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nd: Seranit’in “Gelece¤i Kapl›yoruz” slogan›n›
tasar›m›n›za nas›l tafl›d›n›z? 
ab: “Gelece¤i Kapl›yoruz” slogan›ndan yola 
ç›karak granit ürünlerin modernli¤ine ve süreklili¤ine
vurgu yapt›k. Bu tema üzerinde yap›lan beyin 
f›rt›nas› sonucunda zaman, gelecek, sonsuzluk, 
modernlik, süreklilik, gelece¤e gitmek, zaman 
tüneli gibi kavramlara vard›k. Daha sonra bu 
kavramlar› üç boyutlu hale getirirken üç temel
tasar›m eleman›n› kulland›k; sonsuzluk 
sembolünün bir yorumu zeminde ve duvardaki 
grafiklerde kullan›ld›, canl› mekânlar paralel duvarlar
aras›nda oluflturuldu ve ana kabu¤a sa¤a do¤ru
e¤imli, gelece¤e do¤ru süreklilik hissini
kuvvetlendiren bir biçim verildi.

nd: ‹flveren nas›l bir proje tan›m›yla geldi ve siz bu
proje tan›m›n› nas›l yorumlad›n›z?
nb: ‹flveren, flimdiye kadar ço¤unlukla d›fl 
mekânlarda kullan›lan granitin iç mekânlarda da 
kullan›labildi¤ini kullan›c›lara ve perakendecilere
anlatmak ve ayr›ca stantta müflteri a¤›rlamak 
istiyordu. Biz de bu do¤rultuda bir proje haz›rlad›k.

Stant 384 m2 büyüklü¤ündeydi ve bu büyüklü¤e
oranla çok fazla ürünleri vard›. Çok say›da ürünü bir
arada ve insan kalabal›¤›n›n oldu¤u bir yerde en iyi
beyaz bir fonda anlatabilece¤imizi düflündük. 
Ürünleri canl› mekânlarla anlatmay› uygun gördük ve
bu mekânlarda yaflamlardan al›nt›lar yaparak ürünleri
en iyi flekilde ortaya koymay› hedefledik. Stand›n
d›fl›n› firman›n d›fl mekân ürünleriyle kaplad›k.

nd: Canl› mekânlar olarak tarif etti¤iniz alanlar nas›l
ortaya ç›kt› ve ziyaretçilerde ürün alg›s›na yönelik
olarak nas›l bir etki yaratmas› hedeflendi?
ab: Canl› mekânlar›, ürünlerin kullan›m alanlar›n›
net bir flekilde göstermek için tasarlad›k. Her

Seranit firmas› için haz›rlad›klar› fuar stand›nda firman›n “Gelece¤i Kapl›yoruz”
slogan›n› tasar›mlar›na tafl›yan ve bu tasar›mlar›yla, ABD’de yay›mlanan
Exhibitor dergisinin düzenledi¤i 22. Fuar Stand› Tasar›m Ödülleri’nde Özel
Baflar› Ödülü kazanan A24 Design Studio’dan Alptekin Baflk›r ve Nalân Baflk›r
ile görüfltük.

kksseerraanniitt  ffuuaarr  ssttaanndd››

a24 des›gn stud›o

Neflfa Dereli

ZAMAN TÜNEL‹NDE
foto¤raflar: Alptekin Baflk›r - Servet Emanet
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bölüm için haz›rlad›¤›m›z görsellerle bu 
mekânlarda yaratmak istedi¤imiz duyguyu
pekifltirdik. Örne¤in, salon alan›nda 
flömineyle birlikte atefl, banyo alan›nda makyaj
malzemeleri, ma¤aza bölümündeyse al›flverifl 
torbalar› görseli kulland›k. Buradaki temel 
amaç, ziyaretçilerin ürünün farkl› kullan›mlar›n›
görebilmesini ve kendini o mekân›n 
içindeymifl gibi hissetmesini sa¤lamakt›. 

nd: Stand›n en yenilikçi yan›, ürünün keskin hatlar›yla
tezat oluflturan kavisli duvarlar.
nb: Canl› mekânlar birbirlerinden, asimetrik 
ölçülerle tekrar eden kavisli duvarlarla ayr›l›yor; 
bu duvarlar›n oluflturdu¤u koridor, stant içinde
gelece¤e uzanan bir zaman tüneli oluflturarak 
genel konsepti bütünlüyor. Bu duvarlar›n her 
biri bir di¤erinden farkl› hizalarda, dolay›s›yla
bakt›¤›n›zda bütün canl› mekânlar› 
hissedebiliyorsunuz.

nd: Ziyaretçilerin fuar s›ras›nda stand› rahat

gezmeleri ve canl› mekânlara kolay ulaflabilmeleri için
nas›l bir planlama yapt›n›z?
nb: Ziyaretçilerin standa kontrollü bir flekilde 
girmesini istiyorduk, bu yüzden stant fleffaf olmas›na
karfl›n sadece üç girifl yapt›k. Ziyaretçi standa
girdi¤inde herhangi bir noktada dururken birden 
fazla alan› rahatl›kla görebiliyor, farkl› perspektifler
yakalayabiliyordu. Canl› mekânlar›n cazibesinin yan›
s›ra bu stand›n kifliye sürpriz haz›rlayan bir plan› da
var. ‹çeride çok fazla canl› mekân olmas›na karfl›n
stand›n kalabal›k gözükmesini istemedik; kütlesel fakat
aç›k, ferah bir stant yaratt›k. Fuarda çok say›da kiflinin
stand› ziyaret etmesine karfl›n insanlar kalabal›k bir
ortamla karfl›laflmad› ve bunalmad›. 

nd: Stand›n hem genel, hem de noktasal 
ayd›nlatmaya dayal› bir projesi var, bununla birlikte
daha lofl alanlar da mevcut. Ayd›nlatmada bu dengeyi
nas›l oluflturdunuz?
ab: Stanttaki canl› mekânlarda hem genel hem de 
noktasal ayd›nlatma kulland›k. Her mekânda, her
ürüne bir ya da iki noktasal ayd›nlatma düflündük ve

bunu genel ayd›nlatmayla da destekleyerek homojen
bir ayd›nlatma yakalad›k. Burada sadece canl› 
mekânlar› ayd›nlat›p di¤er yerleri daha lofl b›rakt›k. 
Orta alanlar› ayd›nlatmaya gerek duymad›k çünkü
mekân çok beyazd›, di¤er yans›malarla ve 
salonun ayd›nlatmas›yla yeterli bir ayd›nlatmaya
ulafl›l›yordu. 

nd: Ürün ayd›nlatmas›nda, fuar stand›ndaki ürünleri
ayd›nlatmak, ma¤azadaki ürünleri ayd›nlatmaktan ne
aç›dan farkl›l›k gösteriyor? Sizin tasar›m›n›zda bu
farkl›l›k görülebiliyor mu?
ab: Fuar ortam› ma¤azalardan biraz farkl›, fuarlar
ürünlerin çok daha vurgulu bir flekilde öne ç›kmas›n›n
arzu edildi¤i alanlar olduklar› için, ma¤azalarda 
kullanmayacak kadar kuvvetli noktasal ayd›nlatmalar
tercih ediliyor ve bunlar fuar için ideal bir ayd›nlatma
sa¤l›yor. Fakat biz fuarlardaki her noktan›n çok fazla
ayd›nlat›lmas› ve ›fl›klar›n çok parlamas› durumundan
hofllanmad›¤›m›z için kendi ayd›nlatma projemizi
daha s›cak bir ortam oluflturacak, ma¤aza atmosferi
yaratacak flekilde tasarlad›k.

önceki sayfada

Stantta zaman tünelleri oluflturularak firman›n
“gelece¤i kapl›yoruz” slogan› vurgulanm›fl. 

bu sayfada

Altta: Stand›n d›fl cephe görünümü
En altta: Canl› mekânlardan biri olan banyo
Sa¤da Altta: Zeminde sonsuzluk sembolünün
yorumu olan desen kullan›lm›fl
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üç boyutlu bilgisayar çizimi

alptekin baflk›r

1973 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ‹ç Mimarl›k
Bölümü’nden mezun oldu. Farkl› firmalarda iç
mimarl›k ve fuar tasar›m› konusunda edindi¤i 
deneyimlerden sonra, 2004’ten beri, iki kardefliyle
birlikte kurdu¤u A24 Design Studio’da tasar›mc›
olarak çal›fl›yor.

nalân baflk›r

1969 Almanya’da do¤du. 1990 y›l›nda ‹TÜ Mimarl›k
Bölümü’nden mezun oldu. Aytaç Manço Mimarl›k ve
Do¤an Tekeli Sami Sisa Mimarl›k’ta çal›flt›ktan sonra
kiflisel proje uygulamalar› yapt›. 2004’ten beri, iki
kardefliyle birlikte kurdu¤u A24 Design Studio’da fuar
ve perakende tasar›m› konusunda uzmanlaflm›fl
olarak çal›flmaya devam ediyor. 

nilgün baflk›r

1971 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. 1994 y›l›nda Bo¤aziçi
Üniversitesi ‹flletme Bölümü’nden mezun oldu.
Swatch, Nike gibi uluslararas› markalar›n pazarlama
ve sat›fl bölümlerinde görev ald›ktan sonra, 2004
y›l›nda iki kardefliyle birlikte A24 Design Studio’yu
kurdu. A24 Design Studio’yu uluslararas› bir marka
haline getirmek hedefiyle pazarlama ve yöneticilik
çal›flmalar›n› sürdürüyor.
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