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HAKKIMIZDA

Varoluşumuzu insanların yaşamasını kolaylaştırarak barınma, dinlenme, çalışma, 
eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekanları, işlevsel 
gereksinimleri, ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik bir şekilde meydana 
getirmek, yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama ve inşa etme üzerine 
kurduk.

Yaşamın hergün artan çeşitliliği göz önüne alınırsa, oldukça karmaşık ilişkiler düzeni içinde 
yapılaşmış fiziki çevreye gereksinim vardır.

Bu gereksinimin her anında ve alanında geçmişin birikimleri ile geleceği hazırlayacak 
evrensel standartlarda yapılar inşa etmekteyiz.

Her mekanı en uygun yapı malzemesiyle en yüksek fayda için kendine özgü kültürel, 
fonksiyonel ve teknik olarak gerçekleştiririz.

Biz, yapıyı bir şey, mobilyaları başka bir şey, yapının konumunu ve çevresini ise diğer bir şey 
olarak kavramadan, bu yapıları ortaya koyan tüm bunların hepsini, bir bütün olarak işleyen, 
tek bir şey olarak görürüz. 20 yıllık tecrübemizi tasarım ve projelerimize aktararak yaşam 
biçimi ve yaşam alanınızı duygularla süslemekteyiz.
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VİZYON-MİSYON

Bizim için her farklı proje farklı bir yaklaşım gerektirir ve bu da kavramsal bir tutarlılığın 
geçerli olması gereken bir tasarım anlayışıyla desteklenir.Dünyada her an değişmekte 
olan tasarım trendlerini takip ederek ve farklı örnekleri yorumlayarak onlara yeni bakış 
açıları getiriyoruz. Bu yönelimle; mimari tasarım anlayışına detay katarak, mekandaki 
uyumu yakalıyor ve yaşam alanıyla kullanıcılarını bütünleştirmeyi hedefliyoruz. 
Tanımladığımız kavramsal tasarım bütünlüğü çerçevesinde esnek bir mimari yaklaşımla 
çalışmalarımızı ilerletiyoruz.
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KALİTE POLİTİKAMIZ

Mimari Proje hizmetleri sunan BM Mimarlık Kalite Politikası;

Tasarım bölümümüzün geniş bilgi birikimi ve deneyimi ile siz değerli 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayan,çevreye uyumlu,ekonomik 

ve gerçekci çözümler içeren,yaşam mekan kalitesini yükseltmeyi 

hedefleyen,estetik,dünya standartlarında projeler üretmek.

Birden fazla projeyi eş zamanlı gerçekleştirirken, tüm projelerde standart kaliteyi 
korur ve müşteri memnuniyetinin kusursuz bir şekilde temin edilmesine yönelik 
olarak uygulamak.
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ABALIOĞLU HOLDİNG

Abalıoğlu kurumsal kültüründe; toplumumuzun duyarlı olduğu alanlarda katkıda bulunmak 
asli ve zevkli bir görev olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede Abalıoğlu Grubu “toplumdan 
aldığını toplumla paylaşmak” amacıyla çok çeşitli projelere imza atmaktadır. Abalıoğlu grubu  yem 
sektörünün yanı sıra tarım - hayvancılık ve gıda sektörlerinde de sürdürdüğü faaliyetleri ile çok 
yönlü bir kurum olarak ön plana çıkmaktadır. Denizli merkezli şirketin ; İstanbul lokasyonunda en 
özel misafirlerini ağırlamak üzere ve yönetim kuruluna hitaben bir tasarım planı oluşturulmuştur. 
Bu anlamda yönetim kurulunun belirlemiş olduğu kullanım ihtiyaçlarına göre ‘bireysel mekanlar’ 
tasarlanmıştır. Mekan dekorasyonunda ise ;’ bireysel mekanlar ‘ konseptinden yola çıkılarak 
havalandırma ve elektrik projeleri de kullanıcıya bağlı olarak çözülmüştür. Konseptin yanı 
sıra;Abalıoğlu Holding’in eğitim, bilim, sanat yönlü olmasından ve sosyal sorumluluk bilincinden 
dolayı  sahibi olduğu vakfın tabloları  mekanda görsel bir ambians oluşturmuştur. Şirketin kurumsal 
duruşuna uygun olarak çözümlemelere gidilmiş,bu fikirden yola çıkılarak malzeme seçimi yapılmıştır.
Konfor alanı yüksek , yönetim kuruluna uygun modern bir ofis çözümü tasarlanıp,uygulama ve 
şantiye koordinasyonu ekibimiz tarafından sağlanmıştır.

• Konum: İstanbul   • Ölçek   : 700 m2  • İşveren: Abalıoğlu Grubu 
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ANTALİS

Çok uluslu bir marka olan Antalis; matbaa Baskı Kağıtları, özel Kağıtlar, dijital Kağıtlar,geri dönüşümlü 
kağıtlar, ambalaj ve görsel İletişim malzemelerinin satış ve dağıtımı konusunda Avrupa’nın en büyük 
grubu konumunda bulunuyor.

Türkiye pazarına yenilikler kazandırmayı hedefleyen Antalis’e uygulamış olduğumuz konsept projesi, 
tüm Antalislerde kullanılmak üzere uygulanmıştır.Bu bağlamda tüm malzeme renk ve doku seçimi 
hassasiyetle yürütülmüştür.Akustik özellikli kumaşlar , yükseltilmiş döşeme ve özel karo halı ofise 
anlam katan seçimler olmuştur.

Kullanıcı hedef kitlesine yönelik ; yönetim  ve çalışanların bir arada olacağı düşünülerek ; yönetimin 
toplantı odasına direkt geçişi olacak şekilde oluşturulmuştur.Böylelikle iç mekan  kurgusunda işlev ve 
ihtiyaca yönelik bir anlayış benimsenmiştir.

Düşük tavan kotu en iyi şekilde değerlendirilmiş,havalandırma ve elektrik projesi  çözülmüştür.Data 
sistemi ise ; genel çözümlenmek yerine bireysel kullanıcılara yönelik çözümlenmiş,sistemin arıza 
vermesi durumunda  tüm sisteme müdahale edilmeden bireysel data çözümlenmesi sağlanmıştır.

• Konum: İstanbul / Kavacık    • Ölçek   : 650 m2  • İşveren: Antalis Grup 
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İKİZİZ ADV / DIGITAL

İkiziz Ajans prodüksiyon,sosyal medya iletişimi,medya planlama,dijital pazarlama ,web tasarım ve 

uygulama hizmetleri veren sanat kökenli bir reklam ajansıdır.Bunların yanı sıra  kendini; yeni fikirlere 

açık , ezberbozan , ve cesur olarak tanımlamaktadır.

Bu izlenimden yola çıkılarak ‘renkli fikirler’ konseptinden yola çıkılmıştır.

Renkli duvarlar,pop ofis mobilyaları ve farklı fikirlerle iç mekan dekorasyonunda cesur bir yaklaşım 

sergilenmiştir.

Kullanıcı kimliği olarak genç ve dinamik kitleye ithafen ; butik bir açık ofis aynı zamanda toplantı 

odası tavan ve duvarlarda renk-doku konsepti ile bağdaşlaştırılarak reklam ajansı kimliğine uygun 

olarak düzenlenmiştir.Keyifli ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkacağı konforlu bir ofis alanı uygulamaya 

geçirilmiştir.

• Konum: İstanbul / Polat iş Merkezi    • Ölçek   : 400 m2  • İşveren: İkiziz Advertising
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TANDEM BORDO TEKSTİL

Tandem Tekstil Fabrikası Ofis Bölümü, Hadımköy’de 3036 m2 alanda konumlanmıştır.Ofis kısmı, 
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Platinum sertifikasını almaya hak 
kazanmıştır.İç mekanda yapılan konsept uygulama ve tasarımların tamamı LEED sertifikasına göre 
tasarlanmış iç mimari çalışma ve uygulamalarda LEED esas alınmıştır. Yönetim kurulu,ARGE, personel 
odaları, açık ofis gibi mekan uygulamalarında kullanılan malzemeler LEED sertifikasına uygun ve geri 
dönüşümlü materyaller olarak seçilmiştir.

Erozyonu önlemek amacıyla,  önlemlerin alındığı bir plan yapılmış ve bu plana dayalı olarak  inşaat 
aşaması ilerlemiştir.

Projede, şehirleşmelerin en büyük problemi olan ısı adası etkisinin azaltılması için çatılarda ve sert 
peyzaj alanlarında açık renkli materyaller seçilmiş, yeşil alanlar maksimum oranda olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Aydınlatma, priz ve mekanik yükler (ısıtma, fan vb.) ayrı ayrı enerji ölçüm cihazları ile 
ölçülerek her sistemin enerji tüketimi izlenebilmektedir. Yoğun kullanıcıların bulunduğu kullanım 
alanlarında CO2 sensörleri yerleştirilerek, kullanıcılara mahal içerisindeki CO2 yoğunluğunu takip 
edebilme imkanı sağlanmıştır. iç mekan hava kalitesi göz önünde bulundurularak, SMACNA 
standardına uygun olarak ilerlemiş ve yönetilmiştir.

• Konum: İstanbul    • Ölçek   : 3036 m2  • İşveren: Tandem Grup
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MSC MEDLOG

Tandem Tekstil Fabrikası Ofis Bölümü, Hadımköy’de 3036 m2 alanda konumlanmıştır.Ofis kısmı, 
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED Platinum sertifikasını almaya hak 
kazanmıştır.İç mekanda yapılan konsept uygulama ve tasarımların tamamı LEED sertifikasına göre 
tasarlanmış iç mimari çalışma ve uygulamalarda LEED esas alınmıştır. Yönetim kurulu,ARGE, personel 
odaları, açık ofis gibi mekan uygulamalarında kullanılan malzemeler LEED sertifikasına uygun ve geri 
dönüşümlü materyaller olarak seçilmiştir.

Erozyonu önlemek amacıyla,  önlemlerin alındığı bir plan yapılmış ve bu plana dayalı olarak  inşaat 
aşaması ilerlemiştir.

Projede, şehirleşmelerin en büyük problemi olan ısı adası etkisinin azaltılması için çatılarda ve sert 
peyzaj alanlarında açık renkli materyaller seçilmiş, yeşil alanlar maksimum oranda olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Aydınlatma, priz ve mekanik yükler (ısıtma, fan vb.) ayrı ayrı enerji ölçüm cihazları ile 
ölçülerek her sistemin enerji tüketimi izlenebilmektedir. Yoğun kullanıcıların bulunduğu kullanım 
alanlarında CO2 sensörleri yerleştirilerek, kullanıcılara mahal içerisindeki CO2 yoğunluğunu takip 
edebilme imkanı sağlanmıştır. iç mekan hava kalitesi göz önünde bulundurularak, SMACNA 
standardına uygun olarak ilerlemiş ve yönetilmiştir.

• Konum: İstanbul    • Ölçek   : 600 m2  • İşveren: Medlog Lojistik
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ESSENTE INTERACTIVE

Essente Interactive Modern web siteleri, size özel oluşturulan çizgilerle kurumsal kimliğiniz, 
sosyal medyada firmanız için en uygun stratejilerle online itibar yönetimi sağlar. Kurumun iş 
ciddiyetini yansıtan aynı zamanda üretkenliği kolaylaştıran bir tasarım oluşturduk. Beyaz ve 
siyah renkleri kullanarak karmanın enerjisi alıp gerçekçi bir bakış açısı oluşturduk.

Firmanın kendi içinde gerçekleştirdiği toplantılara ve müşterileri ziyaretlerine uygun sade-şık 
bir tasarım gerçekleştirdik.

Keyifli ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkacağı konforlu bir ofis alanı uygulanmıştır.

• Konum: İzmit / Kocaeli  • Ölçek   : 140 m2  • İşveren: Essente Interactive
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KARA FIRIN

Karafırın; cafe-restaurant,pastane-fırın alanlarında müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.Firmanın 

İstanbulda bulunan Karafırın şubeleri tüm iç mekan  konsept ve uygulama projeleri ile beraber 

ekibimize aittir.Sektördeki tüm değişiklikleri ve yenilikleri dünya çapında takip ederek yepyeni bir 

vizyon doğrultusunda şekillenen marka, Anadolu’nun sıcaklığı ve İstanbul’un enerjisini hissettiren 

modern mimarisi ile sektöründe fark yaratarak yolculuğuna devam etmektedir.1905 yılından 

bugünlere uzanan  ve fırıncılıkla başlayan bu yolculuk, insanların bir arada olup keyifli zaman 

geçireceği sıcacık bir mekan olma hayali ile bugünkü şeklini almıştır.  Bu fikir ile yola çıkılarak 

sıcak,ev konforunda bir konsept anlayışı benimsenmiş aynı zamanda kurum kimliğinin korunması 

sağlanmıştır. Eşsiz lezzetler, cafe & pastahane anlayışına getirilen özgün yorum ve marka değerleriyle 

oluşturulan kurum kültürü; şirketin temel  felsefesi olan ‘evrendeki canlı cansız herşeye ve aralarındaki 

kusursuz dengeye duyulan derin saygı’ ya dayanır.

• Konum: UNIQ Maslak / İstanbul    • Ölçek   : 250 m2  • İşveren: Karafırın
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TORA JAPON RESTAURANT

İstanbul/Nişantaşında konumlanan restaurant, Japon kültürüne sadık kalınarak tasarlanmıştır. 

Kullanıcının ferah ve keyifli bir ortamda Japon lezzetlerini tatması hedeflenmiştir. Kullanıcının 

kendisini Japonyada bir restaurantta hissetmesi amaçlanmış bu doğrultuda bir tasarım planı 

yapılmıştır. Rahat, sıcak ve casual bir ortam konseptiyle beraber , aynı zamanda  Japon hiyerarşisi 

ve kültürü mekanla özdeşleştirilerek oturma alanı özel olarak tasarlanmıştır.Civarındaki  sıkışık 

oturma düzenine sahip mekanlara göre kullanıcıya alçak bir sedirde oturuyormuş hissi yaratılmıştır.

Aydınlatma elemanları ve diğer materyaller ile de bu etki desteklenmiştir. 

 

• Konum: Nişantaşı / İstanbul  • Ölçek   : 200 m2  • İşveren: Tora Restaurant Lounge BAR
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ÇEŞME BOUM HOTEL

3 tip olmak üzere 40 odası bulunan Çeşme Boum Butik Otel , İzmir ilinin iklim şartlarına göre 

projelendirilmiş buna özel iç mimari malzeme seçimi yapılmıştır.Bar kısmında zemin döşemesi olarak 

özel mermerler kullanılmış,oturma alanlarının renk ve dokusu ile mermerin soğuk etkisi kırılmak 

istenmiştir.Böylelikle sıcak bir butik otel ambiansı oluşturulmuştur.

Bar ,restaurant,giriş ve bekleme alanlarının yanı sıra kullanıcıya özel ihtiyaç durumuna yönelik 

bireysel çalışma alanları da tasarım planı dahilindedir.Aynı zamanda ortak sosyal kullanım alanları 

gerek malzeme,gerek geometrik hareketlenmeler ve amorf yüzeyler ile müşteriyi içeriye çekmek 

amaçlanmıştır.

• Konum: Çeşme / İzmir• Ölçek   : 1400 m2  • İşveren: Boum Otel Yönetimi

75



www.bmmimarlik.com76



77



www.bmmimarlik.com78



79



www.bmmimarlik.com80



81



www.bmmimarlik.com82



BOUTIQUE SOPHIA OTEL

Bir zamanlar Osmanlı Konağı olan butik otel , iki inşaat mühendisi tarafından satın alınıp restore 
edilerek 1998 yılında kapılarını otel olarak açmıştır.2013’te ise otel baştan aşağıya yenilenmeye 
karar verilmiştir.Konumu ve tarihi hikayesi itibariyle ,mimari anlamda korunarak modern bir 
tasarımla İstanbul’u yeniden keşfetmek isteyen veya yabancı müşterilere yönelik olarak tekrar 
hizmete açılmıştır.

Ayasofya müzesinin hemen yanında Sultanahmet’in kalbinde konumlanan otel , Boutique 
Saint Sophia’nın 12 superior oda,10 deluxe oda ve  4 grand deluxe oda olmak üzere ,26 odası 
bulunmakta; Boutique Saint Sophia’daki tüm oda banyoları Bianco Carrara mermerleri ve 
Bvulgari banyo malzemeleri ile donatılmıştır.Sophia Pita Restaurant,lobi ve ortak sosyal 
kullanım alanları ,3 tip farklı odası ile otelin tarihi mirasına sadık kalınarak ,tasarım ekibimiz 
tarafından  hayata geçirilmiştir.

• Konum: Sultanahmet / İstanbul  • Ölçek   : 1000 m2  • İşveren: Boutıque Sophia Otel yönetimi
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LALEZAR APARTMANI

Bireysel olarak kullanıcının ihtiyaçları,hayat tarzı ,bakış açısı , enerjisi ve talepleri göz önünde 

bulundurularak konut projesi tasarlanmış,uygulama ve koordinasyonu ekibimiz tarafından 

sağlanmıştır.Malzeme seçimleri özel olarak belirlenmiş,dekorasyonda modern anlayışa gidilmiştir.

• Konum: Nişantaşı Lalezar Apartmanı / İstanbul  • Ölçek   : 140 m2  • İşveren: Mülk sahibi
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ZEKERİYAKÖY VİLLA

Kullanıcı sayısının artmasından yola çıkılarak ,yeniden işlevlendirilmek üzere kişiye özel mekan 
kurgusu sağlanmıştır.İhtiyaçlar istek dahilinde belirlendikten sonra uygulama projeside ekibimiz 
tarafından yapılmıştır.

Bu anlamda proje içeriğinde müşteri isteğine yönelik bar ,aydınlatma özelliğini de  barındıran 
tasarım korkuluk ,çocukların hayal dünyasına yönelik çocuk odaları projelendirilmiş,malzeme seçimi 
özel olarak yapılmıştır.Aynı zamanda villa konseptine uygun olarak peyzaj alanları da yeniden 
düzenlenmiştir.Böylelikle mekan kullanımı en üst seviyeye getirilmiştir.

Hem görsel açıdan hem yeni işleve uygun bir konut projesi uygulanmıştır.

• Konum: Zekeriyaköy / İstanbul  • Ölçek   : 450 m2  • İşveren: Mülk Sahibi
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SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ DR. HOUSE VETERİNER KLİNİĞİ

Hayvan hakları doğrultusunda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projemizin ,ekibimiz tarafından 

uygulaması ve mimari danışmanlığı yapılmıştır.Konutların arasında,cadde üzerinde bulunan bu eski 

yapının, yenilenerek hayvanseverlere hizmet veren bir klinik haline dönüştürülmesi sağlanmıştır.Bu 

projede küçük dostlarımızın sağlığını korumak ve yaşam standartlarını yükseltmek hedeflenmiştir.

Dr.House veteriner kliniği iki veteriner hekim tarafından İstanbul Suadiyede hizmet vermektedir.  

Proje ihtiyaçları doğrultusunda muayene alanı,cerrahi operasyonlar için özel bir alan,kuaför hizmet 

alanı ve pet shop hizmeti doğrultusunda alan çözümlenemelerine gidilmiştir.Dış cephe  ve iç 

mekanda ince işcilikler ekibimiz tarafından uygulanmıştır.

• Konum: Suadiye / İstanbul  • Ölçek   :315 m2  • İşveren: Mülk Sahibi
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BİLİM MERKEZİ

Eğitim , danışmanlık , event-sosyal sorumluluk gibi alanlarda hizmet vermeye hazırlanan 
bilim merkezi için eğitim verilebilecek özel alanlar,seminer ve fuaye alanları ortak alanlar 
oluşturulmuştur.

Ana noktalardan biri eğitim ve bilim üzerine olan bir yapıyı, farklı işlevlere yönelik bir arada 
entegre edebilmektir.Çok amaçlı kullanımlar bir arada bulundurulmak istenmiştir.

Seminer salonlarında  mekan ihtiyaç ve  analizine göre ; mekanik-akustik çözümü malzeme ve 
dokularla sağlanmıştır.

• Konum: İstanbul  • Ölçek   : 250 m2  • İşveren: Bilim Merkezi
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90 (216) 469 0 660

info@bmmimarlik.com

/bmmimarlik


