CODE YILDIZ MECMUA /// SAYI 1
KAFAMIZA GÖRE ÇIKAR!

CY TASARIM

Lounge
Yoğun hayat temponuza, ruhunuza
iyi gelecek küçük kaçamaklarla es verin!

Business
Yeni nesil çalışma mekanları...

Home
İç mimari oluşturulurken hangi
disiplinlerden yola çıkıldı?

Bize göre mimar, o bölgenin
kodunu yazmıştı ve bu projede
yaşayacak olanların kodları farklıydı.

Social
Sinemalarda
Code Yıldız konforu...

Kafamıza göre çıkan,
benzersiz bir mecmua!
Hayatta öyle duygular vardır ki anlatmak çok kolay değil. O yüzden size Code Yıldız’ı
yazarak anlatmaya karar verdik. Hatta sonra abartıp madem öyle bir Code Mecmua
çıkaralım dedik. Çıkış noktamız insana nasıl dokunabiliriz, elimizden ne gelir de küçük
bir tebessüm sağlayabiliriz üzerine kurulu. İşte tam bu noktada, bu proje çıktı.
Gelelim Code Yıldız’a... Bu proje, yukarıda anlattığımız gibi ev alacak insanların huzurlu
bir hayat yaşamasına olanak sağlamak için hummalı bir ekip çalışmasıyla ortaya çıktı.
Müteahhit’inden mimarına, iç mimarından reklam ajansına kadar kafa kafaya verilip
hayata geçirilen bir projeden bahsediyoruz.

Yaşamın kodunu merak edenler için de bir
paragraf geliyor. Neden mi Code Yıldız?
Code Yıldız projesi 4 ana konseptten oluşuyor. Code Yıldız’la, yeni evinizde konforu
ve huzuru bulacağınız, içinde zen bahçesi olan bir Lounge ile evinize girmeden önce
misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz, Code Business Center’da hem işinizi hem zamanınızı
yöneteceğiniz, Code Social ile kendinizi mutlu hissettirecek birçok sosyal donatıya
sahip olacağınız bir hayata yer açın!

Bugün, Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren
Özbek İnşaat, 1983 yılında bir aile şirketi olarak
kuruldu. İnşaat, turizm ve akaryakıt alanlarında
faaliyet gösteren şirket, kamuda ve özel sektörde
çalışmalar yapıyor. Hem alt yapı, hem de üst yapı
alanında yaptığı çalışmalarla, sayısız projeyi hayata
geçirerek kısa sürede sektörde adını duyurdu.

İstikrarla büyümeyi ve müşterilerine dünya
standartlarında bir hizmet sunmayı ilke edinen
Özbek İnşaat, hayata geçirdiği her projeyle yaşama
değer katmaya devam ediyor. Bugün ise, konut
projelerinden Code Yıldız’la herkesi, hayata yer
açmaya davet ediyor.

Tasarım
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CODE MECMUA
bir Özbek İnşaat Projesidir.

SAYI 1 /// İÇİNDEKİLER
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lounge

Yoğun hayat temponuza,
ruhunuza iyi gelecek küçük
kaçamaklarla es verin.
Yaşadığınız alan sizi hayata bağlamalı, tarzı sizi
yakalamalı. Siz hiç evinize girmeden lounge
keyfi yaşadınız mı?

Sinemalarda
Code Yıldız konforu...
İstediğiniz her an sinema konforunda
Code Yıldız sinema odasında. Hem de
istediğiniz filmler her an vizyonda.
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SOCIAL

10

HOME

İç mimari oluşturulurken hangi
disiplinlerden yola çıkıldı?
İç mimar Tuğçe Özdoğan çok detaylı
çalışmalar sonunda hazırlanan konsepti
anlattı. Bu konsept oluşturulurken bitmeyen
toplantılar, sürekli değişen tasarım fikirleri ile
mükemmeli yakalamak kaçınılmazdı.

Yeni nesil çalışma mekanları...
Z kuşağının özgür, yaratıcı ve işi eğlenceye
dönüştüren yapısı artık mekanlarda hapsolan
çalışma şeklini değiştiriyor. Çalışma hayatı
mekansızlaşıyor.
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BUSINESS

ACE Mimarlık Mühendislik Bürosu 1985’de Ankara’da kuruldu.

MİMAR

1995 yılından bu yana ise ACE Mimarlık Mühendislik Müşavirlik
Limited Şirketi olarak,A. Can Ersan ve Orçun Ersan yönetiminde
faaliyetlerine devam etmektedir.

Orçun ERSAN (ACE Mİmarlık)

ACE Mimarlık, işlevsellik, estetik, ekonomi, çevre, enerji
etkinliği ve kullanıcı rahatlığı gibi parametrelere odaklanarak
en uygun çözümü sunabilmek için daimi kadrosunun
yanı sıra, pek çok uzman ve yarı zamanlı profesyonelle
birlikte çalışmaktadır.
Şirket ulusal ve uluslararası deneyimi ile mimari
ve mühendislik proje hizmetleri, kentsel tasarım,
proje yönetimi ve danışmanlık alanlarında etkinlik
göstermektedir. ACE 1985 yılından günümüze
ofis, otel, tatil köyü, konut, ticari bina projeleri gibi
çok geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.
ACE, aynı zamanda Türk Serbest Mimarlar
Derneği üyesi olan şirketler arasında yer
almaktadır.

Mimari

FORM FOLLOWS FUNCTION
JUSTIFICATION – BİÇİM İŞLEVİ
GEREKÇESİNİ TAKİP EDER

CODE’un içi ve dışı aynı duruşun ve yaşam önerisinin
sonucu olarak bir bütünü
var ediyor.
CODE ile,
Şehirli olmaya dair bir yaşam
önerisi hazırladık. Önce şehrin dinamiklerine, onu var
eden bileşenlere ve bunların arasındaki ilişkilere dair
düşünceler geliştirdik. Daha

sonra bu ilişkileri yeniden
çözümleyip satır aralarındakilere ulaşmak istedik. Uzun
cümleler kuran insanların
ihtiyaç duyabilecekleri kısa
cevapları, gündelik olanın
içinde gizlenmiş şifrelerin
çatkısını düşledik. Zaman ile
demlenen yığın içinden bir
seneyi aşkın bir sürede ve
30 a yakın kişinin emeği ile
CODE Yıldız meydana geldi.
LAL rengini, gün batımını,
limon ağaçlarını, Morrison
ve Joplin’i, biraz huzuru,
fazlaca hareketi, başarı ve
hırsı, şehir ışıklarını, güzel
uykuları ve beyaz geceleri,
kahve kokusunu, kırkikindi
yağmurlarını, Ankara’yı ve
belki de en önemlisi bu hayatın mucizesi olan sizleri
düşündük…

CODE ile,
Şehirli olmaya dair bir yaşam
önerisi hazırladık

İÇ MİMAR: TUĞÇE ÖZDOĞAN
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İç MİMAR
tUĞÇE ÖZDOĞAN

Küçükken veteriner olmayı çok istedim. Zamanla yaptığım resimler,
yaşadığım yerlerde oluşturduğum konseptler, girdiğim mekanların
iç dinamiğine duyduğum ilgi, beni hayatımın mesleğiyle
karşılaştırdı. Yaptığım her proje, benimle beraber yeni bir kimliğe
bürünsün ve kullanıcısına keyif versin istiyorum. Bunun için
de projeler, bize geldikten sonra proje mimarı, yatırımcısı ve
oluşturulan hedef kitlesiyle yaşanabilir mekanlara dönüşsün
diye projeyle yatar projeyle kalkarım. Bu zaman zarfında
gece gündüz içtiğim kahvenin ve bilgisayar başında
geçirdiğim sürenin haddi hesabı yoktur.

Mimari

Girişiyle etkileyici, sunduğu avantajlarla
farklı, ev konseptiyle de
vazgeçilmez bir proje yaptık.

CODE’un iç mimari
detayları, mimari
konumlandırmayla
şekillendi.

CodeYıldız da bize geldikten sonra aldığımız
projeyle, içinde yaşayanlara “yaşam tarzı”
sunacağımız bir konsept ortaya çıkardık.
Girişiyle etkileyici, sunduğu avantajlarla
farklı, ev konseptiyle de vazgeçilmez bir
proje yaptık. Çok mutluyum, çünkü içinde
yaşamak istediğim, imrenilesi bir proje
oldu. Bu arada veteriner olmadım ama
hayvanları çok seviyorum. Evde eşim,
kızım ve benimle birlikte yaşayan bir
köpeğim var. 4 kişilik bir aileyiz. Şimdilik…
(Sokakta bulduğum kedi ve köpekleri
eve almak istiyorum ancak ev halkı karşı
çıkıyor.)

İçinde yaşayanlara “yaşam tarzı”
sunacağımız bir konsept ortaya
çıkardık.
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CODE İSİM
SÜRECİ
CY TASARIM

“Biz işimizi aşkla yapıyoruz.” Bunu en baştan söyleyelim. Çünkü bu işler
çıkarken geçen süreçte CODE Yıldız bizim vazgeçilmezimiz oldu. Bu
yapılan çalışma kaçıncı çalışma bir bilseniz! En iyisini yapıp bizim
hissettiğimizi sizlere de hissettirebilmek ve projenin bir benzeri
olmadığını anlatabilmek için çok çalıştık. Süreç şöyle gelişti:
Önce bu projenin çizimiyle ruhunu veren mimarlarımızdan
brief almaya gittik. Yaklaşık 1 saatlik toplantı sonunda (ACE
Mimarlıktan brief almak işin yarısının bitmesi demek.) “Vay
be!” dedik.
Birçok projenin aksine yatayda yayılan dış cephesiyle
sıcak, girişteki taraçalarıyla Avrupai olan projenin önce
dış görünüşüne vurulduk. içeri girince de oluşturulması
planlanan zen bahçesi, karşılama alanı, koridorları,
terasları ile butik ve yaşamak isteyeceğimiz bir kimlik
buldu.

CY Tasarım

“Biz işimizi aşkla
yapıyoruz.” Bunu
en baştan söyleyelim.”

Yattık, kalktık, yedik, yine yedik,
hep yedik ve ürettik. Birçok isim
bulduk. Üstüne birçok toplantı
yaptık ve ilk bulduğumuz isme
karar verdik. Çünkü bize göre
mimar, o bölgenin kodunu
yazmıştı ve bu projede yaşayacak
olanların kodları farklıydı.

Bazen balık gibi baktığımız
doğrudur.

Bu süreçte telefonlarımız susmadı.
Mail kutumuz doldu taştı. Bildirimler
yağmur gibi yağdı. Aradık, arandık,
sorduk, soruşturduk. En iyisini
bulmak için en zor ama en keyifli
yollardan geçtik.

Bu mecmua çıkana kadar Barış’ın
saçları sarardı.
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LOUNGE
CODE YILDIZ

Biz bu projeyle stresli bir günün nasıl keyifle ve huzurla
sonlanabileceğini gördük. İnsanların evle iş arasında yaşadığı
monotonluğu kırmak istedik. Belki de insanların evine girmeden
önce vaktini sıcacık bir kahve eşliğinde geçirmek isteyeceğini
düşünerek bu alanı tasarladık.

Lounge

Yoğun hayat temponuza,
ruhunuza iyi gelecek küçük
kaçamaklarla es verin.

İlk Adımda
Büyüleyici
Mimari
Rengarenk kumaşlara sahip
berjerlerle farklı ve rahat
oturma alanları oluşturduk.
Kişilerin zevklerine hitap
etmek adına bu alanları;
görkemli
aydınlatmalarla,
çakıl havuzlarıyla ve soyut
heykellerle tamamladık.

Büyüleyen mimarisi ve ferahlığıyla, konuklarınızı
ağırlayabileceğiniz görkemli bir lounge.

Ahşap lambrilerin taş dokuyla
birlikteliğini Wall Wash ışıklarıyla
bir araya getirerek, insanlara huzur
veren loş ve şık bir ortam yarattık.
Lounge boyunca devam eden ve
içinde posta kutularının, kitaplıkların,
tabloların ve heykellerin yer aldığı özgün
bir alan tasarladık.
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HOME
CODE YILDIZ

Bu proje her biri birbirinden ayrı ve hepsi birbiriyle yarışan derecede
zevkle ve ihtiyacımıza göre tasarlanmış iç mekan tasarımlarını
yaşayıcısının beğenisine sunuyor.
Her obje hayalinizin ötesine geçerek yaşamaya hazır sizi
bekliyor.
Tabi böyle fotoğraflarda göründüğü gibi birden ortaya
çıkmadı bu mekanlar. Belki her bir kare, her bir obje birçok
kez değişip “tamam budur” dedikten sonra içimizde
varolan “mükemmeliyetçilik” isteğiyle tekrar tekrar
yenilendi.

Home

Her obje hayalinizin ötesine
geçerek yaşamaya hazır
sizi bekliyor.

“Bu mecmua basılana kadar bu süreç
devam edecek korkarım.”
E tabi herkes en güzeli olsun istiyor.
Etrafta birçok alternatif iç mekan projeleri
var. En özgünü ve kullanışlısı olsun diye
gece gündüz çalıştık ve biz de “Hayata
Yer Açtık”.

Kat Holü

2+1 Dubleks
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HOME
CODE YILDIZ

1+1 Yatak Odası

Her Detayı
Parlak Bir Yaşam
İçin Düşünüldü

Home

Kat Holü

2+1 DubleksYatak Odası

Her detayında tutkuyu ve kaliteyi hissedebileceğiniz, göz
kamaştıran mimarisiyle, 1+1, 2+1, 2+1 (Dubleks), 3+1 (Dubleks)
seçenekleri en iyiyi arzulayanlar için tasarlandı.
Günün her saati misafirlerinizi otel konforunda ağırlayabileceğiniz
misafir odalarınız da, evinize +1 değer katacak.

2+1 Dubleks

12

HOME
CODE YILDIZ
1+1

Home

1+1

WC Banyo

En özgünü ve kullanışlısı olsun diye gece
gündüz çalıştık ve biz de “Hayata Yer Açtık”.

Teras

14

Özgürlük Kokan
Yaşam Alanları

SOCIAL &
BUSINESS
CODE YILDIZ

Evinizden uzaklaşmadan
sosyalleşme imkânı bulacaksınız.
Evinizle birlikte size sunduğumuz sinema merkezimizde kült film-

Social & Business

leri yüksek kalitede ve ev konforunda izlemeyi tercih edebilirsiniz.

“Code Yıldızda her şey mi çok güzel?” sorusu
aklınıza geliyordur belki. Bunun cevabı “tabii
ki” değil maalesef sizi sıkıntıya sokacak bir
şeyler de var. Sosyal avantajlarınız konusunda
biraz zorlanacağınızı düşünüyoruz. Çünkü
sevdiğimiz şeyler arasında tercih yapmak her
zaman zor olmuştur. “Tamam karar verdim film
izliyorum.” dediğiniz anda aklınıza spor fikri gelirse
ne yaparsınız? Çünkü size evinizle beraber bir spor
salonu da veriyoruz. “Tamam ben spor yapmaya
karar verdim.” dediğinizde de sonuca kolay
ulaşamıyor olacaksınız. Çünkü; “Yoga mı yapsam
pilates mi? Yoksa koşuya mı gitsem?” soruları hala
kafanızı kurcalıyor olacak. Ancak biz sizin kararlarınıza
güveniyoruz. Kendiniz için en iyi sosyal aktiviteleri
bulacağınıza inanıyoruz ve buna olanak veriyoruz.

Peki… Eve iş getirenlerdenseniz Code Yıldız’da sizin için en uygun
yer neresi? Evinizin rahatlığını bulabileceğiniz lounge mu yoksa geniş, ferah ofis odaları mı? Toplantılarınızı ufkunuzu açacak
tablolar, heykeller arasında mı yapmak isterdiniz, yoksa evinize
birkaç adım mesafede yer alan özel odalarda mı? Öyle sanıyoruz
ki Code Yıldız’da birçok kez karar vermekte zorlanacaksınız. Siz
en iyisi hiçbir konuda denemeden karar vermeyin.

Yeni nesil çalışma alanlarında; işinizi, evinize bir adım mesafede bulunan ofis ve toplantı
odalarında yürütebilecek, zamanı problem olmaktan çıkartırken iş hayatınıza keyif katacaksınız.

Zamanı problem
olmaktan çıkartırken,
iş hayatınıza da keyif
katacaksınız.
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Hangi ev
senin tarzını
yansıtıyor?
Nasıl birisin?

Bu renklerden hangisi senin rengin?

A) Sakin.
B) Rahatına düşkün.
C) Arkadaş canlısı.
D) Korumacı.

A) Yeşil.
B) Mavi.
C) Turuncu.
D) Pembe.

Bir gününü nasıl geçirirsin?

Bir evde en önem verdiğin yer neresidir?

A) Ofiste koşturarak.
B) Tüm gün yastığımın hayalini kurarak.
C) Hafta sonunu planlayarak.
D) Ailemle birlikte olarak.

A) Tabii ki kendi odam.
B) Ferah ve rahat oturma odam.
C) Misafirlerim için ayırdığım geniş salonum.
D) Yemek kokularının eksik olmadığı mutfağım.

Peki “ev” senin için ne ifade ediyor?

Yaşadığın yer sana ne hissettirmeli?

A) Yorucu bir günün ardından gelen huzur.
B) Televizyonum kumandam ve kanepem.
C) En çok eğlenebildiğim yer.
D) Her köşesi anılarımla dolu 4 duvar.

A) Dinlendirmeli.
B) Huzur vermeli.
C) Enerji vermeli.
D) Sıcak ve samimi hissettirmeli.

A’lar çoğunluktaysa
Keyfine Düşkün Bohem: 1+1 Daire

Anket

Senin için ev, kendinle baş başa kalabileceğin, tüm
günün yorgunluğunu atabileceğin tek yer. Evinde
o kadar huzurlu hissediyorsun ki bazen günlerce
evden çıkmak istemiyorsun. Hatta bu anlamda biraz bohemsin. Ama keyfine düşkün bir bohemsin.
Bu yüzden Code Yıldız’ın 1+1 daireleri tam sana
göre. Hem sana özel hem de dinlendirici…

B’ler çoğunluktaysa
Rahatına Düşkün Spor: 2+1 Daire
Senin için evin karşılığı rahatlık. Oturma odanda
geçireceğin bir akşamı dışarıda olmaya bile tercih
edebilirsin. Bu yüzden senin kanında biraz Hippi’lik
var. Evde arkadaşlarınla vakit geçirmeye de bayılıyorsun tek başına kafa dinlemeye de. Bu yüzden senin
oturman gereken daire kesinlikle Code Yıldız 2+1’ler.
Evinde aradığın rahatlığı da ferahlığı da bu dairelerde
bulacaksın.

C’ler çoğunluktaysa
Eğlenceye Düşkün Hipster: 2+1 Dublex
Sen tam bir eğlence düşkünüsün. Evinde hep bir
hareket olsun istiyorsun. Evde tek başına kaldığında elin hemen arkadaşlarını aramak için telefona
gidiyor. Sosyalliğini ve eğlence anlayışını evine de
yansıtıyorsun. Senin içinde bir Hipster enerjisi var.
Bu yüzden 2+1 Dublex daireler senin için yaratılmış.

D’ler çoğunluktaysa
Ailesine Düşkün Retro: 3+1 Dublex
Sana göre evin anlamı yuva. Ailene çok bağlısın ve
evde aradığın tek şey bir aile ortamı. Ailenle zaman
geçirmek sana büyük keyif veriyor. Evinde de bu
keyfi yaşamak istiyorsun. Eski, samimi aile ortamlarını seviyorsun bu da seni biraz Retro yapıyor.
Senin için en doğru daire ise 3+1 Dublex. Bu daireler
ailenle mutlu anılar biriktirmek için mükemmel bir
seçenek.
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Yıldız Caddesi No: 27 06610 Yıldız
ANKARA/TÜRKİYE
T. 0312 200 11 22 (3344)
F. 0312 200 11 23

Bölge Parkı

365 AVM, Atakule AVM, One Toweri
Panora AVM ve Acıbadem Hastanesi

5 DAKİKA

codeyildiz.com

