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HUKUMETE
YEREL
TOKAT

Muhafazakar-Liberal Ko-
alisyon hükümetinin, 
Temmuz ayında kapattı-
ğı ‘BSF- Building Schools 
for the Future’ projesinden 
dolayı zarara uğrayan 6 be-
lediyenin Eğitim Bakanlığı 
aleyhinde açtığı dava za-
ferle sonuçlandı. Hükümet 
kararının yanlış olduğuna 
hükmeden mahkeme, Eği-
tim Bakanlığı’ndan bele-
diyelerin zararının tazmin 
edilmesini karara bağladı. 
Yerel yönetimlerden bü-
yük darbe yiyen Cameron 
hükümeti şimdi de ‘Free 
School’ adıyla yeni bir 
projeyi hayata geçirmeye 
çalışıyor. Uzmanlar sözko-
nusu projenin eğitim kali-
tesi açısından sakıncalı ol-
duğunu ileri sürüyor.

Mustafa Köker’in haberi
7’nci, yorumu 15’nci sayfadaEğitim Bakanı
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Londra’da tarihi mekanları restore 
eden Türk mimar Açelya Türkan (29) 
sanat merakının okul öncesine da-
yandığını söylüyor. 

KENDİ MARKASINI
OLUŞTURDU

İstanbul’da beş yıl çalıştıktan son-
ra üç yıl önce Londra’ya taşındı Tür-
kan. Bir yandan İngilizcesini gelişti-
rirken bir yandan iki yıl boyunca mi-
marlık firmalarında çalıştı. Geçen yıl 
da ‘Açelya Türkan/Azelea Interiors’ 
adıyla kendi firmasını kurdu. Türkan, 
“Pek çok restoran ve gece kulübü pro-
jesine imza attım. Kum, taş, çimen-
to gibi inşaat malzemeleri dışındaki 
tüm ihtiyaçları Türkiye’den alıyor ve 
Londra’ya getiriyorum. Bu malzeme-
leri İstanbul’da çalıştığım firmalar-
da yaptırıyorum. Türkiye’deki kali-
teli ürünleri İngiltere’ye taşırken, ül-
kemizin bu konudaki zenginliğini an-

latmaya çalışıyorum” diyor.
ÖNCE MEKÂNI SOYUYOR

Projesini aldığı bina yeni değilse, işe 
mekânı tamamen soyarak başlayan 
Türkan, “İçinde hiçbir eşya bırak-
mam. Tüm boyaları kazıtırım duvar-
lardan. Tasarım öncesinde sadece be-
ton ve çimento görünür. Özellikle iz-
lediğim bir mimari akım yok. Benim 
tasarımım yorumlarımda. Mekânı 
iyice hissetmek ve o dokuyu yaşamak 
için orada zaman geçiririm. Bu saye-
de de mekânın anlatmaya çalıştığını 
hissederim. Sonra bütün algılarımı 
iyice açar, sadece o projeye konsant-
re olurum. Bazen ilk çizdiğimi beğe-
nirim. Bazen de günlerce değişik çi-
zimler yaparım, hiçbiri içime sinmez. 
Ama son anda, ‘evet işte bu’ derim. 
Hissettiğimi iç mimari teknik bilgim-
le birleştirip, işe başlarım” şeklinde 
konuşuyor. 
SU POMPASIYDI KULÜP OLDU 
Açelya Türkan su pompa istasyonu 
binasının kulüp olmasının hikayesi-
ni ise şöyle anlatıyor: “Bina 19’nucu 
yüzyılda Kuzey Londra’nın su ihtiya-
cını gidermek ve evlerin muslukların-
dan temiz su akmasını sağlamak için 
yapılmış. Londra’nın ilk 20 kayıtlı bi-
nasından birisi olarak biliniyor. 1903 
su pompa istasyonu binasına dönüş-
türülmüş. Mekânın, iki katlı sahiple-
ri Pakistan asıllı kişiler. Bu nedenle 

İran, Osmanlı, Doğu ve Akdeniz mo-
tifleri kullanarak tasarlanarak lüks 
bir gece kulübüne dönüştü. Restoran, 
iki ayrı kattaki barlar ve VIP bölümü 
olmak üzere 4 ana bölümden oluştu.  
Bütün malzemeler benim tasarimina 
uygun olarak Türkiye’de imal edildi. 
Bunlara merdiven korkulukları, ke-
merlerde ve yüksek camların önün-
de kullanılan döküm paneller, perde-
ler, barlar için özel oniks mermer taşı, 
Tavandaki kubbeden sarkan 3,5 
metre çapında ve 3,5 metre yük-
sekliğindeki renkli kristallerle 
süslenmiş dev avize ve diğer 
1,5 metrelik avizeleri de özel 
tasarladim ve Türkiye’de 
yapıldı. Butun mobilya-
lar birbirinden fark-
li hepsi benim tasari-
mim. Hic birini ha-
zir almadik. 3 aya 
yakın bir zaman-
da mobilyalar ve 
diğer tüm mal-
zemeler TIR’lar 
ile İstanbul’dan 
Londra’ya geldi ve 
bina 6 ay içinde kulüp 
olarak açıldı. Açelya Türkan 
bugünlerde ünlü pop yıldızı 
Tarkan’ın bir evini tasarlamak 
üzere Türkiye’ye gitmeye hazır-
lanıyor.

iTFAiYE iSTASYONUNU
KASSABA YAPTI

Daha önce bir itfaiye istasyonu olarak kullanılan mekanı Türk 
mimar Acelya Türkan, göz kamaştıran restoran ve gece ku-
lübü haline getirdi. Türkan, tarihi yapıyı dekore ederken tüm 
malzemeleri İstanbul’da yaptırdı ve TIR’larla Londra’ya taşıdı.

Açelya
Türkan

Açelya Türkan, su pompası olan tarihi binayı 
restoran ve gece kulübü haline getirdi.
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