Her zaman geçerli çizgiler
Mimari ile iç içe yasayan
tasarimini

bir ailenin bireyi olan Mimar Burak Saglikova,

üstlendigi yapilarda

B

moda akimlarin tuzagina düsmüyoL

rünen çizgilerin

çok kisa bir süre son-

ugün
için çok
çagdas
ve etkileyici
göra demode
ötesi
oldugunu
görmenin

bir mimar

için hüzün verici oldugunu

ten Mimar Burak Saglikova
tan çizgilerden
projelerden

belir-

ile tarzini yansi-

ve gerçeklestirdigi

mimari

bahsettik.

Maison Française: Bize biraz mimarlik öykünüzden
ve sizi yansitan çizgilerden bahseder misiniz?
Burak Saglikova: istanbul

gelistirme

ve profesyonel

ve proje gelistirme

ofis degiliz. Moda çizgilerden
Ancak her mekani
maruz oldugu
sisteminin

birbirinin

Sinan

Saglikova.

Bölümü'nde

ögrenimime

Sonrasinda

aile

imkani bularak mimari

çalismalarimi

sürdürdüm.

etkilenmemek

gözetilmeksizin

bakmanin

bembeyaz

giydirilmis

cazip olmadigini

Mimarlik

devam

sirketimizde

akimlarin

ettim.

kendimi
danismanlik

pesinden

yansitmamak

görmenin

Lisesi'nden

Üniversitesi

proje, dekorasyon,

Biz popüler

ve onlari tasarimlariniza

kopyasi bir anlayisla

doga sartlari

arkasindan

sonra Mimar

hayata hazirlama

konusunda

Alman

Mimar Burak

giden bir

mümkün

degiL.

veya binanin fonksiyonu

ve

ahsap veya metal esasli bir izgara cephe

düsünüyorum.

MJ.: Burak Saglikova imzasini tasiyan mekanlar hangileri?
B. Saglikova: Sirket bünyesinde
çalismalarin
Ticaret

babam Yük. Mimar Yalçin Saglikova ile beraber yürüttügümüz

mimari

arasinda istanbul Ticaret Odasi yeni binasi. Yesilköy EGS Business Park, istanbul Dünya

Merkezi

gibi büyük projeler

kullanabilecegimiz

yer almakta.

bir prOjede yogunlastik.

Su an bugüne

kadarki tecrübelerimizi

bir arada

Hatta istanbul için büyük önem tasiyan bir noktada otel.

alisveris merkezi, kültür merkezi ve ofis gibi farkli konseptleri birlestiren bir proje üzerinde çalismaktayiz.
MJ.: Biraz da Gallery Resideneeprojesinin dogusundan bahsedelim.
B. Saglikova: Aile sirketimizdeki
sektöründeyiz

hizmet beklentilerini
yapilan

gözlemledik.

sirket evlilikleri

dairelere

mimari

çalismalarin

Bu süreçte misafirlerimizin

çalisan yabanci

Böylelikle

geçirdik ve bir kumas showroomu

yasamlarini

Yabanci sermayedeki

ve Türkiye'de

olan talebi de arttirdi

yani sira yatirimci

evlerindeki

ve isletmeci

ve sicakligi

olarak da turizm

çagristiran

yükselis, dünya çapinda yabanci
bürokratlarin

birikimlerimizden

sayisindaki

kisiye özel
sirketlerle

artis, mobilyali

yola çikarak Gallery Residence'i

ufak

hayata

olarak kullanilan bu mekana 6 ay içinde yeni bir çehre kazandirdik.

MJ.: Gallery Residenee'inmimarisinde gözeçarpan detaylar neler?
B. Saglikova: Gallery Residence,

uzun süreli konaklamalar

stüdyo daire ve servis mekanlarindan
isimleriyle

adlandirarak

ünlü eserlerin

ile dolu olan Gallery Residence,
yeniden

hayata döndüren

bir açik mutfak

alanina,

odasina ve genis bir banyoya

kösesine,

sahip mekanin

..:

gibi elemanlarla

ifl

Spor salonu, sauna, DVD kütüphanesi

.~

Residence

OJ

;Jl

~
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Gallery

ayrilan bölümleri,

bünyesinde

replikalarina

ve iznik çinderini

ait bir koleksiyona
birbirlerinden

her farkli köseden

Tel:(0212)2917710.

çalisma

tül ve buzlu cam

gün isigi alabilmekte.

ve mini market gibi hizmetler

yer aliyor.

Cad., Süleyman

sahip. Genis

yatak odasi bölümüne,

de Gallery

1, Dönüsüm ve
dekorasyon projeleri ile
insaalinin
gerçeklesti riIdigi
Nisantasi Gallery
Residence binasi.
2, Kahvalti salonu.
3. Suitten genel bir
görünüm .
4, Genis mutfak ve

Residence;

Valikonagi

21

ünlü ressamlarin

yer verdik. Sanat obJeleri

bir sanat kütüphanesine

Anikya firmasina
yemek

için tasarlanmis

olusmakta. Dairelerimizi

yemek bölümü.

Nazif So k" 10, Nisantasi,

ist.

5, Sauna ve jakuzi
bölümü.

