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Tasarımı dönüştürmek ve daha fazlası 
 
Mimarlık, bağlam, kültür ve tektonik ilişkilerinin çözümlenmesi ve bunların akışkanlığına dair ilişkilerini kurgulamayı amaçlar. İşlev, nedenselliğin 
üçüncü boyutta kurgulanmış halidir. Her aktivite, içinde gerçekleşeceği mekânı değiştirir ve dönüştürür. Biçimler, birimler, metrekare ve 
metreküplerle ifade edilen “mekân” ancak eylemlerle işgal edildiğinde işlerlik kazanır. Eylemlerin çeşitliliği ve akışları mekân yaratmada derinliği 
ve katmanların birbiri içine geçişliliğini örgütleyecek nitelikte elemanlardır. Fiziksel çeperlerin içindeki eylem olmaksızın var olmalarındaki soru 
işaretleri belirli bir iç tutarlılığı işaret eder. Tıpkı bir yemeği yaratmadaki denge gibi, mekânın kurgulanmasındaki bu denge de tasarımın 
özündeki ilişkileri ortaya çıkarmamıza sebep olur. Her yapı bu sayede bir “signature dish”1 gibi, tasarımcısını, bağlamını ve eylemlerini 
tanımlayan özgünlükte ortaya çıkar. 
 
Mutfak Sanatları Enstitüsü barındırdığı işlevin doğası gereği herhangi bir eğitim yapısından farklılaşır. Uygulamalı eğitimin kuramsal olana 
baskın geldiği, öğrenmek ve yapmak arasındaki bağlantının doğrudan olduğu ve mekânın eğitimin içeriğini de şekillendirdiği bir mimari 
programla karşı karşıyayız. Yapmak ve tatmak eylemleri her özne için özeldir. Bu bireyselliğe imkân sağlayacak nitelikte mekânlar üretmek 
gerekmektedir. Mimarlığın araçlarına ek olarak duyuların ve fiziksel deneyimlerin de projelerin şekillendirilmesinde etkin olması beklenmektedir. 
 
Mutfak sanatlarından mimarlığa – ilişkiler ve benzerlikler: 
 

Bir yemeği yapmak ile bir yapıyı tasarlamak arasında nasıl bir ilişki olabilir? Benzer kurguları var mıdır? Yoksa, biz 
mimarlar arzuladığımız bağlantıların peşinden mi koşuyoruz bu dönemin sorusu ile? 

 
Yemek yapmak insanlık kadar eskidir. Tamamen gereksinim odaklıdır, ancak algıyı ve duyuları da işin içine katan bir yaklaşımla şekillenmiştir. 
Damak tadı duyunun devreye girişini işaret eder ve beslenmeden öte bir gereksinimi karşılamakla ilişkilidir. Bu sebepten ki, malzemeleri doğada 
var oldukları biçimde tüketmekten bir adım öteye geçip, olasılıkları, bir araya gelişleri, zenginlikleri deneyimleme gereksinimi beslenme 
güdüsünden daha kuvvetlidir. Ve lezzet, kusursuz bileşimlerin doğru uygulanmasının sonucudur.. 
 
Barınmak da insanlık kadar eskidir. Gereksinim odaklı başlangıcına ragmen, barınma pratiği gereksinimleri karşılayacak mekanları işlevlerine 
uygun biçimde inceltmemize ve farklılaştırmamıza sebep olmuştur. Malzeme, işlevi ve yapısallığı sağlayacak bileşimlerde işlenerek mimari 
nesneyi kurmamıza olanak sağlar. Malzeme doğadan elde ettiğimiz haliyle değil, belirli süreçlerle işlenerek ve diğer malzemelerle birlikte 
kullanılarak mekanı oluşturur. Ve kullanılabilirlik, kusursuz bileşimlerin doğru uygulanmasının sonucudur.. 
 
Yöntemleri de benzer midir? Mimarlıkta tarif var mıdır? Yemekteki tarif her şef için küçük dokunuşlarla özgünleşebilirken, mimarlıkta bu 
dokunuşların araçları nelerdir? Yemekte ve mimarlıkta, malzemeleri yığar, biçim verir, dokuyu önemser, bileşimlerin gücünü araştırır mıyız? Bu 
sorunların yanıtlarını aramak bu proje döneminin konusudur.  
 

Mutfak Sanatları Enstitüsü’nden beklenen, ortaya çıkacak mimari kurgunun, bağlamı, işlevi ve tektonik değerleri ile özgün ve 
parçalanamaz nitelikte bir bütün olmasıdır.. 

  

                                                            
1 Signature dish: imza yemek, bir şefi tanımlayan özgün tarif. 
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OLASI PROGRAM ELEMANLARI: 
 
Giriş 
 

 Danışma ve Resepsiyon 
 Bilgilendirme 
 Güvenlik 
 Kafeterya/Arşiv (Kamusal Kullanıma Açık, Süreli yayınlar ve Enstitü tarafından üretilen 

bilgilendirme broşürlerine ulaşılabilen alan. Burada servis pasta fırın stüdyosunun üretimlerine 
dayanmaktadır.) 

Akademik Alanlar 
 

Sınıflar 6 adet sınıf, kuramsal bilgilerin aktarıldığı 
Kütüphane Yemek üzerine özelleşmiş bir kütüphane. Özel ve kamusal kullanıma olanak verecektir. 
Galeri Özellikle yemek fotoğrafçılığı ve yemek üretim ekipmanlarının sergilenebildiği interaktif alan. 
Ofisler 12 adet, eğitmen ofisleri 

 
 
Eğitim Alanları 
 

Beceri Mutfağı  bireysel çalışma tezgahlarını barındıracak, mutfak sanatlarında hazırlık yetenekleri, tekniklerini 
geliştirecek alan.  

 
Eğitim Mutfağı Kollektif çalışma alanları içeren, aktif bir mutfak ortamı tanımlayan, öğrencilerin eğitim aldığı ve 

pratik yaptığı, izleyici alanları bulunan mekan. Bu mekan takımlar halinde yarışma ortamını da 
tetikleyebilecek nitelikte tasarlanacak (en az iki takım için), ayrıca üretilen yemeklerin eğiticiler 
tarafından tadılabildiği bir restoran alanı ile ilişki içinde olacaktır. 

 
Sunum Mutfağı Öğrencilerin ve eğitimcilerin, ayrıca enstitü dışı izleyicilerin de kullanabileceği nitelikte izleme 

alanları bulunduran, sunum mutfağı. 
 
Pasta/Fırın Stüdyosu Fırınlanarak üretilen ürünlerin hazırlanma, pişirilme ve sunumu ile ilgili özelleşmiş alan. 

Eğiticilerin tadım yapabildikleri restoran alanı ile ilişkili olacaktır. 
 

 
Mesleki Ticaret Alanları 
 
 Gurme Malzeme   Özel malzemelerin satış alanı 
 Şarküteri    Mutfak Sanatları Enstitüsü’nde üretilen şarküteri ürünlerinin kamusal satışı yapılacaktır 
 Mutfak Malzemeleri  Özel malzemelerin satış alanı 
 Fotoğraf Stüdyosu ve Eğitim Alanları Yemek fotoğrafçılığı özelinde çalışan alanlar 
 
Stüdyo ve Basın Yayın 
 

Stüdyo Mutfak programlarında ve uzaktan eğitimde kullanılacak içinde eğitim ve sunum mutfağı ve 
izleyici alanları barındıracak, canlı yayına olanak tanıyacak nitelikte stüdyo ve bu stüdyoları 
destekleyen arkaplan mekanları. 

Basın Yayın Yemek kitaplarının, tanıtım broşürlerinin, kentle ilişkilenen afişlerin vb. üretildiği, halkın 
doğrudan bilgi alabildiği bölüm. 

 
Üretim Alanları 

 
Özelleşmiş üretim tekniklerini sağlayabilecek alanlar (baharat ve bu coğrafyada yetiştirilemeyen 
gurme malzemeler için) 

 
Restoranlar 
 

Restoran (Kamusal) Hafta içi saat 17:00 – 01:00 saatleri arasında ve hafta sonları 11:00 – 01:00 saatleri arasında 
açık olan tüm mutfak hizmetlerini ayrıca bünyesinde barındıran restoran (150 kişilik) 

 



Gurme Restoran Dünyanın her yerinden gelecek yemek kritikleri, yemek fotoğrafçıları ve gurmeler için 
özelleşmiş restoran alanı. Eğitim alanları ile ilişkilendirilecektir. (20 kişilik) 

 
Eğitmen restoranı (20 kişilik) 
 

Depolar 
 
     Tüm depolar birbirleri ile ilişkili çözülecektir. 
 
 Soğuk Depolar   Tüm mutfak alanlarına hizmet edebilecek şekilde konumlandırılacaktır. 4 adet 
 Kuru Depolar   Tüm mutfak alanlarına hizmet edebilecek şekilde konumlandırılacaktır. 4 adet 
 
Destek Birimler 

Yatakhaneler (25 öğrenci, 12 Eğitmen) 
Giyinme, Soyunma, Kilitli Dolap Alanları  
Islak Mekanlar (Tuvaletler, duşlar) 
Misafirhane (10 kişilik) 

 
Mekanik Birimler 
 

Isıtma Soğutma Havalandırma 
Trafo 
Jeneratör 


