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FİDE OKULLARI
FIDE OKULLARI
/ DDRLP MİMARLIK
Fide Okulları’nın eğitim felsefesi; çocukları
olduğu gibi kabul eden, onların potansiyellerini
açığa çıkartacak bir eğitim anlayışına
dayanıyor. Yapı, malzeme ve sağlamlık
bakımından son zamanlarda yeni deprem
yönetmeliğine göre yapılmış pek çok yapıdan
daha güvenli bir iskelete sahipmiş. Mimari
ofis, ilk olarak yapının sağlam iskeletini
koruyarak sınıfların maksimum ışık ve bahçe
ile bütünleşebileceği şeffaflığa kavuşturacak
adımlar atmış. Işığı günün saatleri içinde
doğru yönlendirmek ve eğitim mekanları
içinde yeniden biçimlendirmek ikinci adımı
oluşturmuş. Eski yapıya ait tüm detaylar
göz önünde bulundurulmuş; yok edilmeden
yeniden kullanıma sokulmuş. Yapının
mimari dilini açığa çıkaran anahtar kavram
“potansiyelleri açığa çıkarmak, doğallık, keşfe
ve dönüşüme açıklık” olmuş. Fide Okulları’nın
profesyonel bilgi alanının sorumlulukları olan
güvenlik, ergonomi, yaş grupları arasındaki
ilişkiler, mekan kullanımları vb. gibi pek çok
faktör görünmeyen bir yapı olarak tasarımların
bir parçası haline getirilmeye çalışılmış.
• The educational approach of the project
consists acceptance the children attitude
as they are and increase their potential. In
comparison to recent structures dealing with
earthquake regulations, construction has
authoritative quality in order to highlight the
material and strength. Architects preserved
the framework and aimed to integrate classes
with maximum daylight and garden as their
first step. Second step is orienting the daylight
in different directions according to daytime
and shaping the indoor of the educational
areas. Considering and preserving all details
about old structure, they reutilized instead
of destructing. The key design feature of the
structure is ‘’increasing potentials and having
open vision to the naturality, exploration and
transformation’’. Fide Schools took adequate
responsibilty such as security, ergonomics,
relationship between different age groups,
space planning and etc. which comes up as an
invisible design elements.
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Konum Location:
İSTANBUL

• FIDE OKULLARI,
KENTIN YENIDEN
DÖNÜŞEN BIR
BÖLGESINDE
KIYMETLI BIR
BAHÇESI OLAN
ESKI BIR TEKSTIL
ATÖLYESININ
DÖNÜŞÜMÜ ILE
HAYAT BULAN ‘YENI’
BIR OKUL.

Mimari Architecture:
DDRLP MİMARLIK VE TASARIM
HİZMETLERİ
Tasarım Ekibi Design Team:
BOĞAÇHAN DÜNDARALP, BERNA
DÜNDARALP
Yardımcı Assistants:
BERİL ÖNALAN, NERMİN TUNA
İşveren Client:
FİDE OKULLARI
Ana Yüklenici Main Contractor:
LOOP MİMARLIK
Yıl Year:
2016
Toplam İnşaat Alanı Total Building
Area:
1500 m2
Fotoğraflar:
BOĞAÇHAN DÜNDARALP

1. BODRUM KAT PLANI /
BASEMENT FLOOR PLAN
2. ZEMİN KAT PLANI /
GROUND FLOOR PLAN
3. BİRİNCİ KAT PLANI /
FIRST FLOOR PLAN
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• FIDE SCHOOLS
HAS RENOVATED
FROM OLD
TEXTILE FACTORY,
IS LOCATED IN
RETRANSFORMING
URBAN AREA WITH
ITS VALUABLE
GARDEN.
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