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1-ARDEN MEDİKAL FABRİKA 

Ankara'da, ortopedi ve rehabilitasyon ürünleri üreticisi olarak 2004 yılında kurulan Arden 
Medikal kendi markası olan orthocare®  ile üretim yapmaktadır. Keresteciler sanayi 
sitesinde yer alan yeni fabrikasında: güney cephede peyzaj, karşılama alanı ve yönetim 
alanları; kuzey cephede ise servis ve üretim alanları konumlanmışır. Yapı tasarımında 
tesisin proses akım şemasının oluşturulması öncelikli olmuştur. Üretim alanı ile yönetim, 
sosyal alanlar, servis hacimleri, alt yapı ve donanım alanları gibi temel üniteler 
aralarındaki ilişki etüt edilmiştir. Fabrikanın alt zemin katında metal ve ahşap atölyeleri ile 
lojistiğe hizmet veren mahaller yer alırken üst zemin katında örme ve dikiş atölyeleri ile 
kalite kontrol mahalleri konumlandırılmıştır. İdari ofisler ise birinci katta yer alır. Yapının 
ikinci etabı olma olasılığı yani ileri tarihlerde gelişme ve büyüme olanakları da projenin ilk 
etabında kurgulanmıştır. 

Yapı kübik basit formuna rağmen kendisini çevreleyen sanayi tesis dokusunda bir röper 
noktası olarak  öne çıkmaktadır. Tasarımda ana yola göre düşük kotta bulunan arazinin 
topoğrafyası bir avantaj olarak yorumlanmış ve ön bahçe tabi zemin kotunda 
düzenlenmiştir. Bunun sonucunda üst zemin kat yola köprü ile bağlanmış ve alt zemin kat,
kuzey cephede olduğu gibi, güney cephede de bahçeye açılabilmiştir. Buraya cephe 
veren sosyal koridor ve yemekhanenin önündeki geniş peyzaj alanında biyolojik bir gölet 
kurgulanmış ancak henüz yapımı tamamlanmamıştır.

Tasarım sürecinde endüstriyel tesiste çalışanlar için motivasyonu arttıracak dingin ve 
aydınlık alanlar yaratılması önemsenmiştir. Gün ışığı ile de aydınlanan atölyelerde 
peyzaja açılan pencereler maksimum boyutlarına ulaşır.  

Cephede kullanılan Işıklar, Anadolu serisi kaplama  tuğlasının karakteristik yapısı 
baskındır. Tuğla  kullanım, tasarımda hedeflenen denge, uyum ve bütünlüğün 
sağlanmasında doğru bir seçim olmuştur. Ayrıca dikkat edilecek bir nokta da ; tuğlanın 
taş, beton, çelik, cam , v.b. tüm gereçlerle şaşırtıcı bir görsel uyum göstermesidir. Köprü 
ve teraslarda genleştirilmiş metal yüzeyler tuğlaya eşlik eder. İç mekanda ise tavanlar ve 
kolonlar brüt beton bırakılmıştır. Döşemeler ve merdivenler, ortak hollerde, epoxi; 
atölyelerde ise yüzeyi sertleştirilmiş yalın betondur. Fabrikanın ilk karşılama alanı olan 
yüksek lobide ve merdivenlerde ise tuğla iç mekanda bir motif öğe olarak kullanılmıştır.
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- Proje Adı ARDEN MEDİKAL FABRİKA

- Proje Yeri KAZAN ANKARA

- Proje Ofisi Ven Mimarlık Ltd. Şti.

- Tasarım Ekibi Gül GÜVEN, Fatih ERDUMAN, Ceren DEMİRCAN, 

İrem KILIÇ, Gamze GÜVEN

- İşveren Arden Medikal Sağlık İç ve Dış Ticaret Sanayi Ld. Şti.

- Ana Yüklenici Mine İLHAN (arden medikal sağlık iç ve dış ticaret 
sanayi ltd. şti.)

- Alt Yüklenici Irmak Yapı

- İç Mekan Projesi Ven Mimarlık Ltd. Şti.

- Peyzaj Projesi Promim Proje Kentsel Peyzaj Mimarlık Ltd. Şti.

- Statik Projesi Özün Proje Ltd. Şti.

- Mekanik Projesi Ünlü Mühendislik Ltd. Şti. 

- Elektrik Projesi Yurdakul Mühendislik Ltd. Şti.

- Fotoğraf Gürkan AKAY

- 3 Boyutlu Görselleştirme Ceren DERMİRCAN, Gamze GÜVEN

- Mimari Mesleki Kontrollük Kübra KABOĞLU

- Şantiye Yöneticisi Irmak Yapı Ltd. Şti.

- Proje Başlangıç Yılı 14.12.2017

- Proje Bitiş Yılı 2018

- İnşaat Başlangıç Yılı 01.06.2018

- İnşaat Bitiş Yılı 12.12.2019

- Arsa Alanı (m2) 10.000,00 m²

- Toplam İnşaat Alanı (m2) 6130,93 m²
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