
PROJE AÇIKLAMA METNİ  

KADIKÖY SANAT VE KÜLTÜR MERKEZİ 

Proje İstanbul, Kadıköy ilçesinde Osmanağa Mahallesinde bulunmaktadır. Proje alanı bu 

konumda Nazım Bey Sokak ile Bahariye Caddesi’nin kesiştiği köşe parselde yer almaktadır ve 

arazi 1800 metrekaredir. Proje geliştirme aşamaları alan analizleri ile başlamıştır, fakat arazinin 

Kadıköy gibi canlı, yoğun, demografik, ekonomik ve sosyolojik açılardan birçok farklılığı, 

avantajı ve dezavantajı bulundurmasından sebep Kadıköy ile ilgili yapılacak olan analizlerin 

daha büyük bir alanı kapsaması gerektiği tespit edilmiştir. Kadıköy, Anadolu Yakası için ve 

dolaylı olarak Avrupa Yakası için bir cazibe merkezidir. Gece nüfusu yaklaşık olarak 450.000 

olan Kadıköy ilçesinin, gündüz canlı nüfusu bu sayının çok üzerindedir ve yoğunluğu da bu 

sayı belirler. Bunun ana etkenleri Kadıköy’ün bir ulaşım merkezi olması, yeşil alanların ve 

aktivite alanların diğer bölgelere göre daha fazla sayıda ve erişilebilir olması, kültür, sanat ve 

spor aktiviteleri için birçok olanak bulunuyor olması gibi nedenler sıralanabilir. Bu gibi 

sebeplerden dolayı arazi bilgileri verilmiş ve analizleri yapılmış olan alan için bir Sanat ve Kültür 

Merkezi tasarlanması planlanmıştır. 

 

Sanat ve Kültür Merkezi tasarım kararları sürecinde birçok etken göz önünde bulundurulmuş ve 

bir optimizasyon çerçevesinde tasarım kararları verilmiştir, bu etkenlerden bazıları şunlardır; 

• Kadıköy İlçesinin ulaşım olanakları 

• Proje alanının günlük aktivitelerin ve aktivite mekanlarının gün boyu hizmet verme 

olanakları,  

• Özellikle Osmanağa, Caferağa ve Moda bölgelerinin sokak hareketleri, 

• Proje alanının çevresinde bulunan önemli referanslar örneğin; Süreyya Opera Binası, 

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Tarihi Moda Tramvay Hattı, Sanatçılar Sokağı, Antikacılar 

Sokağı vb. 

• Bölgenin kültür,sanat etkinlikleri ile sunduğu hizmetler. 

Tüm bu etkenlerden yola çıkılarak yapının köşe parselde olmasının avantajı ile birlikte ana 

bakış Bahariye Caddesi üzerine çekilmiştir, ikincil olarak Bahariye Caddesi ile bu caddeye 

paralel olan Miralay Nazım Sokak arasında yapının zemin katında bir geçiş alanı düzenlenmiş 

bu şekilde bölge sirkülasyonu yapının içerisine çekilmeye çalışılmıştır.  Çevre yapıların ortalama 

kat yüksekliklerinin 12-21 metre aralığında olduğu ve yapılar arası mesafelerin kısa olduğu 

bölgede yapıyı gün ışığı ile aydınlatma konusunda bir problem olacağı düşünüldüğünden 

tasarımın kütle merkezine tüm katlarda galeri açılmıştır. Bu sayede yapı iç bükey bir hal almış 

ve arttırılan cephe yüzeyleri sayesinde yüzeylerin güneşlenme süresı arttırılmıştır.  

Sanat ve Kültür Merkezinin iç mekanda kullanıcılarına sunduğu olanaklar şunlardır; 

• Bireysel ve grup çalışmaları için özelleştirilmiş müzik stüdyoları, Resim ve çizim atölyeleri, 

Dans stüdyoları, Ses kayıt ve stüdyoları, Araştırma alanları ve Kütüphane, Konferans 

salonu, Restaurant, Cafe ve Açık, kapalı dinlenme alanıları 

Yapı dış cephede brüt beton olarak düşünülmüştür ve Bahariye Caddesi ile Nazım Bey sokak 

cephelerine ( Sadece zemin katta ) ahşap dikey cephe elemanları yerleştirilmiştir. 

 

 

 










