“BİYOFİLİK TASARIM KONFERANSLARI” SERİSİNİN YENİ OTURUMU 13
MART’TA SİLKAR PLAZA’DA
“Biyofilik Tasarım Konferansları”nın yeni oturumu, 13 Mart 2018 Salı günü, saat 16:00’da Silkar
Plaza’da gerçekleşecek. “Tasarım, İşlevsellik ve Doğa” başlıklı oturumun konuşmacısı Efecan Gürbüz
(Naif Tasarım) olacak.
Efecan Gürbüz,
Tüketim toplumunun getirdiği şartlara kapılıp öncelikleri buna kaydırmak yerine; doğaya, insana ve
hayvana saygı duyan bir tasarım anlayışı hakkında fikirlerini sunacak.
İşlevsellik ve tasarım prensiplerinden vazgeçmeksizin doğayı da bu ayrılmaz ikilinin tamamlayıcısı
olarak kabul etmek gerektiğinden, doğal kaynakları koruma konusunda örnek alınacak davranışlar
sergilemenin tasarımcılar için benimsenmesi gereken bir davranış olduğundan, tasarımcı olmanın
“klişelere yenik düşmemek” anlamına geldiğinden bahsedecek..
Oturumun ardından bir kokteyl ile bir araya gelecek olan konuşmacı ve dinleyiciler, Biyofilik Tasarım
konusunda fikir alışverişlerinde bulunabilecekler.
Tarih: 13.03.2018
Saat: 16:00.
Yer: Silkar Plaza
Adres: Ortamahalle Mahallesi, Topkapı Maltepe Cad. No:6, 34030 Bayrampaşa/İstanbul
Telefon: (0212) 576 75 00
E-posta: info@akdo.com.tr

BİYOFİLİK TASARIM NEDİR?
Biyofili kavramı köken olarak insanın benliği ve diğer yaşayan sistemler arasında içgüdüsel bir bağ
olduğunu savunan hipoteze dayanır. Biyofilik tasarım, biyofili kavramını mimariye taşır. Doğadan ders
alan, doğal sistemlerle uyumluluk içinde olan, doğal formlar sayesinde insanlara doğayı çağrıştıran
tasarımlar, şehirleşme sürecinde kaybolan bazı değerleri tekrar kazanmamızı sağlar. Doğal aydınlatma,
doğal havalandırma, doğal manzaralar, doğal süreçlere ya da doğadaki formlara benzeyen formlar,
biyofilik tasarımın başlıca unsurları arasında yer alır. İnsanlar her ne kadar artık çoğunlukla şehirlerde
de yaşasa aslında yaşamlarındaki döngülerde doğaya bağlıdırlar. Doğaya ait şeyler görmek, onların
içinde yaşamak insanı daha mutlu, daha çabuk iyileşen, daha çabuk öğrenen ve daha verimli bir ruh hali
içine sokar.

AKDO VE AKDOLAM İLE BİYOFİLİK TASARIM
Doğal bir malzeme olarak mermer eşsiz ve doğal estetiğiyle insanoğlunun en eski inşa malzemelerinden
birisidir. Her parçayı ayırt edici kılan renk ve desenlere sahip doğal taş, Biyofilik Tasarımı uygulamak
için ideal bir yoldur.
AKDO, mermer yüzeyleri modern inşa teknikleriyle entegre etmek için bir çözüm olarak, Silkar
Madencilik tarafından üretilen, mermerin daha esnek ve mekanik uygulamasını ve Biyofilik değerlerin
iç mekanlara taşınmasını mümkün kılan yenilikçi bir laminat ürünü olan AKDOLAM’in uygulamasını
önerir. Mermerin çağdaş mekânlara entegresini yeni bir açıdan sağlayan AKDOLAM lamine mermer
özellikleri, yaşam alanları için doğal ve konforlu Biyofilik tasarımı yaratırken onu ideal bir yapı
malzemesi yapan lamine mermerin hafifliğini, daha az mermer kullanıldığı için mali verimliliği, nakliye
ve uygulama kolaylığını, tasarım esnekliğini ve sağlamlığını da içerir.
Alüminyum honeycomb ve cam arka planlı AKDOLAM ürünleri doğal renk ve ton çeşitliliğiyle, renk
birlikteliği ve uyumu için sınırsız tasarım ve estetik imkanlar sağlarken; üretim ve mekanik inşa
esnekliğini de mümkün kılar. Her AKDOLAM parçası, mimar ve iç mekan tasarımcılarının projelerine
göre özel olarak üretilebilirken; yenilikçi tasarım imkanı dijital üretim yöntemleriyle daha esnek mermer
uygulamalarının gerçekleştirilebilmesini sağlar.
AKDOLAM’in diğer özellikleri
Arkasında kullanılan malzemelerin çeşitlilik imkânı: alüminyum honeycomb, 3D fiberglas, seramik ve
cam.
Çeşitli uygulama teknikleri aracılığıyla mermer panele göre 3 kat daha hızlı olan uygulama süreci.
Hafiflik - AKDOLAM Honeycomb paneller 3 cm’lik masif mermer taş panellere göre 5 kat daha hafiftir.
Güç – 3 cm’lik mermer panellere göre gücü 60 kat daha yüksektir.
Yüzey çeşitliliği, cilalı, honlu, yakılmış, çekiçlenmiş, kumlanmış yüzey bitirmeleri
Ekolojik – Doğal taş plakalarına göre azalan atık miktarı
AKDOLAM hakkında daha fazla bilgi için: http://tr.akdo.com/urunler/akdolam
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gerçekleştirilecek olan etkinlik zincirinde; endüstri ürünleri tasarımcıları, modacılar, müteahhitler, yapı
firmaları, peyzaj mimarları ve mimari ofislerin katılımıyla çeşitli oturumlar, eğitim organizasyonları,
konferanslar ve yarışmalar yer alacak.

Biyofilik tasarımlar hakkında ilham verecek bu etkinlik serisi, şehir hayatındaki insanları doğaya
yaklaştıracak tasarımlar ile ilgili daha çok bilgi edinmeyi ve fikir alışverişlerinde bulunmayı mümkün
kılacak.

