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TÜRKİYE’DE BİR İLK
ARCORA GARAGE ACADEMY (AGA) 
İLE YERİNDE YAPARAK ÖĞRENME
 
 Mobilya tasarımı ve üretiminin Türkiye’deki önemli merkezle-
rinden olan Ankara – Siteler yepyeni bir eğitim 
modeline ev sahipliği yapmaya başladı. ArcorA ve Başkent 
Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile 
Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde İç Mimarlık alanında 
Türkiye’de ilk defa uygulanan katılımcı ve yenilikçi bir eğitim 
modelinin uygulandığı Arcora Garage Academy (A.G.A) 
13 Şubat 2019’da Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürü Vehbi Konarılı ile 
üniversitelerden, kamudan ve sektörden pek çok kişinin   
katıldığı törenle açıldı.                   >> Sayfa 2

“ArcorA Gazete” 
bir basın-yayın kuruluşu değildir. 

ARCORA MİMARLIK İNŞAAT TURİZM 
MOBİLYA İMALAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. 
tarafından çıkarılmış olan iletişim aracıdır.

ODTÜ EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

B İ N A S I  
P R O J E S İ N İ  

TAMAMLAYARAK 
T E S L İ M  E T T İ K !

 Orta  Doğu 
Teknik  Ünivers i tes i  
Eğit im Bi l imleri  
Fakültes i  b inası  iç  
mekan kapı  imalat la-
r ı  ve  montaj ı  müşteri  
m e m n u n i y e t i y l e  
t a m a m l a d ı ğ ı m ı z   
i ş lerden bir i  o larak  
p o r t f ö y ü m ü z e 
eklendi .

MİA YAŞAM MERKEZİ 
PROJESİNİ TAMAMLADIK

 

       İhsan Arslan Vakfı
      tarafından yaptırılan 
      Engelli Yaşam Merkezi 
      ve Yeni Yaşam Merkezi 
      projesine özel imal 
      edilen sabit mobilyalar 
      (İç mekan kapıları, şaft 
      ve kollektör kapakları) 2 
      ay süren yoğun montaj 
      çalışmasının ardından
      başarıyla tamamlandı.

MOBİLYA USTALAriMIZA 
PROJE OKUMA EĞİTİMİ VERDİK

 Üretim aşamasında kullanılacak proje diğer tüm 
projelerden farklı olarak çok fazla detayın ve çizimin bir 
arada toplandığı ve dolayısı ile okuması daha zor olan
bir projedir. Aynı proje içerisinde kodlamalar, açıklamalar, 
hesaplamalar, kısaltmalar, birçok farklı ölçülendirmeler, 
planlar, kesitler vb detaylar bulunan projenin okunması 
büyük dikkat ve teknik bilgileri bilmeyi gerektirir.
Projenin doğru okunması demek imalatın daha efektif ve 
doğru yapılması, montaj sürecinde yaşanabilecek 
hataların da önceden engellenmesidir.
 Üretimde mükemmeliyeti hede�eyen ArcorA ailesi 
olarak iç mimarlarımız ve üretim hattında çalışan 
ustalarımızın aynı dili konuşabilmelerini sağlayacak şirket 
içi proje okuma eğitimini tamamladık. 
 Ustabaşımız Hikmet Kaygılı, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı'nın açtığı eğitim programını başarı ile tamamlayarak 
"Usta Öğretici" belgesini aldı. Kendisini tebrik ediyoruz.

8 Gazete

Tasarımhane’nin 
Kurucusu 

Elif Ergin’in 
Sandığından

 Ankara’da fen lisesinde 
okurken bir sanat galerisinde  
Sn. Mehmet Pelesen’den 
desen dersleri almaya başla-
dım. Mimarlık ile ilk tanışmam 
o yıllardır. Bilkent Üniversitesi 
iç mimari ve çevre tasarımın-
dan 2000 yılında mezun 
oldum. Görsel düşünme ve 
görsel anlatım ilişkisine 
analitik bir yaklaşım olan 
mimarlık eğitimi ve sonrasın-
da devam eden süreçte fen 
lisesi eğitiminin önemli 
katkıları oldu.        >> Sayfa 4

Custom Made Furniture
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TÜRKİYE’DE BİR İLK
ARCORA GARAGE ACADEMY (A.G.A) 
İLE YERİNDE YAPARAK ÖĞRENME
 

 Mobilya tasarımı ve üretiminin Türkiye’deki önemli 
merkezlerinden olan Ankara – Siteler yepyeni bir eğitim modeline
ev sahipliği yapmaya başladı..

 ArcorA ve Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarı-
mı Bölümü ile Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde İç Mimarlık 
alanında Türkiye’de ilk defa uygulanan katılımcı ve yenilikçi bir 
eğitim modelinin uygulandığı Arcora Garage Academy (A.G.A) 13 
Şubat 2019’da Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, 
Sanayi veTeknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürü Vehbi Konarılı ile
üniversitelerden, kamudan ve sektörden pek çok kişinin katıldığı 
törenle açıldı.“Tasar la ,Planla ,Üret”

mottosuyla yola çıkarak, İç Mimarlık eğitimi alanında proje yönetiminin ve 
mobilya imalatının tüm aşamalarına ilişkin teorik ve pratik bilgilerin “yerinde 
yaparak öğrenme” yaklaşımıyla aktarıldığı 4 kredilik “İç Mekanın Biçimlenişi” dersi 
ArcorA bünyesinde A.G.A için özel tasarlanmış atölye ve stüdyolarda
gerçekleştiriliyor.
 İç mimarlık öğrencilerinin mesleki uygulamaya dair bilgi ve becerilerini 
desteklemeyi hede�eyen ArcorA Garage Academy, üniversitede teorik yoğunlukta 
tasarım eğitimi alan öğrencilerin, özellikle ahşap imalatına yönelik uygulama ala-
nında sanayi destekli eğitim ortamlarında uygulamalı bilgiye erişmelerine, üretim 
süreçlerine gözlemci ve uygulayıcı olarak katılımlarına olanak sağlıyor.

 Arcora  Garage  Academy 
bünyesindeki  uygulamal ı  eği-
t imlerini  tamamlayan,  mezuni-
yet  aşamasındaki  öğrenci ler imi-
zi ,  adlar ını  yapt ıklar ı  başarı l ı  
pro je lerle  duyurmuş olan 
değerl i  i s imler i le  buluşturduk.
Motto  Mimarl ık  kurucu ortakla-
r ı  ve  TED Ünivers i tes i  Öğret im 
Görevl i ler i  Sayın  Heves  Beşel i  ve  
Onur Özkoç   k ıymetl i  
deneyimlerini  ve  proje ler ini  
öğrenci ler imizle  paylaşt ı lar.

GİRİŞİMCİLİK VE MARKALAŞMA 
DENEYİM PAYLAŞIMI  ATÖLYESİ

 Y iyecek içecek sektöründe
tamamladığı  başarı l ı  iç  mimari  
proje ler i  i le  adını  s ıkça  duydu-
ğumuz Sayın  Alphan Bayındır 
sektördeki  yeni l ik lerden ve  
deneyimlerinden bahsett i .

 ODTÜ Teknokent  
Gir iş imci l ik  Direktörü Ece  İdi l  
Kasap  öğrenci ler in  farkındal ık-
lar ını  art ıracak,  kurmayı  p lan-
ladıklar ı  i ş ler inde  farkl ı  yakla-
ş ımlar kazanmalarını  sağlayacak 
gir iş imci l ik  örnekler ini  aktardı .

 Türk Patent  ve  Marka 
Kurumu uzmanlarından Iş ık  
Karakaş  Yı lmaz öğrenci ler imize  
i ler ide  sahip  o labi lecekler i  
markalar ını  nası l  
koruyabi lecekler ini ,  patent  a l ım 
süreçler ini  ve  pazar seviyesini  
yükselterek  rakipler ine  karş ı  
öne  geçmelerini  sağlayacak 
markalaşma süreçler ini  anlatt ı .  

Tasarım, planlama ve üretim süreçleri teorik dersler aracılıyla öğrencilere  aktarıl-
dıktan sonra, ahşap uygulama süreçleri usta eğitmenlerin verdikleri teknik bilgiler ve uygulama deneyimleri ile 
destekleniyor.
 Bu bağlamda oluşturulan ders müfredatında; ilk derste öğrenciler ahşap esaslı malzemeler ile ilgili temel 
bilgileri inceleyerek öğrendikten sonra, projelerini hazırlamak üzere grup çalışmalarına başlıyor. Müşterileri ile 
tanışan proje grupları, tasarımlarının inşa edileceği stüdyolarda rölövelerini hazırlayarak sunumlarını 
gerçekleştiriyorlar. Tasarımlarının maliyet analizi ve bütçe yönetimi süreçlerini de hazırlayarak yaptıkları 
sunumları, akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendiriyor.
 Öğrenciler, aldıkları kritikler doğrultusunda revize ettikleri projeleri için mobilya imalat ustaları ile birlikte
 satın alma sürecini yürütüyor.
 Devamındaki haftalarda öğrenciler mobilya imalatının inceliklerini, farklı teknikleri deneyimli mobilya, cila, 
döşeme ve demir ustalarından öğreniyorlar. Ardından montaj ile ilgili eğitimleri alan öğrenciler, tamamladıkları 
projelerini bir kez daha sunuyorlar . Dönemin son dersinde ise, öğrencilerin iş hayatında karşılaşacakları farklı 
konuları sektörde adından başarı ile bahsedilen İç Mimarlardan dinleyerek geleceklerine dair sorularını onlarla 
tartışma imkanı buluyorlar.



ArcorA Garage 
Academy’DE İLK 

AKADEMİK DÖNEM 
SERTİF İKA TÖRENİ İLE 

TAMAMLANDI

 ArcorA Garage Academy’de ilk akademik dönemin bit-
mesinin ardından öğrencilere sertifikaları İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sayın Can Hersek ve 
ArcorA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökhan Uysal 
tarafından verildi.

“ A r c o r A  G a r a g e  A c a d e m y ”  U l u s l a r a r a s ı  P l a t f o r m d a
“ O S L O  I N T E R N AT I O N A L  C O N F E R E N C E  O N

A R C H I T E C T U R E  A N D  S U S TA I N A B L E  I N T E R I O R  D E S I G N ”

 Sanayi-üniversite işbirliği kapsamında Başkent Üniversitesi ile 
yürütmekte olduğumuz ArcorA Garage Academy (A.G.A) projesi 24-25 Haziran 
2019 tarihlerinde Oslo-Norveç’de gerçekleştirilen ICASID2019: 21th 
 International Conference on Architecture and Sustainable Interior Design’da 
birçok farklı ülkeden gelen iç  mimarlarla buluştu. 

 “Impact of Blended Learning in Interior Architecture Programs 
inAcademia: A Case Study of ArcorA Garage  Academy from Turkey” başlıklı
bildiri           ArcorA Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Uysal, ArcorA İç Mimarı

       Duygu Göçmen ve Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer
       Ofisi Yöneticisi Arzu Fırlarer tarafından sunuldu.

        ArcorA tarafından Başkent Üniversitesi ile birlikte geliştirilen “ArcorA
       Garage Academy” adıyla iç mimarlık eğitiminde Üniversite - Sanayi işbirliği 
       ile geliştirilen yenilikçi eğitim modelinin anlatıldığı bu uluslararası sunumda;  
       modelin özünün iç mimarlık eğitiminde, teorinin pratik yaşama 
       dönüşümündeki ‘yerinde uygulama’, ‘yerinde görme’ ‘yaparak öğrenme’ eylemi
       oluşturduğu vurgulanmıştır. Sunumda, Üniversite – Sanayi işbirliği ile meslek  
       pratiği  içersinde, üniversite eğitiminde eksik kalan uygulama ve mesleki bilgi 
       birikiminin nasıl tamamlandığı aktarılmış ve öğrencilerin
sürdürülebilir bir malzeme olan ahşabı her yönü ile çalışma fırsatı bulduğu, ArcorA tarafından geliştirilen atölyelerde bire 
bir, yüz yüze konu anlatımını takip eden yerinde uygulamalara katılımları gösterilmiştir. Projeye katılan öğrencilere A.G.A 
projesinin katkısı öğrencilerin mesleki disiplininin geliştirilmesi ve ilerletilmesinin yanı sıra teorik bilgiyi, 
uygulmayı ve gözlem süreçlerini de içine alan bu model ile eğitimin kalitesini arttırmaya yönelik kümülatif bir eylem 
modeli olarak örnek oluşturduğu özetlenmiştir (https://aga.arcora.com.tr/).

 Başarılı geçen sunumun ardından Oslo’da bulunan üniversiteleri ziyaret eden ekip, projenin uluslararası işbirlikleri-
ni geliştirmek üzere girişimlerde bulundu. Oslo National Academy of Arts, The Oslo School of Architecture and Design ve 
BI Norwegian Business School akademilerinde ilgili bölüm akademisyenleri ile görüşülerek A.G.A hakkında detaylı 
bilgiler verilmiş, A.G.A benzeri atölyelerde inceleme gezileri yapılmış ve gelecek projeler için işbirliği olanakları  
görüşülmüştür.

 Yaptığı sunum ve görüşmeler ile beğeni ve takdir toplayan A.G.A, uluslararası ağını genişleterek önümüzdeki yıllarda 
‘’yerinde yaparak öğrenme’’ olgusunu iç mimarlık disiplininin her alanında uygulayarak geniş kapsamlı projelerde yer 
alacağını bir kez daha göstermiştir.

CHEFF’E VEDA ETTİK

 Görevine başladığı ilk günden itibaren ArcorA ailesine 
leziz hizmetler sunan, Gaziantepli  muhteşem 
aşçımız Sevgili Buket’e düzenlediğimiz keyi�i parti ile veda 
ettik. Kendi yuvasını kurmak üzere başka bir şehre gidecek 
olan değerli arkadaşımıza ömür boyu mutluluklar diliyoruz…

ArcorA AİLESİ İFTAR YEMEĞİ 
VE ANKARA KALESİ GEZİSİ

 Tüm ArcorA çalışanlarının birlikte olduğu 
gelenekselleşen iftar yemeğimizi bu Ramazan ayında Ankara 
Kalesi’nde gerçekleştirdik. İftar öncesinde Ankara’nın tarihi 
zenginliklerini gezen büyüyen ArcorA ekibi ile huzurla keyi�e 
kurulacak nice iftar sofralarında birlikte olmayı diliyoruz.

ArcorA BAHAR PİKNİĞİ

 ArcorA ailesi olarak her ay düzenlediğimiz şirket içi etkinliklerimize Haziran ayındaki gerçekleştirdiğimiz piknik 
organizasyonu ile devam ettik. Piknik için bu yılki tercihimiz; Ankara şehir merkezine 70 km uzaklıkta, ismini üzerine yansıyan 
ağaçların gölgesinden alan, her iki tarafı yamaçlarla çevrili, çevresi çam ve dağ kavak ağaçları ile kaplı Çubuk Karagöl Tabiat 
Parkı oldu. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp, doğal terapi alanında kafasını dinlemek isteyen ArcorA dostlarına öneririz.
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KİTAPLIKLAR DEKORASYONLARIN GÖZDESİ

 Dekorasyon trendlerinde kitaplıklar 
yeniden ön plana çıkmaya başladı. 
İşlevselliklerinin yanı sıra dekoratif 
oluşlarıyla da evlerde, işyerlerinde, cafe - 
restaurant gibi pek çok ticari işletmede her 
tarzda ve farklı malzeme ile 
tasarlanmış modellerini görmek mümkün.
Peki özel tasarım bir kitaplık yaptırmak ve 
dekore etmek istersek nelere dikkat 
etmeliyiz?
          Öncelikle kitaplığı kullanacağımız 
alanın dekorasyonuyla da bağlantılı olarak 
klasik, modern, rustik, retro ya da 
geometrik formlar gibi tasarımlar tercih 
edilebiliriz.
          Kitaplık modelimizi belirlerken yer-
leştireceğimiz alanın boyutlarını iyi analiz 
ederek, kitaplığımızın formunu ve büyük-
lüğünü daha doğru belirlemeliyiz. Dar 
alanlarda açık renk malzeme 
kullanımı alanın küçük görünmesini 
engelleyecektir. Aynı şekilde gömme 
kütüphaneler ve köşe kütüphaneler dar 
alanların kullanımında optimum faydayı 
sağlar.

          Raf aralıklarını koyacağınız kitap 
ve objelerin genişlik ve uzunluklarına 
göre belirlemek de tasarımın önemli 
noktalarından. Farklı boyutlardaki 
kitaplarınızı yerleştirirken sıkıntı 
yaşamamak için ra�arı ayarlanabilir 
sistemli tercih edebilirsiniz. Bir kütüp-
hane için alanınız yoksa orta ve yan 
sehpalarınızı kitaplık olarak dizayn 
ettirebilirsiniz.
 Kitaplık modelinin tarzına karar 
verdikten sonra sıra onu kendi 
tarzımızı yansıtacak şekilde dekora
etmeye geliyor. İşte sizlere kitaplıkları-
nızı zenginleştirip farklılaştıracak 
birkaç dekorasyon fikri;
KİTAPLARINIZI GRUPLAYIN; 
Kitaplarınızı içeriklerine, cilt tiplerine 
ve hatta renklerine göre gruplandıra-
rak kendi tarzınızı yaratabilirsiniz. 
Vintage bir kütüphane görüntüsü için 
eski, ciltli kitaplar edinebilir bunun 
için deri kaplı ansiklopediler, referans 
kitapları ve klasik romanlar ile 
kütüphanenizi gerçek bir kütüphane 
haline getirebilirsiniz.
YARATICI OLUN; Kitaplığınızda kitap 
haricinde dekoratif objeler, heykel ve 
resim gibi sanat eserlerini sergileyerek 
çok daha şık ve estetik bir görüntü elde 
edebilirsiniz.
FARKLI YERLEŞTİRİN; Kitaplarınızı 
yatay ve dikey formlarda yerleştirebi-
lir, yatay formda  üst üste
koyduğunuz kitapların üzerine objeler 
yerleştirebilirsiniz. Kitaplığınızın 
tarzına uygun seçeceğiniz kitap
tutacakları da kitaplıklarınızı hoş bir 
şekilde tamamlayacaktır.    

Minimal bir görüntü istiyor, 
“kitaplarımı aramaktan yorulmam” 
diyorsanız, kitapları tersten sayfa 
kısımları size bakacak şekilde 
yerleştirebilirsiniz.

KİŞİSELLEŞTİRİN; Kitaplığınızı 
kişiselleştirmek sizin elinizde. Ona 
tarzınızı yansıtacak objelerle karakter 
katabilirsiniz. Örneğin kitaplığınıza 
ailenizle ve dostlarınızla çekildiğiniz 
fotoğra�arı koyduğunuz çerçeveleri, 
aldığınız plaket ve ödülleri, giydiğiniz 
ilk patiği hatta dostlarınızın sizin için 
yazdıkları anlamlı notları bile 
çerçeveleyerek koyabilirsiniz.
IŞIKLANDIRIN; Kitaplığınızı 
tasarlarken içerisine aydınlatma 
ekleyebilir, küçük masa abajurları veya 
şu sıralar çok moda olan farklı 
tasarımlarını bulabileceğiniz led 
aydınlatmalar ile kitaplığınızın daha 
sıcak görünmesini sağlayabilirsiniz.
YEŞİLLENDİRİN; Şu sıralar çok moda 
olan skulentler, sevdiğiniz vazo veya 
saksı çiçekleri kitaplığınıza
hayat katacaktır. “Çiçek bakma 
konusunda başarılı değilim” 
diyenlerdenseniz gerçeğinden ayırt
edemeyeceğiniz yapayları da pek çok 
dekorasyon mağazasında mevcut.

SAN’DIK

 Tasarıma başlarken işveren çok iyi analiz edilmeli ve hayalleri doğru yansıtacak          
olan stil ile tasarım kurgusu oluşturulmalıdır. Zaman içerisinde mimarın da tasarım dili oluşur ve her tasarımı birbirinden farklı olmasına 
rağmen kendi imzasını taşır. Bunu, tamamen temel tasarım prensipleri ile nasıl �ört ettiği belirler.
 Tasarım yaşam standartlarını ve estetiği yükselten bir insan ürünüdür. Tasarım ve mimarlık çözüm odaklı olması ve kullanıcı kitlesinin 
sınırlı ve belirlenmiş olması nedeniyle sanattan farklıdır. Fikirler ortaya döküldükten sonra çözüm odaklı olup olmadığı gözden geçirilmeli, bu 
aşamada el çizimi ve 3D programlar kullanılarak fikirlerin kütle üzerindeki çözümselliği tasarım boyunca denenmeli. Fikirlerin işe yarayıp 
yaramadığı, tüm tasarım süreci boyunca projenin çözüm ortakları olan diğer profesyoneller ile ortak çalışma içinde sürdürülecek süreçte 
ortaya çıkar ve proje gelişimi tamamlanır. 
 Başarılı bir projeyi belirleyen en önemli unsurlar; uzun ömürlü bir proje olması, işlevselliği, seçilen malzemelerin dayanıklılığı, çevreyle 
uyumu ve tasarım olarak eskimeyecek oluşudur. Mimarın tüm işlerinde bir yenilikçi yön olması önemli bir gelişim unsurudur. Mimari 
standartlar evrilir. Dolayısıyla tasarımcılar sürekli sınırları zorlar. 
 Türkiye’de son zamanlarda bir inşaat patlaması var. Kaliteye baktığınızda binaların çoğu mimarlar tarafından tasarlanmamış, işlevsel-
likten ve estetikten çok uzak. Dolayısıyla, kısa ömürlü malzemeler kullanılarak yapılmış bu projeler oluşturulurken tek düşünce rant sağlamak. 
Bu büyük yanılgının kişilere kazanç sağlaması çok uzun vadeli olmadı. İnsanlar iyi hizmet almadıklarının farkına vardılar. Bir projeye başlarken 
tasarıma ve maliyete daha fazla para harcamak binanın değerini çok fazla arttıracak ve projenin diğerlerinden sıyrılıp öne çıkmasına imkân 
verecektir. Bu durumda standartlar yükselecek ve toplumda da iyileşme sağlayacaktır. 
 Tasarımın yüzyılı, yeri, zamanı, kullanıcı kitlesi değişse de temel prensipleri değişmez. Mimarların başarı sağlayabilmesi için mutlaka 
önünün açılması ve tam yetki ile çalışması gerekir. Türkiye’de günümüz koşullarında buna imkân tanınmadığını ve başarısız olan projelerde 
tasarımcı ekibin yetkilerinin sınırlandırıldığını düşünüyorum. 
 Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerinde dikkat edilmesi gereken önemli konu, yeni oluşturulacak olan dokunun da kimlikli olması 
gerekliliğidir. Proje kapsamında başlangıçta güzel ve nitelikli yapılar yapılmış olmasına rağmen, şu anda gelinen noktada niteliksiz ve tehlikeli  
       yapılar hızla artmakta, rant uğruna bölgelerin nitelikli dokuları tehdit edilmektedir.
        Projelerimizi oluştururken bahsettiğimiz tüm bu olumsuzlukları gidermek, yüksek 
       nitelikli, sağlıklı ve kentsel dokuya değer katacak ürünler oluşturmak temel prensibimiz 
       olmalıdır. Projelerimizin tasarım sürecinde tüm bunları göz önünde bulundurarak kalıcı, 
       işlevsel, teknolojik, bilinen yapı işlevlerinden farklı, peyzaj ile bütünleşmiş bir yapı olmasına 
       dikkat etmeliyiz. Tasarım sürecinde yer alan aydınlatma, akustik, iklimlendirme, peyzaj, 
       otomasyon gibi unsurlar çözüm ortaklarımızla düzenli olarak yaptığımız koordinasyon 
       toplantıları ile tasarımın, işlevsellik ve konfor ile bütünleşmesini sağlar. 
  Mimaride ve iç mimaride kalıcılığı sağlayan yüksek kaliteye ulaşmak önemlidir. Bu nedenle, bizim projelerimizin uygulama maliyeti 
genele baktığınızda yüksek kalır. Ancak bu, yapıların mimari değerini arttırmakta ve topluma hak ettiği konfor ve hizmeti sunmaktadır. 
 Türkiye’ de mimarlık ve içmimarlık eğitim sürecine bakıldığında esnek olmayan bir eğitim sistemi ile karşılaşıyoruz oysa mimarlık ve 
güzel sanatlar eğitimi kişilerin iç dünyalarını yansıtmalarına imkân verecek yenilikçi esnek ve aktif bir sisteme dayandırılmalı.
 Sonuç olarak üretmekten ve denemekten zevk alacağımız bir meslek seçimi hayattaki en önemli başarılardan biri.  
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 Ankara’da fen lisesinde okurken bir sanat galerisinde Sayın Mehmet Pelesen’den desen 
dersleri almaya başladım. Mimarlık ile ilk tanışmam o yıllardır. Bilkent Üniversitesi İç Mimari 
ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldum. Görsel düşünme ve görsel anlatım 
ilişkisine analitik bir yaklaşım olan mimarlık eğitimi ve sonrasında devam eden süreçte fen 
lisesi eğitiminin önemli katkıları oldu. 
 Mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra Sayın Şevki Vanlı’nın yanında çalışma 
fırsatım oldu. Usta-çırak eğitimi mimari de oldukça önemlidir. İnsanların yaşam tarzlarını 
şekillendiren butik mekân tasarımlarıyla mimari yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugüne 
kadar yaptığım projeler içinde en beğendiğim proje hep en son tasarladığım proje oldu ta ki 
yenisini tasarlamaya başlayana kadar.
 Ben bir İtalyan hayranıyım. Rönesans mimarisinin Kuzey Avrupa ülkelerindeki yalın 
yansımaları konfor ve ihtişamı bütünleştirir.

Tasarımhane’nin Kurucusu 
Elif Ergin’in Sandığından


