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something/baretini al, bir şey inşa edelim” 
firmanın temel görüşü ve sloganı olarak 
toplantı odasının duvarına grafiti gibi yazıl-
mış. Toplantı masasının bir bölümü orijinal 
legolardan üretilirken, filme bir diğer atıf ise 
ayağı vinç formunda tasarlanan ve özel ola-
rak üretilen aydınlatma elemanı ile yapılmış. 

İç avluyla kesintisiz iletişim
Yapının alt katında teknik personel odası, 
mutfak bölümü, personel tuvaletleri, yöne-
tici odası ve iç avlu ile entegre şekilde plan-
lanan hobi odası yer alıyor. Her bir mekân 
kendine ait konsepti temsil edecek şekilde 
tasarlanmış ve tüm mekânlar iç avluyla iliş-
kilendirilmiş. Firma sahibinin odası siyah 
rengin fon oluşturduğu bir renk skalasında, 
diğer bölümlerde olduğu gibi ham ve doğal 
materyallerle kurgulanmış. 

ofis

İnşaat, turizm ve otomotiv sektörün-
de vizyoner kurumsal duruşuyla bugü-

ne kadar birçok başarılı projeye imza atan 
Emre Group’un merkez ofisi, Renda Helin 
Design&Interiors tasarımıyla ofis mimarisi-
ne espritüel, genç ve dinamik bir bakış açı-
sıyla yaklaşıyor. Şehrin en merkezi noktala-
rından Şişli’de konumlanan 220 metrekare-
lik ofis, iç avlusuyla çalışanlarına açık hava 
keyfi de yaşatıyor. 

Tasarımın ilham kaynağı
Emre Group’un yoğunlukla proje ürettiği in-
şaat sektörüne ait detaylar iç mimari tasarım 
kurgusundaki temel çıkış noktasını oluştur-
muş. Yapıya adımınızı attığınız andan itiba-
ren kendinizi şantiye ortamında hissetmeni-
zi sağlayan dokunuşlar dikkat çekiyor. Özel-
likle karşılama ve muhasebe bölümü, mü-
dür odası, toplantı odası ve ortak tuvaletin 
bulunduğu giriş katında hakim olan endüst-

riyel çizgi, inşaat sektörünün temsilcisi sarı 
ve siyah renklerin vurgusuyla desteklenmiş. 

Karakteristik toplantı odası 
Projenin en dikkat çekici noktalarından biri 
olan toplantı odasının tasarımında esin kay-
nağı Lego filmi olmuş. Tuğla ile lego fonk-
siyonlarının eşitliğini vurgulayan detaylar, 
mekân kurgusunda bir kimlik oluşturmuş. 
Filmin ana mottosu “grab a hat lets build 

Yüksek dozda 
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Ham ve doğal görünümlü 

materyaller, inşaat atmosferinin 

vazgeçilmezi brüt beton, epoksi, 

tuğla, demir profil ve mesh 

metal gibi malzemelerle bir 

arada kullanılarak endüstriyel 

ve modern bir stil kurgulanmış. 

Şişli’de bir binanın alt iki katında konumlanan Emre Group ofis 220 metrekare 
yaşam alanı ve iç avlusuyla çalışanlarına keyifli bir çalışma alanı sunuyor. 

Çalışma ve dinlenme 
bölümlerinden oluşan firma 
sahibinin odasında özel olarak 
tasarlanan ve üretilen çalışma 
masası, aynı zamanda 
toplantı masası işlevini 
görecek ve kullanıcının tüm 
beklentilerini karşılayacak 
şekilde düzenlenmiş.

İç avlu ile 
entegre 
edilen hobi 
odasında 
firma 
sahibinin 
eski 
yıllardan bu 
yana gelen 
siyah kuşak 
karateci 
ve boksör 
kimliği 
yansıtılmış.

Müdür odası gibi 
her mekân, konsepti 
sürdürecek şekilde 
tasarlanmış.

Duvara asılan çekiçler firmanın bugüne kadar 
hayata geçirdiği yapıları temsil ediyor. Toplantı 
masasının bir bölümü orijinal legolardan üretilmiş. 

Mekânlar birbirlerinden 
sarı metal bölmeler ve cam 

separatörlerle ayrılıyor.

Grafik çalışmaların birçok farklı noktada ön planda 
tutulduğu projede mekânların maksimum doğal 
ışık alabilmesi için pencereler yere kadar devam 
edecek şekilde tasarlanmış.
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