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Değerli okuyucularımız,
Yaz sezonuna yavaş yavaş adım attığımız bu günlerde, uzun bir kapanma sürecinin
ardından hepimizin fazlasıyla ihtiyaç duyduğu dış mekanlarda daha fazla vakit
geçirmeye başlıyoruz. +İçmimarlık Tasarım Dergisi’nin yaz sayısında işte bu
mekanlara yönelik yaklaşımların ortaya konduğu dosya konumuzla karşınızdayız.
Bahçe, teras ve balkonlara yönelik hazırladığımız dosyamıza, içmimar Dilek
Karaman fikirleriyle eşlik ediyor. Bahçe, teras ve balkon alanlarında işlev ve
konforu temel alan çevreye uyumlu tasarım yaklaşımını esas aldığını ifade ediyor
Karaman ve dış mekanlarda kullanılan bahçe mobilyaları, bahçe aksesuarları
ve aydınlatmaların tasarımda bir bütünün önemli bir parçası olarak hareket
etmesinin önemine dikkat çekiyor.
Bir diğer dosya konumuzda oturma grupları, yemek grupları gibi salon mobilyaları
ve aksesuarlarının mekan tasarımındaki yerine odaklanıyoruz. Salon mobilyalarını
kullanışlılık ve rahatlık; aksesuarları ise kullanıcının geçmişten bugüne getirdiği
yaşanmışlıklar olarak tarifleyen mimar Ali İskeçeli’nin konuyla ilgili getirdiği
bakış açısısı dosya konumuzu renklendiriyor. İskeçeli, alana yönelik kendi tasarım
yaklaşımlarını da yansıttıkları çalışmalarda kullanıcı ihtiyacı ve zevklerini de esas
alan bir bitirişle tamamladıklarına işaret ediyor.
Yaz sayımızın projeler kısmında dört tane projemiz var incelediğimiz. İlki Derun
Mimarlık’ın Days Hotel By Wyndham için İstanbul Maltepe’de gerçekleştirdiği iç
ve dış tasarım çalışması. Days Hotel By Wyndham projesi, dış cephede modern
mimarinin çizgilerini ve malzemelerini diagonal hatlarla belirginleştirirken; iç
mekanda yalın, sıcak, ferah ve modern bir mekan algısına odaklanıyor.
Bir diğer proje, Ankara Park Oran Konutları’nda bulunan bir daire için yapılan iç
mekan tasarımı ve uygulaması… Elif Arslan Interiors tarafından gerçekleştirilen
tasarım, ev sahiplerinin estetik kaygılarını göz önünde bulunduran klasik etkiye
sahip minimal bir mekan olarak öne çıkıyor.
Zoon Mimarlık’ın güvenlik ürünleri ve hizmetleri sunan teknoloji firması Okisan
için İstanbul’da 2 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiği yenileme projesi ise
yer verdiğimiz bir showroom ve ofis çalışması. Okisan Showroom & Office’ adlı
çalışma, konsept tasarımı ile teknolojik havayı hissettirecek ritmik asimetrik
çizgisel alanlar ortaya koyuyor ve firmanın teknolojik vizyonunu görünür kılıyor.
Son baktığımız proje ise, U Design Architecture Agency’nin İstanbul Sütlüce’de
yer alan Arçelik Genel Müdürlük Yerleşkesi’nde bulunan İnovasyon Merkezi
için gerçekleştirdiği ofis tasarımı. Arçelik İnovasyon Merkezi’ne özel olarak
gerçekleştirilen tasarımda, büyüyüp küçülebilen ve değişim içinde olan dinamik ve
endüstriyel bir ofis algısı ortaya konuyor.
Yeni sayımızın firma röportajını; banyolarda modern ve zamansız tasarım
kombinlerine imkan veren markayı tasarım dünyasıyla buluşturan Geberit Türkiye
Ürün Müdürü Nazan Şeremet ile yaptık. Geberit’in banyo mekanları için insanların
farklı ihtiyaçlarına farklı çözümler sunarak kendini sürekli yenileyen ve geliştiren
bir yaklaşım ortaya koyduğunu ifade ediyor Şeremet ve modern dünyanın beğeni
algılarına da hitap eden dokunuşlara sahip, modern ve zamansız tasarımları esas
alan her zevke uygun kombinlerin odak noktaları olduğunu söylüyor.
Keyifli bir yaz geçirmeniz dileğiyle…
Esen kalın…
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Mekanlarda alan
kazandıran çözümler
Armatürleri, lavaboları, mobilyaları ve
tamamlayıcı ürünleriyle banyolara bütüncül
çözümler sunan Creavit; mekanların estetiğine katkıda bulunmasının yanı sıra fonksiyonel ürünleriyle de mekanlarınızda kazançlı
ve işlevsel alanlar oluşturmanıza yardımcı
oluyor. www.creavit.com.tr

Mou

Designed by
Ayşe Bor Yağız

Minimum alanlarda maksimum işlevsellik
E.C.A.’nın Spylos Sprialli Eviye Bataryası, modern görünümüyle şık bir duruş
sergiliyor. 360 derece döner çıkış uçlu yapısı ve çift fonksiyonlu el duşu ile
tasarlanan ürünün pirinç malzemeden üretilen gövdesi, uzun yıllar sorunsuz
kullanım sağlıyor. Su tasarrufu özelliği ise doğal kaynakların korunmasına
destek oluyor. www.eca.com.tr

DYO’dan dinamik soft mat
DYO, çevre ve insan odaklı ürettiği dekoratif
iç cephe boyası Dinamik Soft Mat ile uygulanan yüzeyin nefes almasını sağlıyor. Bununla
beraber, soft mat dokusu ile uygulandığı yüzeye
mükemmel bir görünüm verirken, renkleri çok
daha estetik göstererek yaşam alanlarına kusursuz bir görünüm katıyor.
www.dyo.com.tr
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Yüzeylerde Toskana etkisi
Villeroy & Boch’un Lucca karo koleksiyonu, yapısı ve
renkleriyle İtalya’nın Toskana yöresine özgü kireç taşından esinleniyor. Mekana minimalist bir dokunuş yapan
koleksiyonun mat yüzeyli karoları, grinin 3 tonu ve grej
olmak üzere 4 renk ve farklı format alternatifleriyle sunuluyor. www.villeroyboch-tr.com

Yaşam alanlarında doğa şöleni
Seramiksan’ın tropikal dekorasyon trendinden ilham alarak
tasarladığı, doğayı evinize taşıyacak yeni Tropical serisi;
doğadan ilham alan, tropik iri yaprakları ve palmiye deseni
ile mekanlara taze, canlı bir hava ve hiç solmayan bir yeşillik
katacak. www.seramiksan.com.tr

Mekânlara derinlik ve
ferahlık geliyor
Kastamonu Entegre, yeni laminat parke koleksiyonu Floorpan Prime’ı lanse etti. Dört tarafı derzli yapısı ve yeni impact
yüzeyi ile fark yaratan Floorpan Prime, mekânlara derinlik
katıyor. Evlerden ofislere ve mağazalara tüm kapalı yaşam
alanlarının daha geniş ve ferah görünmesini sağlayan Floorpan Prime’ın derzli dokusu estetik açıdan da mekâna yepyeni
bir doku ve ambiyans kazandırıyor.
www.kastamonuentegre.com.tr
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Fırın temizleme derdine son...
Teknoloji ve tasarımı buluşturan çevreci ürünleriyle ankastre sektörünün uzman markası Silverline, S serisi fırınlar ile
muftaklarda fonksiyonelliği ön plana çıkarıyor. Kullanıcı
odaklı tasarım çizgisiyle hazırlanan S2, S3 ve S4 fırınlar,
mutfaklarda pişirme deneyimini keyif ve konforla buluşuyor.
S serisi fırınlara yeni eklenen Steam Clean fonksiyonu ise
fırın temizliğini en kolay hale getirerek, kullanıcıya zaman
tasarrufu sağlıyor. www.silverline.com

A609 BELMONTE

Yeniler

QUA Granite’in Space Anthracite serisi
ile sade ve şık yaşam alanları
Üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan QUA Granite, modern ve estetik çizgilere sahip granit serileri ile mekanlara şıklık getiriyor.QUA Granite’in iddialı tasarımıyla
mekanlara güçlü bir hava katacak Space Anthracite serisi, mutfak,
antre ve salon gibi alanlarda kullanılabiliyor. www.qua.com.tr

Roca ile banyonuzda
fark yaratın
Tasarladığı ve ürettiği yenilikçi ürünleriyle
dünyanın önde gelen markalarından Roca,
banyosunu yenilemek isteyenler için her
tarza hitap eden koleksiyonlarıyla konforlu
seçenekler sunuyor. Klasik banyolardan
hoşlananlar için Carmen serisi ile nostalji
rüzgarı sunan Roca; modern çizgilerden
vazgeçmeyenleri ise Beyond ve Infinity
serileriyle cezbediyor.
www.roca.com.tr
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Doğadan ilham aldık
Doğanın kusursuz detaylarından ilham aldığımız
geniş renk ve desen seçenekleri sunan Vision koleksiyonumuzla
yaşam alanlarınıza hayat veriyoruz.
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Mutfaktaki huzurunuz:
Paonazzo
Yüksek dayanımı sayesinde uzun yıllar kullanım sağlayan Qua Granite’in teknik granit serileri; kolay yüzey temizliği, yüksek ısı ve don
gibi olumsuz koşullara dayanıklılığı ve kırılmaya, çizilmeye karşı dayanıklılık özellikleri
ile ön plana çıkıyor. Mutfaktaki huzur olarak
bilinen Paonazzo, sadelik ve şıklığın yanı sıra
mutfaklarda ferah bir atmosfer yaratıyor.
www.qua.com.tr

BLANCO SUBLINE 700-U Eviye ve
BLANCO CANDOR Armatür

Modern ve şık tasarımı ile
mutfaklarınızda rahatlığı
ve konforu yaşatır.

Yaşam alanlarına zarif dokunuş
E.C.A., Luna Serisi ile klasik ve çağdaş tasarımın zarafetini aynı koleksiyonda
buluşturuyor. Sadeliğin zamansız şıklığını yansıtan serideki tezgah üstü silindirik lavabo, fotoselli lavabo musluğu, duş bataryası, teleskobik kolonlu duş
sistemi, sabunluk, diş fırçalık, havluluk ve askılık kullanıcısının, tüm beklentilerine cevap veriyor. www.eca.com.tr

Aydınlatma ve havalandırma
fonksiyonu bir arada
Silverline, aydınlatma ve havalandırma fonksiyonuna sahip Sidelighted ile kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını tek bir ürünle karşılıyor. Tavan
tipi davlumbaz Sidelighted yüksek emiş gücüyle
ortamdaki kokuyu anında yok ederken, led
aydınlatma özelliği sayesinde yaydığı birbirinden güzel neon renklerle mutfağın atmosferini
baştan yaratıyor. Hem siyah hem de beyaz renk
seçeneği olan Sidelighted, ada tipi mutfaklar
için ideal. www.silverline.com
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Her banyo planına
uygun çözümler
Vitra’nın ArchiPlan koleksiyonu, dar banyolarda bile iyi bir deneyime alan açıyor. Her
banyo planına ve her zevke uygun çeşitlendirilen koleksiyon seramik sağlık gereçleri ve
aksesuarların yanı sıra mobilyadan oluşuyor.
Vitra Tasarım Ekibi’nin imzasını taşıyan
ArchiPlan, iyi bir planlama için akıllı çözümleri dayanıklılıkla harmanlayarak özellikle dar
banyolara sahip ev, otel, restoran, kafe ve bar
gibi alanlar için de alternatif sunuyor.
www.vitra.com.tr

One Piece,
One soul
Custom Handmade Furnitures

Roca’dan Akıllı Duş deneyimi
Sürdürülebilirlik odaklı ürünleriyle doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayan Roca, teknoloji ile tasarımı buluşturuyor. Mobil uygulamalar üzerinden
uzaktan da kontrol edilebilen ve hafıza özelliğiyle kişiselleştirilmiş bir kullanım sunan Roca Akıllı Duş; tasarruf, güvenlik ve konforu aynı anda yaşamak
isteyenlerin favorisi olacak. www.roca.com.tr

Porland, günün her saatine özel farklı koleksiyonlarıyla sunumlara ilham vermeye ve hayatımızı renklendirmeye devam ediyor. Porland,
geçmişin izlerini modern bir yaklaşımla buluşturan desenleriyle ön plana çıkan Generations
Koleksiyonu ile sofralarınızı keyifli bir seremoniye dönüştürüyor. www.porland.com
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www.christopherpariente.com

Fotoğraf: Kubilay Demirtaş

Porland, Generations
Koleksiyonu ile sofralara
stil katıyor
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Mellow Gold serisi ile huzurlu
ve iç açıcı yaşam alanları
QUA Granite’in huzur veren sadeliği ve yumuşak renk
geçişlerine sahip Mellow Gold serisi, her görüşte kendine
hayran bırakıyor. Doğal mermer görünümü ve sadeliği huzurlu ve iç açıcı yaşam alanları elde etme imkânı sunuyor.
www.qua.com.tr

Yeni nesil buzdolabı…
Her ihtiyaca uygun, kullanışlı ve tasarruflu Hoover H-FRIDGE
500 serisi buzdolapları mutfağınıza şıklık katarken, yiyecekleriniz tazeliğini koruyor. hOn uygulaması aracılığıyla ekstra
içerik dünyasına erişebileceğiniz H-FRIDGE 500,
size özel kullanışlı özellikler sunuyor. Uygulama sayesinde
Envanter Yönetici, Yiyecek Bulucu ve Soğuk İçecek Asistanı
gibi günlük hayatınızda yardımcı olacak pek çok programa
ulaşabilir, yiyeceklerin son tüketim tarihlerini takip edebilirsiniz. H-FRIDGE 500, akıllı bağlantılarıyla hayatınızı
kolaylaştırıyor. www.hoover.com.tr

Klasik zeminlere modern
yorum: Palace Chevron
Kastamonu Entegre, Floorpan laminat parke koleksiyonuna
Palace Chevron serisini ekledi. Balıksırtı desenli Palace Chevron, geçmişin etkileyici ruhunu yenilikçi bir anlayışla yaşam
alanlarına taşıyor. www.kastamonuentegre.com.tr
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E.C.A., ürünlerini geleceği
düşünerek tasarlıyor
Geniş ürün gamıyla su tasarrufunu standart bir uygulama olarak benimseyen ve sürdürülebilirliği amaç edinen
E.C.A., fazla su kullanımını önleyen teknolojiler geliştiriyor. Yeni nesil ürünleriyle geleceğe değer katan elektronik
bataryalar, minimum sıcaklıkta minimum debi ile maksimum tasarruf yapmayı sağlıyor. www.eca.com.tr

Banyo şıklığında yeni dönem
Geberit ONE ve Nemea ile kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına
uygun çözümler üretiyor. Dört yeni ürünle teknolojiyi tasarımla bütünleştiren markanın yarattığı zarafet, bugünün ve
geleceğin dünyasına kalitesini işliyor. Daha fazla depolama
alanı sunan Geberit New iCon, kromun şıklığıyla çocuklara
eğlenceli hijyen deneyimi sunan Bambini lavabo bataryası,
Türkiye pazarında yatay çıkışlı ilk lavaboya sahip Geberit
ONE banyo mobilyası ve dokuz farklı ölçüsüyle farklı banyo
tipleriyle uyumlu Nemea ile günümüz dünyasını şekillendirirken, inovatif gücüyle yaşam alanlarına bütünsel cazibe
getiriyor. www.geberit.com.tr

Porland’ın doğadan esinlenen
koleksiyonları kahvaltı
sofralarında
Porselen sektöründe benzersiz sunumlara eşlik eden ve
tasarımlarıyla öne çıkan Porland, göz alıcı sofralar kurmak
isteyenleri yalnız bırakmıyor. Yenilikçi çizgisi ve şık tarzıyla
mutfak dekorasyonuna farklı bir soluk getiren Porland; Green
Days, Animals ve Palms serileriyle kahvaltı sofranıza renk
katmaya geliyor. www.porland.com
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Schell

Schell
yer kaplamayan
ara musluk
İnce düşünülmüş, mükemmel bir detay!
Su bağlantısı gereken beyaz eşyaların
montajında; yer kaplamayan ve
görüntü kirliliği yaratmayan bir çözüm
arıyorsanız, çok doğru yerdesiniz. Schell yer
kaplamayan ara musluk ile rahat kullanım
ve düşük ses seviyesi sağlarsınız. Üstelik,
dar montaj ve uygulama alanlarında
yerden tasarruf sağlamak için kusursuz bir
seçim.
Schell Modus E Serisi
Yeni Schell Modus E Serisi ile hijyen pahalı olmak
zorunda değil. Dayanıklı tasarım, temassız kullanım
ve durağan yıkama özelliği olan Schell Modus E Serisi
çift su, tek su, pilli ve elektrikli modelleri ile kamusal
alanlara uygun hijyenik çözümler sunmaktadır.
Schell Linus Duş Panelleri Serisi
Schell Linus Duş Panelleri Serisi, otelden okula, spor
salonundan evinize kadar her mekana
uygundur. İster renovasyon aşamasında isterseniz de
yeni yapılar için gönül rahatlığıyla tercih
edebilirsiniz. Termal dezenfeksiyon, CVD touch kontrolü, stagnasyon yıkama özellikleriyle bir çok özellik
sunar. Paslanmaz çelik veya korozyona dayanıklı eloksalli aluminyum kaplama alternatif yüzey seçenekleri
mevcuttur.

www.schell.eu
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Days Hotel By Wyndham

Dışarıda diagonal, içeride yalın
ve modern hatlar…

Days Hotel
By Wyndham
Derun Mimarlık I Yasemen Azad Fatehpour, Shahin Fatehpour

Derun Mimarlık’ın Days Hotel By Wyndham
için İstanbul Maltepe’de gerçekleştirdiği tasarım
çalışması, dış cephede modern mimarinin
çizgilerini ve malzemelerini diagonal hatlarla
belirginleştirirken; iç mekanda yalın, sıcak, ferah ve
modern bir mekan algısına odaklanıyor.

PROJEDE KULLANILAN
MALZEMELER
Seramikler: Kale Seramik
Mermer: Savaş Mermer
Davut Mermer
Onyx Mermer: Özçelik
Aydınlatmalar: Modesco Lighting
Vitrifiye: Duravit
Duvar Kağıdı: Boss
Sabit Mobilyalar: Arabacıoğlu
Tabela: Reklam Park
Cephe Alucobond: Çuhadaroğlu
Cephe Seramikler: Kale Seramik
Giriş Koridor Mekan Ayırıcılar: Ufuk Metal
Parkeler: Haro Parke
Dekoratif Boya: Cordiale Designo
Duvar ve Tavan Boyası: Filli Boya
Kanopi: Servo Metal

Days Hotel by Wyndham, Derun Mimarlık’ın
dış cephe mimari, içmimari ve uygulama
kontrolörlüğü sorumluluğu altında 2021
yılında hizmete açıldı.
80 otel odası ile birlikte lobby lounge, 3 adet
restaurant, fitness center, spa, buhar odası,
sauna, Türk hamamı, 5 adet toplantı odası ve
balo salonu bulunmaktadır.
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Days Hotel By Wyndham

Days Hotel by Wyndham, Derun Mimarlık’ın dış cephe
mimari, içmimari ve uygulama kontrolörlüğü sorumluluğu altında 2021 yılında hizmete açıldı.
80 otel odası ile birlikte lobby lounge, 3 adet restaurant, fitness center, spa, buhar odası, sauna, Türk
hamamı, 5 adet toplantı odası ve balo salonu bulunmaktadır.
Otelin dış cephesi modern mimarinin çizgilerini ve
malzemelerini barındırmaktadır. Dış cephede kullanılan diagonal hatlar led aydınlatma ile akşam saatleri ve
gecede belirgin hale getirilmiştir.
Kahve tonlarındaki renkler yapının yumuşak ve hafif
algılanması için tercih edilmiştir. Zemin katta cam ile
beraber alucobond malzeme ve diğer katlarda seramik
dokulu malzeme kullanılarak cephe bütünlüğü sağlamak amaçlanmıştır. Çelik asma giriş saçağı ile modern
bir yapı ortaya çıkmıştır.
İç mekan tasarımında ferah mekan algısı yaratmak
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adına canlı renkler ve yüksek parlaklıkta malzemeler kullanılırken, lobby’de ve resepsiyon alanlarında
tavanda oluşturulan detaylarla, gizli ışık ve galeri
boşluklarıyla daha yüksek bir kot hissedilmesi sağlandı.
Otelin lobby’si yalın, sıcak ve modern anlayış içeren
bir tarzda dekore edildi. Lobby’de doğal taşlar,onyx ve
mermer kullanıldı.
Restaurant bölümü ve koridor alanında geçirgenliği
yüksek mekan ayırıcılar
kullanılarak, doğal ışığın maksimumda kullanılması amaçlandı. Giriş restaurantta mekan ayırıcıların
arka bölümü sedir şeklinde planlanarak, tekrar eden
formlar, ritim duygusu ve tasarımda bütünlük ortaya
çıkarıldı.
Farklı ahşap kolon kaplamaları ve duvarda yapılan
mermer ve ahşap kaplamalarla tavan’da yükseklik hissi
yaratıldı.
Özellikle ortak alanlarda sıcak ve dinamik renkleri,
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Days Hotel By Wyndham

Derun Mimarlık

Performans, teknoloji ve zanaatın kesişim noktasında
tasarımı keşfeden ödüllü bir çağdaş tasarım pratiğidir.
Form ve performans arasındaki ilişkiyi keşfetme ve yeniden
tanımlama misyonuyla meydan okunan ofis, tasarımı
teknolojik araçlarla bilgilendirme yöntemlerini araştırıyor.
Ofisin tasarım yörüngesi ve ahlakı, sıra dışı olanı elde
etmek için hem deneysel hem de vizyoner ile pratik ve
pragmatik arasında denge kurmaya dayanır. 20 yılı aşkın
toplu mesleki deneyimiyle ofis, etkileyici ve çeşitli bina,
cephe, altyapı, iç mekan, kurulum, sergi, mobilya ve ürün
tasarımı portföyü oluşturmuştur.

Yasemen Azad Fatehpour
İçmimar

2005 Yılında Hacettepe üniversitesi İçmimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. 20042005 dönemi İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü’ne
layık görüldü. 2005 yılından itibaren yurt içi ve yurtışında
tarzına özgün projelerde yer aldıktan sonra 2013 yılında
Derun ismini verdiği mimari ofisinde kurucu ortak olarak
devam etmektedir.

Shahin Fatehpour
Mimar

2005 yılında Tahran Art üniversitesi Mimarlık
Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında Dubai IAU
Üniversitesi’nde master eğitimini tamamladı. Dubai’de
çeşitli gökdelen projelerinde ve üniversitede asistan olarak
çalıştı. Ayrıca çeşitli mimari yarışmalarda birincilik ödülleri
bulunuyor. 2013 yılından itibaren Derun ismini verdiği
mimari ofisinde kurucu ortak olarak devam etmektedir.

Derun Mimarlık
Göztepe Mah, Göksu Evleri Sitesi,
Sıraselvi Sok, A79A , No: 2/1
Anadolu Hisarı / Beykoz / İstanbul
Tel: 0 216 465 2076
www.derunarchitecture.com
info@derunarchitecture.com
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Bahçe Mobilyaları

Bahçe Mobilyaları

Sette

West, Bahçe Oturma Grubu
www.settegarden.com
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Bahçe Mobilyaları

Adore, baharın
enerjisini ve
tazeliğini yaşam
alanlarımıza taşıyor
Geniş bir ürün yelpazesine
sahip olan Adore’nin gardırop,
renkli ayakkabılıklar, askılıklar
sehpa, sandalye, kitaplık
ve evinizin her odası için
ihtiyacınız olan ürünlerden
oluşan geniş ürün yelpazesi,
evlerinize enerji ve renk
katıyor. Baharı çağrıştıran cıvıl
cıvıl renkli ürünler, son derece
sade, kullanışlı ve bir o kadar
da hesaplı.
www.adoremobilya.com

Bahçe sulamanın
keyfini ‘Rehau’ ile
çıkarın
Rehau’nun sulama hortumları
bahçe sulamayı daha eğlenceli
hale getirirken, bahçe severlerin
hayatını da kolaylaştırıyor.
Rehau bahçe hortumları yoğun
kullanımlara Premium, ortayoğun kullanıma Comfort, küçük
bahçelere yönelik Allround su
hortumları olmak üzere her alan
için özel olarak üretildi.
www.rehau.com

Bahçe ve balkonlarda Art Design imzası
Art Design, bahçe ve balkonlara da tasarımlarını taşıyor. Her boyutta bahçe
ve balkona uygun tasarımlar hazırlayan Art Design, bilindik tasarımların
ötesinde günümüzün trendlerine uygun olarak bahçe ve balkonları
yaşanabilen mekanlara dönüştürüyor.
Art Design tasarımlarında, yazlığın oturma odasıyla bahçesi bir bütün olarak
ele alınarak, tasarımsal şıklık dıştan içe devam ediyor.
www.artdesign.com.tr

Sette

Talia Yatak
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Bahçe Mobilyaları

İşlev ve konfor
ekseninde form
kazanan bahçe
yaklaşımları

B

ahçe, teras ve balkon alanlarında
kullanılan bahçe mobilyaları, bahçe
aksesuarları ve aydınlatmaların mekan
tasarımındaki yeri üzerine neler
söylersiniz?
Bu alanlarda kullanılan aksesuar ve aydınlatmalar
mekanın içi kadar önemlidir. Özellikle günümüzde
doğadaki dokunuşları görmeyi hedeflediğimiz
dekorasyon kültüründe bir terasın dizaynı bu
bütünlüğün bir parçası olmakta.
Bu alanlara yönelik ürün tercihinizde belirleyici
olan nedir? Bu seçimi yaparken en çok neye dikkat
edersiniz?
Şıklıkla ergonomiyi aynı anda düşünmeye önem

Dk İçmimarlık’tan Dilek Karaman, bahçe, teras ve
balkon alanlarında kullanılan bahçe mobilyaları, bahçe
aksesuarları ve aydınlatmaların tasarımda bir bütünün
önemli bir parçası olarak hareket etmesi gerektiğine
vurgu yaparken, işlev ve konforu temel alan çevreye
uyumlu tasarım yaklaşımını esas aldığını ifade ediyor.

gösteriyorum. Sadece şık olması durumunda kullanım
ve konfor kullanımda etkiyi azaltacaksa tercih

etmemeye çalışıyorum. Yine dış mekanda cephe ve
çevresel etkenlerle de uyumu önemli.
Bu ürünlerin mekanlara yönelik temel rolü sizce ne
olmalı? Fonksiyonellik, estetik, kalite, hijyen vs. bu
işin neresinde?
Bir mekanda bu tarz kurgular oluştururken aslında
tüm bu saydığınız başlıklarda dengeleyerek hepsini
düşünmek lazım. Estetik kadar kullanım, kullanım
kadar doku ve malzeme tercihlerinin kullanıcıyı iyi
hissettirmesi gibi.
Bu tür ürünlerin mekanla kuracağı ilişki
nasıl olmalı? Mekana neler katmalı? Sizler bu
tür ürünleri mekanlarda kullanırken neleri
hedeflersiniz?
İşimizin en büyük parçası görsellik dolayısı ile bu
yapmış olduğumuz çalışmalarda bu malzemelerin
seçimleri bu görsellikteki etkiyi maksimum düzeyde
arttırması. Seçilen renkler, dokular ve modeller bu
yöndedir.
Bu alanda markaların sunduğu ürünlere yönelik
yaklaşımınız nasıl? Ortaya konan ürünler
beklentilerinizi karşılıyor mu? Eksik bulduğunuz
yönleri var mıdır?
İthal gruplar kullandığımız tasarımlarda tamamlayıcı
unsurlar olarak bizlere yardımcı oluyor. Çok güzel öncü
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ve şık ürünler mevcut. Bunları biz de tasarımlarımızda
memnuniyetle kullanıyoruz.

DK İÇMIMARLIK
0532 288 32 66
www.dkicmimarlik.com
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Evdeki şıklık, bahçeye
çıktı
Konfor ve estetik
Her zevke göre yenilikçi ve
fonksiyonel tasarımlar sunan Tepe
Home, bu sezon da birbirinden
şık bahçe mobilyalarıyla evlerin
konforunu ve estetiğini açık alanlara
taşıyor. www.tepehome.com.tr

Türkiye’nin lüks mobilya markası
Luxury Line, dış mekan mobilya
takımları ve aksesuarlarında
yeni tasarımlarını müşterilerinin
beğenisine sunuyor. Bahçe ve
balkonlara özel, sağlıklı, konforlu,
şık ve dayanıklı oturma grupları,
yemek masası takımları, köşe
takımları, kanepe ve koltuklar
ile tamamlayıcı dekorasyon
öğelerinden oluşan 2022 model
Luxury Line Bahçe Koleksiyonu,
ilkbahara özel indirimlerle satışta.
www.luxury.com.tr

Haral Design, yastıkları ile fark yaratıyor

Açık havada konfor ve
uyumu yakalayın
Tabiatın değişiminin en renkli
hali olan baharı bahçe, balkon ve
teraslara taşımak için ilk dikkat
edilmesi gereken noktaların başında
doğru tonları seçmek geliyor. Eğer
açık hava stilinde doğanın kendi
renklerinin arka fon olduğu daha
yalın bir tarz yaratılmak isteniyorsa
krem, bej, beyaz gibi yumuşak
renkler, ahşabın sıcaklığı ile birlikte
kullanılabilir. www.lunica.com.tr
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Bulunduğu ortama zenginlik
katan, etnik desenler ile işlenmiş,
zarafeti ve estetiğiyle yaşam
alanlarının havasını değiştiren
Haral Design, ilhamını çok
kültürlü coğrafyamızdan aldığı
Yazma Koleksiyonu, Tığ İşi El
Örgüsü Koleksiyonu, Özbek
Koleksiyonu, İkat Koleksiyonu,
Şark Koleksiyonu ve Kutnu
Koleksiyonu ile evlerin baş
köşesine yerleştirilmeyi hak eden
sanat eserleri sunuyor.
www.haraldesign.com
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Baharda Balkonlara
Konfor Gerek!
Çukurova Isı’nın ileri teknolojiye sahip,
şık ve kullanışlı elektrikli ısıtıcıları,
evinizin; balkon, teras ve bahçesinde
konforlu ortamlar sunuyor. Soğuk
havalarda balkon keyfinden ödün
vermek istemeyip, açık havanın tadını
çıkarmak isteyenler için geliştirilen;
Goldsun Supra Plus, Supra, Aqua, Nova
Plus ve Nova serisi elektrikli ısıtıcılar ile
Goldsun Mobile ısıtıcılar, konforun yanı
sıra yüksek verimlilik de sunuyor.
www.cukurovaisi.com

Açık havanın keyfi

Sette

Sıcacık sohbetlere eşlik eden bahçe ve balkon takımlarının yanı sıra farklı
dekorasyon detaylarını da düşünen Tepe Home, bahçe aksesuarı çeşitliliği ile de açık
havanın keyfine şıklık katıyor.

Rubi Rattan Köşe Takımı

Klasik tabureye modern yorum
Ceren Mocachen, ZA ZA ZING markası ile dikkat çekiyor. Hem iç hem dış
mekanda kullanılabilecek ZA ZA ZING Tabouret Z” ile IDA Uluslararası Tasarım
Ödülleri 2021’de IDA International Design Awards (Honorable Mention) Şeref
Ödülü alan Ceren Mocachen, kaliteli lüks dokunuşu dış mekanlara da taşıyor.
www.zazazing.design
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Her ihtiyaca
uygun ürünler
Soğuk bir kışın
ardından havaların
ısınmasını heyecanla
bekleyenlerin odağında
bahçe mobilyaları var.
Kendine zaman ayırmak,
günün yorgunluğunu
atmak, sevdikleriyle
vakit geçirmek, açık
havanın tadını çıkarmak
isteyenleri memnun
edecek Tepe Home
bahçe mobilyaları, her
ihtiyaca cevap veren
zengin ürün yelpazesiyle
müşterilerimizle
buluşuyor

L’unica’dan açık havaya davet eden tasarım
Bahçe, balkon ve teraslarda vakit geçirmeyi çok daha keyifli hale getiren
L’unica, 2022 koleksiyonunda yer alan Riad Köşe Takımı’nın eşşiz tasarımı
ile üst düzey bir konfor vadediyor. Geniş oturum alanı ve dayanıklı yapısıyla
dikkat çeken Riad Köşe Takımı, yaşam alanlarında uzun ömürlü kullanım
imkânı sunuyor.
www.lunica.com.tr

Sette UZZO Bahçe Oturma Grubu

Sette

AMOR Salıncak
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Lunica Banyan Sallanan Koltuk
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PROJEDE
KULLANILAN
MALZEMELER

Arçelik
İnovasyon
Merkezi’ne
özel esnek mekan tasarımı…

Mobilyalar: Tuna Ofis, Nurus
Zemin lvt: Unigen Yapı
Malzemeleri
Ana Yüklenici: Diem
Mühendislik Mimarlık A.Ş.

U Design Architecture Agency I Umut Uzuner

U Design Architecture Agency’nin İstanbul Sütlüce’de
yer alan Arçelik Genel Müdürlük Yerleşkesi’nde
bulunan İnovasyon Merkezi için gerçekleştirdiği ofis
tasarımı, büyüyüp küçülebilen ve değişim içinde olan
dinamik ve endüstriyel bir ofis algısı ortaya koyuyor.
Proje, Arçelik Sütlüce Genel Müdürlük Yerleşkesinde yer almaktadır. Yemekhane alanının
bulundugu yaklaşık 700 m2’lik alan dönüştürülerek İnovasyon Merkezi’nin ihtiyaçlarına
uygun bir ofis haline getirilmiştir.

Genel Kurgu ve Açık Çalışma Alanları

İnovasyon Merkezi ruhuna uygun çeşitli çalışma alanları, büyüyüp küçülebilen ve değişim içinde olan mekanlar,
farklı disiplinlerin bir arada bulunması gibi gereklilikler açık ofis alanında hareketli ve yükseklik ayarlı masa düzeninin oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. Bu çözümle 4-6 kişilik farklı çalışma gruplarının bir araya gelmesi
sağlanmıştır. Hareketli masa düzeniyle birlikte oluşan enerji sorunu yerde yükseltilmiş döşeme ve buat olmadığı
için kablo arabası ve hareketli dikey priz kutuları ile çözülmüştür. Ofisin genelinde hakim olan yüksek ve açık
tavan kurgusu, ferah bir mekan hissi yaratmakta, aynı zamanda projeye özgü tasarlanmış akustik ögelerle de
zengin, dinamik ve endüstriyel bir ofis algısı oluşturmaktadır. Tasarım kimliğinin bir parçası olarak tavan ön
yüzlerinde, duvarlarda ve bazı sabit mobilyalarda yer alan ahşap, kullanılan canlı renklerle birlikte açık tavanın
ve endüstriyel kimliğin dengeleyici unsuru olarak kullanılmıştır.
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Birleştirilebilir Toplantı
Odaları
3D Yazıcı ve
Maket Atölyesi

İnovasyonun ve üretimin gerçekleştiği projenin ana bölümlerinden
birini oluşturmaktadır.
Prototiplerin hazırlandığı bu mekanda,
çalışma tezgahları, açık
ve kapalı depolama
alanları ve yükseklik
ayarlı raflar bulunmaktadır.
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Açık ofis alanından birkaç basamakla
ayrılan, aynı zamanda kalabalık grup
toplantılarının da yapılabileceği alanlar
tanımlanmıştır. Üzeri yazılabilir camlı
kayar paneller açılarak daha büyük toplantı alanı ve kalabalık katılımcı sayısı
hedeflenmiştir. Yüksek masayla kısa
veya uzun süreli toplantılarda ayakta
kullanım imkanıyla ergonomik bir kullanım sağlanmıştır.
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Hareketli Toplantı Kabinleri

Çelik konstrüksiyonla yapılan kabinler altlarındaki endüstiyel tekerlekler sayesinde iki kişinin rahatlıkla hareket ettirebileceği niteliktedir. Kendi içlerinde mekanik
havalandırma, aydınlatma ve elektrifikasyonu çözülmüş, fişe takıldığı anda kullanıma hazır olmasıyla, hareketli ve birleştirilebilir yapısıyla projenin yenilikçi yönünü
yansıtmaktadır. Aynı zamanda toplantı işlevi dışında açık ofisten izole bir çalışma
olanağı sağlamaktadır.

Sosyal Alan

İnovasyon Merkezi çalışanlarının isteklerine göre içerisinde mini basketbol, konsol oyunu ve langırt gibi aktivitleri barındıran sosyal alan,
yalnızca çalışma saatlerinde değil günün her saati kullanılacak şekilde
tasarlanmıştır. Açık ofisle sadece cam doğramalarla ayrılmasıyla mekansal olarak derinlik kazandırılmıştır. Bu bölüm bireysel çalışma, dinlenme
ve sosyal aktivitelerin gerçekleştirilebileceği çok amaçlı bir alan olarak
planlanmıştır.
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Umut Uzuner
1995 yılında Tarhan Koleji, 1999 yılında İTÜMimarlık
Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite
2’nci sınıf itibariyle mimarlık ofislerinde çalışmaya
başladı. 2002’nin şubat ayında Udesign Mimarlık’ı kurdu.
Bu yıl 20’nci yılını kutlayan şirket, 22 kişilik kadrosuyla,
özellikle yeni nesil esnek çalışma alanları, ticari yapılar,
yönetim binaları, şirket genel merkezlerinin tasarımı ve
uygulaması konusunda 100’ün üzerinde proje hayata
geçirmiş bulunmaktadır. Balmumcu’daki müşteri deneyim
odaklı ofislerinde çalışmalarını sürdürmekte olan şirket,
artan talep doğrultusunda kişiye özel konut ve markalar
için konsept mağaza tasarımları da yapmaktadır. Türkiye
dışında Almanya, Hollanda ve Rusya’da proje ve uygulama
çalışmaları devam etmektedir.

U Design Architecture Agency
Balmumcu Mah. Karahasan Sk. Ar Apt. A Blok
No: 1/2 34349 Beşiktaş / İstanbul
0212 356 17 56
0212 356 17 57
info@udesign.com.tr
www.udesign.com.tr

Görüşme Alanları

Aynı büyüklükte ancak birbirinden farklı fonksiyonları olan bu
alanlar; bireysel çalışma alanı,
telefon görüşmesi ve toplantı
gibi ihtiyaçlara yönelik olarak
tasarlanmıştır. Tek tarafı cam
doğramalı ve açık ofis alanına
bakan bu odacıkların içleri akustik kumaşla kaplıdır.
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FİRMA RÖPORTAJ I

Geberit

Banyolarda
modern ve
zamansız tasarım
kombinleri

G

eberit’in iç mekanlara yönelik sunduğu
ürün gamında neler öne çıkıyor?
Kullanıcılarımız için sunduğumuz iç
mekanlara yönelik ürün gamımızda Citterio,
iCon, Smyle ve VariForm’dan oluşan dört farklı
banyo serimiz bulunuyor. Geberit Citterio serisinin
organik forma sahip lavaboları, neme dayanıklı
ahşap mobilyaları ve camın banyoya zenginlik katan
görünümüyle öne çıkıyor. Serideki lavabolar, KeraTect
özel sırlama teknolojisi sayesinde pürüzsüz bir görünüm
ve hijyenik çözümü bir arada veriyor. Bağımsız yapısı
sayesinde kullanıcı özgürlüğünü üst düzeye çıkaran
Geberit Smyle serimizde yer alan oval ve kare tasarımlı

Geberit’in banyo mekanları için insanların farklı
ihtiyaçlarına farklı çözümler sunarak kendini sürekli
yenileyen ve geliştiren bir yaklaşım ortaya koyduğunu
belirten Geberit Türkiye Ürün Müdürü Nazan Şeremet,
modern dünyanın beğeni algılarına da hitap eden
dokunuşlara sahip, modern ve zamansız tasarımları
esas alan her zevke uygun kombinlerin odak noktaları
olduğunu söylüyor.

lavaboların şık çizgileri, ince hatları, dar kenar detayları
sayesinde banyoyla güçlü bağlar kurmayı mümkün
kılıyor. Daha küçük alanlara sahip banyolara da ideal
biçimde uyum sağlayıp ferah bir atmosfer yaratması için
de kullanıcılarımıza Geberit iCon serisini sunuyoruz.
iCon; simetrik etajerli lavabolar, işlevsel seçenekler ve
yavaş kapanan özel çekmece mekanizmasıyla banyo
deneyimini yeniden yorumluyor. Minimalist yapısıyla
öne çıkan Geberit VariForm’da yuvarlak, dikdörtgen,
oval ve elips olmak üzere dört temel geometrik forma
sahip lavaboların aerodinamik kenarları, yeni nesil
banyo tasarımlarının vazgeçilmez ögesi oluyor.
Geberit’in iç mimarlara yönelik sunduğu çözümlerin
ekseninde banyo mekanları olduğunu görüyoruz...
Sunduğunuz ürünlerin iç mekan tasarımındaki yeri
ve mekanlara yönelik temel rolü nedir?
İnsanlar ne kadar farklıysa, tercihleri de o kadar farklı
oluyor. Geberit olarak biz de bu nedenle farklı ihtiyaçlara
uygun ürünler sunuyoruz. İster kavisli organik formları,
ister köşeli görünümü tercih edin, her zevke uygun
bir çözümümüz var. Modern, zamansız tasarımlarımız
mevcut ürünlerle de kolayca kombinlenebiliyor. Pratik
ve akıllıca tasarlanmış fonksiyonlar, banyodaki yaşamı
kolaylaştıran temizlik, alan, konfor ve kullanım kolaylığı
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ile ilgili tüm unsurlar için geniş bir çözüm yelpazesi
sunuyoruz.
Sizlerin sunduğunuz ürünlere yönelik geliştirme
sürecindeki temel yaklaşımınız nedir? Bu
yaklaşımların mekanlar için sunduğu perspektif
üzerine neler söylenebilir?
2021 yılında net satışlarımızın yaklaşık yüzde 3’nü ARGE çalışmalarına ayırdık; teknoloji ve hijyen odağında
sürekli yenilikler geliştirdik. Geberit Türkiye olarak
bu noktada son yıllarda yüzey temasını sıfırlayan ve
hijyeni odağına alan fotoselli ürünlerimize yönelik
Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda
kendimizi sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Ar-Ge
çalışmalarını yaptığımız ürünler teknik açıdan güçlü
olduğu kadar modern dünyanın beğeni algılarına da
hitap eden dokunuşlara sahip.
Sunduğunuz ürünlerin özellikleri ve uygulama
açısından sağladığı avantajlar hakkında neler
söylersiniz?
Ürünlerimiz, kullanıcılarımızın yaşam alanlarını
hayallerindeki gibi tasarlamasını mümkün kılıyor. Son
teknolojiyle donatılan ve dekorasyonu güçlendiren
ürünlerimiz sayesinde yaşam alanlarını konforla

buluşturmak isteyen kullanıcılar, özellikle hijyen
konusundaki hassasiyetlerini de Geberit kalitesiyle
güçlendiriyor. Uygulama açısından farklı ebatlardaki
banyolara uyum sağlayan yenilikçi ürünlerimiz hem
montajı yapan kişinin hata yapmasını engelliyor hem
de kullanıcının ürünü keyifle yıllar boyu kullanmasını
sağlıyor. Ürünlerimizi her açıdan kusursuz yapıyor ve bu
sayede Geberit kalitesini her yere yayıyoruz.
Bu tür ürünlerin iç mimarlar tarafından tercih
sebepleri arasında neler öne çıkıyor? Siz ürün
gamınızda ve tasarım yaklaşımınızda bu talepleri
nasıl karşılıyorsunuz?
Ürünlerimizin tasarım açısından dekorasyonu
destekleyen çizgilere sahip yapısı, kolay montajı,
yüksek malzeme kalitesi ve uzun yıllar yedek parça
bulundurma garantisi, iç mimarların tercihini etkileyen
faktörler arasında yer alıyor. Yeni taleplere ise her
daim önemsediğimiz Ar-Ge faaliyetleri ile geliştirip
kullanıcılarımıza sunuyoruz.

Geberit Tesisat Sistemleri Ticaret Ltd.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No. 10 Ataşehir - İstanbul
0 850 811 62 63 sales.tr@geberit.com www.geberit.com.tr
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Park Oran

Park Oran’da

klasik ve
minimal bir ev…
Elif Arslan Interiors I Elif Arslan Ergün

Elif Arslan Interiors tarafından Ankara Park Oran
Konutları’nda bulunan bir daire için yapılan iç
mekan tasarımı ve uygulaması, ev sahiplerinin
estetik kaygılarını göz önünde bulunduran klasik
etkiye sahip minimal bir mekan olarak öne çıkıyor.

PROJEDE KULLANILAN
MALZEMELER
Kanepe: Ayn Design
Koltuklar: Ayn Design
Orta Sehpa: Kaarwood Mobilya
Kahve Sehpası: Kaarwood Mobilya
TV: Kaarwood Mobilya
Yemek masası: Ayn Design
Sandalyeler: Ayn Design
Aydınlatmalar: Özel Üretim
Dolaplar: Kaarwood Mobilya
Yatak: Ayn Design
Komodin: Ayn Design
Puf: Ayn Design
Dolaplar: Kaarwood Mobilya
Ayna: Kaarwood Mobilya
Masa ve sandalyeleri: Kaarwood Mobilya &
Ikea
Aplik: Özel Üretim

Ankara, Park Oran Konutları’nda yer alan
projede haftanın belirli günleri evden çalışan
genç çiftin arkadaşları eve geldiğinde onlarla rahat vakit geçirebilecekleri, keyifli bir
ortama sahip olma beklentileri üzerine yola
çıktık.

Fotoğraflar: Fethi Mağara
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Park Oran

4 oda 1 salondan oluşan dairede, evin tarzını, renk skalasını ve malzeme seçimlerini ev sahiplerinin estetik
kaygılarını göz önünde bulundurarak geliştirdik. Pastel
tonların hakimiyetinde, klasik etkiye sahip, minimal
bir mekan tasarlamayı amaçladık.
Evin giriş kısmından itibaren kullandığımız duvar
çıtalamasını açık mutfak ve salonu dolaşarak tüm
evde sürdürdük. Açık salon mantığı ile planlanan evde,
antredeki büfeyi salona bağlayarak içki dolabına dönüştürdük. Ayna kaplamasıyla oluşan radyatör ve ayna
ile bağlanan duvar kaplaması ile salonda bütünlük ve
genişlik yarattık. Perde seçimlerimizde, mobilyalarla
bütünlük sağlamak amacıyla ilerlerken, özellikle salon
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ve mutfakta hakim manzarayı kapatmamaya özen
gösterdik.
Ev sahiplerinin, online toplantılarda rahatça kullanabilecekleri, cam önüne konumlandırılan çalışma masası
ile mavi rengin ağırlıkta kullanıldığı, rengin verdiği
ilhamla çalışabilecekleri bir atmosfer hazırladık. Makyaj masası ve aynalı çekmece ünitesi ile tamamlanan
giyinme odasında, yarı ayna kaplı dolap kapakları ile
odada genişlik etkisi yaratarak istenilen depolama
alanına ulaştık. Yatak odasında ise oda içerisinde duvar
çıtalaması ile uyumlu pergole kapaklardan oluşan,
mini bir giyinme odası tasarladık.
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Park Oran

Elif Arslan Ergün

Tasarıma ve mimarlığa olan tutkusu çocuk yaşlarda
başlayan Elif Arslan Ergün, 2009 yılında Bilkent
Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden
mezun olmuştur. İç mimarlık eğitimini Milano’da bulunan
Scuola Politecnica di Design’da master derecesiyle devam
ettiren Ergün, daha sonra yine Milano’da bulunan Studio
Keyart’ta tasarım üzerine stajını tamamladı.
2010 yılında kurduğu Terra İç Mimarlık firmasına, 2017
yılından bu yana, Elif Arslan Interiors adı ile devam
etmekte olup; konut, ofis, mağaza, otel, restoran
projelerinde tasarım, uygulama ve proje danışmanlık
alanları ile ilgilenmektedir.

Elif Arslan Interiors
The Mandarins Acıbadem, Güven sok. Mandıra cad. B Blok No:49
Kadıköy / İstanbul 0533 206 37 05
www.elifarslan.com/tr info@elifarslan.com
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Salon Mobilyaları

Salon Mobilyaları

Tarzını yaratmak isteyenler için!
Casa Mobilya, Casa International markasının en yeni
koleksiyonunun koltuk ve kanepeleri ile kendi tarzını
yaratmak isteyenlere fırsatlar sunuyor. Son derece
modern tarzları ile özenle seçilmiş kumaş ve deri
seçeneklerinin yanında ahşap detayları ve hareketli
ayak modellerinin de yer aldığı koleksiyon, rahat bir
forma sahip olup, konforun en zarif halini evinize
taşıyor.
www.casa.com.tr, www.casaintl.com

70

71

DOSYA I

Salon Mobilyaları

Modern Stil, Şık
Dokunuş
Her zevke hitap eden, göz
alıcı koleksiyonlarıyla
fark yaratan Enza Home,
Loreto Serisi ile modern
tarzı ve dinamik zarafetiyle
yaşam alanlarına
benzersiz bir dokunuş
yapıyor. Bir mobilyadan
daha fazlasını arayanlara
benzersiz tasarımlar sunan
Enza Home’un en yeni
koleksiyonlarından biri
olan Loreto Serisi, modern
endüstriyel bir stilin
evlerdeki yansıması oluyor.
www.enzahome.com.tr

Kilim Stella koltuk takımı
Üst düzey konforu şık bir görünümle sunan Kilim Mobilya, elegant bir yaşamı
düşleyenlerle her ayrıntısı özenle tasarlanan Stella Koltuk Takımı’nı buluşturuyor.
Kavisli hatları ve hacimli duruşuyla her ortama seçkin bir hava katıyor.
www.kilimmobilya.com.tr

Kelebek’ten şık ve
rahat koltuklar
Türkiye’de modern
modüler mobilyanın
öncüsü Kelebek, evlere
yüksek konfor getiren
Pocket Yay Teknolojisi ile
üretilen koltuk takımlarını
da sunmaya başladı.
Kelebek’in 10 yıl garanti
kapsamında olan Pocket
yaylar, Pria, Soho ve Giona
koltuk takımından sonra
Alia Koltuk koleksiyonu ile
Kelebek mağazalarında yer
alıyor.
www.kelebek.com.tr
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Mobilyada
“erken
rezervasyon”
başlıyor
Tüketici dostu fiyat
politikası ile kalite,
tasarım ve konforun
ulaşılabilir halini
sunan, Türkiye’nin
önde gelen mobilya
markası Modalife,
ilklere imza atmaya
devam ediyor!
Mobilyada “Erken
Rezervasyon” ve
“Bahar Fırsatları”
Modalife’ta!
www.modalife.com
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Salon Mobilyaları

Salon
mobilyalarında
işlev ve konfor,
aksesuarlarda
yaşanmışlık
bağları

O

turma grupları, yemek grupları gibi
salon mobilyaları ve aksesuarlarının
mekan tasarımındaki yeri üzerine neler
söylersiniz?
Salon mobilyaları dediğimiz gruplar, gerçek manada evde
keyifli vakit geçirme zaman aralığı olarak en önemli iki
bölümden birini teşkil ediyor. Bu anlamda bakıldığında
doğal olarak ilk fonksiyonellik devreye giriyor. Tasarım
olarak iyi olmalarının da ötesinde ilk olarak, kullanışlılık
ve rahatlık üzerine düşünülmesi ve planlanması gereken
mobilya grubudur. Aksesuar dediğimiz kısımlarda ise
genel anlayışımı tarif etmek gerekirse, ev sahiplerinin
yaşanmışlık ve geçmişten gelen birikimi olarak
bakıyorum konuya. Böylelikle mobilya ile beraber sipariş

Salon mobilyalarını kullanışlılık ve rahatlık;
aksesuarları ise kullanıcının geçmişten bugüne
getirdiği yaşanmışlıklar olarak tarifleyen Ali İskeçeli
Mimarlık’tan mimar Ali İskeçeli, kendi tasarım
yaklaşımlarıyla ele aldıkları bu alanları, kullanıcı
ihtiyacı ve zevklerini de esas alan bir bitirişle
tamamladıklarına vurgu yapıyor.

aksesuar alınması kısmına karşıyım diyebilirim.
Bu alanlara yönelik ürün tercihinizde belirleyici
olan nedir? Bu seçimi yaparken en çok neye dikkat
edersiniz?
Genelde kendi tasarladığımız mobilyalar üzerine
kurgularımızı oluşturuyoruz. Her evin ya da ailenin
kullanımına göre değişebilecek mekanlar tasarlamak
ancak böylelikle mümkün olabiliyor. Kumaş kalitesi,
oturma gruplarındaki derinlik ve yükseklikler, özelikle
masalarda kullanıcıların kullanım manasında kolay
erişebilirlik faktörü bizim için en önemli kriterler. Evde
yaşayan insan sayısı ve yaş grupları dahi tasarımları
yaparken etken faktör olarak değerlendiriliyor.
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Bu ürünlerin mekanlara yönelik temel rolü sizce ne
olmalı? Fonksiyonellik, estetik, kalite, hijyen vs. bu
işin neresinde?
Tamamen mekanlarda en bilinçle kullanılan ürünler
bu saydıklarımız. Uyku ve yemek hazırlama dışında
insanların sosyal olarak en kalabalık kullandığı bu
mobilyalarda, rahatlık ve fonksiyonellik, kullanıcı
alışkanlıkları ile tasarım olarak sıralayabiliriz önem
durumunu. Dolayısıyla evlerdeki kullanım keyfi ve
aralığı olarak anılarıyla beraber en akılda kalan ürün
grubu olarak nitelemek yanlış olmaz.
Bu tür ürünlerin mekanla kuracağı ilişki nasıl
olmalı? Mekana neler katmalı? Sizler bu tür ürünleri
mekanlarda kullanırken neleri hedeflersiniz?
İlk başta mekanı kullananlarla kaliteli ve rahatlık
öncelikli bir bağ kurabilmeli. Bunu kullanışlılık
bağlamında yakalarken aynı zamanda göze ve
kullanıcıların genel beğeni kriterlerine de uyum
sağlamalı. Sadece renkler, dokular ya da malzemelerle
bir bağ kurulamayacağını düşünüyorum. Tasarladığımız
ürünlerde farklı mekan ve kişi ihtiyaçları kurgulandığı
için, genelde birbirine benzemeyen mekanlar çıkıyor.
Çok net bir tarzımız olsa da, kullanıcı ihtiyaçları ve
zevklerin bir miktar değişebilmesinden dolayı farklı
bitişleri hedeflemek mesleki açıdan daha büyük keyif
aldırıyor.
Bu alanda markaların sunduğu ürünlere yönelik
yaklaşımınız nasıl? Ortaya konan ürünler
beklentilerinizi karşılıyor mu? Eksik bulduğunuz
yönleri var mıdır?

Tasarım ve mobilya imalat bölümlerimizden dolayı
genelde hazır ürün pek kullanmıyoruz. Ancak bazı
tekil ürünlerde, estetik beklentisinin yoğun olduğu
noktalarda bilinen markalardan kupon ürünleri
kullandığımız oluyor haliyle. Genelde ana kriterlerde
beklentileri karşılayan ürünler kullanmaya dikkat
ediyoruz, estetik olarak mekana yerleşmeye değer
ürünler de olsa mutlaka ölçü-ebat noktasında
dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Yani aslında özünde
sadece marka değeri yüksek ya da göze hoş gelecek
tasarım olması yeterli olmayabiliyor. Kriterleri bu
paralelde düşündüğünüzde zaten kendini ispatlamış
markalardan da ihtiyacımız olan ürünleri rahatlıkla
yakalayabiliyoruz.

ALI İSKEÇELI MIMARLIK
29 Ekim Mahallesi Ümit Kaftancıoğlu Caddesi
No:1C/C İşyeri 3 Nilüfer – Bursa 0 224 451 71 38
info@aliiskeceli.com www.aliiskeceli.com.tr
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Salon Mobilyaları

Monden İstanbul’dan
Yeni Koleksiyon; “Kûfî”
Oryantalist formlarla güncel tasarım
çizgilerini birleştiren Monden
İstanbul, yeni koleksiyonu “Kûfî”
ile günlük kullanıma uygun ölçüde
tasarladığı altın varaklı ayaklarıyla
dikkat çeken mermer tablalı
masasıyla geçmişten gelen değerlere
modern bir yorum katarak sanatla iç
içe kaliteli bir deneyim sunuyor. Kûfî
Koleksiyonu’nunda yer alan masalar,
kişisel tercihe göre istenilen
malzeme ve boyutta üretilebiliyor.
www.mondenistanbul.com

Estetik ve şıklığa yeni bakış açısı
Casa mobilya ile yaşam alanları anlam kazanıyor. Doğal malzemelerin titizlikle
kullanıldığı koleksiyonundaki birbirinden farklı Masa ve Sehpaları ile kendi tarzını
yaratmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor.
Özenle seçilmiş Mermer, Cam, Deri, Doğal Ahşap yanında Metal detayların kullanıldığı
Masa ve Sehpalar koleksiyona farklı bir estetik tarz sunuyor.
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Kelebek Mobilya - Pria 2’li Koltuk

“Rome Koltuk Takımı” ile zamansız yaşam
alanları
Kilim Mobilya, Rome Koltuk Takımı ile yaşam alanlarına
vazgeçilemeyecek bir konfor getiriyor. Yumuşak ve parlak
kumaşı ile şıklığından ödün vermeyen Rome Koltuk Takımı,
yatağa dönüşebilme özelliği ile de dikkat çekiyor.
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Okisan Showroom & Office

Teknolojiyi hissettiren tasarım
göndermeleri…

Okisan
Showroom &
Office
Zoon Mimarlık I Emre Ozan Acar

Zoon Mimarlık’ın güvenlik ürünleri ve hizmetleri
sunan teknoloji firması Okisan için İstanbul’da 2 bin
metrekarelik alanda gerçekleştirdiği yenileme projesi,
konsept tasarımı ile teknolojik havayı hissettirecek
ritmik asimetrik çizgisel alanlar ortaya koyuyor ve
firmanın teknolojik vizyonunu görünür kılıyor.

PROJEDE KULLANILAN
MALZEMELER
Aydınlatma: Ledyapı
Sert Zemin: Unigen (Modulyss Karo
halı-shineup serisi)
Hareketli Mobilya: Bürotime
Metal, mermer banko ve diğer tüm
mobilyalar: Zoon Mimarlık’ın kendi özel
imalatıdır.
Seramik: Seratime (Yemek alanı)
Endüstriyel Mutfak: Kayalar Mutfak

KÜNYE
Proje Yeri: İstanbul, Türkiye
Mimari Proje: Zoon Mimarlık
Uygulama: Zoon Mimarlık
Proje Tipi: Tasarım - Uygulama
İnşaat Alanı: 2000 metrekare
Proje Tarihi: 2020

Uygulaması ve tasarımı Zoon Mimarlık’a ait
olan proje, Okisan’ın İstanbul’da yer alan
2000 metrekarelik mevcut binasının dış
cephesi de dahil olmak üzere bütünsel bir
yenileme projesidir.
Bina, depo alanları, showroom, satış & pazarlama, yönetim, toplantı, yeme-içme & aktivite alanlarını içeren 7 kattan oluşmaktadır.
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Okisan Showroom & Office

Firmanın ana giriş alanından itibaren oluşturulan ritmik
tavan örtüsü, cephede ve zeminde kullanılan malzeme
farklılıklarıyla daha da öne çıkarılarak, mekanın içine
güçlü bir yönlenme sağlamaktadır. Mermer bir banko ve
firmanın tarihçesini anlatan teknolojik panolarla ziyaretçilerini karşılayan mekanda, showroom alanına yöneldiğinizde sonsuzluk hissi yaratacak aynalar ve teknolojik
havayı hissettirecek ritmik asimetrik çizgisel alanlar
oluşturulmuştur. Tavanda kullanılan bu çizgisel aydınlatmalar ve zemin kaplamalarının koridorun sonundaki
aynaya kadar devam etmesi mekanda sonsuz bir derinlik
algısı oluşturmaktadır. Lineer ögeler sadece iç mekanda
kullanılmamış, dış mekanda binanın ziyaretçilerini ilk
karşıladığı alandan itibaren çeşitli iz düşümleriyle bütün
mekanlara aktarılmıştır.
Ziyaretçilere sıcaklık hissini verebilmek için, bekleme
alanlarındaki mekanlar ahşap malzemelerle oluşturul-
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muştur. Fütüristtik tarzda tasarlanan oturma elemanları
ve ürünlerin sergilendiği duvar yüzeyindeki nişler ile
mekana tasarımsal bir bütünlük verilmesi amaçlanmıştır.
Çalışma alanları açık ofis sistemi olarak tasarlanıp, doğal
ışığı mekana maksimum seviyede alabilmek amacıyla
pencerelerdeki parapetler iptal edilmiş ve tamamen cam
bir cephe haline getirilmiştir.
Yönetici odasında da, tüm mekana hakim olan sade bir
tasarım tercih edilmiştir. Günışığından uzakta kalan bazı
alanlarda, aydınlanmayı optimum seviyede tutmak için,
gergi tavan sistemleri kullanılarak mekanlara gün ışığı
etkisi verilmiştir. Binanın en üst katında ise personelin
sosyalleşmesi, etkinlik düzenlemesi ve yemek ihtiyacına
yönelik bir tasarım yapılmıştır. Kendilerini hem rahat bir
cafe ortamında hissedip, hem de çeşitli oyun ve aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri, içinde açık hava teras
alanları da barındıran eğlence alanları oluşturulmuştur.
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Okisan Showroom & Office

Emre Ozan Acar

Kurucu / Y. Mimar Müh.
1982 yılında Ankara’da doğan Emre Ozan Acar, 2004
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden
mezun olduktan sonra aynı üniversitenin yüksek lisans
eğitimine başladı. Aynı zamanda ikinci dal olarak okuduğu,
işletme bölümü lisans eğitimini de bitirdiği 2005 yılında,
Viyana Teknik Üniversitesi’ne yüksek lisans öğrencisi
olarak kabul edildi. 5 yıl Avusturya-Viyana’da çeşitli
ofislerde çalışıp, yüksek lisansını tamamlayıp doktoraya
başlamasının ardından 2009 yılında Türkiye’ye dönüş
yaptı. 2003-2013 yılları arasında hem Türkiye’de hem
de diğer ülkelerde farklı şirketlerde çalışarak projelerini
gerçekleştirdi. Zoon Mimarlık’ın kurucusu olarak 2013
yılından beri, mimari ve iç mimari tasarım, projelendirme,
uygulama ve proje danışmanlık hizmetlerini sürdürüyor.

Zoon Mimarlık
Barbaros Mahallesi, Ağaoğlu My Prestige Ofis Binası,
Kat:13 No:106, 34746 Ataşehir/İstanbul 0216 688 84 44
https://zoonmimarlik.com / info@zoonmimarlik.com
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Massive Parke

Orka Banyo

Modern banyo tasarımlarında
‘cesur yalınlık’ ön planda
Terzi Titizliği ile, Kişiye Özgü Parke
MASSIVE ile evlerinizde
Tasarımda sınır tanımayanlar için kişiye özel parke bulmak MASSIVE | parke sistemleri ile mümkün

S

ürekli gelişen, yenilenen tasarım dünyasında
yaratıcılığın sınırları her gün daha da genişliyor.
Bir terzi titizliği ile işlenen parkeler, projeye ve
kişilerin zevkine göre tasarlanabiliyor. Massive
Parke Sistemleri, kaliteli parke işçiliği, uzun yıllara
dayanan uygulama tecrübesi ve yüksek hizmet anlayışı ile
en güncel parke modellerini müşterilerine sunuyor.
Massive Parke Sistemleri, doğaya saygılı üretim teknolojisi,
özgün yüzey tasarımları, son trendlere uygun renk ve
ebat alternatifleri ile mimarların beğenisini kazanıyor.
Kurulduğu günden bu yana Türkiye’de ve Dünya’da pek
çok ödüllü projede çözüm ortaklığı yapan Massive Parke,
birlikte çalıştığı mimar, tasarım ofisleri ve müteahhit
firmalarının da istekleri doğrultusunda özel üretim
yapabilmektedir.
Kurucuları Murat Erbil ve Hakan Erdinç, “Lamine
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parkelerin mekanlara tasarımsal değer katması ön önemli
ayrıcalığıdır. Ayrıca uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz
ürünler bunlar. Biz hiçbir projemize anlık olarak
yaklaşmıyoruz. Hepsi uzun yıllar referansımız olabilecek
projeler olsun isteriz. Her zevke hitap ederken işlevlerini
de layığıyla yerine getirebilen ürünler sağlıyoruz. Bu
yüzden de tercih ediliyoruz” diyerek Massive Parke’nin
hikayesini bizlerle paylaştı. Massive Parke Sistemleri,
İzmir, Bursa, İstanbul ve Denizli mağazaları ile özellikle
Marmara ve Ege bölgesinde yoğun bir şekilde faaliyet
göstermektedir. Dünya dekorasyon trendi ile paralel
gelişen parke sektörünü yakından takip eden Massive
Parke, Türkiye genelinde ve uluslararası düzeydeki inşaat
projelerinde tasarımcıya iyi kulak veriyor. Projeye özel
tasarım ve yüzey seçenekleri sunmaya önem verdiği kadar,
büyük proje bütçelerine uygun ürünlerde geliştiriyor.

www.massive.com.tr

Yenilikçi tasarımlarıyla lüks ve konforu banyolara taşıyan Orka, banyolarda etkileyici
bir atmosfer yaratmak isteyenlerin tutkularına hitap ediyor.

O

rka Banyo’nun 2022 Only Koleksiyonu’nda yer alan
Malta ürünü karakteristik yalın tarzıyla modern
banyolara mükemmel uyum sağlıyor. Sade ve yalın
çizgileriyle banyoları yeni nesil tasarım anlayışıyla
buluşturan Malta, modern tasarım detaylarıyla banyoları estetik mekanlara dönüştürüyor.

buluşturan ve çeyrek asrı aşkın süredir banyo mobilyaları
sektöründe üretim gerçekleştiren ORKA Banyo, Only, Rate,
Karma ve Amorf serilerinden oluşan 2022 koleksiyonunda
banyoları yeni nesil tasarım anlayışı ile buluşturuyor.

Banyolarda sıcak bir atmosfer
Orka Banyo’nun 2022 Only Koleksiyonu’nda yerini alan Malta
ürünü, 120 cm çift hazneli seramik lavabosuyla tamamlanırken, şık tasarımlı ve ince çerçeveli aynasıyla stil sahibi banyolar yaratıyor. İtalyan lake kalitesiyle mat beyaz, gri, antrasit
ve kaşmir renk seçeneklerinin yanı sıra 80-100-120 cm ölçü
seçenekleri bulunan tasarım, banyolarda sıcak bir atmosfer
oluşturuyor. Kullanım kolaylığı sunan büyük depolama alanları ve raylı sistemli yavaş kapanan çekmeceleriyle banyolarda
fonksiyonelliği de ön plana çıkartıyor. Büyük blok yapısıyla
banyolarda derinlik ve alan tasarrufu sağlayan tasarım, estetik
görüntüsüyle yeni nesil banyo trendlerini kucaklıyor.
Estetik banyolar için yenilikçi koleksiyon
Bütünsel tasarım yaklaşımı ile kullanım kolaylığını konforla

www.orkabanyo.com/tr
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REHBER
ALIMOĞLU MERMER
Organize San. Bölg.
1. Cad. 3. Sok.
No 7 Afyonkarahisar
Tel 0272 221 10 55
BLANCO ÖZTIRYAKILER
Cumhuriyet Mah.
Eski Hadımköy Yolu No 4/1
Beylikdüzü İstanbul
Tel 0212 886 57 13
CRISTOPHER PARIENTE
Altıntaş Mah.
Safir Sok. No 1 /B Urla İzmir
Tel 0532 745 15 60
E.C.A
Esentepe Mah.
Kasap Sok.
Elginkan Holding
Blok No 15 /1 İç Kapı No 7
Şişli İstanbul
Tel 0212 705 51 00
GEBERIT
İçerenköy Mah.
Engin Sok. No 10
Ataşehir İstanbul
Tel 0216 340 82 73
KASTAMONU ENTEGRE
Altunizade Mah.
Kısıklı Cad. No 13 Üsküdar
Tel 0216 554 30 00

86

MASSIVE PARKE
Şehit Nevres Blv. No 13/B
Alsancak İzmir
Tel 0232 464 07 95

SAVAŞ GRANIT MERMER
Merve Mah.
Gazi Cad. No 13 Yenidoğan
Sancaktepe İstanbul
Tel 0216 343 03 16

MODESCO AYDINLATMA
Esentepe Mah.
Avizeciler San. Sit.
D Blok No 13-15
Sultangazi İstanbul
Tel 0212 254 08 54

SERAMIKSAN
Organize San. Bölg.
Turgutlu
Manisa
Tel 0236 313 96 23

NURUS MOBILYA
1.OSB Oğuz Cad. No 25
Sincan
Ankara
Tel 0312 589 00 00

SETTE HOME
Şerifali Mah.
Turgut Özal Blv. No 210
Ümraniye İstanbul
Tel. 0216 526 62 40

ORKA BANYO
İkitelli O.S.B. Mah.
Maslo Mobilya Sitesi 2
B Blok No 18 Başakşehir İstanbul
Tel 444 6 652

TUNA OFIS MOBILYALARI
Zuhuratbaba Mah.
İncirli Cad. No 55 K5 Bakırköy
İstanbul
Tel 0212 401 35 35

QUA GRANIT
Cumhuriyet Mah.
1955 Sok. No K3 D11
Efeler Aydın
Tel 0850 888 07 88

YURTBAY SERAMIK
Hasanpaşa Mah.
Lavanta Sok. No 2 K3
Kadıköy İstanbul
Tel 0216 327 99 99

SAMET
Atatürk Mah.
Adnan Menderes Cad. No 8
Esenyurt İstanbul
Tel 0212 886 75 23

ZEMIN COLLECTION
Fener Kalamış Cad. No 56/A
Kadıköy İstanbul
Tel.0216 467 51 21

