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ANKA MİMARLIK olarak; 

İlkemiz her zaman güven unsurunu ön plan-

da tutarak bilimsel metot ve uygulamalarla 

işimizi karşılıklı anlayış içinde en iyi şekilde 

yapmaktır.

Vizyonumuz; İnsanların rahatlık içers-

inde güvenli ve huzurlu hissedebilecekleri 

ortamların projelerini oluşturmak ve 

uygulamaktır. 

Misyonumuz;Bölgesel   değerleri, avantajları 

objektif  olarak  değerlendirip, çevreye 

sürekli değer katarak  sürdürülebilir modern 

dokunuşlara imza atmaktır.

A N K A  Mimarlık İnşaat Turizm San. ve  Tic.  

Ltd.  Şti. her türlü Mimarlık hizmeti ve İnşaat 

Uygulama hizmeti vermek, faaliyet göstermek 

üzere Y. Restoratör  Mimar Ali KAHRAMAN 

tarafından 2004 yılında kurulmuştur. 
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Geography of Kuwait : Kuwait lies in the northwestern part 
of the Arabian Gulf, between latitudes 28.30 and 30.06 north, 
and longitudes 46.30 and 49.00 east. Its north-west borders 
are with Iraq, and its south and south-west borders are with 
Saudi Arabia. Its shores of the Arabian Gulf lie on the west. 
This special location provided Kuwait with a commercial im-
portance. It is a natural outlet for northwestern part of the 
Arab Peninsula. The total area of Kuwait is 17.818 square Kilo-
meters. 

Topography of Kuwait: State of Kuwait is famous for its flat to-
pography and slightly uneven desert. The land slopes gradu-
ally from the sea level in the east at the coast of the Arabian 
Gulf to the west and the southwest. The height of the south-
western corner reaches 300 meters above the sea level. Small 
hills are spread in Kuwait, like along the ridge of Jal Al-Zour 
that overlooks the northern coast of Kuwait Bay. Also, there 
are Al-Laiyah and Keraa Al-Marw hills. Valleys, lowlands, that 
are locally known as Al-Khubarat, and sand dunes are found 
lot in Kuwait. 

Climate of Kuwait: Located in the desert geographical region, 
Kuwait has a continental climate characterized by its dry hot 
long summer and short warm winter with occasional rainfalls. 
Dusty storms often occur during the summer months. The rel-
ative humidity increases and temperature sometimes reaches 
50 °C under shadow.Despite its short period, winter in Kuwait 
is warm. However, during winter the temperature occasionally 
reaches 18 °C or even 0 °C. Winter rainfalls are irregular and 
vary in quantity from one year to other. For the autumn and 
spring seasons, they are distinguished by their short periods.

Occasions: Society in Kuwait is known for the strong ties be-
tween its members. Families, neighbors and friends maintain 
close relationships, and everyone is ready to share and cel-
ebrate special occasions with others. Citizens go on outdoor 
picnics in the deserts in the spring. They go to the seaside in 
the summer. Due to the change in Kuwaiti life manner, activi-
ties like pearl diving, fishing, business travel and shipbuilding 
disappeared. Accordingly, many celebrations, such as tradi-
tional songs, dances and activities disappeared.

Marriage: Families always treated marriage as an important 
occasion. Lots of money is usually spent on it. In the past, mar-
riage was a means of strengthening bonds between families 
of similar social and financial levels and having similar creed. 

KUVEYT HAKKINDA
The family used to choose the partner, rather than the bride 
or the groom.  

Al-Diwaniya
Kuwaiti houses usually consists of one hall. However, wealthy 
families establish a separate hall or specify one room in one 
side of the house and call it the “Al-Diwaniya”. This room or hall 
is secluded from other parts of the house. It is an area to re-
ceive guests, neighbors and friends to discuss current events, 
exchange views in spare time. The main doors of the diwaniya 
are kept open all day long. Along the door sides, more seats 
are set for passers-by. Some of the diwaniyas might have sea 
view where guests would like to enjoy the sea breeze in the 
summer. Sometimes the diwaniya includes a guest room for 
those who need to stay for one or more nights in the coun-
try. The diwaniya include a main sitting place, called “Diwan”. 
Doors of the diwan overlook the internal hall that is comforta-
bly furnished for guests. There are many cushions arranged in 
a specific way to be used as seats and armrests. The diwaniya, 
also, contains utensils for preparing coffee, which is redolent 
with cardamom. Using a special brazier, this coffee is pre-
pared either on the far side of the diwan or in a small annexed 
room. Coffee preparing utensils consist of graduated sizes of 
brass coffeepots with lids and long beaked spouts called “Dal-
lal”. Coffee is served in small cups made of pottery. Either the 
owner of the diwaniya prepares the coffee himself for guests 
or he hires a servant to do this job for him. Diwaniya in Kuwait 
has preserved its importance in the social, political and eco-
nomic life. Today, diwaniya is considered of the important so-
cial institutes that play influential role in the democratic and 
parliamentary life. It became a referential indicator and place 
where many decisions were made. The number of the diwani-
yas increased to the extent that one diwaniya or more can be 
found in every street. Some of them receive guests daily, oth-
ers receive guests for only one or two days per week, and oth-
ers receive guests only on special occasions.
The general atmosphere of diwaniyas became similar to that 
of social clubs, cultural and literary forums and political sa-
lons. Some of these modern diwaniyas are equipped with tel-
evision sets, radios, satellite dishes, computers and phones. 
Other diwaniyas set themselves goals to achieve, like sports, 
economic, political. They plan schedules and set dates to 
reach their goals. Others declare topics for discussion days be-
fore receiving guests. The funniest innovation in diwaniya is 
the women’s diwaniyas. These diwaniyas receive male guests 
who share their interests and activities. (from: http://www.e.gov.kw)

PHOTO FROM FLICKR.COM (Link: http://www.flickr.com/photos/omargraphic/5706672164/in/photostream/)
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K-House’da kütle ikiye bölünerek ortada şeffaf 

bir  ‘’yarık’’ tasarlanmıştır. Böylece iç avluya/galeri 

boşluğuna bakan 2 ayrı yaşam alanı oluşturulmuştur. 

Özel yaşamın mahremiyetindeki hassasiyetten ötürü, 

mahremiyeti korumak amacıyla içe dönük bir plan sis-

teminin kurgulandığı K-House’da pencereler binanın 

dış cephesinde ince yırtıklar şeklinde tasarlanarak dışarı 

ile ilişki minimuma indirilmiştir. 

PROJE HAKKINDA
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DOĞAL HAVALANDIRMA VE ŞEMASI

PLAN

K-House, 2 ayrı simetrik bölümden oluşmaktadır. Tek bir ev içinde 2 farklı özel yaşam alanına imkân verecek şekilde 

tasarlanan bu iki bölümün ortasında bırakılan kontrollü açılan galeri boşluğu ile doğal havalandırması sağlanmıştır. 
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ALAN KULLANIM

Orta bölümde, girişten 2.40 m ileriden başlayan ve 

avlu boyunca devam eden bir havuz bulunmaktadır.  

Giriş kısmında üzeri cam ile kapatılarak hoş bir 

yürüyüş yolu yaratılan bu havuzun, avluda üz-

eri açık bir şekilde kullanılarak serinletici etkide 

bulunması amaçlanmıştır. Doğal iklimlendirme 

konusunda yardımcı olacak, yerle bir ve derin ol-

mayan bu havuzun çevresine bir takım minderler 

veyahut oturma elemanları yerleştirilerek evdeki 

sosyal yaşamın kesiştiği ve aktif olarak yaşanacağı 

hoş bir yaşama mekânı elde edilmiştir. Bu şeffaf, 

mekânların iki yanında yer aldığı, havuzlu hol/sofa/

yaşama mekânı ev sahiplerini / misafirleri içeri alır, 

ağırlar ve misafir edilecekleri mekânlara ulaştırır. 
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ÖNERi I

Orta alanda, havuzlu mekândan doğruca üst kata ulaştıran tek kollu genişçe bir merdiven bulunmaktadır. Bu merdi-

ven tek kollu başlar, ara sahanlıkta 2’ye ayrılır. Üst kattaki 2 ayrı daireye özel giriş sağlar.  Dairelere girildikten sonra 

sağ tarafta küçük bir holle banyo ve çocuk odası bulunur. Sol tarafta, ortada oturma bölümü yer almaktadır. Oturma 

odasının galeriye bakan kısmı sürgülü bir elemanla istenilen zaman açılarak tamamen orta galeri boşluğuna katılabilir 

şekilde tasarlanmıştır. Her iki daireye karşılıklı yerleştirilen bu oturma bölümleri, bu şekilde evi ikiye yaran avluya dik 

bir şekilde konumlanan yarı açık bir bölüme dönüşebilmektedir. Oturma odası geçildikten sonra karşıda ebeveyn odası 

bulunur. Ebeveyn odası kendi içinde bir ebeveyn banyosuna sahiptir. Sağ taraftan ise galeri boşluğuna bakan ‘’ortak’’ 

sofaya çıkılır. Bu sofa 2 daireden ortak olarak ulaşılabilen, ortak yarı özel bir sosyal mekân olarak düşünülmüştür.

PLAN ALANLARI
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GÖRÜNTÜLER

Yapının modern tarzı ile birlikte tüm ihtiyaçlara 

(sosyallik, mahremiyet , havuz vb.) cevap vere-

bilmesi onu klasik konut anlayışından daha üstün 

tutmaktadır.
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AHSAP STiL

Ahşap duvar kaplama

başka bir alternatif olarak 

yeralmaktadır
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İç mekanda odalar duvar kullanımının yanı sıra cam 

kullanılarak  da sınırlandırılmıştır. Odaların galeri boşluğuna 

bakan kısımları, ışıktanda faydalanmak amacıyla cam olarak 

tasarlanmıştır. İstenildiği zaman özel tasarım panjurlar 

kullanılarak cam olan kısımlar örtülebilmektedir.

iÇ MEKAN
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ÖNERi 2- BAZ MODEL
Baz teşkil eden yapıda taşıyıcı sistem betonarme düşünülmüştür. Dış duvarlar izo-

lasyonlu tuğla duvarlardır. Cephe kaplaması olarak sıva üzeri boya, döşeme malze-

meleri lamine parke ve seramiktir. Asma tavanlar alçıpan ve taşyünüdür. 

Binaya ait kapıların çoğu ve doğramalar alüminyumdur ancak üst kattaki odalara 

ait kapılar ahşap olarak tasarlanmıştır. Bina içi korkuluklar alüminyumdur. Mekanik 

ve elektrik tesisatı altyapısı ile ilgili işler teklifte yeralan fiyata dahildir. 
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Baz teşkil eden yapıda ;

Bina içinde yeralan panjurlar,

Peyzaj’a ait sınır duvarları, çevre düzenlemesi, sulama ve drenaj sis-

temi, havuzlar (açık ve kapalı havuzlar) ,

Teras ,teras kaplaması, cam korkuluklar ,terasa çııkş merdivenleri,

Mekanikle ilgili soğutma sistemi üst yapısı, armatürler, duşakabin sis-

temleri ve pis su, temiz su ana bağlantı hatları,

Elektrik aydınlatma armatürleri ,kamera güvenlik sistemi çevre 

aydınlatma,

Bodrum kat ve istenilecek mekanlar verilen teklife dahil değildir.

Ekstra olan işler ve önermediğimiz malzeme dışında seçim yapılması 

durumunda ekstra bedel karşılığında işe başlanmadan sözleşme 

imzalanarak iş yapılacaktır.
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