
B
üyükçekmece’deki yeni kampüsünü e¤itim ve ö¤reti-
me açan, anas›n›f›, ilkö¤retim, anadolu ve fen liseleri-
ni içeren Ç›nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

olup 70 dersli¤i ile 1700’e yak›n ö¤renci kapasitesindedir. 
‹çerisinde 325 ve 600 kiflilik 2 adet Konferans salonu, semi-
ner odalar›, 600 kifli kapasiteli yemekhane, planetaryum, la-
b o r a t uvarlar (yabanc› dil, fen, fizik, kimya, biyoloji, bilgisa-
yar), spor alanlar› (bovling, buz pisti, okçuluk, gürefl, satranç,
futbol, basketbol, voleybol), atölyeler (resim, müzik, dans,
seramik), revir, ma¤aza, aç›k oyun alan› ve sinema bar›nd›r›r. 

M‹MAR‹ TASARIM

Ç›nar Koleji Projesi yaln›zca bir iç mekan tasar›m› de¤il ayn›
zamanda 2005 y›l›nda yap›lan ve günümüzde at›l durumda
olan bir AVM’nin dönüflümü projesidir. Proje kapsam›nda
mevcut AVM’nin sa¤›r d›fl cephesine farkl› ebatlarda pence-
reler aç›lm›fl, böylece dinamik bir etki yarat›lm›flt›r. ‹ç mekan
organizasyonu ise bir kolejin ihtiyaçlar› esas al›narak yeni-
den tasarlanm›flt›r.  Ma¤azalardan s›n›fa dönüfltürüldü¤ü
için küçülen birimler mevcut sirkülasyon alan›n›n geniflleme-
sine neden olmufltur. Genel koridorlar d›fl›ndaki alanlar –s›-
n›f önleri- farkl› renkte malzeme kullan›m› ve boya ile ö¤ren-
ciler için tek tip olmaktan ç›kart›larak, d›fl cephede sa¤lanan
farkl›l›¤›n iç mekanlarda da devam› sa¤lanm›flt›r. 
Kampüs projesinde ö¤rencilerin her türlü ihtiyac›n› karfl›la-
yacak kantin, kafeterya gibi sosyal hizmet alanlar›, bowling,
buz pateni vb. spor alanlar›n›n yan›nda ö¤rencilerin temiz
hava almas›n› sa¤layacak s›n›f klima sistemi, bilgisayar, dil
laboratuarlar› gibi teknik donan›mlar› bulunmaktad›r. Okul
ayn› zamanda birçok aktivite ve etkinli¤e imkan sa¤layan
kulüp alanlar›, en son görüntü ve ses sistemleriyle donat›l-

m›fl etkinlik salonu ile göl ve deniz manzaral› çok hijyenik bir
yemekhaneye sahiptir.
Anas›n›f›; 4,5 ve 6 yafl gruplar› için ba¤›ms›z birimlerin yan›
s›ra ortak kullan›m alanlar› ile okulun geri kalan bölümlerin-
den yar› transparan cam ile ayr›lm›flt›r. Bu ay›r›c› ö¤rencile-
rin y›l içinde yapt›klar› çal›flmalar› sergileyecekleri bir duvar
olarak da kullan›lmaktad›r. 
Yemekhane; hafta içleri ö¤renci, ö¤retmen ve personelin
kulland›¤› mekan, akflamlar› ve hafta sonlar› d›flar›ya hizmet
veren (ba¤›ms›z bir girifli olan) bir birimdir. Dikdörtgen plan
düzeninde masa ve oturma birimleri ›fl›nsal bir düzlemde di-
zilmifllerdir. Yüksek siyah tavan, zeminde kullan›lan 3 farkl›
renkte kaplama ile bütünleflen özel tasar›m tefrifller birbirle-
rini tamamlarlar. Veli ve Misafir Girifl Bölümü; Ö¤renci bölü-
münden tamamen ayr›flt›r›lm›flt›r. 1. Bodrum Katta yer al›r.
Giriflte, bekleme, sergi alan› ve farkl› ihtiyaçlara cevap veren
3 toplant› odas› ile kurucu odas›, yönetim kurulu toplant›
odas› ve ofisler bulunur. Ç›nar a¤ac›ndan esinlenerek tasar-
lanan ayd›nlatma eleman›n›n amorf formu girifli ayd›nlat›r.
K›r›k geometriden oluflan sergi raflar› ile banko ve oturma
birimleri ortak bir tasar›m diline sahiptirler. Laboratuarlar ve
kulüp odalar›ndan ayr›flt›r›lan mekanda a¤aç motifli paneller
kullan›larak okulun kimli¤ini pekifltirmek amaçlanm›flt›r. 
Kütüphane; Zemin katta yer al›p 2 kollu parlak k›rm›z› kap›
ile girifl sa¤lan›r. Yerleflim olarak çevre yoluna göre daha
sessiz olan Bülent Ecevit Bulvar›’na bakan cephede konum-
land›r›lm›flt›r. Standart kütüphane tasar›mlar›n›n d›fl›na ç›k›-
larak rahat oturma birimleri ile güncel süreli yay›nlar›nda ta-
kip edilmesi sa¤lanm›fl, zemin tasar›m›nda fark yarat›larak
di¤er birimlerden ayr›flt›r›lm›flt›r. Kitapl›k ve masalar› özel
olarak dizayn edilmifltir. 
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Zemin Kat Plan›
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1. ve 2. Kat Plan›
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3. Kat Plan›

CINAR KOLEJI 5  12/13/11  1:20 PM  Page 4



‹ fl v e r e n : HAL‹Ç E⁄‹T‹M KURUMLARI SAN. T‹C. A.fi.
Proje Ad›: ÇINAR KOLEJ‹
L o k a s y o n : B ü y ü k ç e k m e c e / ‹ S T A N B U L
Projenin Alan›: 33 500 m2
Tasar›m Süreci: May›s 2011
Uygulama Süreci: Haziran-Eylül 2011
Mimari Ekip: GC M‹MARLIK 

fiebnem GÜRCÜN (‹ç Mimar-Peyzaj Mimar)
‹lker KÜTÜKO⁄LU (Y. Mimar)
Seher CABA (‹ç Mimar)

PROJE KÜNYES‹

K e s i t

Bodrum Kat Plan›
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