
K
aba inflaat sonras› projelendirilmesi istenen mekâ-

n›n plan çözümlemesi yap›l›rken birçok ay›r›c› du-

varda cam tercih edilmifl, böylece hacimsel bir bü-

yüme ve birimler aras› görsel süreklilik kazand›r›lm›flt›r. Mev-

cut yüksekli¤i girifl bölümünde k›s›tlayan mekanik tesisat,

personel ve yönetici bölümlerinde ayr› ayr› de¤erlendirilerek,

mümkün olan maksimum yükseklik elde edilmek istenmifltir.

Yönetici ve bu odadan geçifl yap›lan toplant› odas›n›n tavan-

lar›ndaki havuz uygulamas› ile standart bas›k çal›flma alanla-

r›n›n d›fl›na ç›k›lm›flt›r. 

Ofis; girifl, personel, muhasebe ve yönetici yard›mc› odalar›,

mutfak, wc, yönetici ve toplant› odalar› ile içerisinde banyo

bulunan bir dinlenme odas›ndan oluflmaktad›r. Zemin kapla-

mas› olarak yönetici odas›nda kullan›lan ithal seramik d›fl›nda

poliüretan uygulamas› yap›lm›flt›r. Girifl bölümü zeminine

farkl› noktalarda daire formunda seramikler gömülmüfl ve du-

varlarda kullan›lan led ayd›nlatmalarla dinamizm yakalanmak

istenmifltir. Cam duvarlarda herhangi bir d›fl çerçeve kullan›l-

mam›fl, her bölümün yeterli gün ›fl›¤› almas› sa¤lanm›flt›r. Wc,

mutfak, yönetici odas› gibi hacimlerdeki ay›r›c› duvarlar mah-

remiyet nedeni ile süt lamine cam olarak tercih edilmifltir.  

Seçilen haz›r mobilyalar günümüzün ça¤dafl ve modern tasa-

r›mlar› olup bunlarla birlikte özel olarak rasyonel bir yaklafl›m-

la üretilen tasar›mlar mekân›n tefrifllerini olufltururlar. Tavan-

da lineer olarak göze çarpan ayd›nlatma elemanlar› oturma

düzeni göz önüne al›narak s›ralanm›fl, havuz uygulamas› ya-

p›lan bölgelerde sark›k ayd›nlatmalara da yer verilmifltir. 

Islak hacimlerde tezgâh ile lavabolar özel olarak tasarlanm›fl,

anti bakteriyel özelli¤e sahip bir malzeme olan LG h-mecs

kullan›lm›flt›r. 

Ça¤dafl Bir Ofis
fiebnem Gürcün

Yönetici Odas›

Yönetici Odas›
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Tasar›m ve Uygulama: 

fiebnem Gürcün / ‹ç Mimar / GC Mimarl›k 

Müflteri: 

‹lker Karaman

Konum: 

Metroport Busidence Bahçelievler, ‹stanbul

‹nflaat Alan›: 

240 m2

Tasar›m Dönemi: 

Eylül - Kas›m 2008

Bitim Tarihi:

Ocak 2009

Foto¤raflar: 

Bar›fl fiimflek

Haz›r Mobilyalar: 

Nurus, Minotti, Koleksiyon, Cenan

Aksesuarlar: 

Tepe Home, Beymen Home, Ikea, Esse, Nurus

Duvar Kaplamalar›:

Marburg Ulf Moritz, Tres Tintas

Ofis Yönetici Odas›

Plan

MutfakToplant› Odas›
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Dinlenme Koltu¤u Girifl Bekleme Bölümü

Personel Odas›

Wc Yönetici Banyosu

Banko
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