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Firmanın yoğunlukla hizmet vermekte olduğu inşaat sektörüne 
ait ayrıntılar içmimari tasarım kurgusundaki temel çıkış noktasını 
oluşturmuştur.

» İnşaat, turizm ve otomotiv sektöründe vizyoner kurumsal 
duruşu ile ön planda olan Emre Group Merkez Bürosu Şişli’de 
yer almaktadır. Kurumun ileri görüşlü ve yenilikçi bakış açısı 
Renda Helin Design&Interiors tarafından hayata geçirilen iç 
mekân tasarımında da yaşam bulmuştur. İki katlı yapı avlu 
formundaki iç bahçesi ile birlikte toplam 220 m²’lik bir alanı 
kapsamaktadır.

Firmanın yoğunlukla hizmet vermekte olduğu inşaat 
sektörüne ait ayrıntılar içmimari tasarım kurgusundaki temel 
çıkış noktasını oluşturmuştur. Yapıya adımınızı attığınız 
andan başlayarak kendinizi şantiye ortamında hissetmenizi 
sağlayan dokunuşlar dikkati çekmektedir. Özellikle karşılama 
ve muhasebe bölümü, müdür odası, toplantı odası ve ortak 
WC’nin bulunduğu giriş katında egemen olan endüstriyel 
çizgi inşaat sektörünün temsilcisi sarı ve siyah renklerin 
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vurgusuyla desteklenmiştir. Malzeme seçimleri ham ve doğal 
görünümü oluşturan malzemeler arasından belirlenmiş, inşaat 
atmosferinin vazgeçilmezi brüt beton, epoksi, tuğla, demir 
profil ve mesh metal gibi malzemeler tasarımın yapı taşlarını 
oluşturmuştur. 

Projenin en dikkat çekici noktalarından biri hiç şüphesiz ki 
toplantı odası tasarımında Lego Filmi’nin esin kaynağı olduğu 
ayrıntılar ve bu ayrıntılarla tuğla ile lego işlevlerinin eşitliğinin 
vurgulanmasıdır. Filmin ana mottosu olan “grab a hat lets build 
something” firmanın temel görüşü ve sloganı haline gelmiştir. 
Toplantı masasının bir bölümü orijinal legolardan üretilirken, 
filme bir başka atıf ise ayağı vinç formunda tasarlanan ve özel 
olarak üretilen aydınlatma elemanı ile yapılmıştır. Toplantı 
odasında duvar bölümüne yerleştirilen çekiçler firmanın 
bugüne kadar yaşama geçirdiği yapıları temsil etmektedir. 
Çekiç aynı zamanda bir yapının oluşumundaki kuvveti, emeği, 
iş gücünü ve tümünün var olmuş halini simgelemektedir. Her 
bir çekiç üzerine projenin yer aldığı semt adı, parsel ve ada 
numarası işlenmiştir. Grafik çalışmaların birçok farklı noktada 
ön planda tutulduğu projede merdiven kovasında brüt beton 
duvar üzerinde firmanın dünya görüşünü ve vizyonunu ifade 
eden bir slogan kullanılmıştır.

Yapının alt katında teknik personel odası, mutfak bölümü, 
personel WC, patron odası ve iç avlu ile bütünleşik şekilde 
planlanan hobi odası yer almaktadır. Her bir mekân kendine ait 
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konsepti temsil edecek şekilde tasarlanmıştır. Firma sahibinin 
odası siyah rengin fon oluşturduğu bir renk skalasında, 
öteki bölümlerde olduğu gibi ham ve doğal malzemelerle 
bir arada kurgulanmıştır. Özel olarak tasarlanan ve üretilen 
çalışma masası aynı zamanda toplantı masası işlevini görecek 
ve kullanıcının bütün beklentilerini karşılayacak şekilde 
düzenlenmiştir.

Yeme-içme alanı ve aynı zamanda toplantılarda ve özel 
günlerde kullanılabilecek bir etkinlik alanı olarak planlanan iç 
avluya süs havuzu ve ağaç yerleştirilmiştir. Su bereketi, ağaç 
ise çevreci bakış açısını benimsemiş firmayı temsil etmektedir. 
İç avlu ile bütünleştirilen hobi odasında ise firma sahibinin eski 
yıllardan bu yana gelen siyah kuşak karateci ve boksör kimliği 
yansıtılmış, mekân istediği zaman bürosunda antrenman 
yapma olanağı sağlayacak şekilde kurgulanmıştır.
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İkinci Bodrum Katı - Bahçe Yer Planı ing
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Birinci Bodrum Katı Tefriş Planı ing
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Emre Group 
Main Office   
Şişli, İstanbul
» The Main Office of the Emre Group, which 
is engaged in the construction, tourism and 
automotive sectors and is notable for its 
corporate vision, is located in Şişli, Istanbul. The 
company’s far-sighted and innovative viewpoint 
is reflected in the interior design by Renda Helin 
Design & Interiors. The two-storey building with 
a courtyard garden has a total area of 220 m².
Since the company is mainly involved in 
services to the construction centre, this was 
the basic focal point for the interior design. 
From the moment you set foot in the building, 
you encounter touches that make you feel as 
if you are on a building site. In particular the 
reception and accounts area, director’s office, 
meeting room and lavatory on the ground floor 
are dominated by an industrial theme, which 
is emphasised by the use of yellow and black; 
colours that are symbolic of the construction 
sector. Materials with a raw and natural 
appearance have been chosen to reflect the 
atmosphere of a construction site, such as raw 
concrete, epoxi, brick, iron sections and metal 
mesh; and these form the basic components of 
the design.
One of the most striking aspects of the project 
is undoubtedly the use of details inspired by 
the Lego film in the design of the meeting 
room, and the combination of these details 
with brick, so emphasising the affinity with 
Lego’s function. The film’s main motto, “grab 
a hat lets build something”, became the firm’s 
basic approach and slogan. The conference 
table has been built partially of original Lego 
bricks, and this is echoed in a custom designed 
and produced lighting element with a leg in the 
form of a winch, which again makes reference 
to the film. Hammers on the wall of the meeting 
room represent buildings that the firm has 
constructed so far. The hammer is also a symbol 
of the strength, effort and labour involved 
in constructing a building. The name of the 
area and numbers of the parcel and island are 
engraved on each hammer. Graphic design plays 
a key role in many aspects of the project, such 
as the slogan expressing the company’s world 
view and vision on the exposed concrete wall 
in the stairwell. On the lower storey of the 
building is the technical personnel room, kitchen 
section, staff lavatory, company owner’s room 
and a hobby room that is integrated with the 
courtyard. Each space has been designed to 
reflect its own function. In the company owner’s 
room a palette of colours have been used on a 
black background, and as in the other sections 
raw and natural materials have been combined.


