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ofis’te

Bu ofis geleceğe 
göz kırpıyor

Ataşehir’de ofis projesi
Mimarlık Ofisi: Saydam Mimarlık
Proje Mimarı: Özlem Akyürek
Fotoğraflar: Nuran  Akkaya
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Olay Decor okuyucuları 
için konut projeleriyle sınır-
lı kalmayıp ofis tasarımları 
bulmak konusunda çaba 
harcadıkça yenilikçi eğilim-
ler ile karşılaşabiliyoruz.
İstanbul’un yeni ve hızla 
gelişen seçkin merkez-
lerinden biri haline gelen 
Ataşehir’de modern bir 
ofiste kılavuzumuz Saydam 
Mimarlık Ofisi’nden Mimar 
Özlem Akyürek oldu.
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Mikrobiyoloji alanının lideri Fransız 
Biomerieux, mikrobiyoloji laboratu-
varlarının artan ihtiyaçlarını karşı-
lamak üzere idari ofis, teknik servis, 
eğitim laboratuvarı, showroom, so-
ğuk hava deposu ve lojistik gibi tüm 
ihtiyaçlarını  3500 metrekarelik bir 
merkezde topladı.  
3500 metrekarelik binanın -3 ve -2. 
bodrum katları otopark ve depo, -1. 
bodrum kat çok amaçlı konferans sa-
lonu, giriş kat soğuk hava deposu ve 
lojistik, 1. kat teknik servis, eğitim la-
boratuvarı ve showroom, 2. kat açık 
ofis ve büyük toplantı salonu, 3.kat 
yönetim katı, çatı katı rekreasyon ve 
dinlenme alanı olarak değerlendirildi.

Binanın her köşesinde gün ışığın-
dan doğru faydalanabilmek için 
ofis katının tam merkezine, tama-
men şeffaf elips toplantı salonu ve 
onun önüne eklenmiş modern kar-
şılama bankosu yerleştirildi.

ofis’te
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Teknik servis ve eğitim labora-
tuvarının duvarlarına, organik 
kimya sembollerinden yola çı-
kılarak tasarlanan, firmanın ku-
rumsal renklerinin kullanıldığı 
büyük altıgen camlar yerleşti-
rildi. Bu da showroom’a teknik 
servisten doğal ışık getirdi ve 
showroom’un steril atmosferi-
ne bir sıcaklık kattı.

Showroom

Ofis içi eğitim



62 Olay Decor

Teknik servisin bulunduğu kat binanın 
diğer katlarına göre daha yüksek tavan-
lıydı. Teknik servisin içinde kalan asma 
katlardaki depo alanlarını değerlendir-
mek amacıyla depoları birleştiren bir çe-
lik asma köprü yapıldı.

ofis’te
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Karşımızda iyi bir işverenin olması sayesinde yal-
nızca cephesi tamamlanmış, içi kaba yapı halinde 
bulunan 3500 metrekarelik bu bina, firma çalışanla-
rının çalışma ofislerinde ne istediklerini bize çok iyi 
anlatmaları ile 4 aylık proje ve hazırlık aşamasından 
sonra, 1,5 ay gibi kısa bir zamanda tamamlandı.

Konferans Salonu


