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Mimarlık, iç mekan tasarımı, proje geliştirme ve danışmanlık alanlarında hizmet veren
bir mimarlık ofisi olarak 1987 yılında profesyonel faaliyetlerine başlamıştır. 1993 yılında
ortaklık yapısı değişen firma, çalışmalarını Yeşim Hatırlı ve Nami Hatırlı ortaklığı ile
sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak konut, ofis, ticari ve karma yapılar, eğitim yapıları ve spor
tesisleri konularında çalışmalar yapan ofisin tasarım odaklı projecilik anlayışı; kendini
tekrarlamayan, çağdaş mimari tasarım özellikleri ve özgün kimliği olan, güncel yapı
teknolojileri kullanmayı hedefleyen, bulunduğu bağlama ait projeler üretmektir.

An architectural office serving in the architecture, interior design, project development and
consultancy fields has begun professional practice in 1987. After the change in partnership
status in 1993, it continues its projects in the partnership of Yeşim Hatırlı and Nami Hatırlı
under the name of Hatırlı Architecture LLC. Mainly concentrating on residential, office,
commercial, mixed-use, educational buildings and sports complexes; the architectural office
produces projects that are not self-repeating, having contemporary architectural design
features and unique identity, aiming to utilize current building technologies, and context
sensitive through design-oriented project understanding.

Yeşim Hatırlı

senior partner / kurucu ortak

1968 yılında Ankara’da doğan ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden
1990 yılında mezun olan Yeşim Hatırlı, kariyerine aynı yıl MNG Targem firmasında
başlamıştır. 1993 yılından bu yana Nami Hatırlı ile birlikte Hatırlı Mimarlık Ltd. Şti.’nde
kurucu ortak, proje tasarımcısı ve yöneticisi olarak çalışmaktadır. Hatırlı, 2003-2018
yılları arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 4.sınıf stüdyosunda,
2018 yılı itibariyle de Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3. Sınıf stüdyosunda yarı
zamanlı öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarını yürütmektedir. TMMOB
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TSMD (Türk Serbest Mimarlar Derneği), Mimarlar
Derneği 1927, ODTÜ Mezunları Derneği üyesi ve OMİM Derneği üyesi’dir. Yeşim
Hatırlı,TSMD’de iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. 2012 yılında
kurulan TSMD Mimarlık Merkezi’ne öncülük etmiş, yine aynı dönemde sonuç ürünü
Ankara kent maketi olan Avrupa Birliği projesinin koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

1963 yılında Kayseri’de doğan Nami Hatırlı, ilk,orta ve lise eğitimini 1970-1980
tarihleri arasinda TED Ankara Koleji’nde tamamladı. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1984 yılında mezun olan Hatırlı, mesleki kariyerine 1984 87 yılları arasında INA Proje-Naim BEKİTOĞLU firmasında mimar/proje yöneticisi
olarak çalışarak başladı. Serbest meslek faaliyetlerine 1987 yılında Can Kubin
ve Nejat Sert ile birlikte kurduğu NCN Mimarlık ve Şehircilik firmasında başlayan
Hatırlı, profesyonel çalışmalarına 1993 yılında Yeşim HATIRLI ile birlikte kurduğu
HATIRLI Mimarlık Ltd. Şti. firmasında kurucu ortak, proje tasarımcısı ve yöneticisi
olarak devam etmektedir. TMMOB Mimarlar Odası Ankara şubesi ve TSMD (Türk
Serbest Mimarlar Derneği) üyesidir. 2017 yılında başladığı Atılım Üniversitesi
GSTMF Mimarlık Bölümü 4.sınıf stüdyosunda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak
başladığı görevini halen sürdürmektedir.

Yeşim Hatırlı was born in Ankara in 1968. After graduating from the Department of
Architecture at Middle East Technical University in 1990, she started her professional
life in MNG Targem. Since 1993, she has been working with Nami Hatırlı as cofounder,
project designer and project coordinator in Hatırlı Architecture LLC. Between 2003-2018,
Hatırlı worked as a part time instructor in 4th year Design Studio at METU Department
of Architecture, and in 2018, started and continues to work in Atılım University
Department of Architecture as a part-time instructor for 3rd year design studio. She is
affiliated with the Chamber of Architects Ankara Branch, TSMD (Association of Turkish
Independent Architects) and Architects’ Association 1927, METU Alumni Association
and METU Faculty of Architecture Alumni Association (OMIM). Yeşim Hatırlı acted as a
chairman of TSMD executive board for two periods. She has leaded the establishment
of the TSMD Centre for Architecture in 2012 and has also coordinated European Union
project, which has the end product of Ankara City Model.

Nami Hatırlı was born in Kayseri in 1963. He completed his primary, secondary and
high school education in TED Ankara College. He graduated from METU Department of
Architecture in 1984. He worked as architect / project coordinator at INA Proje - Naim
BEKİTOĞLU Inc. between 1984 and 1987. In 1987 he established NCN Architecture and
Urban Planning Inc. together with Can Kubin and Nejat Sert. Since 1993 he works as
cofounder, project designer and coordinator in Hatırlı Architecture LLC. He is a member
of Chamber of Architects Ankara Branch and TSMD (Association of Turkish Independent
Architects). Hatırlı works as a part-time instructor in 4th year Design Studio at Atılım
University, Department of Architecture since 2017.

Nami Hatırlı

kurucu ortak / senior partner

seçilmiş projeler
featured projects
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ege plaza
ege plaza
proje yeri
project location
Söğütözü, Ankara

ofis
office

iş sahibi
client
Ege Grup Yapı Endüstri A.Ş.

proje tarihi
project date
2011

arsa alanı
site area
12.500 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2011 - 2013

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Nazan ÇAPOĞLU
Orçun KÖKEN
Başak ÇEVİK
Berrak Pınar ÜNAL

40.000 m²

Yapı, Konya Yolu’nda, üç adet otomotiv markasının showroom
yapısı ve servis birimlerinin yanında yer almaktadır. Zemin katında,
yanındaki diğer yapılar ile bütünlük oluşturan ve bağımsız girişli
ticari kütlenin üzerinde şaşırtmalı olarak yerleştirilen dört şeffaf
‘küp’, bu şaşırtmaların açığa çıkardığı yeşil teras bahçeler, yapıyı
karakterize eden başlıca mimari unsurlardır.

Fethi MAĞARA
(fotoğraflar/photos)

The building is located on Konya Highway, near three automotive
showrooms. The building rises as an office block above a commercial
volume on the ground level which stands in harmony with the
nearby showroom buildings. Four transparent ‘cubes’ breaking off
alternatingly on top of the commercial volume, green terrace gardens
resulted by these alternating cubes are the main architectural
features that characterizes the building.

tai / tusaş akademi & insan kaynakları binası
tai / tusaş academy & human resources building
proje yeri
project location

eğitim
educational

Kazan, Ankara

iş sahibi
client
Tusaş-Türk Havacılık ve
Uzay Sanayii A.Ş.

proje tarihi
project date
2015

arsa alanı
site area
5.700 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2016 -

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Tuğçe ŞAHİN
Hacı KARACAN
Ali TEKİN

5.000 m²

TAI / TUSAŞ Akademi ve İnsan Kaynakları binası, Türkiye’de
havacılık sektöründe bilimsel, teknolojik ve yenilikçi gelişmelerde
iddialı olan TUSAŞ (Türk Havacılık Endüstrisi) için tasarlanmıştır ve
Kazan, Ankara’da bulunan TAI-TUSAŞ Kampüsü’nde yer alacaktır.
Bina TAI bünyesinde eğitim veren akademi birimleri ve insan
kaynakları ofislerini içerirken aynı zamanda sergi salonları ve
konferans salonuyla çalışanlar için sosyal ve kültürel toplanma
alanı oluşturmaktadır.

Günsu M. ABBAS

TAI / TUSAŞ Academy and Human Resources building was designed for
TAI (Turkish Aviation Industry) which has been assertive in scientific,
technological and innovative developments in aviation industry in
Turkey, and will be located in the TAI-TUSAŞ Campus in Kazan Region
in Ankara.
The project was developed to fulfill the requirements of the academy
giving in-service training and the human resources offices, at the
same time to behave as a social and cultural gathering place with its
exhibition halls and the auditorium for the employees.

özyeğin üniversitesi yurt & misafirhane projesi
özyeğin university dormitory & guesthouse project
proje yeri
project location

eğitim
educational

Çekmeköy, İstanbul

iş sahibi
client
Fiba Gayrimenkul

proje tarihi
project date
2016

arsa alanı
site area
17.900 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2016 -2017

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Tuğçe ŞAHİN
Gökhan BAŞPINAR
Merve CENGİZHAN

34.950 m²

Ali TEKİN
Hacı KARACAN

Özyeğin Üniversitesi için yapılan yurt yapıları, sosyal merkez, lojman ve misafirhanenin yer aldığı yerleşke için benzer tasarım öncelikleri ile
fikir önerisi sunulmuştur. Arazi kuzeybatı, güneydoğu yönünde oldukça eğimli bir topoğrafyaya sahiptir. Tasarım kriterlerinde topoğrafya ve
yönlenme bağlamsal öncelik olarak öne çıkar. Projede yaya ve araçlar için kontrollü tek giriş planlanmıştır. Sosyal donatılar zemin altında
çözülerek bir baza oluştururken yurt yapıları bu bazanın üzerinden başlayıp zeminden koparak uzatılmakta ve bu şekilde maksimum
yeşil alan elde edilmeye çalışılmaktadır. Böylelikle gelişmemiş çevre koşulları nedeniyle ihtiyaç duyulan zengin ortak etkinlik alanları
zengin peyzaja açılan güneydoğu cephelerde tasarlanmıştır. Kız ve erkek yurtlarında programda verilmiş olduğu üzere 1 kişilik, 2 kişilik ve
3 kişilik odalar düşünülmüş, her katta ortak kullanıma açık mutfak ve dinlenme alanı planlanmıştır. Soğuk geçen kış koşulları gözönünde
bulundurularak yurt birimlerinin kendi düşey sirkülasyon çekirdeklerinden sosyal donatı alanlarına kontrollü kapalı geçiş imkanı sunularak
kompakt bir mimari hedeflenmiştir. Yurt odalarının yer aldığı katlarda dolaşım alanları minumumda tutularak yapı ekonomisi sağlanırken,
kolay erişim imkanı ile sosyal donatı alanlarının yurtta kalan öğrencilerin kullanımı kolaylaştırması düşünülmüştür. Lojman yapısında 1+1,
2+1 ve 3+1 olarak 3 farklı büyüklükte birimler üst kotlarda yer alır.

lösev bursa çocuk köyü
lösev bursa children village
proje yeri
project location

eğitim
educational

Osmangazi, Bursa

iş sahibi
client
LÖSEV

proje tarihi
project date
2018

arsa alanı
site area
8.192 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Ali TEKİN
Kübra ÖZTÜRK
Merve Nur BAŞER

4.295 m²

proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2018

iş sahibi
client
ELSİS Elektronik Sistemler A.Ş.

arsa alanı
site area
20.017 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Ali TEKİN
Kübra ÖZTÜRK
Merve Nur BAŞER

2.855 m²

ofis
office

elsis yönetim ve ar-ge merkezi
elsis management and r&d center

bilkent cyberpark cazibe merkezi
bilkent cyberpark attraction point
proje yeri
project location
Bilkent, Ankara

ofis
office

iş sahibi
client
BİLBAK Bilkent İnşaat A.Ş.

proje tarihi
project date
2018

arsa alanı
site area
4.436 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Ali TEKİN
Kübra ÖZTÜRK
Merve Nur BAŞER

25,954 m²

eğitim
educational

ted rönesans koleji
ted rönesans college
proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Küçükyalı, İstanbul

2011 - 2012

iş sahibi
client
Bostancı Gayrimenkul A.Ş.

arsa alanı
site area
11.600 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2012 -2014

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Nazan ÇAPOĞLU
Özge Bahar ALBOSTAN
Cansu ERGÜL
Berrak ÜNAL
Çiğdem ÇOBAN

20.900 m²

Oldukça eğimli ve Adalar manzaralı bir arsada planlanan A sınıfı
yerleşke, üst ve yan yola paralel uzanan derslikler ve onlara
eklemlenen manzaraya hakim kütüphaneler ile sonlanan işlik
kütleleriyle, kottan açığa çıkan ve kademelenerek inen sosyal ve
spor alanlarından oluşur. Birimlerin farklı kotlardaki çatıları açık
alanlar olarak tasarlanmış, araları amfileşerek akışkan bir yapısal
peyzaj oluşturulmuştur.

Hazal KAYA
Tuğçe ŞAHİN
Tuğrul AKTEPE
Egemen Berker KIZILCAN
Gökhan BAŞPINAR

Situated on a steep topography looking towards Princes’ Islands, this
class A campus is composed of classrooms parallel to the edges of the
site, with extending library / workshop functions offering prominent
views. Social and sports facilities emerge from the topography
and descend gradually. The roofs on different levels form fluid built
landscapes with congressional functions.

eğitim
educational

ted eskişehir koleji yerleşkesi
ted eskişehir college campus
proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Söğütönü, Eskişehir

2008 - 2009

iş sahibi
client
Sürel Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.

arsa alanı
site area
40.000 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2008 - 2010

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Nazan ÇAPOĞLU
Tuğçe TOSUN
Buket BİRLİK
Sabri GÖKMEN

35.000 m²

Yerleşke 40.000 m2.lik bir arazi üzerinde tasarlanan anaokulu,
ilköğretim (1-8), lise (9-12),sosyal merkez, kapalı spor salonu ve
yüzme havuzu , sosyal tesis ve performans salonu, lojman ve
yurt yapılarından oluşmaktadır. Genel tasarım kararları alınırken
çağdaş ve yalın bir mimari dil benimsenmiştir. Tüm birimlerde
tuğla kaplı duvar ana tasarım ögesi olarak öne çıkmaktadır.

The campus comprises of a kindergarten, primary school (1-8), high
school (9-12), social center and performance hall, sports center,
swimming pool and dormitory units situated on a 40.000 m2 building
site. Contemporary and modest architectural expression is embraced
in the design process. Brick walls stand out as the major design
element among the campus.

eğitim
educational

ted eskişehir koleji anaokulu
ted eskişehir college kindergarden
proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Söğütönü, Eskişehir

2008 - 2009

iş sahibi
client
Sürel Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.

arsa alanı
site area
40.000 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2008 - 2009

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Nazan ÇAPOĞLU
Tuğçe TOSUN
Buket BİRLİK
Sabri GÖKMEN

1.540 m²

Yapı; hem kampüsteki eğitim sürecinin başlangıç noktası olması,
hem de arazinin girişinde bulunması nedeniyle yerleşkenin
‘vitrini’ olma niteliği taşımaktadır. Yerel malzeme kullanımı, doğal
havalandırma ve enerji-etkin sistem çözümleri yapının başlıca
tasarım kriterleri arasındadır. Kapalı amfitiyatro ile sonlanan,
iç avlulu ana kütleye takılan kabuk formlu sınıflar güney bakan
bahçeye açılırlar.

Accommodating the preliminary stage of the education process in
the campus and being located on the entrance of the site.The use
of local materials, energy-efficient systems and natural ventilation
are among the primary design criteria of the building. Ending with an
indoor amphitheater, the shell-shaped classes attached to the main
mass with an inner courtyard open to a garden located on the south.

rekreasyon
recreasion

odtü kkm açık alan düzenlemesi
metu kkm open space regulation
proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2018

iş sahibi
client
ODTÜ

arsa alanı
site area
- m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Ali TEKİN
Kübra ÖZTÜRK
Merve Nur BAŞER

- m²

kağıt fabrikasından ofise dönüşüm projesi
transforming architecture: a paper mill to an office building
proje yeri
project location
Bilkent, Ankara

ofis
office

iş sahibi
client
BİLBAK Bikent İnşaat A.Ş.

proje tarihi
project date
2014

arsa alanı
site area
11.200 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2015 -

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Tuğçe ŞAHİN
Ali TEKİN
Hacı KARACAN

13.130 m²

Bilken Kampüsü, Ankara’da bulunan ve daha önce Meteksan
kağıt fabrikası olarak kullanılan binaya “METEKSAN SAVUNMA”
nın taşınması amacıyla kapsamlı bir yenileme ve dönüşüm projesi
gerçekleştirilmiş, ofis ve üretim binası tasarlanmıştır. Yenileme
çalışması binanın özgün karakterini, strüktürünü, alanın doğal
yapısını ve iç mekan kalitesini korurken kat alanlarını ve ofisüretim birimlerinin fonksiyonelliğini artırmayı amaçlamıştır. Açık
alan tasarımı yaklaşımıyla asma katlar farklı mekanları birbirine
bağlamış ve çalışma alanlarını geniş ölçüde artırmıştır.

Gökhan BAŞPINAR
Özge ALBOSTAN
Günsu M. ABBAS

An extensive renovation and revitalization project was undertaken to
allow the group “METEKSAN SAVUNMA” to move into a factory they
had rented. This old building had formerly used, as paper factory is
located in the Bilkent Campus in Ankara. The renovation challenge
was to maximize the floor space and functionality for production and
office spaces while retaining the original character, structure, nature
of the existing space and the quality of the inner space. The solution
was to build a series of connecting mezzanine floors integrating the
different spaces and greatly increasing the workable floor space with
an open space design approach.

konut
housing

ankara’da bir konut projesi
a housing project in ankara
proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2013

iş sahibi
client
.

arsa alanı
site area
50.000m2

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team
Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area
175.000m2

Arazi formu ve topografyası ile şekillenen yerleşim, farklı yükseklik
ve büyüklükteki kütlelerin uyumlu plastik tasarımı ile öne çıkarken,
farklı daire tiplerinin çözümlenmesini de sağlamaktadır. Bu kütleleri
bağlayan alçak yatay kütlelerin kuzeyden güneye doğru birbirine
doğru açılarak yerleşmesi, projenin en önemli ana fikirlerinden olan
kanyonun şekillenmesini sağlar. Yerleşkeyi besleyen sosyal alanlar
ile alçak kütlelere zengin bir görsellik sunan bu alandaki özgün
peyzaj tasarımı, organik formlu geniş su yüzeyi ile bunu çevreleyen
yeşil alanlar ile öne çıkmaktadır.

Gökhan BAŞPINAR
Egemen Berker KIZILCAN
Nazan ÇAPOĞLU
Tuğçe ŞAHİN

Cansu ERGÜL
İklima ŞENOL
Özge Bahar ALBOSTAN

Regarding the topography and form of the site, volumes of different
heights and sizes have been planned considering plasticity; this
situation provides various types of housing units. The more lateral and
lower masses which connect the higher masses have been allocated
in a manner where the space in between increases from north the
south. This shapes one of the most prominent characteristics of this
design, which is the canyon. This canyon feeds the overall complex
with social spaces which are supported with rich landscape design;
an organic shaped wide water surface surrounded with green spaces.

mct plaza öneri projesi
mct plaza project proposal
proje yeri
project location

konut
housing

Etimesgut, Ankara

iş sahibi
client
MCT Gayrimenkul Yatırım ve
Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

proje tarihi
project date
2016

arsa alanı
site area
16.400m2

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Tuğçe ŞAHİN
Ali TEKİN
Hacı KARACAN
Sibel Ekici YILMAZ

79.000m2

m.e.b. eğitim kampüsü-hatay
m.n.e. educational campuses-hatay
proje yeri
project location

eğitim
educational

Kırıkhan, Hatay

iş sahibi
client
M.E.B. İnşaat ve Emlak Grup
Başkanlığı

proje tarihi
project date
2013

arsa alanı
site area
98.700 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Nazan ÇAPOĞLU
Özge Bahar ALBOSTAN
Tuğçe ŞAHİN
Cansu ERGÜL

136.925 m²

Eğitim kampüsleri, gerçek yaşamdaki kent ortamlarının bir
simülasyonu gibi çalışır. Kent yaşamında olduğu gibi, kamusal alan,
özel alan, buluşma, öğrenme/öğretme, üretim/tüketim, düşünme,
araştırma, çalışma, yemek, dinlenme, yönetme/yönetilme,
paylaşma ve kaçış mekanlarını barındırır. Düşünülen mekansal ve
yaşantısal kurguda bu mekanlar uygun ölçekleri ile bir araya gelerek
tüm kampüsü oluşturur. Kampüs kurgusu içinde meydan, sokak ve
avlular gibi açık sosyal etkinlik alanlarıyla, yapının omurgasında yer
alan ortak mekanlar tüm birimleri birbirine bağlarken kullanıcılarına
derslik dışında da eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebileceği
mekanlar olarak hizmet eder.

Gökhan BAŞPINAR
Egemen Berker KIZILCAN
İklima ŞENOL

Educational campuses function as a simulation of the urban
environment. As it is in the urban experience; public, private, meeting,
learning/teaching, production/consumption, thinking, research,
working, eating, resting, formation/orientation, sharing and getaway
spaces are housed by the campus. Planned spatial and experiential
scenario incorporates these spaces in their relevant scale. The open
spaces such as the square, the alley, the courtyards and the common
spaces which take part in the “spine” of the structure connect all substructures of the campus while providing proper spaces to support
the educational activities outside the classrooms.

fas’ta lise projesi
high school project in morocco
proje yeri
project location

eğitim
educational

Mazagan, Fas

iş sahibi
client
Rönesans MEA

proje tarihi
project date
2017

arsa alanı
site area
14.972 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Tuğçe ŞAHİN
Gökhan BAŞPINAR
Merve CENGİZHAN
Ali TEKİN

24.100 m²

the u-formed plan connected to the mirrored other one, consists of main scheme of this high school type. each u-form defines certain classroom
groups of 6th - 8th grades and 9th -12th grades. u-formed scheme also defines courtyards with sunken gardens. one of the courtyards sunken
garden surrounded by workshops and it labs. the other one is surrounded by main cafeteria that can take daylight and fresh air. main corridor
lane connects those blocks to each other and sports hall also attached to this lane. social zones such as performance zone and amphitheater are
connected by main corridor lane-alley to the blocks. garage and mechanical-electrical rooms placed on the basement level as well. on facades,
classroom openings are placed in deep niches for sun control and linear solid panels are used randomly on these niches to give non-symmetrical
effects, like on the other school types. photovoltaic panels and green roof possibilities on the roof, getting natural light and ventilation on each
room are the main sustainability aspects for this concept.

fas’ta diş hekimliği fakültesi
faculty of dentistry in morocco
proje yeri
project location

eğitim
educational

Mazagan, Fas

iş sahibi
client
Rönesans MEA

proje tarihi
project date
2017

arsa alanı
site area
5.385 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Ali TEKİN
Tuğçe ŞAHİN
Merve CENGİZHAN

17.430m²

Faculty of dentistry architectural concept design consists of two main zones, clinic units and educational units that connected with a circulation
and skylight tower. this tower houses of horizontal circulation elements, stairs and elevators and wide skylight on top for taking daylight in. Three
blocks of dental clinics and lab’s with a separate patient’s entry placed on the right side of this longitudinal tower. Administrative, educational
and staff units block placed on the left side of this tower, which also consists of library, cafeterias, lecture-seminar and instructor rooms. This
block also has a different entrance for staff and students. By this way two main function and user profiles are separated with vertical tower and
separated entrances on different sides of the building. Green roof and deck terraces placed on the cafeteria level for staff and students usage,
covered with a canopy for sun protection. Over this canopy, photovoltaic panels are placed for sustainable energy scenarios. As grey water depot,
a deep-niched façade for sun protection, sustainable interior materials usage will express the contemporary architectural design criteria.

bengier koleji
bengier college
proje yeri
project location

eğitim
educational

Gölbaşı, Ankara

iş sahibi
client
Semih Bengier
Melih Bengier

proje tarihi
project date
2018

arsa alanı
site area
3.615 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Ali TEKİN
Kübra ÖZTÜRK
Merve Nur BAŞER

4.920 m²

proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2016

iş sahibi
client
TAD Ankara Okulları Ltd. Şti.

arsa alanı
site area
3.039 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2016 -2017

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Tuğçe ŞAHİN
Gökhan BAŞPINAR
Merve CENGİZHAN

3.250 m²

eğitim
educational

tad koleji
tad college

mopaş fabrika yönetim binası
mopaş factory management building
proje yeri
project location
Akyurt, Ankara

ofis
office

iş sahibi
client
MOPAŞ Mobilya A.Ş.

proje tarihi
project date
2017

arsa alanı
site area
18.190 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2017 - 2018

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Ali TEKİN
Kübra ÖZTÜRK
Merve Nur BAŞER

1.600 m²

Ankara-Akyurt Org. Sanayi bölgesinde bulunan alanın fiziki
özellikleri yapının şemasının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.
Fabrikaya paralel ve arsanın kısa yönü boyunca yerleşmesi gereken
yapı iki dikdörtgen prizmanın birbirine düşeyde ve yatayda entegre
edilmesi kurgusu ile tasarlanmıştır. Bu prizmalar iki ana fonksiyon
içermektedir. Alt prizma teşhir ve karşılama/giriş fonksiyonları
içerirken üstteki prizma ofisleri ve yönetim birimlerini barındırır.
Oluşturulan asimetrik tasarım, oluşturduğu pozitif boşlukları
ile terasları, düşey sirkülasyon ve servis birimlerinin alanlarını
tanımlamaktadır.

The site is placed in Ankara-Akyurt Org. which played an important role
in shaping the scheme of building physical features in the workplace.
The structure that needs to be placed parallel to the plant and along
the short side of the bay is designed with two rectangle prisms
integrated horizontally and vertically. These prisms are encapsulated
by two main functions. Gold prism display and welcoming / entrance
functions. The generated asymmetric design describes the creation
of positive gaps and terraces, vertical circulation and areas of service
units.

ege point öneri projesi
ege point proposal
karma kullanım
mixed-use

proje yeri
project location
Bilkent, Ankara

iş sahibi
client
EGE Grup Yapı A.Ş.

proje tarihi
project date
2013

arsa alanı
site area
22.000 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Nazan ÇAPOĞLU
Tuğçe ŞAHİN
Cansu ERGÜL

101.500 m²

Eskişehir Yolu üzerinde, Bilkent Köprüsü çıkış rampası köşesinde
yer alan arsanın rezidans + ofis + ticari birimlerden oluşan yeni bir
konsept ile değerlendirilmesi istenmiştir. Hazırlanan bu konseptte
rezidans ve ofis birimleri kırılan yüzeyleri ve onu tamamlayan
eğik çatı platformu ile, eğik yatay bir örtü altında çözümlenen
ticari birimlerin üzerinde yükselmektedir. Birbirlerine farklı
açılarda yerleştirilen kuleler manzara yönlerinden faydalanırken,
batı cephelerinde bakır renginde bir çelik ağ ile güneş kırıcılık
sağlanmaktadır.

Egemen Berker KIZILCAN
Özge Bahar ALBOSTAN

The complex which is designed as residential and office blocks and
commercial base is located on Eskişehir Highway, corner of the
Bilkent Bridge. Residendial and office towers rise upon the inclined
roof which is in harmony between fractured surfaces of the towers
and houses commercial units underneath itself. While towers are
positioned at different angles to each other that provides different
landscape experiences, western facades covered with tan colored
steel mesh for sun protection.

oyak genel müdürlük binası öneri projesi
oyak headquarter proposal
proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2015

ofis
office

iş sahibi
client
OYAK İnşaat A.Ş.

arsa alanı
site area
12.780 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team
Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area
27.750 m²

Yapıda çağdaş ve yenilikçi bir yaklaşım ve yalın bir mimari dil
benimsenmiş, olabildiğince şeffaf ve akışkan bir mekan kurgusu
gerek iç, gerekse dış mekanlarda sürdürülmüştür. Planlarda yalın
ve farklı bölümlenmelere imkan veren şema prensibi ve planla
uyumlu yalın ve güçlü bir cephe dili benimsenmiştir. Ofis bloğunda
iki katta bir yer alan teras bahçelere ve bodrum kattaki konferans
fuaye alanına açılan çökertilmiş avlular aracılığıyla düşeydeki
kotlara taşınan yeşil alanlar, çalışanları kucaklayan, keyifli çalışma
ve dinlenme alanları sunarken yapıya maksimum doğal ışığın
alınmasına imkan verir.

Tuğçe ŞAHİN
Gökhan BAŞPINAR
Hacı KARACAN
Ali TEKİN

Günsu M. ABBAS
Ayça SAPAZ

In the project phase, contemporary/innovative approach and
minimalistic architectural language adopted, transparent and
flowing space design maintained in both inner and outer spaces.
Scheme principle which allows simple and differend partitioning on
plans that is compatible with simple and powerful facade language
is adopted. Green spaces on vertical levels, two storey height terrace
gardens on office block and sunken courtyards opening to conference
fuayer, provide enjoyable working and resting spaces that embrace
employees while allow obtaining maximum natural light into the
building.

moya güzelbahçe evleri
moya guzelbahce housings
proje yeri
project location

konut
housing

Urla, İzmir

iş sahibi
client
Yavuz Yapı A.Ş. - Ali Yastıkçı
Ortaklığı

proje tarihi
project date
2018

arsa alanı
site area
6.756 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Ali TEKİN
Kübra ÖZTÜRK
Merve Nur BAŞER

2.668 m²

proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2018

iş sahibi
client
Yavuz Yapı A.Ş. - Ali Yastıkçı
Ortaklığı

arsa alanı
site area
2.248 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2018-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Ali TEKİN
Kübra ÖZTÜRK
Merve Nur Başer

2.648 m²

karma kullanım
mixed-use

beytepe modern stüdyolar
beytepe modern studios

dormak yönetim binası
dormak administration office
proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2013

ofis
office

iş sahibi
client
Mehmet Dora

arsa alanı
site area
804 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2013

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Tuğçe ŞAHİN
Gökhan BAŞPINAR
Cansu ERGÜL
Egemen Berker KIZILCAN

2.100 m²

Klasik bir kent parseli olan arsada, köşebaşı konumunun getirdiği
avantaj ile oldukça eğimli yan yol cephesinin getirdiği dezavantajın
dengelenmesi ile oluşturulan bir sarmal kademeli formun ana
cephe dilini oluşturması ile şekillenen sade bir yapı tasarlanmıştır.
Yol cephelerinde gerek mahremiyet sağlamak gerekse güneş
perdesi olarak görev yapan, fonksiyonel strüktürel renkli camlar bu
sarmal formu güçlendirmektedir.

On a usual urban plot, with the advantages of the corner location
and the disadvantages of the extreme slope on the side; the gradual
helical form of the building’s envelope is the balancing,smooth and
prominent character of the design. On the facades that are facing the
road, the multifunctional and colorful structural glass which provide
both privacy and sunlight comfort promote the helical form.

ösak yönetim binası
ösak administration office
proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2011

iş sahibi
client
ÖSAK İnşaat Ltd. Şti.

arsa alanı
site area
500 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2011 - 2013

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Tuğçe ŞAHİN
Başak ÇEVİK

Fethi MAĞARA
(fotoğraflar/photos)

ofis
office

proje yeri
project location

1.700 m²

Komşu yapıya bakan sol yan cephe binanın merdiven ve servis
hacimlerini çevreleyip olabildiğince sağırlaşırken, eğim yönünde
yer alan sağ yan cephe, işlek bir cadde olan Reşit Galip Caddesi’
ne bakan ön cephe ve komşu yapıya bakan arka cephede
çalışma alanları gizliliği ve hakim Ankara manzarası göz önünde
bulundurulmuştur.

The block is mostly blinded on the south facade, covering the stairs
and the service areas, and the north facade, the front facade facing
Reşit Galip Street and the rear facade looking on to the adjacent
building are designed by taking into consideration of the offices’
privacy and Ankara panorama.

alpuka ofis yapısı
alpuka office building
proje yeri
project location
Yaşamkent, Ankara

ofis
office

iş sahibi
client
ALPUKA Proje Emlak

proje tarihi
project date
2010

arsa alanı
site area
284 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2010 - 2011

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Nazan ÇAPOĞLU
Tuğçe TOSUN

440 m²

Mutlu Ata CAN
(fotoğraflar/photos)

Renkli, silikon cam giydirme ofis cepheleri ve batı cephesi önünde
konumlanan güneş kırıcı sistemi ile karakterize olan dikdörtgen
prizma formundaki yönetim ofisi kütlesi, kırmızı renkli sarmal
kütle hareketiyle şatış-pazarlama hizmetinin verileceği alt zemin
kattan kopartılmakta ve çekirdek aksını cephede yansıtan brüt
beton kaplı düşey kütleye takılarak vurgulanmaktadır.

Colored silicone glass cladded facades of offices and solar shading
system on the west façade characterize the rectangular prism
administrative office block. The administrative office block is
detached from the sales and marketing unit on the ground level
by a red-colored spiral mass movement and emphasized by being
attached to the vertical circulation core in exposed concrete.

proje yeri
project location
Çekmeköy, İstanbul

iş sahibi
client
Fiba Gayrimenkul

proje tarihi
project date
2018

arsa alanı
site area
7.800 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Ali TEKİN
Kübra ÖZTÜRK
Merve Nur BAŞER

11.400 m²

rekreasyon
recreasion

özyeğin üniversitesi çevre düzenlemesi, kapalı otopark projesi
ozyegin university landscape regulation and garage project

tokur otel
tokur otel
proje yeri
project location

turizm
tourism

Çankaya, Ankara

iş sahibi
client
İlyas Tokur

proje tarihi
project date
2018

arsa alanı
site area
823 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Ali TEKİN
Kübra ÖZTÜRK
Merve Nur BAŞER

4.314 m²

incek sky
proje yeri
project location

konut
housing

İncek, Ankara

iş sahibi
client
Ender İnşaat A.Ş.

proje tarihi
project date
2017

arsa alanı
site area
11.361 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area
72.155 m²

Arsa İncek Bulvarını Çayyoluna bağlayan kavşakta ayrıcalıklı
bir konumda bulunmaktadır. Üç tarafı yol bir tarafı yeşil alan
ile çevrelenen arsanın bu özellikleri tasarım girdileri olarak
değerlendirilmiştir. Konumunu vurgulamak için simgesel özelliği
olan bir kütle tasarlanmıştır. Tasarlanan kule göl ve Alacaatlı
manzaralarına hakim cephelere sahiptir. Birbirini tamamlayan iki
yay ile formunu kazanan kulenin, yalın cephe diliyle özgün çekirdek
kütlesinin yükselerek kendini vurgulaması sağlanmıştır. Böylelikle
kent silüetinde simgelenmesi hebeflenmiştir.

Gökhan BAŞPINAR
Tuğçe ŞAHİN
Ali TEKİN

The site is in a privileged position at the intersection of İncek Boulvard
to Çayyolu. Features of being next to the green areas in one side and
surrounded by streets on the other sides are considered as design
inputs. To emphasize the position, a mass of building with a symbolic
feature is aimed. The designed tower has views to the lake and
Alacaatli scenery. The form of two arces which are complementing
each other has been provided with an emphasis on the core of the
simple approach. Thus, the symbolization of the city silhouette has
been aimed.

incek sunset
proje yeri
project location

konut
housing

İncek, Ankara

iş sahibi
client
Tolga Ülkealan

proje tarihi
project date
2017

arsa alanı
site area
10.000 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Tuğçe ŞAHİN
Ali TEKİN

10.700 m²

konut
housing

batı kanyon
proje yeri
project location

proje tarihi
project date

14

Batıkent, Ankara

2017

-

iş sahibi
client
Ender İnşaat A.Ş.

arsa alanı
site area
71.942 m²

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team
Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area
264.414,4, m²

Konut dokusunu oluşturan zincir bloklar geniş açılarla
kıvrımlanarak birbirleriyle farklı açılarda ilişkilenirken geniş ferah
yeşil alanlar ve avlular tanımlanmaktadır. Proje genelinde yalın ve
sade bir mimari dil benimsenmiş, ekonomik cephe çözümleriyle
bütünleşmiştir. Bloklar geometrileri ve farklı renk uygulamalarıyla
mevcut kent dokusu içinde ayrışacak, sade ama kimlikli bir yapısal
çevre oluşturacaktır.

Gökhan BAŞPINAR
Tuğçe ŞAHİN
Ali TEKİN
Kübra ÖZTÜRK

The housing blocks which are chained one to another with a wide angle,
defines large open green spaces and courtyards while associated
with each other at different angles. A plain and simple approach
has been adopted throughout the project and it has been integrated
with economic façade solutions. The blocks will have a simple yet
identifiable structural environment that will be separated by itself
in the existing urban texture with their geometry and different color
applications.

konut
housing

hera evleri
hera houses
proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2016

iş sahibi
client
Kaan Eyüboğlu İnşaat Ltd. Şti.

arsa alanı
site area
6.150 m2

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2016 -2017

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Hacı KARACAN
Ali TEKİN
Gökhan BAŞPINAR
Tuğçe ŞAHİN

10.270m2

Sibel Ekici YILMAZ

konut
housing

monopark evleri
monopark houses
proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2016

iş sahibi
client
Kaan Eyüboğlu İnşaat Ltd. Şti.

arsa alanı
site area
5.220 m2

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2016 -2017

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Hacı KARACAN
Tuğçe ŞAHİN
Ali TEKİN

9.720 m2

Gökhan BAŞPINAR
Sibel Ekici YILMAZ

proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2016

iş sahibi
client
Kaan Eyüboğlu İnşaat Ltd. Şti.

arsa alanı
site area
5.500m2

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2016 -2017

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Merve CENGİZHAN
Gökhan BAŞPINAR
Aslı ALP

8.600m2

konut
housing

alacaatlıda konut projesi
housing project in alacaatlı

konut
housing

beytepe modern konutları
beytepe modern houses
proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2015

iş sahibi
client
Yavuz Yapı A.Ş. - Ali Yastıkçı
Ortaklığı

arsa alanı
site area
18.200m2

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2016 -

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area
11.750m2

Gökhan BAŞPINAR
Tuğçe ŞAHİN
Hacı KARACAN
Ali TEKİN

karma kullanım
mixed-use

beytepe modern tanıtım ofisleri
beytepe modern showrooms
proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2015

iş sahibi
client
Yavuz Yapı A.Ş. - Ali Yastıkçı
Ortaklığı

arsa alanı
site area
1.750 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2016-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Ali TEKİN
Tuğçe ŞAHİN
Hacı KARACAN

1.330 m²

proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2015

iş sahibi
client
Yavuz Yapı A.Ş. - Ali Yastıkçı
Ortaklığı

arsa alanı
site area
2.250 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Hacı KARACAN
Tuğçe ŞAHİN
Gökhan BAŞPINAR
Ali TEKİN

2.500 m²

karma kullanım
mixed-use

beytepe modern mağazalar
beytepe modern stores

konut
housing

vadi 4000 konut projesi önerisi
vadi 4000 housing proposal
proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2014

iş sahibi
client
YP İnşaat A.Ş.

arsa alanı
site area
20.680m2

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team
Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area
44.300m2

Arsanın, İmrahor vadisi, Elmadağ sırtları, Çevreyolu-Mamak aksına
hakim konumu, eğimli topografyası ile birlikte değerlendirilerek
oluşturulan tasarım şeması projenin ana fikrini oluşturmaktadır.
İki kütlenin, arazi topografyası ile uyumlu olarak birbirlerine açılı
konumlandırılması, gömülü bir iç avlu ile zenginleştirilen geniş bir
peyzaj alanı yaratılmasını sağlamaktadır.

Nazan ÇAPOĞLU
Gökhan BAŞPINAR
Tuğçe ŞAHİN
Hacı KARACAN

İklima ŞENOL
Özge Bahar ALBOSTAN

The concept project scheme is created according to site’s inclined
topography and clear sight of İmrahor valley, Elmadağ hillside and
Çevreyolu-Mamak axis. Orientation of two linear blocks according
to topography creates extensive landscape enriched by sunken
courtyard.

nnhatun22 konut projesi
nnhatun22 housing project
proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2015

iş sahibi
client
OBA İnşaat Ltd. Şti.

arsa alanı
site area
1.000m2

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team
Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area
1.950m2

Gökhan BAŞPINAR
Ali TEKİN
Günsu M. ABBAS

konut
housing

proje yeri
project location

prime life konutları öneri projesi
prime life housing proposal
proje yeri
project location

konut
housing

Yaşamkent, Ankara

iş sahibi
client
TEPE İnşaat - MESA İnşaat

proje tarihi
project date
2012

arsa alanı
site area
74.500 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Nazan ÇAPOĞLU
Gökhan BAŞPINAR
Egemen Berker KIZILCAN

162.230 m²

Bağlamdaki yapı stoğu ve genel yaklaşım dikkate alınarak, ana
karar; çok yükselmeyen, ancak zeminde yeterli ortak rekreasyon
ve yeşil alan oluşumuna izin verecek zincir bloklar tasarlamak
olmuştur. Blokların tasarımında öne çıkan ve yapıların simgesel
etkisini oluşturan ögeler, şeffaf algılı cephe kütlelerine takılan farklı
renklerdeki kutular ve blokları birleştiren yeşil kat bahçeleridir.
Cephelerdeki parçalı yaklaşım yoğun yapılaşmanın algıda
hafiflemesini sağlar.

Tuğçe ŞAHİN
Cansu ERGÜL

Considering the general approach in the region and the existing
building stock, main concern of the design process was to plan
chain-blocks with moderate heights which has access to sufficient
recreational and green spaces. The elements which are prominent
and which provide the iconic quality of these blocks are the diversely
colored “boxes” which are plugged into the transparent envelope
and the green terraces which chain the blocks together. The
aforementioned boxes help reduce the perception of compactness
of the program by their partite character.

fema yönetim binası
fema administration office
proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2015

iş sahibi
client
FEMA İnşaat Ticaret A.Ş.

arsa alanı
site area
600 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team
Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area
1.640 m²

Gökhan BAŞPINAR
Hacı KARACAN
Ali TEKİN
Günsu M. ABBAS

ofis
office

proje yeri
project location

eyb incek
eyb incek
karma kullanım
mixed-use

proje yeri
project location
Gölbaşı, Ankara

iş sahibi
client
Kaan Eyüboğlu İnşaat Ltd. Şti.

proje tarihi
project date
2018

arsa alanı
site area
9.618 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Gökhan BAŞPINAR
Ali TEKİN
Kübra ÖZTÜRK
Merve Nur Başer

37.200 m²

proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Çankaya, Ankara

2015

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

-

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI
Sibel Ekici YILMAZ
Tuğçe ŞAHİN
Ali TEKİN

iş sahibi
client

arsa alanı
site area

inşaat alanı
construction area

YP İnşaat AŞ.

29.915 m2

106.620 m2

Gökhan BAŞPINAR
Hacı KARACAN

konut
housing

çayyolu konut projesi önerisi
çayyolu housing project proposal

konut
housing

elit royal rezidansları
elit royal residences
proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Beytepe, Ankara

2012

iş sahibi
client
Elit Yapı

arsa alanı
site area
4.069 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2012 - 2014

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Özge Bahar ALBOSTAN
Çiğdem ÇOBAN
Hazal KAYA
Pınar ÜNAL

11.180 m²

Konut, ticaret ve ev/ofis kullanımlarınıni birbirlerinin işleyişini
etkilemeyecek şekilde çözümlenmesine özen gösterilen projede,
ticari kullanım ayrı bir blok olarak ayrılmış, cadde cephesinde
mağazalara, arka cephesinde ise ev/ofis birimlerine yer verilmiştir.
Ticari bloğun hemen yanında yükselen 17 katlı kule ise konut
birimlerini içermektedir. Böylelikle 3 ayrı fonksiyon barındıran
projede, bu fonksiyonların, cephe yönleri, girişler, açık kullanım
alanları ile ayrımı sağlanmaktadır.

Main concern being the various functions of housing,commercial
and home-office not affecting each other, commercial usage was
planned in a separate block; shops were planned on the street-facing
facade where home-office units were planned on the opposite site.
Adjacent to the commercial block, the 17 storey tower rises which
includes housing units. Three different functions were planned
seperately concerning their facedes and entrances with the help of
multi-purpose spaces.

proje yeri
project location
Beysukent, Ankara

iş sahibi
client
TAYSAL İnşaat Ltd. Şti.

proje tarihi
project date
2010

arsa alanı
site area
8.450 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2010 - 2012

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Nazan ÇAPOĞLU
Erkan AYTÜRK

8.580 m²

13 adet villadan oluşan sitenin arazisindeki eğimli topografya,
villaların beş tip olarak tasarlanmasını gerektirirken, yoğunluk
nedeni ile oluşan sıkışıklığın uygun kotlarda kademelenmeler ile
aşılmasını sağlamaktadır. Ayrıca cephe tasarımında da bu yakınlık
göz önünde bulundurulmuş, villaların birbirine bakan yan cepheleri
sağırlaştırılarak, ön ve arka cephelerinde de geniş açıklıklarla,
aydınlık bol ışıklı mekanlar yaratılmıştır.

Due to the slopped topography of the site consisting 13 villas, the
design required five different villa types. Congestion caused by
the density is exceeded by appropriate leveling hierarchy. Besides,
considering the proximity of the villas, the side facades facing each
other are designed as blind facades, whereas the large openings in
front and rear facades provide luminous spaces.

konut
housing

sapphire park evleri
sapphire park houses

prime one angora
proje yeri
project location

konut
housing

Beysukent, Ankara

iş sahibi
client
Celalettin YILDIRIM

proje tarihi
project date
2007

arsa alanı
site area
12.000 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2012

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Nazan ÇAPOĞLU
Seda DALYAN

11.500 m²

Proje konusu arsa Angora Evleri ile çevrelenmis bir alandadır.
Garajlarindan ikiz, toplam 20 adet villadan oluşmaktadır. Arazinin
emsal yoğunluğu nedeniyle evler birbirine yakın konumlanmıştır.
Ancak tasarımda bu yakınlık göz önünde bulundurulmuş ve
evlerin birbirine bakan yan cepheleri mümkün olduğunca sağır
bırakılmış, ihtiyaç duyulan doğal ışığı sağlamak içinse galeri
boşluğu cephesinde opak stürüktürel cam kullanılmıştır. Ön ve
arka cephelerde ise geniş açıklıklar tasarlanmış ve aydınlık bol
ışıklı mekanlar yaratılmıştır.

The project consists of totally 20 villas which are grouped in doubles,
symmetrical from their garage spaces. Site plan is formed by the
requirements of the client and due to the need of high amount of
allowed construction area, houses are situated close to each other.
In the designing process the closeness of the buildings are taken into
account and the close facades are designed as blind walls. Moreover,
in order to get natural light inside, opaque structural glass is used on
the facades next to the galleries inside.

proje yeri
project location

proje tarihi
project date

Çayyolu, Ankara

2009

iş sahibi
client
Yavuz Yapı Ltd. Şti.

arsa alanı
site area
7.420 m²

14

inşaat tarihi
construction date

proje ekibi
project team

2010 - 2012

Yeşim HATIRLI
Nami HATIRLI

inşaat alanı
construction area

Buket BİRLİK
Nazan ÇAPOĞLU
Tuğçe TOSUN
Erkan AYTÜRK
Sabri GÖKMEN

6.500 m²

Proje, iki adet çok katlı konut birimleri ve yola açılı olarak yerleştirilen
dört adet villadan oluşmaktadır. Alt kottaki spor merkezi önündeki
gömülü avluda yeralan açık yüzme havuzuna açılmaktadır.
Cephe yalınlığı ön planda tutulan projenin, beyaz yüzeylerin
sarmalanan hareketliliği, geri planda brakılan gri yüzeler ile öne
çıkarılarak vurgulanmış, çatı kabuğu ile bütünleştirilerek sürekliliği
sağlanmıştır.

The project consists of two multi-storey residential blocks and four
villas positioned at an angle to the main road leading the site. The
sports center located within the sunken courtyard on the lower level
opens to an outdoor swimming pool. Simplicity of the facades was
a major criterion of the project whereas the white surfaces framing
the masses are integrated by roof shell providing continuity and
highlighted with gray surfaces on the background.

konut
housing

çayyolu park evleri
çayyolu park houses

karma kullanım
mixed-use
14

rekreasyon
recreational

2009

14

2007

2008

14

1997

3.000m2

3.500m2

6.000m2

Ankara

Ankara

Ankara

Muğla

kulüp kasseria
club kasseria

rekreasyon
recreational

zafer meydanı çevre düzenleme proje önerisi
zafer square urban landscape design proposal

14

karma kullanım
mixed-use

150.000m2

teraspark oran öneri projesi
teraspark oran proposal

14

rekreasyon
recreation

sports international renovasyonu
sports international renovation

karma kullanım
mixed-use

2009

14

solaris avm
solaris mall

konut
housing

2009

14

konut
housing

2012

14

2012

5.500m2

60.000m2

13.355m2

19.500m2

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

doğuş plaza öneri projesi
doğuş plaza proposal

mazz gölbaşı konutları
mazz gölbaşı housing

safe park ikizleri
safe park twins

turizm
tourism
14

konut
housing

2011

14

14

2009

14

2008

31.200m2

40.000m2

-

Ankara

Ankara

İstanbul

İstanbul

hayat sebla V
hayat sebla V

ofis
office

lösev - lösemili çocuklar dünyası
lösev - world of children with leukemia

2011

ulaşım
transportation

150.000m2

a.ü. otel ve kongre merkezi öneri projesi
a.u. hotel and congress center proposal

14

konut
housing

park yakacık konutları
park yakacık housing

ofis
office

2010

14

2009

istanbul boğazı tüp geçiş gişesi üst örtüsü
bosphorus road tunnel toll plaza canopy

ofis
office
14

eğitim
educational

2008

14

2008

1.900m2

1.500m2

5.000m2

1.540m2

Ankara

Ankara

Ankara

Eskişehir

kuleli II
kuleli II

garanti bankası kızılay şubesi ve yönetim binası
garanti bank kızılay branch and administration office

ted eskişehir koleji anaokulu
ted eskişehir college kindergarten

rekreasyon
recreational
14

2007

2007

14

konut
housing

2006

14

2006

2.150m2

4.000m2

10.000m2

Avusturalya

Ankara

Ankara

KKTC

konut
housing

neva konakları
neva houses

14

turizm
tourism

200.000m2

hobart kıyışeridi tasarımı uluslararası yarışması ( celal
abdi güzer ile birlikte )
hobart waterfront international contest ( in cooperation
with celal abdi güzer )

14

konut
housing

2007

merve apartmanı
merve apartments

chameleon otel
chameleon hotel

rekreasyon
recreational
14

white lane evleri
white lane houses

ofis
office

2007

14

konut
housing

2004

14

2003

30.000m2

2.650m2

2.500m2

6.500m2

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

neva konakları spor ve rekreasyon merkezi öneri projesi
neva houses, sports and recreational center proposal

kuleli I
kuleli I

ataman konutu
ataman residence

ofis
office
14

ofis
office

2003

14

14

2000

14

1998

2.300m2

2.100m2

2.300m2

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

yavuz iş merkezi - tunalı
yavuz business center - tunalı

ofis
office

reysaş holding yönetim binası
reysaş holding administration office

2003

ofis
office

2.500m2

palet inşaat yönetim binası
palet inşaat administration office

14

ofis
office

ösym sınav merkezi
ösym examination center

ofis
office

2002

14

2001

2.500m2

1.200m2

Ankara

Ankara

b & d ikiz ofisleri
b & d twin offices

garanti bankası yenişehir şubesi ve hizmet binası
garanti bankası yenişehir branch and service building

tüm projeler / all projects

eğitim
education

2017

fas’ta lise projesi tip1-tip2-tip3
primary school project in morocco type1-type2-type3

2015

tai/tusaş akademi & insan kaynakları binası
tai/Tusaş academy & human resources building

fas’ta ilköğretim okulu projesi tip1-tip2-tip3
primary school project in morocco type1-type2-type3

2013

ted eskişehir koleji sosyal merkezi
ted eskişehir college social center

fas’ta lise projesi tip1-tip2-tip3
high school project in morocco type1-type2-type3
fas’ta diş hekimliği fakültesi
faculty of dentistry in morocco

2016

m.e.b. eğitim kurumları yarışması hatay 1. ödül
m.n.e. educational campuses competition hatay 1st prize

2011

ted rönesans koleji
ted rönesans college

özyeğin üniversitesi yurt ve misafirhane&lojman projesi
özyeğin university dormitory and guesthouse project

kız öğrenci yurdu
girls’ dormitory

tad koleji
tad college

bergama öğrenci yurdu
bergama dormitories

konut
2008

ted eskişehir koleji yerleşkesi
ted eskişehir college campus

housing

2017

batı kanyon
housing project in batıkent
incek sky
housing project in incek

ted eskişehir koleji anaokulu
ted eskişehir college kindergarten

incek sunset
housing project in incek

özel okul yerleşkesi
özel school campus

2006

bilkent üniversitesi hazırlık okulu öneri projesi
bilkent university prep school proposal

1997

t. emlak bankası bilkent temel eğitim okulu
t. emlak bank bilkent school for primary education

hera evleri
hera houses

1996

t.c. vakıflar genel müdürlüğü ağrı öğrenci yurdu
t.c vakıflar general directorate ağrı dormitories

monopark evleri
monopark houses

t.c. vakıflar genel müdürlüğü aksaray öğrenci yurdu
t.c vakıflar general directorate aksaray dormitories
t.c. vakıflar genel müdürlüğü ünye öğrenci yurdu
t.c vakıflar general directorate ünye dormitories

2016

2015

alacaatlıda konut projesi
housing project in alacaatlı

beytepe modern konutları
beytepe modern houses
nnhatun22
nnhatun22

vadi 4000
vadi 4000

2010

sapphire park evleri
sapphire park houses

çayyolu öneri konut projesi
çayyolu housing project proposal

2009

park yakacık konutları
park yakacık houses

2013

ankara’da bir konut projesi
a housing project in ankara

çayyolu park evleri
çayyolu park houses

2012

prime life konutları öneri projesi
prime life housing proposal

teraspark koza öneri projesi
teraspark koza proposal

altınkoza rezidansları konsept projesi
altınkoza residences conceptual project

2008

elit royal rezidansları
elit royal residences
safe park ikizleri
safe park twins

2011

uygurer konutu II
uygurer house II
çınar konutu
çınar house

2007

prime one angora
prime one angora

mazz gölbaşı konutları
mazz gölbaşı housing

merve apartmanı
merve apartments

hayat sebla V
hayat sebla V

neva konakları
neva houses

2006

white lane evleri
white lane houses
uygurer konutu I
uygurer house I

oyak zirvekent konutları öneri projesi ( 4. ve 5. etaplar )
oyak zirvekent housing proposal ( 4. ve 5. etaplar )

2004

alacaatlı konutları öneri projesi
alacaatlı houses proposal
portakal çiçeği konutları öneri projesi ( celal abdi güzer ile birlikte )
portakal çiçeği housing proposal ( in cooperation with celal abdi güzer )

2005

akaray evleri
akaray houses
özdemir evi
özdemir house

2003

ataman konutu
ataman house

hikmet yastıkçı evi
hikmet yastıkçı house

koçoğlu konutu
koçoğlu house

bleda konutu III
bleda house III

başeğmez yazlık konutu
başeğmez summer house

sirkeci evi
sirkeci house

2001

metan evi
metan house

ekon konutları
ekon houses

aytaç konutu
aytaç house

terradesir konutları
terradesir houses

ograş konutu
ograş house

2000

ercan konutu
ercan house

özlem duru kooperatifi öneri projesi
özlem duru cooperative housing proposal

1999

may konutu
may house

altındağ evi
altındağ house

1998

aytuna konutu
aytuna house

taşpınar evleri
taşpınar houses

1997

özçer konutu
özçer house

1996

özel villalar öneri projesi
özel villas housing proposal

aypek villaları
aypek villas

asena evi
asena house

unikombank konutları öneri projesi
unikombank housing proposal

park rönesans konutları
park rönesans houses

şener konutu
şener house

bleda konutu II
bleda house II

ünsal konutu II
ünsal house II

ofran evleri
ofran houses

ünsal konutu I
ünsal house I

sutek villaları
sutek houses

1995

karme kooperatifi öneri projesi
karme cooperative proposal
bleda konutu I
bleda house I
akın evi ( atilla şenkon ile birlikte )
akın house ( in cooperation with atilla şenkon )

1994

turkent villaları
turkent villas

1993

onur evi öneri projesi
onur house proposal

2012

cyberpark ar-ge binası öneri projesi
cyberpark r&d building proposal

2011

ege plaza
ege plaza
ösak yönetim binası
ösak administration office

2010

ofis
office

2017
2015

fema yönetim binası
fema administration office

2014
2013

lösev - lösemili çocuklar dünyası
lösev - world of children with leukemia

mopaş fabrika yönetim binası
mopaş factory administration building
oyak genel müdürlük binası proje önerisi
oyak headquarter proposal

kağıt fabrikasından ofise dönüşüm projesi “meteksan savunma”
transforming architecture: a paper mill to an office building “meteksan savunma”
dormak yönetim binası
onur evi öneri projesi

alpuka ofis yapısı
alpuka office building

tepe güvenlik a.ş. tepe servis a.ş. merkez ofisleri iç mekan tasarımı
tepe güvenlik a.ş. tepe servis a.ş. headquarters interior design

2009

kuleli II
kuleli II

2008

garanti bankası kızılay şubesi ve yönetim binası
garanti bank kızılay branch and administration office

2007

milenya fabrika yönetim binası
milenya factory administration office

2004

aso yönetim binası öneri projesi
aso administration office proposal

ikiz bürolar II
twin offices II

kuleli I
kuleli I

oftaş yönetim binası
oftaş administration office

gedik & gedik hukuk bürosu öneri projesi
gedik & gedik law office proposal

2003

b & d ikiz ofisleri
b & d twin offices

hgg inşaat yönetim binası öneri projesi
hgg inşaat administration office proposal

ikiz bürolar I
twin offices I

palet inşaat yönetim binası
palet inşaat administration office

fernas holding yönetim binası öneri projesi
fernas holding administration office proposal

yavuz iş merkezi - tunalı
yavuz business center - tunalı

ak mühendislik yönetim binası öneri projesi
ak mühendislik administration office proposal

bolu çimento yönetim binası öneri projesi
bolu çimento administration office proposal

pasiner holding merkez binası
pasiner holding headquarters

envy a.ş. yönetim binası öneri projesi
envy a.ş. administration office proposal

2002

2001

reysaş holding yönetim binası
reysaş holding administration office

2000

ösym sınav merkezi
ösym examination center
orhan evin yönetim binası
orhan evin administration office

1999

1998

aksa jeneratörleri yönetim binası öneri projesi
aksa generators administration office proposal

1995

t.c. başbakanlık hizmet binaları
republic of turkey prime ministry service buildings

t.c. başbakanlık hizmet binaları
republic of turkey prime ministry service buildings

1994

t.c. maliye bakanlığı tavas vergi dairesi
republic of turkey ministry of finance tavas tax office

nur inşaat yönetim binası
nur inşaat administration office

1993

t. vakıflar bankası aksaray hizmet binası
t. vakıflar bank aksaray service building

d.s.i genel müdürlüğü 24. bölge müdürlüğü
d.s.i. general directorate 24th local directorate
garanti bankası yenişehir şubesi ve hizmet binası
garanti bank yenişehir branch and service building
çankaya belediyesi hizmet binası yarışma projesi ( burcu şenyapılı ile birlikte )
municipality of çankaya service building competition project ( in cooperation with
burcu şenyapılı )

1997

teknotes yönetim binası
teknotes administration office

1996

sesli tekstil fabrika yönetim binası
sesli tekstil factory administration office
abc ofis iç mekan tasarımı
abc office interior design

oksa medikal yönetim binası
oksa medikal administration office

1992

kazakistan cumhuriyeti dışişleri bakanlığı öneri projesi
republic of kazakhstan ministry of foreign affairs proposal
alfa asansörleri fabrika yönetim binası
alfa elevators factory administration office

1990

tepe inşaat yönetim binası
tepe inşaat administration office
tepe pazarlama yönetim binası öneri projesi
tepe pazarlama administration office proposal

karma kullanım
mixed-use

2016
2015

mct plaza öneri projesi
mct plaza project proposal
cy mağazalar
cy stores
cy showroomlar
cy showrooms

2013
2009

ege point öneri projesi
ege point proposal
teraspark oran öneri projesi
teraspark oran proposal
doğuş plaza öneri projesi
doğuş plaza proposal

2003

home center showroom
home center showroom

2002

ostim çarşısı
ostim mall

1999

sanset plaza öneri projesi
sanset plaza proposal

1998

atrium avm
atrium mall

1997

solaris avm
solaris mall

1993

hd iş merkezi
hd business center

2010

zafer meydanı çevre düzenleme öneri projesi
zafer square urban landscape design proposal

spor & rekreasyon

2008

doğuş otomotiv a.ş. showroom ve servis
doğuş otomotiv a.ş. showroom and service

2006

alkan showroom
alkan showroom

2008

sports international renovasyon projesi
sports international renovation project

2005

cyberpark plaza öneri projesi
cyberpark plaza proposal

2007

neva konakları spor ve rekreasyon merkezi öneri projesi
neva houses sports and recreational center proposal

sports & recreational

turizm
parkev öneri projesi
parkev proposal
hobart kıyışeridi tasarımı uluslararası yarışması ( c. abdi güzer, lale özgenel
ve necati ilgün ile birlikte )
hobart waterfront international design competition ( in cooperation with c. abdi
güzer, lale özgenel and necati ilgün )

2005

gölevi
lakehouse

2003

uyanış parkı ve hanımlar lokali spor kompleksi
uyanış park and ladies’ locale sports hall

1997

t.b.m.m. spor tesisleri içmimari projeleri öneri projesi
g.n.a.t sports facilities interior design proposal

1994

sports international
sports international
milli piyango genel müdürlüğü sosyal tesisleri
milli piyango general directorate social facilities

tourism

2011

a.ü. otel ve kongre merkezi öneri projesi
a.u. hotel and congress center proposal

2006

chameleon otel
chameleon hotel

2008

istanbul boğazı tüp geçit geçiş gişesi üst örtüsü
bosphorus road tunnel toll plaza canopy

ulaşım
transportation

R

Tel : +90 ( 312 ) 448 28 62-63
Fax : +90 ( 312 ) 448 28 64
e-mail : hatirli@hatirli.com.tr

