
2019 ŞUBAT 103

ev istinye

102 ŞUBAT 2019

Mekanların hikayelerini 
oluştururken o evde 
yaşayan ailenin yapısı, 
hayat standartları 
ve hatta ailenin 
psikolojisinden ilham 
alan Pad Architects  
firmasının kurucusu 
Erbil Tunaboylu’nun 
tasarladığı İstinye Seba 
Vadi konutlarındaki 
proje, son derece 
şık bir yaşam alanına 
dönüşmüş.

Hazırlayan Melike Nur Öcal 

Fotoğraflar İbrahim Özbunar

Tasarımcısı Erbil Tunaboylu’nun “Stil 

olarak eskiyi çağrıştıran, bir araya 

geldiği dokular ve renkler ile dengeli 

bir kombinasyon” olarak nitelendirdiği bu 

iki katlı 300 metrekarelik bahçe katı dairede 

ilham kaynakları ne istediğini çok iyi bilen 

ev sahipleri olmuş. Tunaboylu’ya göre ev 

sahibinin malzeme, doku ve kalite anlayışı 

işlerini kolaylaştırmış. Mevcut altyapıyı kul-

lanarak ve yapısal sorunları kısmen çöze-

rek hızlıca ilerlemek hedefiyle yola çıktıkları 

bu projede çıkan altyapısal engeller, plan 

çalışmaları sırasında müşterinin isteği üze-

rine yapılan köklü değişiklikler mekanın ta-

mamen yenilenmesine sebep olmuş.        > 

Nostaljik ve zarif
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Hareketli mobilyaların büyük bir bölümü Theodore 

Alexander ve Baker. Koltuk takımları salonda 

Ralph Lauren. Aydınlatma ürünlerinin büyük 

bir bölümü Theodore Alexander ve Özartaş 

aydınlatma firması ile geliştirdikleri özel imalatlar.
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Proje sürecini ister istemez biraz da olsa 

geciktiren bu duruma rağmen ev sahipleri 

ile olan iletişimleri sayesinde çalışmasını 

yaptıkları her bölüm son derece şık olmuş. 

Evin ilk katında salon, mutfak, misafir ban-

yosu ve bir de oda bulunuyor. Evin üst 

katında misafir banyosu ve misafir yatak 

odası, ebeveyn yatak odası, banyosu ve 

giyinme odası, son olaraksa televizyon 

ve oturma odası bulunmakta. Koyu renk-

li ahşap mobilyaların hakim olduğu evin 

oturma gruplarının döşemelerinde, halı ve 

perdelerde açık renkler kullanılmış. Rengin 

en önemli unsur olduğunu belirten Tuna-

boylu, insanların psikolojilerine dokundu-

ğu ve mekanın dinamizmini etkilediği için 

rengi bir dekorasyon malzemesi olarak ele 

alıyor. Ahşap duvar panelleri ve lambrileri 

de krem-beyaz kullanırken, döşemede gri 

ve doğal ahşap tonlarını öne çıkarıyor. Evin 

genelinde yer alan duvar çalışmaları res-

sam İlhami Tuğ tarafından sabır ve özve-

riyle uzun süren bir çalışma sonucu ortaya 

çıkmış.                                                           >

Detaylı ve güçlü duruşu ile evin 

girişinde karşınıza çıkan merdiven 

bölümü son derece etkileyici. Mekanın 

tüm hikâyesini oluşturduğunu 

vurgulayan Tunaboylu’nun da en 

sevdiği bölüm burası. Merdiven 

bölgesinde kullanılan her iki 

dresuar ve aydınlatma da Theodore 

Alexander marka. 
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Mobilyalar ve mekanın zarif stili de duvarlar-

daki bu dinamizm ile kombinlenmiş. Tama-

mı doğal malzemeler ile geliştirilen projede; 

parke işlerinde Arttek firması ile çalışılmış; 

50 yıllık Fransız meşesi Chevron tercih 

edilmiş. Döşeme mermer ve bordürlerde 

Temmer Marble ile birlikte hareket edilerek 

dengeli bir kontrast yaratmak için mekanın 

tamamında devam eden Affumicato mer-

mer zemin tercih edilmiş. Stili sebebi ile pro-

jede özel üretim ahşap işlerine fazlaca yer 

verilmiş. Duvar panelleri, lambriler, mutfak 

ve banyo mobilyaları, giyinme dolapları vb 

sabit tüm mobilyalar özel üretim olarak imal 

edilmiş. Tasarladıkları mekanları sanatsal 

birer yapı haline dönüştürmenin dekoras-

yondaki ilk önceliği olduğuna değinen Er-

bil Tunaboylu mekanın genelinde bu hissi 

yaşatmak için projede sanat eserlerine yer 

vermiş. Malzeme çeşitliliği, malzemelerin 

birbirleriyle uyumu ile dengesi projedeki 

önemli ayrıntılardan.                                          ■

Televizyon-oturma odasında ressam Tanju 

Demirci’nin eserleri yer alıyor. Koltuk, Natuzzi.

“Ev sahipleri ile birlikte vakit 

geçirdiğimizde yaptığımız sohbetler, 

hayata dair alışkanlıklar, gezilen 

görülen yerler hakkındaki 

düşünce biçimleri, sık sık yurt dışı 

seyahatlerinin olması, gezdikleri 

yerlerde hayalini kurdukları yaşam 

alanının benzerlerini fotoğraflayıp 

paylaşıyor olmaları, açıkçası proje 

süresi içerisindeki bu güzel enerji en 

önemli ilham kaynağımız oldu.”
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Mutfak tezgâhı, banyo 

mermerlerini Zirve Stone’den 

temin ederken; mutfak, banyo 

vitrifiye ve elemanlarında Kohler 

marka ürünleri tercik ettik.
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Üst katta bulunan ebeveyn banyosundaki duvar 

ve zemin elemanları İspanyol Porcelanosa; vitrifiye 

elamanları ise Kohler’den tercih edilmiş.

Duvarlarında ressam İlhami Tuğ tarafından 

egzotik bir çalışma yapılan misafir 

banyosunda özel imalat ayna ve mobilyalara 

yer verilmiş. Vitrifiye elemanları ise Kohler.


