucault Sarkacı” romanından alan ve Nergis Abıyeva küratörlüğünde 
gerçekleşecek “Olağanüstü Denklikler, İnce Benzerlikler”, birbirinin eşiti olmayan ancak 
birbirine denk düşen görsel ve jestsel ilişkilere odaklanıyor.

Mixer hosts the duo exhibition entitled “Marvelous correspondences, subtle resemblances” 
of two artists from two different generations, Alp İşmen and Yüksel Dal; between February 
16 and April 3, 2021. Both artists treat ink as a field of experience rather than an ordinary 
material. As the viewer will immediately grasp, the “line” stands out in the works in the 
description. Curated by Nergis Abıyeva, the exhibition is named after Umberto Eco’s novel 
Foucoult’s Pendulum, and focuses on visual and gestural relations that are not equal to but 
nevertheless correspond with one another.

www.istanbulmodern.org/
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8-11 HAZİRAN/JUNE 
İzmir - TÜRKİYE/TURKEY



İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) olarak 
değişen ihtiyaçlar, dijitalleşen iş süreçleri ve 

daha ileri tasarım standartlarına uyum sağlamak üzere 
kurumsal web sitemizi yeniledik. 

Son teknolojik trendlere uygun bir tasarım anlayışıyla yenilediğimiz web sitemize, 
mobil kullanımı da kapsayacak şekilde farklı fonksiyonlar getirdik.

 
Siz değerli iş ortaklarımızın bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşmasını sağlamak için 

güncellediğimiz www.imib.org.tr,  ziyaretçi dostu yeni ara yüzü ve 
sade menü geçişleriyle hizmetinizde.

 
Kurumsal yeni web sitemize kullanıcı deneyimi odaklı bir içerik ve

günümüzün dijital dönüşümüne uyarlanmış bir yapı entegre ederek 
sizlere çok daha konforlu bir şekilde hizmet vereceğimize inanıyoruz.  

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.
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