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Cordoba Mühendislik ve Mimarlık ekibi;  kullanıcıların ihtiyaçlarına göre yaratıcı ve yenilikçi anlayışı ile en uygun 
çözümleri bulmak için çalışır. Pek çok farklı işlevdeki yapıyı üretken bir çerçevede hayata geçirirken; gelişmeleri 
takip eden, doğaya saygılı, titiz bir ekolojik anlayışı mesleki felsefe olarak benimser. Yüksek yaşam kalitesinin 
sağlanması amacıyla; estetik ve işlevseli bir araya getiren, bölgenin yerel özelliklerini tasarım kriteri olarak 
belirleyen ekibin hedefi; kullanıcı odaklı tasarım ve sosyo-mekansal analizler ile problemlere en basit çözümleri 
getirmektir.

The team of Cordoba Architecture works for finding the best user-oriented solutions with a creative and 
innovative approach. 

Constructing numerous projects with a variety of functions in a productive framework; we take an ecological 
understanding following developments, true to nature and meticulous as professional philosophy. With the 
aim of providing high life quality; the target of the team is to bring the aesthetic and the functional together, 
determine local characteristics of the region as criteria. In a customer-focused design language, to achieve 
optimal solutions with socio-spatial analysis.

OUR VISIONVİZYONUMUZ | 

Cordoba Mühendislik ve Mimarlık, 2015 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası alanda deneyimli 
liderler ve dinamik ekibi ile ofis, tasarıma ihtiyaç duyulan alanlarda, oldukça geniş bir ölçek yelpazesinde hizmet 
vermektedir. Mimarlık ve BIM hizmetlerinin yanısıra iç mimarlık ve restorasyon çalışmaları da sunduğu imkanlar 
arasındadır. 

Deneyimli Revit ekibi ile Cordoba, projenin her aşamasındaki bilginin tek bir ortamda birleştirilmesi imkanı ile 
yapım sürecinden çok daha önce geleceğe dair her türlü verinin modellenip takip edilebildiği BIM sisteminden 
aktif olarak faydalanmaktadır.

Cordoba Architecture was established in Istanbul in 2015. With a dynamic team and experienced leaders in 
national and international domains, our office offers services in a wide range of scales. We provide not only 
architectural services and BIM solutions,but also interior design and restoration.

With the experienced Revit team, Cordoba utilises BIM system actively, combining all of the data used in 
design process and simulating the future information before the construction stage starts. 
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Designing the new Ministry of Foreign Affairs Building and refurbishment of the existing Qatar Post Office are 
the scope of work. The design aims to exalt Qatari tradition and its features, also by its simple lines  and modern 
approach, it brings the local sense and futuristic perception together. The iconic appearance distinguishes the 
building as a profound symbol of Doha’s duality of heritage and modernity. 

As %70 of the building’s visitors are foreigners, the building represents the prestige of the country by its massive 
structure which embodies the Qatari Castle. Inside of the building, the main courtyard welcomes the visitors 
and gives a sense of trustworthiness. 

The main facade faces sunrise along the building. Sun rays penetrate the building through long narrow 
openings permeating the interior with just the right amount of natural light to brighten space without increasing 
convection, in addition to the aesthetic element of light-shadow contrast internally and externally.

Proje kapsamını Dışişleri Bakanlığı binasının tasarlanması ve mevcut posta ofisi binasının iç mekanının yeniden 
tasarlanarak işlevlendirilmesi oluşturmaktadır. Tasarıma yaklaşımda ana amaç Katar gelenekleri ve özelliklerinin 
öne çıkarılmasıdır. Ayrıca tercih edilen basit, modern çizgiler ile, fütüristik bir algının bu yerellik hissiyle birlikte 
yansıtılması amaçlanmıştır. İkonik varoluşuyla yapı, Doha’nın miras ve modernliğini nitelikli bir sembol örneği 
olarak yansıtır.

Bina kullanıcılarının %70’ini yabancılar oluşturduğu için; masif bir kütleye sahip olan bina, Qatar Kalesi’ne 
göndermede bulunan biçimlenişiyle  bir prestij öğesi olarak karşımıza çıkar. Binaya girildiğinde kullanıcıyı 
karşılayan ana avlu, ziyaretçileri karşılayarak onları sarmalar ve güven hissi verir.

Ana cephe, değişen açılarla gelen güneş ışığını karşılar. Uzun-dar açıklıklar gün ışığının içeri alınıp iç mekanın 
yalnıca gerekli miktarda aydınlatılmasını sağlarken, fazla ısınımı engeller. Ayrıca ince yarıklar, gün içinde ışık-
gölge illüminasyonları sunmaktadır.

Yer | Location 
Doha, Katar | Doha, Qatar

Müşteri | Client
Katar Hükümeti | State of Qatar

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
42.206m² 

Tür | Type
Kamusal | Public

Yıl | Year
2017

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | QATAR MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
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DOHA FISHING JETTY AREADOHA BALIKÇILIK RIHTIMI | 

Yer | Location 
Doha, Katar | Doha, Qatar

Müşteri | Client
Katar Hükümeti | State of Qatar

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
78.490m² 

Tür | Type
Kamusal | Public

Yıl | Year
2016

Doha korniş kıyı şeridinin bir parçası ve bulunduğu alan itibariyle kent tarihi mirasına komşu olan bu benzersiz 
proje, ailelerin eğlence ve rekreasyon merkezi olarak, Dhow limanında yer alır. Tasarım, tarihi zenginliği taşıyarak 
kıyı şeridine önem kazandırırken, Doha’nın odak noktası olma görevini üstlenir. Aynı zamanda kentin kültürel 
köklerine tutunarak bu değerleri şehrin cam kuleleri ve beton ormanı arasından yükseltir. 

Cazibeli bir rekreasyon alanının kıyı şeridi ile buluşturulması ve kültürel değerlerin yaşatılması, projenin temel 
amacını oluşturur; aynı zamanda alanın pozisyonu itibariyle ikonik bir varoluş kazanır. 

From being an element of Doha Corniche Water Front, and by considering the heritage and uniqueness 
attached to the location, rises the incentive of the project, and the motivational force that pushes towards having 
a family entertain ment and recreational destination, at the Dhow Harbor, to carry on its historical baggage, to 
compliment the sea front, to function as a focal point for Doha, a landmark for a city that is soaring upwards into 
the realm of the developing world’s most architecturally exceptional cities, but still clings proudly to its cultural 
roots, introducing them valiantly to the world of business glass towers and concrete forests. 

The project requirements of “Creating attraction recreational destination mixed with maritime heritage cultural 
activities” were the center of our work, as well as the innovation factor and the due respect to the site’s position 
and to its intended functional role and Architectural “lconism”.

13
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Doha’nın sınır bölgesinde yer alan Duhail bölgesinde, Katar Savunma Bakanlığ’na bağlı bir kompleks inşa 
edilmektedir. 300’den fazla tekil binanın farklı işlevlerde askeri hizmete ve ilgili idari ve destek birimlere hizmet 
etmek üzere tasarlandığı projede, Geçit Töreni Stadyumu işlevlerden bir tanesidir. Resmi geçit törenlerinde 
çeşitli rütbelerden seyircileri ağırlayacak olan bu yapı tüm ilgili işlevler ve gölgelikli araç parkı ile birlikte 
tasarlanmıştır. 

Proje yaklaşımı binanın kullanıcısı olacak 800’den fazla seyircinin en etkili şekilde kullanımı üzerine kurulmuştur. 
Modern bir anlayışın hakim olduğu tasarımda gelenekselin yansıdığı yerel elemanlar harmanlanmıştır. Temiz, 
sade, ekonomik bitiriş malzemeleri tasarımla değerlendirilmiştir. 

At the outskirts of Doha, a camp is being built by the Internal Security Force of Qatar (ISF), located in Duhail area. 
The ISF project features more than 300 individual building units, made up of several different types of purpose-
built facilities associated with military use and other additional facilities with the basis of providing support for 
both administrative and recreational activities. Parade Shaded Stage Building is one of the facilities of the camp. 
The design of an elevated spectator pavilion to welcome VVIP, VIP and non-VIP spectators of formal parades
and events held on the Main Parade Area with adjacent shaded car parking.

The project approach is to design an efficient shaded building in regard with the purpose of catering 800 plus 
spectators. The design will be shaped with a contemporary understanding infused with traditional elements. 
The use of clean, economical materials is considered.

PARADE SHADED STAGE BUILDINGASKERİ GEÇİT TÖRENİ STADYUMU | 

Yer | Location 
Duhail, Katar | Duhail, Qatar

Müşteri | Client
Katar Savunma Bakanlığı | Qatar Internal Security Forces

Toplam Zemin Alanı | Gross Floor Area 
3.375m²

Tür | Type
Kamusal | Public

Yıl | Year
2018
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AL WAKRA KIDS PARKAL WAKRA ÇOCUK PARKI  | 

Yer | Location 
Al Wakra Tarihi Köyü, Katar | Al Wakra Heritage Village, Qatar

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
26.876m²

Tür | Type
Kamusal | Public

Yıl | Year
2016

Çocuk Eğlence Parkı, Al Wakra Köyü için gerçekleştirilen restorasyon çalışmasının bir diğer adımıdır. Köye çok 
yakın bir konumda bulunan 26.876m²’lik alan, çocuklar için bir eğlence merkezi olarak ayrılmıştır. Farklı yaştaki 
çocuklara hitap edecek eğlence aletleri ile donatılan merkez; denizle olan ilişkisi, yürüyüş alanları, parkları ve 
tesisleri ile bölge için önemli bir gelir kaynağı haline gelecek büyük bir sosyal alandır. 

Kids Park is the second step of the restoration scope for Al Wakra Village. The land of 26.876m² neighbouring 
the village is designated for children as an entertainment center. This large social space will be a source of 
income for the region. It will provide a wide range of games and activities for children of different ages.
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AL BIN ALI REVITALISATION 
PROJECT

AL BİN ALİ BÖLGESİ YENİDEN 
CANLANDIRMA PROJESİ               

Yer | Location 
Alkhor, Katar | Alkhor, Qatar

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
620.000m²

Tür | Type
Yeniden Canlandırma | Revitalisation

Yıl | Year
2016

Alkhor’un tarihi üzerinden yeniden yükselmesi planlanan proje, kültürel bir mirası gözler önüne sermeyi 
amaçlamaktadır. Müze, konut birimleri, dini tesisler, ticaret gibi işlevlerin yaşatılacağı proje konsepti, kente ait 
bir kimliği fonksiyonellikle birleştirir. 

Rising from the history of Alkhor, the project emphasizes cultural heritage. It includes a museum, residential 
units, religious facilities, souqs and galleries; the concept resuscitates this historical dwelling with a new 
functionality consubstantiated with the original identitiy.
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AL ASMAKH RESTORATION 
PROJECT

AL ASMAKH BÖLGESİ 
RESTORASYON PROJESİ 

Yer | Location 
Doha, Katar | Doha, Qatar

Müşteri | Client
Private Engineering Office 

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
79.868m²

Tür | Type
Restorasyon-Yeniden İşlevlendirme | Restoration-Refunctioning

Yıl | Year
Yapım Aşamasında | Under Construction

Doha’nın merkezinde yer alan bu geleneksel yerleşim bölgesinin tarihi 1930’lara dayanmaktadır. Bölge 
sınırlarındaki pek çok yapı hasara uğramış olsa da, iç kısımda tarihi Katar konut bloklarının yer aldığı doku 
korunmuştur.  Hem ekonomik, hem kültürel anlamda paha biçilemez değerdeki bu bölgenin yeniden 
canlandırılması, kent için önemli bir fırsat sunmaktadır. Projenin amacı, bu mirası sürdürülebilir, şehrin 
dinamiklerine göre uyarlanabilir bir şekilde korumaktır.

The historical site which is located at the heart of Doha, dates back to the 1930s. Despite many demolitions 
around its edges, it has retained a more coherent fabric, with numerous blocks of old Qatari houses inside. Being 
invaluable both culturally and economically, it presents an important opportunity for the city. The ambition is to 
protect this heritage by having sustainable and flexible solutions for the present and future of the city.

29
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LUSAIL MIXED-USED COMPLEX LUSAIL KARMA YAPI | 

Yer | Location 
Doha, Katar | Doha, Qatar

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
3215m²

Tür | Type
Karma İşlev | Mixed Use

Yıl | Year
2016

Lusail City, Fox Hills bölgesinde bulunan 7 katlı yapı, kullanıcılarına lüks bir konaklama imkanı sunmak için 
tasarlanmış bir konut yapısıdır. Zemin katta giriş lobisi ile birlikte yeşil alanlar ve kolonatlarla gölgelendirilmiş 
ticari birimler yer almaktadır. Altı kat boyunca modern yaşama alanı ihtiyaçlarının hepsini karşılamak üzere 
tasarlanmış iki ve üç banyolu daireler bulunmaktadır. Ayrıca birinci kat yalnızca kullanıcılara yönelik alanlar 
tasarlanmıştır. Kapalı araç park alanı, iki bodrum katında bulunmaktadır. 

Located in the Fox Hills district of Lusail city, this 7 storey building is designed to provide luxurious 
accommodation to its residents. Interior spaces are accessible through green spaces and commercial areas 
with outdoors colonnades that provide shade and privacy. 
Floors 1st to 6th offer one, two and three bedroom apartments, designed to accommodate all contemporary 
living needs and the wellbeing of the occupants. Also first floor contains amenities for residents use only. Indoor 
parking is provided in two basement levels.  

33
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PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 
MİMARLIK VE TASARIM 
FAKÜLTESİ VE YAKIN ÇEVRESİ 
PROJE YARIŞMASI 

PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY 
OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
AND NEIGHBOURHOOD PROJECT 
COMPETITITON

Yer | Location 
Denizli, Türkiye | Denizli, Turkey

Müşteri | Client
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü | Pamukkale University Rectorship

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
16.380m²

Tür | Type
Yarışma | Competition

Yıl | Year
2016

Pamukkale Üniversitesi ana planının temel hedefi; kampüs içindeki topluluk duygusunu somutlaştırmak ve 
akademik enstitüleri birbirleriyle ilişkilendirerek, öğrencilerin aklında özel, kalıcı hatıralar bırakmaktır. Planlama 
gereksinimlerine bağlı kalınarak kampüs planının zenginleştirilmesi ve çevreyle entegrasyonun sağlanması için 
yerel malzemeler değerlendirilmiş ve tasarımı oluşturan sade çizgiler şehir dokusundan alınmıştır.

Tasarlanan bu plan her fakültenin misyonu ile desteklenmektedir. Fakülteler arasında uyum; ölçek ve peyzaj 
elemanları ile sağlanmaktadıVr. Bu tasarım anlayışı her fakülteye kendi kimliğini kazandıracağı gibi, öğrenci 
ve ziyaretçilerin kampüsü tek parça gibi algılamalarını sağlar. Kampüs birliği fikrini destekleyen bir plan 
oluşturulmuştur. Esnek bir çerçeve ve yeşil alan çözümleri ile optimum sürdürülebilirlik hedeflenmiştir. 

The main goal of Pamukkale University project concept is to concretise the sense of community, to strengthen 
the inter-relations between academical institutes, providing unique and memorable experiences to the 
students. To enrich the campus plan by activating connections and integration with the surroundings according 
to planning requirements and guidelines, utilizing natural local materials and simple lines derived from city 
fabric.

This plan supports every mission of the faculty. The harmony between the faculties is provided by the scale 
factor and the landscape elements. This design approach provides a specific identitiy to each faculty and also 
gives  the sense of monolithicity. Therefore, this approach supports the idea of campus unity. Having a flexible 
frame and green zone treatments achieve optimum sustainability. 
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İZMİR EVKA-3 SOSYAL MERKEZ 
VE AKTARMA İSTASYONU 
MİMARİ PROJE YARIŞMASI                      

IZMIR EVKA-3 SOCIAL CENTER AND 
TRANSFER STATION ARCHITECTURAL 
PROJECT COMPETITION

Yer | Location 
İzmir, Türkiye | Izmir, Turkey

Müşteri | Client
İzmir Büyükşehir Belediyesi | Izmir Metropolitan Municipality

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
29.980m²

Tür | Type
Yarışma | Competition

Yıl | Year
2017

Bir aktarma merkezi olarak kullanılmakta olan alanın, sosyal bir merkez olarak değerlendirilip kentin cazibe 
merkezlerinden biri haline gelmesinin amaçlandığı proje yarışması için bütüncül, tekil, kapsayan, toplayan ve 
dağıtan bir kütle önerilmiştir. Tasarımın kütlesel formu insan hareketinin belirlediği hatlar ile arazi geometrisinden 
kaynaklanan sınırlar ile şekillenir. İşlevsel ve geometrik olarak saptanan merkez, projenin ana kamusal boşluğu 
olarak değerlendirilmiştir. 

Tasarım; toplanma-duraklama-dağılma aşamalarıyla elde edilen sürekli hareket ve akış bağlamında zeminde 
işlevlerin birbirinden koptuğu, kentlilerin yalnızca geçiş amacıyla kullansa dahi kütlenin içerdiği fonksiyonlara 
değdiği bir biçimlenişle var olur. Yapının iç odağına ulaşan kullanıcı, tamamen şeffaf bir cephe ile yapı içindeki 
yaşantıyı algılar. Bu cephelerde parametrik bir tasarım anlayışı izlenmiş olup, çelik strüktür ve cam birimler 
bilgisayar ortamında geliştirilmiştir. Parçacıl bir anlayışa kavuşan cam cephe, kırıklı yansımalar ile yaşayan ve 
dinamik bir yapı algısını kuvvetledirmektedir.

The aim of the competition is to redesign the current  interchange station into a social attraction center within 
the city. In an integrated approach, the proposed mass is monolithic, inclusive, aggregator and distrubitor. The 
axis manifests by pedestrian traffic and land geometry which are the factors that shape the edges of the design. 
The center, defined geometrically and functionally, is utilized as the main public space. 

The design is revived by the movement and the flow of occupants and passers by gathering, standing, 
disintegrating. They interact with the functions.  When the visitor reaches the center of the project, they 
perceive the activities through the transparent facade where metal structure and glass units are designed 
parametrically. The segmental apperances intensify the design, dynamic and the sense of living with light 
reflections and refractions.
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MERZIFON TRADE AND LIFE 
CENTER ARCHITECTURAL 
PROJECT COMPETITION

MERZİFON İŞ VE YAŞAM MERKEZİ 
MİMARİ PROJE YARIŞMASI            

Yer | Location 
Merzifon, Türkiye | Merzifon, Turkey

Müşteri | Client
Merzifon Belediyesi | Merzifon Municipality

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
1350m²

Tür | Type
Yarışma | Competition

Yıl | Year
2017

Tasarım alanı, kentin gündelik işleyişinin en aktif olduğu merkezde yer almaktadır. Çevre fonksiyonlarıın 
çeşitliliği, her yaştan kentlinin oluşturacağı bina potansiyel kullanıcısını tanımlar. Günün her saatinde gerçekleşen 
işlevlerarası yaya akışı, bina kullanıcı mekanizmasını ortaya koyar. Buna göre kullanıcı gerek tasarlanan iş 
merkezi işlevlerini aktif olarak kullanmak üzere, gerekse bölgeyi yalnızca geçiş alanı olarak kullanıken proje 
alanı ile karşılaşır ve etkileşir. 

Alanın en önemli potansiyellerinden biri kent merkezindeki arterlerin kesişim alanında yer almasıdır. İhtiyaç 
duyulan işlevler ile beraber projenin kamusallaştırılması ve çevre sakinleri tarafından benimsenmesi amacıyla 
oluşturulan meydan ve geniş aks ile sosyal alanlar-konut bölgesi arası ana arterde kullanıcının yapının içinden 
geçirilmesi, bina yaşantısının bir parçası olması ve aidiyet hissinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 

The design area is located in the most vital center of the city, with a variety of functions in its vicinity that 
expands the potential utility for users of all ages. The pedestrian flow between those functions at any time of a 
day generates the dynamism of usage. Consequently, users experience and interact both using the functions 
of the building actively and availing themselves of the area as a passage. 

One of the most important features of the area is being located at the intersection of urban arteries.  Creating a 
public space and passageway for the building to be inhabited and deprivatized, the main goals of the project 
were hosting the pedestrians movement through social and residential zones, incorporate them within the 
design and enriching their sense of belonging. 
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Yer | Location 
Çanakkale, Türkiye | Canakkale, Turkey

Müşteri | Client
Çanakkale Belediyesi | Canakkale Municipality

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
6200m²

Tür | Type
Yarışma | Competition

Yıl | Year
2018

The aim of the project is to have an environment with terraces, delightful streets and green public areas to 
make people have a joyous atmosphere without feeling encompassed.

A plain design approach with breathing areas that gives the feeling of belonging is adopted. The design 
compensates for the cultural and commercial needs, integrated with the city, without having a dominant 
appearance.

Inner areas are designed to be flexible and balanced with open areas. The public areas serve various needs 
of the city.

Çanakkale’nin bir sahil kenti olması ve kış mevsiminin çok sert geçmemesi sebebi ile insanları kapalı alanlara 
hapsetmeden; açık terasları, keyifli sokakaları ve yeşil meydanları ile deniz havasını hissederek keyifle 
yaşayacakları bir dünya yaratılmak istenmiştir.

Sade, nefes alan tasarım şeması ile ‘’bizim’’ duygusunu hissettiren bir tasarım anlayışı benimsenmiştir. Şehrin 
ticari, kültürel ihtiyaçlarına cevap veren otopark ihtiyacını karşılayan tasarımdaki ana hedef kentle iç içe geçmiş, 
öne çıkma kaygısı güdülmemiş, şehirle bütünleşmiş bir dünya yaratmaktır.

Projenin tasarlanan kapalı alanları tamamen esnek bir tasarıma sahip olup, açık alanlarla olan dengeli kurgusu 
istenilen zamanda değişiklik gösterebilmektedir. Oluşturulan açık alanlar, kentin ihtiyaçları doğrultusunda pek 
çok ticari-kültürel amaca hizmet edebilecek kentsel faaliyetlerin sağlanmasına imkan vermektedir. 

ÇANAKKALE ÇARŞI, YAŞAM 
MERKEZİ VE OTOPARK İLE 
YAKIN ÇEVRESİ MİMARİ PROJE 
YARIŞMASI   

CANAKKALE MARKETPLACE, 
LIFE CENTER, CAR PARKING 
AND NEIGHBOURHOOD 
ARCHITECTURAL COMPETITION
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Yer | Location 
Doha, Katar | Doha, Qatar

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
352.200m²

Tür | Type
Hastane Konutları | Medical Residency

Yıl | Year
2017

CITY HOSPITAL HOUSING COMPLEXHASTANE LOJMAN YERLEŞKESİ | 

A residential project providing a safe, secure and high quality life environment for hospital staff including 
individuals, couples and families.

The aim of the project is to provide compact and efficient solutions both architecturally & operationally while 
maximising the usable areas. Efficiency is the key design criteria when offering various floor plans & solutions.
One of the key points of the design approach, is the creative and attractive masterplan design alongside with 
a quality public area.

The design of all buildings and facilities are taking into consideration the Architectural heritage of Qatar, with its 
successful use of materials and design concepts to meet local conditions and cultural values.
It incorporates cutting edge modern technology in a non-intrusive manner, and recognizes the importance of  
site topography by using local natural materials and indigenous plant species in landscape.

Proje kapsamında aileler ve bireysel kullanıcılardan oluşan hastane çalışanlarını ağırlamak üzere; güvenli ve 
yüksek yaşam kalitesi standartlarının sağlandığı bir konut sitesi tasarlanmıştır. 

Projenin amacı mimari ve fonksiyonel olarak en kompakt, efektif çözümlerin sunulduğu kullanım alanlarının 
sağlanmasıdır. Çeşitli kat planlarında farklı çözümlerin sunulduğu projede ana kriter işlevselliktir. Tasarım 
yaklaşımlarından bir diğeri, yenilikçi ve cazibeli bir master planın kaliteli kamusal alan çözümleriyle 
buluşturulmasıdır. 

Tüm binalar ve servis yapılarının tasarımında, Katar’ın mimari zenginliğine önem verilmiş, kültürel değerlere 
bağlı olarak yerel malzemelerin başarılı kullanımı değerlendirilmiştir. Modern teknolojinin çizgilerin yansıtan 
proje, yerel ve doğal malzemeler ile buluşturulmuş, bölgenin doğal bitki örtüsünü oluşturan türler, peyzaj 
tasarımında değerlendirilmiştir.
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ORTABAYIR HOUSINGORTABAYIR KONUT PROJESİ | 

Yer | Location 
İstanbul, Türkiye | Istanbul, Turkey

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
13.740m²

Tür | Type
Konut | Accomodation

Yıl | Year
2016

İstanbul Kağıthane’de yer almak üzere tasarlanan  konut bloğu; giriş katındaki ticaret birimleri ile 12 katta yer 
alan farklı tipolojilerdeki dairelerden ve otopark katlarından oluşmaktadır. Modern ve sade bir çizgiye sahip 
olan yapının tasarımında işlevsellik öncelikli kriter olmuştur. Düzenli plan şeması ile ekonomik çözümlerin 
hedeflendiği binada kullanıcılar için konforlu yaşama alanları oluşturulmuştur. Çevre ve atmosferik analizler ile 
gerekliliği ön görülen cephe panelleri ile, cephedeki şeffaflık dengelenmiş ve yapı etrafındaki diğer yapılardan 
ayrılan şık bir görünüme kavuşmuştur.

Ortabayır Housing located in Kağıthane, Istanbul has commercial spaces on ground floor, variant housings 
along 12 storeys and parking in basement floors. The functionality is the top criterion for this simply and 
contemporarily approached design. Applying a regular plan scheme to achieve economical goals, it provides 
comfortable life style for the habitants. Based on our climate analysis, facade panels were our solution of 
choice as agents playing the role of balancing interior ambiances and aesthetically exhalting the building within 
its vicinity.
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TYPICAL FLOOR

ZEMİN KAT |

1. KAT |

TİP KAT |



62

Hagener Alle residential project is located in Ahrensburg, Hamburg, Germany. This five storey building 
culminated with a penthouse totalises into eight apartments.

 With intimacy and coziness as our top criterion, this design is approached a direct language that manifests in 
the clear-cut lines. Hearty ambiance is key to this design, therefore, materials, textures and proportions were 
prioritized and carefully chosen, resulting in a hospitable and welcoming abode.

Hagener Alle konut projesi Ahrensburg, Hamburg, Almanya’da yer almaktadır. Bir çatı katı ile son bulan 5 katlı 
proje, 8 adet daire imkanı sunar. 

Mahremiyet ve samimiyet değerlerinin öncelikli kriterler olduğu tasarım, temiz-sade çizgileri ile anlaşılır bir 
dile sahiptir. İçten bir atmosfer tasarım için anahtar yaklaşımdır, bu nedenle malzemeler, dokular ve boyutlar 
dikkatle seçilmiş, misafirperver bir mekan yaratılmıştır. 

Yer | Location 
Hamburg, Almanya | Hamburg, Germany

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
235m²

Tür | Type
Konut | Accomodation

Yıl | Year
2016

HAGENER ALLE APARTMANI | HAGENER ALLE HOUSING
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GÖRLITZER HOUSEGÖRLITZER EVİ | 

Yer | Location 
Hamburg, Almanya | Hamburg, Germany

Müşteri | Client
Özel | Private 

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
313m²

Tür | Type
Konut | Accomodation

Yıl | Year
2017

Sıra ev olarak tasarlanmış konut projesi en yüksek düzeyde konfor ve kısıtlı mekansal potansiyelin maksimum 
kullanımını amaçlar. Avrupa standartlarının koşullandırdığı huzurlu ve rahat bir yaşama alanının sağlanması 
yolunda en ufak detayların çözülebilmesi için profesyonel ekibimiz BIM sisteminden faydalanmıştır.

This mixed housing compound is designed with a mindset aiming at achieving the at most comfort and usability 
within its limited spatial potential. Whilst adhering to the strict European requirements, our professional staff 
utilized BIM systems to pay attentive focus to the slightest details in order to produce this serene and homey 
residence.
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Located in an important district of Jordan’s capital city, this is a residential project of 6 storeys. The approach is 
to design this family house as a singular villa block rather than a typical multi storey building, avoiding facade 
repetition, having unity. On the north facade, a transparent treatment is provided to taking advantage of the 
beautiful valley view inside.  Local materials are selected to achieve harmony with the surroundings and for 
more economical solutions.

Ürdün’ün başkentinde, önemli bir konumda bulunan bina, 6 katlı bir konut binasıdır. Bir aile için tasarlanmış olan 
yapının tasarım yaklaşımı, yapının bir apartman binası görünümünden uzak, cephenin katlarda tekrarlanmadığı, 
bütüncül bir anlayışın sağlanmasıdır. Bu nedenle formda belirli tasarım birimleri odak noktası olurken, 
çeşitlilik algısı ile monotonluktan uzak durulmuştur. Kuzey cephenin karşıladığı vadi manzarasının daha yoğun 
hissedilebilmesi için bu bölümde daha şeffaf bir anlayış izlenmiştir. Çevreyle sağlanacak harmoni ve daha 
düşük bütçeli bir çözüm adına, cephede yerel malzemeler tercih edilmiştir. 

Yer | Location 
Umman, Ürdün | Amman, Jordan

Müşteri | Client
Özel | Private 

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
1600m²

Tür | Type
Tekil Ev | Single House

Yıl | Year
2016

VILLA IN JORDANÜRDÜN’DE KONUT | 
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AMMERSBEK KONUTU | AMMERSBEK HOUSE

Yer | Location 
Hamburg, Almanya | Hamburg, Germany

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
1700m²

Tür | Type
Tekil Ev | Single House

Yıl | Year
2017

Projenin konusu Hamburg’ta yer alan konutun onarımdan geçirilerek kat sayısının arttırılması ve iç dizaynının 
gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Kendine ait bir bahçe içerisinde yer alan tekil konut; sade ve işlevsel bir 
şekilde, modern bir anlayışla tasarlanmıştır. Tercih edilen malzemeler, mobilyalar ve yüzeyler ile, dingin, 
rahatlatıcı, konforlu bir yaşam alanı sağlanmıştır.

Rehabilitating the existing building in Hamburg, designing the internal spaces and adding one storey are the 
purposes of this project. Simple, functional and modern touches are preffered for that single housing which 
has a beautiful garden. Carefully chosen materials, furniture and the surfaces provide a calm, comfortable and 
cosy space to live.  
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MAJLISMECLİS | 

Yer | Location 
Doha, Katar | Doha, Qatar

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
1620m²

Tür | Type
Meclis | Majlis

Yıl | Year
2017

Meclis Doha, Katar’da yer almakta olup; özel bir ofis, toplantı birimleri, kullanıcılar için konaklama, spa, yüzme 
havuzu, spor salonu ve koleksiyon araba otoparkı barındırmaktadır.

Meclis, Katar’da cömertlik ve güce atıfta bulunan geleneksel ve en önemli bina tiplerinden biri olarak 
değerlendirildiğinde, çok önemli bir sosyal rol oynamaktadır.

The Majlis is located in Doha, Qatar; containing a private office, several majlises, guest accommodation, spa, 
swimming pool, gym and collection car parking.

As the Majlis is considered one of the traditional and most important building types in Qatar which infers 
hospitality and status, it plays a social role of paramount significance. 
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With elegant and modest edges, this semi-detached villa is located on a wide beach in front of an eye 
brightening sea view. Privacy is a key for the entrance part on the road side where a transparent facade is 
designed on the view side for the living area and bedrooms. Villas serve spacious interior spaces and a classy 
yard with a swimming pool and sitting area that enable o watch the view.

Sade ve elegan çizgilere sahip bu ikiz villa, göz alıcı deniz manzarası ile alabildiğine uzanan sahil üzerinde 
konumlanmıştır.  Girişini aldığı yol bölümünde mahremiyet önemli bir tasarım ölçütü olurken, deniz manzarasını 
doğrudan içeri alan yaşama alanı ve üst kattaki yatak odaları için şeffaf bir cephe tasarlanmıştır. Kullanıcısına 
oldukça ferah, geniş mekanlar sunan villanın manzara seyrini mümkün kılan oturma alanları ve yüzme havuzu 
ile zarif bir bahçesi bulunmaktadır. 

Yer | Location 
Doha, Katar | Doha, Qatar

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
483m²

Tür | Type
Villa | Villa

Yıl | Year
2018

SEMI-DETACHED VILLAİKİZ VİLLA |
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MORACCAN VILLAMOROCCO VILLA | 

Yer | Location 
Fas | Morocco

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
3215m² 

Tür | Type
Villa | Villa

Yıl | Year
2016

Geleneksel bir tarzı yansıtacak şekilde tasarlanmış villa, Fas’ın özgün mimari izlerini taşımaktadır. Gösterişli ve 
etkileyici olma iddiasındaki büyük ölçekteki villa, geniş iç mekan çözümleri ve dış mekanda yarı açık oturma 
birimleri ile pek çok farklı yaşam birimi sunmaktadır. Yerel yapı malzemelerinin tercih edildiği pojede, geleneksel 
yaşam tarzı önemsenmiş, en iyi mimari çözümlemeler için çalışılmıştır. 

Traditional sense of the villa has the intentive lines of the unique architectural style of Morocco. Proclaiming 
luxury and impressiveness, this villa presents a veriaty of living spaces possessing large interiors and semi-
open dwellings, utilizing local materials, achieving an elegant rendition of the local architecture of style.
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With elegance and luxury as our top priority, the key elements of this design concept were the edifice impression 
provided by attentively maintained proportions, fine cladding materials and embellishing our interior with the 
glamours of Doha’s city lights.  

The nature of the interior hallways is enriched with interconnected spaces sharing a lively atmosphere. 

Göz alıcı bir konforun hedeflendiği tasarımda dikkatle seçilmiş proporsiyonlar ve kaplama malzemeleri  ile iç 
mekan, Doha’nın renkli şehir ışıkları ile donatılmıştır.  

Birbirinden bağımsız alanlarla zenginleştirilmiş lobi, canlı bir atmosfer sunar.

Yer | Location 
Doha, Katar | Doha, Qatar

Müşteri | Client
Özel | Private 

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
12.713m²

Tür | Type
Otel İç Mekan Tasarımı | Hotel Interior Design

Yıl | Year
2016

HOTEL IN DOHADOHA’DA OTEL | 

93



94 95



96

SOUQ WAQIF HOTEL ROOMSSOUQ WAQIF OTEL ODALARI | 

Yer | Location 
Doha, Katar | Doha, Qatar

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
748m²

Tür | Type
Restorasyon-Yeniden İşlevlendirme| Restoration-Refunctioning

Yıl | Year
2016

Doha’nın tarihi yapılaşma örneklerinden biri olan bölgede, otel olarak kullanıma sunmak üzere iç mekan 
tasarımı gerçekleştirilmiştir. Oryantal desenler, sade çizgiler ile modernize edilerek otel odalarının bölgeye 
has bir kimliğe sahip olması hedeflenmiştir. Sıcak, konforlu, samimi bir mekan hissi, ekonomik çözümler ile 
sağlanmıştır.

To be used as hotel rooms; the interior spaces are designed in the region which symbolizes the traditional 
architectural style. Having a unique identitiy is the main goal by modernising the oriental ornamets using simple 
lines for the design. Warm, comfortable and cosy sense of the spaces is provided by economical solutions. 
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Souq Waqif is a historical market place which is located at the heart of Doha, Qatar. The scope of the project is 
restoration and rehabilitation of first floor for three existing buildings in Souq Waqif to be used as apartments.  
There are 17 apartments including 1+1, 2+1 and studio types. 

Fusing modernity and tradition, it makes users feel the sense of local uniqueness. For the interior spaces, simple 
materials with natural surfaces are utilised; by using elagant furniture,  a stylish environment is perceived.

Souq Waqif, Doha’nın en merkezi lokasyonlarından birinde bulunan tarihi bir çarşıdır. Proje kapsamı, 3 adet tarihi 
yapının restorasyon ve rehabilitasyonlarının gerçekleştirilmesi ve iç mekan tasarımı ile konut olarak kullanıma 
sunulmasıdır. Yapılarda stüdyo, 1+1 ve 2+1 olmak üzere toplam 17 adet daire bulunmaktadır. 

Modern ile gelenekseli birleştiren tasarım anlayışında, bölgenin kendine has çizgisinden izlenimler 
hissedilmektedir. Sade bir anlayış ile tasarlanan iç mekanlarda, yüzey özellikleri algılanan doğal dokulu 
malzemeler tercih edilmiş, elegan mobilyalar ile şık yaşam alanları sağlanmıştır.

Yer | Location 
Doha, Katar | Doha, Qatar 

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
1112m²

Tür | Type
İç Mekan Tasarımı | Interior Design

Yıl | Year
2016

SOUQ WAQIF APARTMENTSSOUQ WAQIF DAİRELERİ  | 
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CAFECAFE | 

Yer | Location 
İstanbul, Türkiye | Istanbul, Turkey

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Zemin Alanı | Gross Floor Area 
77m²

Tür | Type
İç Mekan Tasarımı | Interior Design

Yıl | Year
2017

Seçkin malzemelerin sofistike bir işçilik ile birleştiği bu iç mekan kafe tasarımı, moderniteyi benzersiz bir 
görkemle birleştirir. 

Doğal ahşap panellerin arkasında gizlenmiş olan aydınlatma öğesi, ziyaretçilerde merak uyandırıcı bir duygu 
uyandırır. Dekoratif elemanlar ve projektör lambalar şık bir mekan hissi yaratmak için dikkatle seçilmiştir. 

The fine, exquisite materials and sophisticated sense of craftsmanship provide this contemporary cafe with 
uniqueness and splendor. 

Hidden soft lights behind natural wooden panels give a mystic and intriguing impression to the visitors. 
Decorative elements ranging from candles and trinkets to projector lamps are intentively chosen to assert a 
sense of vogue.
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KHATER VILLAKHATER EVİ | 

Yer | Location 
Doha, Katar | Doha, Qatar

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
3.600m²

Tür | Type
İç Mekan Tasarım | Interior Design

Yıl | Year
2018

Zarif malzemelerin özenle seçildiği elegan villa iç mekan tasarımı, titizlikle projelendirilmiştir. Kullanıcısını 
karşılayan geniş lobi, seçkin İtalyan mermeri ile taçlandırılmıştır. Geniş süit yatak odaları, ayrı banyo ve sounma 
odaları ile birlikte tasarlanmıştır. Bodrum katta yer alan yüzme havuzu, şık bir karo işçiliği sunarken aynı alanda 
sauna, buhar odası ve salon hizmetleri yer almaktadır. 

Villa için gerekli tüm servis hizmetleri ek binalarda yer alır. Temiz, düzgün ve daha ekonomik bitiş malzemeleri 
bu alanlar için ayrıca seçilmiştir. 

An elegant, luxury villa interior design has been held by having selected stylish finish materials and a 
meticulous design. A large lobby is crowned with qualified Italian marble. Large suite bedrooms are designed 
with seperated bathrooms and dressing rooms. Swimming pool on the basement has a classy tile work where 
there are the other facilities like a sauna, steam room, lounge within. 

The villa includes all the service facilities in the external buildings. Clean, smooth and more economical finishes 
are selected for those facilities. 
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BIM ÇÖZÜMLERİ
BIM SOLUTIONS
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A common misunderstanding always occurs, people confuse BIM with Revit. 

BIM is the process in which we input building information (design, specification, details... etc.) using various 
platforms-including Revit- to produce a model which will be used later in approvals, construction and building 
management. 

On the other hand, Revit is just a software, a tool widely used recently in United States, Australia and the Middle 
East Area to preform BIM process through.  

The BIM model combines all disciplines of information normally used in building design using the conventional 
methods in one place, easily accessed, coordinated, and integrated. In addition to future information and 
simulations of the building, in early stages before construction even starts as illustrated.

BUILDING INFORMATION SYSTEM: BIMYAPI BİLGİ SİSTEMİ: BIM | 

Revit ve BIM sistemi ile ilgili yaygın bir karışıklık söz konusudur. 

BIM; konstrüksiyon, ruhsat ve yapım yönetimi aşamalarında faydalanılmak üzere bir model üretiminde kullanılan, 
yapı bilgilerinin (tasarım, yönetmelik ve standartlar, detaylar... vb.) bir girdi olarak sisteme işlendiği, Revit dahil 
olmak üzere pek çok platformun bir arada kullanıldığı bir süreç sistemidir. 

Diğer bir yandan Revit, BIM sistemini şekillendirmek üzere günümüzde özellikle Birleşmiş Milletler, Avustralya 
ve Orta Doğu bölgelerinde kullanılan bir programdır. 

BIM, en uygun metodların yapı tasarımında kullanıldığı ve her aşamadaki bilginin tek bir ortamda birleştirilmesine 
imkan verildiği; bu bilgi modeline kolayca erişimin, koordinasyonunun ve geleceğe yönelik öngörüler ile 
simulasyonların yüklendiği, böylece yapım aşamasının başlamasından çok daha önce geleceğe dair her türlü 
verinin modellenip görülebildiği sistemdir.
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Bina Yaşam Döngüsü Kapsamında BIM Süreci

Bir BIM modeli, konsept aşamasından detaylı dizayn, uygulama projesi ve yapım süreçleri dahil olmak üzere 
bina yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsayacak bilgileri içerir. Gerekli durumlarda BIM modeline yenileme 
veya yıkım aşamaları ile ilgili bilgiler yüklenebilir.

BIM Process Over Building Life Cycle  

A BIM model contains all the Building information throughout the whole building cycle,
from concept, through detailed design and construction, till building operation. In some cases even the BIM 
model contains information about buildings renovation or demolition.

BUILDING INFORMATION SYSTEM: BIMYAPI BİLGİ SİSTEMİ: BIM | 
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Konsept Dizayn:
Yalnızca birkaç basit komut ile konsept aşaması için üç boyutlu kütle çalışmaları hazırlanabilmekte, sayısız 
malzeme ve renk uygulanması ile tasarım geliştirilebilmektedir. 

Planlama ve Fizibilite:
Hızlı tasarlama ve planlama süreçlerinin mümkün olduğu sistem ile daha etkili ve verimli sonuçlara 
ulaşılabilmekte, kısa süreçler içerisinde daha ekonomik çözümler elde edilmektedir.

Detaylı Projelendirme:
Geleneksel proje tasarım süreçlerinde her disiplin birbirinden bağımsız olarak çalışmakta, bu durum 
koordinasyon, bir araya gelme ve revizyon aşamalarında zaman kaybı anlamına gelebilmektedir. BIM sisteminde 
farklı ülkelerde yer alma durumunda dahi tüm disiplinlerin tek bir merkez model üzerinde gerçek zamanlı olarak 
aynı anda çalışabilmesi, daha verimli çalışma süreçlerine ve daha doğru sonuçlara ulaşılabilmesine imkan verir. 

Concept Design: 
With few simple clicks, you can transfrom design sketches as conceptual massing to visualize the building in 
3D and apply initial materials and coloring into it.

Planning and Feasibility: 
Using conceptual massing and advanced coloring and space information features gives the flexibility to 
produce more effective and efficient results for the same requirements, allowing the opportunity to produce 
more economical solutions in shorter amount of time. 

Detailed Design:
In the traditional designing way, each discipline develops its design seperated from the other trades which 
might mean wasting time in coordination, meeting and modification processes. BIM system makes it possible 
to work on one central model with all of the disciplines simultaneously, even if the trades are located in different 
countries. This provides more efficient design process and more accurate results. 

BUILDING INFORMATION SYSTEM: BIMYAPI BİLGİ SİSTEMİ: BIM | 
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Analysis: 
With BIM, its possible to achive different types of analysis to ensure that the design follows the regulations and 
standarts, also the cost of design is within the client’s budget, avoiding futuristic clashes during construction. 

Energy Analysis:
Optimizing the building energy consumption at the design stage and the start of building operation to the 
most economical cost is much easier when you have a virtual model of what actually is going to be built, plus 
in having a baseline to refer to while operating and  managing the building making the maintenance process 
more efficient. But that is not all using energy analysis processes we can have the data of how the building is 
going to function and how long building components are going to last, enabling the building manager to 
predict and pinpoint any malfunction before it even happens.

Analizler
BIM ile pek çok farklı analiz sonuçlarına ulaşmak, böylece tasarımın standartlara ve yönetmeliklere uygun 
olduğundan veya süreç ve maliyetlerin müşteri bütçesi ve beklentileriyle paralel olduğundan emin olmak, 
yapım aşamasındaki karışıklıkları en aza indirmek mümkündür.

Enerji Analizleri
Binanın enerji tüketimini tasarım aşamasında optimize etmek ve buna göre bakım süreçleri dahil olmak üzere mali 
planlamaları gerçekleştirmek, tasarım aşamasındayken nihai sonuçların görülebildiği bu süreç ile mümkündür. 
Ayrıca binanın yapım aşamasından sonra nasıl çalışacağı, bileşen ve malzemelerin ne kadar süre kullanımda 
olacağı, hangi süreçlerde bakım/yenileme gerektirecek durumarın yaşanacağı bilgisine erişilebilmektedir.

BUILDING INFORMATION SYSTEM: BIMYAPI BİLGİ SİSTEMİ: BIM | 
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Documentation:
Bi-directional editing is a great advantage in BIM, as any element in the model being updated, all drawings and 
schedules are updated simultaneously, eleminating the margin of coordination errors and mistakes. 

Construction Logistics Sequencing:
Simulating the construction sequences enables the contractor to efficiently schedule and plan construction 
logistics, material delivery during the total construction time. 

On Site Coordination:
With BIM model sharing services, the model can be shared on a server for all of the shareholders (owner, 
consultant, contractor and supervisor) which makes site coordination and inspection easier. The comparison 
between the model and actual location on site for any part of the building can simply be done with any portable 
device. 

Dökümantasyon:
Çift yönlü editleme imkanı, BIM sisteminin en büyük avantajlarından biridir; herhangi bir çizim elemanında 
yapılacak değişiklik ile tüm çizimler ve ilgili tüm metraj listeleri otomatik olarak güncellenmekte böylece 
koordinasyon hataları en aza indirilmektedir. 

Yapım Lojistiği: 
Yapım süreçlerinin simüle edilmesi ile üreticinin yapım lojistiğini ve üretim aşamasındaki malzeme sevkiyatını 
en verimli şekilde planlaması ve kontrol etmesi mümkün olmaktadır. 

Saha Koordinasyonu:
BIM model paylaşım servisleri ile, model tüm paydaşların erişebileceği bir sunucu üzerinden paylaşılabilmekte 
böylece saha üzerindeki keşif ve koordinasyon daha kolay hale gelmektedir.  Herhangi bir taşınabilir cihaz ile 
model ve şantiye alanındaki bir bina bölümü yerleşimi karşılaştırmalı olarak kontrol edilebilmektedir.  

BUILDING INFORMATION SYSTEM: BIMYAPI BİLGİ SİSTEMİ: BIM | 
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QATAR RAILQATAR METRO | 

Yer | Location 
Doha, Katar | Doha, Qatar

Müşteri | Client
Katar Hükümet Dairesi | Qatar Governmental Office

Toplam Zemin Alanı | Gross Floor Area 
-

Tür | Type
Altyapı | Infrastructure

Yıl | Year
Yapım Aşamasında | Under Construction

Katar Metro, büyümekte olan ülkenin en önemli uzun vadeli altyapı projelerinden bir tanesidir. 2 fazda inşa 
edilecek olan metro projesinde, 37 durağı olan 3 farklı hat ilk fazı oluşturur. İkinci fazda  ise 72 istasyonu olan bir 
ek hat yer alır. Projenin tamamlanmasıyla bölgenin ilk tam entegre demiryolu sistemine ulaşılmış olunacaktır. 
Yakın ve uzak mesafeleri bağlaması adına planlanan metro hattının güney istasyonlarına ait mimari çözümler ve 
disiplinlerarası koordinasyon, iş kapsamını oluşturur. 

Qatar Rail is one of the most important infrastructure projects of the developing country. The metro system 
which will be built in 2 phases; has 37 stations on 3 different lines in the phase one. For the second phase, there 
will be an additional line which involves 72 stations. With the completion of the project, it will be the region’s 
first fully integrated rail system. Architectural solutions and interdisciplinary coordination of the project which 
will connect the far and near distances, describe the scope of work.  
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SALWA DAHAB MOUNTAINS ENTERTAINMENT CENTER
SALWA DAHAB MOUNTAINS EĞLENCE MERKEZİ 

Yer | Location 
Doha, Katar | Doha, Qatar

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
18205m² 

Tür | Type
Rekreasyon | Recreation

Yıl | Year
2017

18.205m²’lik bir alanda yer alan Salwa Dahab Mountains Eğlence Merkezi; kapsamında laser tag, su parkı, 
go-kart gibi çeşitli oyun alanları ve tesisleri barındırmaktadır. Doğal bir topoğrafya konseptinde tasarlanmış 
olan proje, karmaşık bir çelik strüktür ile taşınmakta olup farklı seviyelerdeki havuz ve şelaleler ile eğlence 
mekanlarını hayali bir dünyaya taşır. Tasarımın uygulama çizimi BIM ortamında projelendirilmiştir. 

18.205m² of Salwa Dahab Mountains Entertainment Center provides a wide range of entertainment areas and 
facilities like laser tag, waterpark, go-kart. The project is based upon a natural topographic concept and carried 
with a complex steel structure. By containing pools and waterfalls, it transforms the entertainment spaces to 
an imaginary world. The construction drawings of the design are developed by BIM. 
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Designed as units, Tranining Sites Project contains many facilities for players like changing rooms, massage 
rooms, wet areas, lockers, first aid rooms and related services.  The module approach which is preferred for 
the design is ideal in moving towards increasingly modularized prefabricated construction. It dramatically 
reduces the time required for modeling while increasing the quality of the model. Modules are easily reused 
and updated, allowing creation of new building types with complete documentation in a few days rather than 
weeks.

FIFA TRAINING SITESFIFA ANTRENMAN ALANI | 

Yer | Location 
Katar | Qatar

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
900m² (Her bir modül) | 900m² (Each Module)

Tür | Type
Spor Servisleri | Sport Facilities

Yıl | Year
2017

Birimler halinde tasarlanmış olan oyuncu antrenman alanı tesisleri; soyunma odaları, masaj odaları, ıslak 
hacimler, kıyafet dolapları, ilk yardım birimleri ve ilgili pek çok servisi programında barındıran bir projedir. Tercih 
edilmiş olan modüler yaklaşım, yerinde konstrüksiyon imkanı ile gereksinim duyulan süreçleri etkin bir şekilde 
azaltmakta, aynı zamanda tasarım kalitesini arttırmaktadır. Modüllerin yeniden kullanılabilir ve değiştirilebilir 
özellikte olması, yeni bina tipleri ve tüm tamamlanmış dökümantasyon işlemleri ile birlikte günlerle kısıtlı bir 
süre içerisinde bitirilmesine imkan verir. 
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KHATER VILLAKHATER EVİ | 

Yer | Location 
Doha, Katar | Doha, Qatar

Müşteri | Client
Özel | Private

Toplam Taban Alanı | Gross Floor Area 
3.600m²

Tür | Type
İç Mekan Tasarım | Interior Design

Yıl | Year
2018
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PARADE SHADED STAGE BUILDINGASKERİ GEÇİT TÖRENİ STADYUMU | 

Yer | Location 
Duhail, Katar | Duhail, Qatar

Müşteri | Client
Katar Savunma Bakanlığı | Qatar Internal Security Forces

Toplam Zemin Alanı | Gross Floor Area 
3.375m²

Tür | Type
Kamusal | Public

Yıl | Year
2018



144 145

MÜHENDİSLİK
ENGINEERING



146

ENGINEERING SERVICESMÜHENDİSLİK HİZMETLERİ | 

Cordoba Mühendislik ve Mimarlık;

-Yapı Mühendisliği,
-Mekanik ve Elektrik Mühendisliği,
-Sivil Savunma ve Ulusal Yangın Önleme Derneği uyarınca Yangın Güvenliği Mühendisliği,

alanlarında geniş kapsamlı mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

Cordoba provides extensive engineering services in
the areas of:

- Structural Engineering
- Mechanical and Electrical 
Engineering
- Fire and Life Safety Engineering as per Civil Defence and NFPA

All our Engineers are certified and with reputable educational backgrounds internationally and years of 
experience in ICT projects.
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CONTACTİLETİŞİM | 

Cordoba Mühendislik Mimarlık
İstanbul, Türkiye

Gharnata Consultant Engineers 
Doha, Katar

Arena Engineering Consultants 
Amman, Ürdün

Charnata Consultant Engineers GMBH
Hamburg, Almanya

Frevent Design
Toronto, Kanada

arqKIT
Madrid, İspanya

Cordoba Mühendislik Mimarlık

İnönü Caddesi, Mithatpaşa apt. 48/9
Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: +90 212 249 49 66

Fax+90 212 249 49 52

www.cordoba212.com
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