
İKİ DÜNYA ÇARPIŞIYOR
MİMARLAR FİZİKSEL VE DİJİTAL ARASINDA NASIL GEÇİŞ 

YAPIYOR



sayfa 2

İKİ DÜNYA ÇARPIŞIYOR

Günümüzde mimarlar, arazi üzerinde şaşırtıcı 
bir etki bırakan binalar inşa ederken dijital 
teknolojiyi de her zamankinden daha fazla 
kullanıyor.

Bunun için, geleneksel tasarımcıların 
yeteneklerini tamamlayan yeni beceriler 
gerekiyor. Mimarların artık ekran ile şantiye, 
kağıt ile piksel arasında başarılı bir şekilde 
geçiş yapabilmesi gerekiyor. Gerçek dünyada 
duygusal bir etki bırakmak isteyenlerin, sanal 
dünyada da etki yaratacak bir vizyonu olması 
gerekiyor.

Bu rapor, bu başarıların bir kutlaması 
niteliğindedir. Dünya çapında önde gelen 
mimarlarla en çok takdir edilen eserleri 
hakkında konuştuk ve bu olağanüstü 
projelerin ardındaki çok disiplinli tasarım 
sırlarını derinlemesine araştırdık.

Yaratıcı mimarların, küçük projelerden büyük 
ölçekli yapılara kadar her çeşit projede fiziksel 
ile dijitali birleştirerek dünyanın en güzel 
binalarından bazılarını nasıl yarattıklarına 
odaklandık.
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Şirket:  
DDAANN 

Konum:  
Prag, Çek Cumhuriyeti 

Mimar:  
Daniel Baudis, Kıdemli Mimar

www.ddaann.cz

Şirket:  
GITC Arquitectura

Konum: 
Kuzey Santiago, Şili  

Mimarlar: 
Felipe Vera Buschmann, 
GITC ortağı; Rodrigo Belmar 
Expósito, GITC ortağı

www.gitc.cl

Şirket:  
Oppenheim Architecture

Konum: Akabe, Ürdün

Mimar:  
Chad Oppenheim,  
Baş Tasarımcı

www.oppenoffice.com

Şirket:  
Sivak + Partners

Konum:  
Odessa, Ukrayna

Mimar:  
Stefan Gurtovoi, Baş Mimar

www.sivak-partners.com

Şirket:  
Kuma Kengo and Associates 
(KKAA)

Konum: Minamisanriku, 
Miyagi, Japonya

Mimar:  
Toshiki Meijo, Baş Tasarımcı

www.kkaa.co.jp

PROJE:

AYLA GOLF AKADEMİSİ  
VE KULÜP BİNASI

PROJE:

KARBON EV

PROJE:

CASA  
CHAMİSERO

PROJE:

FOUNTAİN  
CADDESİNDEKİ EV

PROJE:

MİNAMİSANRİKU
SUN SUN ALIŞVERİŞ KÖYÜ 

İÇİNDEKİLER



4İÇİNDEKİLER

PROJEYİ GÖRÜNTÜLEYİN

Proje:  Ayla Golf Akademisi ve Kulüp Binası
Konum:  Akabe, Ürdün
Görüşülen kişi:  Chad Oppenheim, Baş Tasarımcı
web: www.oppenoffice.com

Bir projenin gerçekten harika olabilmesi genellikle mimarın 
kontrolü dışında olan önemli bir unsura bağlıdır: müşterinin 
cesareti. Ne mutlu ki, Çek Cumhuriyeti'nde Prag yakınlarındaki 
Karbon Ev buna fazlasıyla sahipti.

Bina, yerel yönetmeliklere uygun olarak inşa edilmiş ve bütçesi 
sınırlı dört kişilik bir aileye ait sıradan bir aile evidir. Ancak 
bu kısıtlamalar çerçevesinde büyüleyici bir yapı ortaya çıktı. 
DDAANN mimarlık ofisinde Kıdemli Mimar olan Daniel Baudis, 
müşterinin işbirliği yapma konusunda istekli davranması 
sayesinde bu nihai başarıya ulaşıldığını söylüyor:

"Bu evi özel kılan cesur olma kararıdır."

Karbon Ev

BU EVİ ÖZEL KILAN CESUR OLMA 

KARARIDIR

4İÇİNDEKİLER

Mimarlar: DDAANN

Özet:  Çek Cumhuriyeti'ndeki DDAANN mimarlık ofisinin felsefesi 
işbirliğine dayanıyor ve hem mimari tasarım hem de iç mekan 
tasarımı uygulamalarına odaklanıyor. 

Web sitesi: www.ddaann.cz

Proje Konumu

Prag, Çek Cumhuriyeti



PROJEYİ GÖRÜNTÜLEYİN

Proje:  Ayla Golf Akademisi ve Kulüp Binası
Konum:  Akabe, Ürdün
Görüşülen kişi:  Chad Oppenheim, Baş Tasarımcı
web: www.oppenoffice.com

Mjölk Architects ile işbirliği içinde tasarlanan Karbon Ev, 
sıradışı bir ön cephe ile ahşap bir iskelete sahiptir. Bu yapıda, 
daha yaygın kullanılan karaçam yerine shou sugi ban adı 
verilen kadim Japon yakılmış odun tekniği kullanıldı. Sonuç, 
bulunduğu ortamda göze çarpan büyüleyici görünümlü bir  
ev oldu.

Baudis, görsel etkisinin de ötesinde, küçük bir araziye yapılan 
bu evle ilgili en çok gurur duyduğu özelliğin, bir aile evi olarak 
yapılması olduğunu söylüyor. 
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PROJEYİ GÖRÜNTÜLEYİN

"İç mekan tasarımında çeşitli hileler kullanıldı, örneğin 
merdiven altındaki boşluğa tuvalet, çamaşır makinesi ve kiler 
koymak gibi."

Bu sonuçlara ulaşmak için, en baştan itibaren projenin 
kısıtlamalarını dikkate alan bir fiziksel tasarım süreci gerekiyor. 
Bu temelden doğan fikirler dijital formlara dönüşür, ancak 
proje boyunca kağıt ve piksel birlikte kullanılır.

Baudis, "bu projeyi hazırlarken ve şantiye alanında işbirliği 
yaparken çok miktarda çizim kullandık," diyor. "Ayrıca, planları 
ölçeğe göre bastık. Ancak müşterinin bu planları anlaması 
zor olabileceği için kağıttan yapılma bir maket müşterinin 
hayalgücü için en iyi seçimdir." 

İÇ MEKAN TASARIMINDA ÇEŞİTLİ 

HİLELER KULLANILDI

6İÇİNDEKİLER



Bir müşteriniz ikonik bir yapı istediğinde ne yaparsınız?

Oppenheim Architecture'da Baş Mimar olan Chad 
Oppenheim'ın, Ürdün'deki Ayla Vahası için imza niteliğinde bir 
yapı tasarlarken aşması gereken zorluk buydu.

Oppenheim, "araziye gittiğimizde, çevresindeki dağlar ve 
arazinin bir dizi kum tepeciğinden oluşması bizi büyüledi," 
diyor ve "sessiz, manzaraya uyum sağlayan ve çevresindeki 
dağlara açılan" bir tasarım yapmak istediğini ekliyor.

Ayla Golf Akademisi  
ve Kulüp Binası
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ARAZİYE GİTTİĞİMİZDE, ÇEVRESİNDEKİ DAĞLAR VE ARAZİNİN BİR DİZİ KUM 

TEPECİĞİNDEN OLUŞMASI BİZİ BÜYÜLEDİ

İÇİNDEKİLER

Mimarlar: Oppenheim Architecture

Özet:  Merkezi Miami'de bulunan ve 45'ten fazla AIA Ödüllü 
Oppenheim Architecture, güzellik ve işlevi dengeleyen 
binalar tasarlıyor ve 25'ten fazla ülkede projeler yürütüyor. 

Web sitesi: www.oppenoffice.com

Proje Konumu

Akabe, Ürdün



PROJEYİ GÖRÜNTÜLEYİN

YAPIYI TASARLARKEN MÜHENDİSLERLE 

BİRLİKTE ÇALIŞTIK, ANCAK DİJİTAL SÜREÇ 

BURADA SONA ERDİ. PROJENİN GERİ KALANI 

ELDE HAZIRLANDI

8İÇİNDEKİLER

Oppenheim bunu yapmak için, hayalgücünü serbest bırakan 
bir tasarım sürecinde fiziksel ve dijital yönleri bir araya getirdi. 

"Kumlara bakarak eskiz ve çizimler yapıyor ve projeyi anlamak 
için temel çalışmaları yapıyordum. Bilgisayarda çok hızlı bir 
şekilde 3D baskılı modeller yaptık ve tasarımın formunu 
saflaştırdık. Yapıyı tasarlarken mühendislerle birlikte çalıştık, 
ancak dijital süreç burada sona erdi. Projenin geri kalanı elde 
hazırlandı."



Sonuç ise, "insan ruhunu" sergilemek için tasarlanmış dokunma  
duyusuna hitap eden bir bina oldu. 

Süreç ilerlerken bu mesajı müşteriye iletmeye yardımcı olması 
için 3D baskılı modeller kullanılarak müşterinin tasarımı 
fiziksel olarak anlaması kolaylaştırıldı. Arazide yapı sürecine 
dair keşifler yapılırken yinelemeli bir inşa tekniğiyle tam boy 
maketler de hazırlandı.

Oppenheim'a göre "hayal ile gerçek arasında her zaman 
bir çizgi var. En büyük mucize, bu kadar müthiş bir tasarımı 
bütçeyi aşmadan yapmaktır. Herkes pahalı bir bina yapabilir. 
Biz ise daha fazlasını daha düşük bir bütçeyle başarmaya 
çalışıyorduk. Tasarımda ne görüyorsanız o kadarı var. Gizli 
bir yapı yok, sadece arazinin verdiği duygunun katkısız bir 
yansıması. Bu fazlaca süslenmiş bir proje değil, daha çok ruh 
ve karaktere önem verdik." 

EN BÜYÜK MUCİZE, BU KADAR 

MÜTHİŞ BİR TASARIMI BÜTÇEYİ 

AŞMADAN YAPMAKTIR

9İÇİNDEKİLER



MÜŞTERİNİN BEKLENTİLERİNİ 

KARŞILADIĞIMIZ VE PROJENİN TESLİM 

TARİHLERİNE UYMAYI BAŞARDIĞIMIZ 

İÇİN SON DERECE GURURLUYUZ

Casa Chamisero, Şili'deki Santiago şehrinin kuzeyinde yer 
alan çok ilgi çekici bir bina. Betonarme inşa edilmiş kısmıyla 
ayırt edilen bu bina karmaşık, verimli ve etkileyici bir biçimde 
kullanılan geometrisiyle bulunduğu vadiye hükmediyor.

GITC Arquitectura Ortakları Felipe Vera Buschmann ve Rodrigo 
Belmar Expósito, "müşterinin beklentilerini karşıladığımız ve 
projenin teslim tarihlerine uymayı başardığımız için son derece 
gururluyuz," diyor.

750 m2 büyüklüğündeki bina bir aile evi olarak kullanılıyor 
ve ana giriş, otopark, ortak alanlar, arka bahçe ve havuzdan 
oluşan bir giriş katı var. Aynı zamanda partiler ve aile 
toplantıları için de mekanlar bulunuyor. Yatak odaları ikinci 
kattayken, bodrum katında bir sinema salonu ve akvaryumlar 
içeren çok amaçlı bir dinlenme alanı var.

Casa Chamisero

10İÇİNDEKİLER

Mimarlar: GITC Arquitectura

Özet:  Şilili mimarlık ofisi GITC, konseptten inşaat aşamasına kadar 
projeler yürütüyor ve çevresel kısıtlamaları ve müşterinin 
ihtiyaçlarını karşılayan binalar inşa ediyor.

Web sitesi: www.gitc.cl

Proje Konumu

Santiago, Şili



Projenin tasarımında, fiziksel ve dijital süreçlerin başarılı bir 
birleşiminden faydalanıldı.

İlk eskizler elde yapıldı, ardından SketchUp 3D modelleme 
yazılımı ile birçok farklı çeşitleme üzerinden tasarım geliştirildi. 
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Binaya yönelik temel öneriler tam anlamıyla tanımlandıktan 
sonra, bina bilgi modellemesi (BIM) yazılımı kullanılarak 
modelleme yapıldı.

Fakat Buschmann ve Expósito, fiziksel ile dijitali harmanladıkları 
tasarımı daha da ahenkli bir hale getirmek istedi.

"Şu anda fiziksel ve dijitalin, sundukları olanakların farklılıkları  
üzerinden ayrıldığını da unutmadan bu iki dünyayı birleştirebilmek 
çok ilginç olurdu," diyorlar.

"[Örneğin] renklerle çizim yapabilmek ve mesela derinliklerle 
renkleri ayırt ederek eskizleri yorumlayabilen bir yazılıma sahip 
olmak ilginç olurdu." 
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RENKLİ ÇİZİM YAPABİLMEK VE ESKİZLERİ YORUMLAYABİLEN BİR 

YAZILIMA SAHİP OLMAK İLGİNÇ OLURDU

12İÇİNDEKİLER



PROJEYİ GÖRÜNTÜLEYİN

Bu özel konut Odessa, Ukrayna'da yer alıyor ve eski ve 
yeninin, gelenek ve modernliğin bir karışımı niteliğinde. Bu ev, 
zamanda ve mekanda güvenle kök salan etkileyici ve şık bir 
yapı.

Sivak + Partners'da Baş Mimar olan Stefan Gurtovoi, "Odessa 
için özgün olan yapı malzemelerini modern formlarda 
kullanmayı başardığımız için gururluyuz," diyor. "Özellikle de, 
tarihi binaların büyük çoğunluğunun yapımında kullanılan sarı 
kavkı kayaç."

Fountain  
Caddesindeki Ev

ODESSA İÇİN ÖZGÜN OLAN YAPI MALZEMELERİNİ MODERN 

FORMLARDA KULLANMAYI BAŞARDIĞIMIZ İÇİN GURURLUYUZ

13İÇİNDEKİLER

Mimarlar: Sivak + Partners

Özet:  Ukrayna'daki bu mimarlık ofisi hem özel hem de kurumsal 
müşterilerle çalışarak çok çeşitli binalar tasarlıyor ve 
halihazırda 10'dan fazla ülkede devam eden projeleri var.

Web sitesi: www.sivak-partners.com

Proje Konumu

Odessa, Ukrayna



Tıpkı yapının son halindeki klasik ve güncel öğelerin karışımı gibi, 
nihai sonuca ulaşmak için de kağıdın pratikliği ve elektroniğin 
verimliliğinden bir arada yararlanmak gerekiyordu.

14İÇİNDEKİLER



Tasarımların gözden geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin 
yapılması dahil olmak üzere müşterilerle kurulan iletişim 
çoğunlukla elektronik olarak gerçekleştiriliyor. Basılı kopyalar, 
hukuki belgeler olarak ve yapı ustalarına net bilgiler sağlamak 
adına çok önemlidir.

Gurtovoi, "dijital teknolojiler mimarlık mesleğini büyük ölçüde 
değiştirmiş olsa da, geleneksel tasarım yöntemlerini terk 
etmedik", diyor.  

"Eskizleri ve tam boy maketlerde form aramasını aktif olarak 
kullanıyoruz. İnternet, trendleri takip etmemize, ilham 
kaynakları bulmamıza ve eski sorunları çözmek için yeni 
yöntemler keşfetmemize yardımcı oluyor."   
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DİJİTAL TEKNOLOJİLER MİMARLIK MESLEĞİNİ BÜYÜK 

ÖLÇÜDE DEĞİŞTİRMİŞ OLSA DA, GELENEKSEL TASARIM 

YÖNTEMLERİNİ TERK ETMEDİK.

15İÇİNDEKİLER
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Sun Sun Alışveriş Köyü, Minamisanriku'da felaketten doğmuş 
bir proje. 2011 yılında bir tsunami, Japonya'nın Pasifik kıyısı 
boyunca yaklaşık 110.000 binayı yok etti ve bunun iki katı 
kadar binaya hasar verdi. Paramparça olan yerel toplulukları 
yeniden canlandırmak için bu yapıları yenileriyle değiştirme 
ve yeniden tasarlamayı kapsayan bu devasa projede hem en 
son dijital teknolojiler, hem de geleneksel Japon ustalığından 
faydalanıldı.

Minamisanriku Sun Sun 
Alışveriş Köyü

Mimarlar: Kuma Kengo and Associates (KKAA)

Özet:  Tokyo ve Paris'te ofisleri bulunan Kengo Kuma and 
Associates, Japon mimarisi, yapı teknikleri ve tarzlarından 
ilham alan büyük ölçekli ahşap yapılarıyla tanınmaktadır. 
Kengo Kuma binaları gösterişsiz, bütünseldir ve genellikle 
doğadan edinilen bilgilere dayanmaktadır. Japonya'daki 
eserleriyle tanınan Kuma, Eylül 2018'de İskoçya'nın Dundee 
şehrindeki V&A tasarım müzesini tamamladı ve Fransa'daki 
mimarlık piyasasında da oldukça aktif.  

Web sitesi: www.kkaa.co.jp

Proje Konumu

Minamisanriku, Miyagi, Japonya

"ŞEHRİN TARİH BOYUNCA NASIL DENİZLE İÇ İÇE 

OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK VE BUNU TASARIMIMIZLA

GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BİRLEŞTİRMENİN

BİR YOLUNU BULMAK İSTEDİK." 



17İÇİNDEKİLER

Baş Tasarımcı Toshiko Meijo, "Denizi imar planımıza güvenli bir şekilde dahil edebileceğimiz 
bir yöntem bulmak istedik. Bu nedenle, zemini yükseltip stabil hale getirdikten sonra üzerine 
alışveriş kompleksini kurduk," diyor.

Meijo, kentin tarihsel olarak az katlı olan binalarından, balıkçılık sektöründen ve dükkan 
sahiplerinin mallarını girişlerde sergileme şeklinden nasıl ilham aldıklarını açıklıyor. Amaç, 
kiracıların kendi kimliklerini yansıtabilecekleri, adeta içinde yaşanan bir ev hissi veren samimi 
bir hava yakalamaktı.



KKAA, ofis ile müteahhitler ve müşteri arasındaki iş akışlarını 
iyileştirmek için yeni teknolojilerle varolan becerileri 
birleştirerek, şehrin tarihi ve görsel dokusuna mükemmel 
uyum sağlayan çağdaş bir yapıyı başarıyla inşa etti.

"Müşterilerle yapılan ilk toplantılarda, bilgisayarda modelleme 
araçlarını kullanarak fikirler ve sade tasarımlar geliştirdik. 
Müşterilerimiz, 3D render sayesinde tasarımların daha kolay 
anlaşıldığını ve gözlerinde canlandığını söylüyor."

Ve ekliyor: "Dijital teknolojileri bolca kullanıyoruz. Ancak 
bununla beraber, toplantılarımız varsa veya planlar üzerinde 
çalışıyorsak çoğunlukla elle çizim yapmayı ve yazmayı tercih 
ediyoruz."

18İÇİNDEKİLER

"PLAN, TURİST ÇEKMEDE VE YEREL TOPLUMU MADDİ VE 

MANEVİ AÇIDAN CANLANDIRMADA BAŞARILI OLDU"

ARALIK 2018, İKİ DÜNYA ÇARPIŞIYOR
4AA7-4368TRE Aralık 2018
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