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GC MİMARLIK

ÖĞRENCİLER İÇİN RENKLİ BİR DÜNYA
A COLORfUL wORLD fOR STUDENTS

İşveren Client: Haliç Eğitim Kurumları San. Tic. A.Ş.  Proje adı 

Project name: Çınar Koleji  Lokasyon Location: Büyükçekmece / 

İstanbul  Projenin alanı Project area: 33 500 m²  Tasarım süreci 

Design period:  Mayıs 2011  Uygulama süreci Construction pe-

riod: Haziran-Eylül 2011  Mimari ekip Architectural team:  GC 

MİMARLIK Şebnem GÜRCÜN (İç Mimar-Peyzaj Mimarı), İlker 

KÜTÜKOĞLU (Y. Mimar), Seher CABA (İç Mimar)

 Çınar Koleji Projesi yalnızca bir iç mekan tasarımı değil aynı zamanda 2005 yılında yapılan ve günümüz-
de atıl durumda olan bir AVM’nin dönüşümü projesi.
Büyükçekmece’deki yeni kampüsünü eğitim ve öğretime açan, anasınıfı, ilköğretim, anadolu ve fen liselerini içeren 
Çınar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu ve 70 dersliği ile 1700’e yakın öğrenci kapasitesi barındırıyor.
İçerisinde 325 ve 600 kişilik 2 adet Konferans salonu, seminer odaları, 600 kişi kapasiteli yemekhane, planetaryum, 
laboratuarlar (yabancı dil, fen, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar), spor alanları (bowling, buz pisti, okçuluk, güreş, 
satranç, futbol, basketbol, voleybol), atölyeler (resim, müzik, dans, seramik), revir, mağaza, açık oyun alanı ve 
sinema bulunuyor.

Mimari Tasarım: 
Proje kapsamında mevcut AVM’nin sağır dış cephesine farklı ebatlarda pencereler açıldı ve böylece dinamik bir 
etki yaratıldı. İç mekan organizasyonu ise bir kolejin ihtiyaçları esas alınarak yeniden tasarlandı.  Mağazalardan 
sınıfa dönüştürüldüğü için küçülen birimler mevcut sirkülasyon alanının genişlemesine neden oldu. Genel kori-
dorlar dışındaki alanlar –sınıf önleri- farklı renkte malzeme kullanımı ve boya ile öğrenciler için tek tip olmaktan 
çıkartılarak, dış cephede sağlanan farklılığın iç mekanlarda da devamı sağlandı.
Anasınıfı; 4,5 ve 6 yaş grupları için bağımsız birimlerin olduğu ortak kullanım alanları, okulun geri kalan bölümle-
rinden yarı transparan cam ile ayrıldı. Bu ayırıcı öğrencilerin yıl içinde yaptıkları çalışmaları sergileyecekleri bir 
duvar olarak da kullanılıyor. 
1. Bodrum katta yer alan veli ve misafir giriş bölümü, öğrenci bölümünden tamamen ayrıldı. Girişte, bekleme, sergi 
alanı ve farklı ihtiyaçlara cevap veren 3 toplantı odası ile kurucu odası, yönetim kurulu toplantı odası ve ofisler 
bulunuyor. Çınar ağacından esinlenerek tasarlanan aydınlatma elemanının amorf formu girişi aydınlatıyor. Kırık 
geometriden oluşan sergi rafları ile banko ve oturma birimleri ortak bir tasarım diline sahip.

 Çınar College Project is not just an interior design, it is actually a transformation project of an old shopping 
mall. Çınar College is open for the new education period for kindergarten, primary and high school education with 70 
classes and 1700 students capacity. The school expands to 32.000 m2 area.
The building has 2 conferance saloons (one for 325 people, on efor 600 people), a dining hall, planetarium, a laboratory, 
sport areas, ateliers, a showrrom, open play areas and a movie theatre.

Architectural Design
The blank façades of the shopping mall is evaluated again and new windows in different sizes are opened. Thus, a 
dynamic effect is created upon the façade. Interior organization is designed according to the needs of a school. The 
showrooms are transformed into classrooms and by doing so, each room became smaller and the current ciculation are 
got bigger. The diversity on the exterior façade also reflected the interior. Every classromm’s front side is painted with 
different colors.
Kindergarten and free spaces for 4-5-6 aged children have been seperated with a semi-transparent glass from the rest 
of the building. This seperator is also used as an exhibition material for students.
Guest room is located on the basement and completely separated from the student section. waiting room, exhibition 
areas, 3 meeting rooms, administrative council room and offices are located on the ground floor. Am amorph formed  
lighning material is used fort he ground floor. Exhibiton shelfs and sitting units have the same design language.

Çınar Koleji Projesi yalnızca bir iç mekan 
tasarımı değil aynı zamanda 2005 yılında 
yapılan ve günümüzde atıl durumda olan bir 
AVM’nin dönüşümü projesi.
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1. 1. bodrum kat planı 

 1st basement floor plan

2. Zemin kat planı Ground floor plan

3. 1-2.kat planı 1st - 2nd floor plan

4. 3.kat planı 3rd floor plan

5. Kesit Section

1

2

3

Proje kapsamında mevcut AVM’nin sağır dış 
cephesine farklı ebatlarda pencereler açıldı ve 
böylece dinamik bir etki yaratıldı.
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Mağazalardan sınıfa dönüştürüldüğü için 
küçülen birimler mevcut sirkülasyon alanının 
genişlemesine neden oldu.

1. Konferans salonu Conference hall   2. Sınıflar Classrooms   3. Laboratuarlar Laboratories   4. Yemekhane Dining hall  5. Bovling & Buz Pisti Bowling & Ice Skating   

6. Açık Sinema & Gösteri Alanı Open Theatre & Event Space  7. Öğrenci Girişi Student Entrance

4

5



106  TASARIM 217  PROJE  PROJECTMODERN YAPILAR  MODEN STRUCTURES TASARIM 217  107 MİMAR  GC MİMARLIK


