DEKORASYON

Mimar Selin Demir farklı tarzları bir arada kombinleme ustası, eskinin güzelliklerinden ve kişisel
detaylardan uyumlu bir atmosfer yaratmakta oldukça başarılı genç bir yetenek. Cihangir’deki
tarihi Firuzan Apartmanı’nda yer alan bu daire, onun imzasını taşıyan son projelerinden biri.

Sukulentlere ve bitkilere düşkün
ev sahibinin botanik düzenlemeleri
dekorasyona anlam katan
detaylardan.

Tarihi dokunun
içinden yükselen

Eklektik ruh
Yapım Naz Gürlek.
Fotoğraflar İbrahim Özbunar.

Kütüphane ve sehpalar Selin Demir tasarımı. Chesterfield kanepe ve
berjer Mudo Concept’ten alınmış. Sarkıt tavan aydınlatması İsveçli
marka Lamp Gustaf’a ait. Lambader Tomas Atelier imzalı. Sehpanın
altında evin kedilerinden Istırap poz veriyor.
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Solda. Kitaplığın raflarını süsleyen dekoratif at figürleri
Viyana’dan. Terrarium’lar Müz Botanik’ten.
Solda altta. Kale Seramik’ten alınmış çini karolarla
tasarlanan orta sehpa Selin Demir imzalı bir parça. Metal
mumluk Mudo Concept’ten alınmış.

C

ihangir’de konumlanan tarihi Firuzan apartmanı XX. yüzyılın başlarında ortaya çıkan art deco
akımının etkisiyle tasarlanmış eşsiz bir yapı. Yıllar içinde cephesine yapılan eklentilerle orijinal mimarisi kısmen zarar görmüş ve bakımsız kalmış olsa
da, bulunduğu sokakta güzelliği ile hemen göze çarpıyor. 1930-1940 yılları arasında inşa edildiği tahmin edilen bu yapının mimari kimliği ve çok ustaca
tasarlanmış daire planları karşısında saygı ve hayranlık besleyen Sea Architects ekibi, bu evin renovasyon çalışmaları söz konusu olduğunda hızlı bir şekilde projeye dahil olmuş ve büyük bir heyecanla çalışmaya başlamışlar.
Dairenin içi de zaman içinde cephesi gibi bakımsız kalmış, son renovasyonunu tahminen 30 yıl önce geçirmiş, altyapı ve tesisatları da işlemez bir durumdaymış.
Mimar Selin Demir, yapılan mimari çalışmaları şöyle
anlatıyor: “Dairenin tarihi eser konumunda bulunan
bir yapıda bulunması sebebiyle, duvarlarda herhangi
bir değişiklik yapılmadan ve duvarlar kırılmadan onarılması önemliydi. Bu nedenle yeni planlamaya göre
gereken tüm elektrik ve temiz su hatları bakır borular içinden geçirilerek endüstriyel bir atmosfer yaratıldı. Böylece ölçülü bir müdahale ile tesisatlar işler duruma getirilmiş oldu. Mutfak ve banyoların tüm mobilya ve kaplamaları değiştirildi, ancak mevcutta bulunan İtalyan Rosso Alicante mermer korunarak bu mermerin damar yapısıyla yarışmayacak sakinlikte bir malzeme olan Marmara beyaz mermeriyle birlikte kombine edildi. Mutfak dolaplarında uzun ömürlü ve dayanıklı bir malzeme olan su kontrası kullanılarak modern ve minimal formlara kavuşturuldu. Mutfak planlaması işlevselliği artırmak adına ‘U’ formundan karşılıklı iki lineer istasyona, yıkama-hazırlık ve pişirme istasyonuna, dönüştürüldü. Kullanılan tüm malzemelerin doğal ve çevreci olmasına özen gösterildi. Dairedeki kasvetli atmosferden kurtulmak adına orijinal kapılar modern ve açık renkte boyandı, düşey yüzeylerde ise dengeli oranda çeşitli renkler girilerek dinamik
bir ambiyans yaratıldı. Kontrastı artırabilmek adına zemin parkeleri sistire cila ile koyulaştırılarak ceviz tonlarına getirildi. Mekânın çok iyi doğal ışık alması bu kararda önemli bir veriydi.”
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Lacivert kumaşlı kanepe Mudo Concept imzalı
vintage görünümlü bir parça. Sehpalar ve pencere
önündeki bank Selin Demir tasarımı. Sarkıt
tavan aydınlatması ve duvar aplikleri Hedef
Aydınlatma’dan, halı Stepevi’nden, İskandinav tarzı
koltuk ise Çukurcuma Koçgiri Antik’ten alınmış.

“Modernist bir yaşam kurgusuna hizmet eden, tarihi
ve orijinal dokuya saygılı, endüstriyel elementlerle
zenginleştirilmiş, İskandinav sakinliği ile hafifletilmiş
bir ev…” Mimar Selin Demir
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Tarihi yarımada ve Boğaz manzarasına karşı
konumlandırılmış masa, hem yemek masası
hem de çalışma masası görevini üstlenecek
şekilde düşünülmüş.

Künye
Evin yeri: Cihangir, İstanbul.
İç mimari proje, uygulama: Selin Demir, sea-architects.com
Evin yapısı: 200 metrekarelik tarihi apartman dairesi.
Dekorasyon: Selin Demir imzalı tasarımlar, Mudo Concept, Zara
Home, Habitat, Çukurcuma antikacıları.

Genç bir çift için tasarlanan evdeki pek çok mobilya işlevsellik ön planda tutularak seçilmiş. Kitaplar, dvdler,
plaklar, fotoğraf makineleri, bitkiler ve yıllar içinde yaptıkları seyahatlerden biriktirdikleri objeler için depolama alanı ihtiyacını karşılayabilmek adına salonda televizyonun da bulunduğu yüksek kütüphane bu ev için
özel olarak tasarlanmış. Evin gerçek sahipleri olarak
adlandırabileceğimiz iki kedinin de varlığı göz önünde bulundurularak deri chesterfield kanepe ve deri bir
berjer gibi olabildiğince güzel eskiyen mobilyalarla sıcak bir sinema köşesi kurgulanmış. Manzaraya dönük
yaşam alanında da yine kedilerin kullanımına dayanıklı
tekstiller seçilerek samimi bir atmosfer oluşturulmuş.
Salonun bir diğer köşesinde ise yapının dönemini andıran bir kitaplık seçilerek manzaraya dönük çift fonksiyonlu bir yemek ve çalışma alanı yaratılmış.

Mutfak mobilyaları Selin Demir
tarafından tasarlanıp özel olarak
üretilmiş. Davlumbaz ve pişirme grubu
Franke, armatürler ise VitrA marka.

Sedir masa, bank ve mermer şömine Selin Demir
tasarımı. Kitaplık Mudo Concept’ten alınmış.
Şöminenin üzerinde yer alan tablo Renan Kaleli
imzasını taşıyor. Sarkıt tavan aydınlatması
ve siyah renkli duvar apliği Lamp Gustaf
üretimi. Bakır aplik Hedef Aydınlatma’dan,
kitaplığın yanındaki antika valiz ise Çukurcuma
eskicilerinden alınmış.

Evin kedisi Istırap, Selin Demir imzalı
sedir bankın üzerinde. Tripod ayaklı
lambader Habitat’tan, sukulentlerin
sergilendiği sehpa Ikea’dan, masa
üzerindeki pirinç aydınlatma ise
Şişhane’deki bir atölyeden alınmış.

6

7

DEKORASYON

Sea Architects
Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olduktan İstanbul
Teknik Üniversitesinde Kentsel Tasarım üzerine master eğitimi alan Selin
Demir, Sea Architects’in kuruluş öyküsünü anlatıyor: “2011 yılında freelance
projelerle başladım, 2013’te Gezi Parkı’nı, yani mahallemizdeki son yeşilliği
de kaybedeceğiz diye çok korktuk. İşte bu dönemde İstanbul’da hiçbir araziye
benim kalemimle beton dökmemeye karar verdim. Böylece Sea Architects’in
tarihi eserleri yeniden diriltme misyonu, restorasyon ve renovasyon proje ve
yatırım süreci başlamış oldu. 2014’te resmi olarak kendi işimin patronu oldum.
Sea Architects olarak insan hayatını kolaylaştıran, hayat kalitesini yükselten
iç mekânlar yapıyor, mevcut virane yapıları özgün halini ortaya çıkararak
çevreci ve ekolojik binalara dönüştürüyoruz. Bu sıralar yeni heyecanımız
10 metre bir tekne tasarımıydı, birkaç hafta sonra suya iniyor.
Ama en gururla bahsettiğim projemiz; Kedi Evleri. tasarımını ve
üretimini yaptığımız bu evleri Cihangir’in çeşitli yerlerine
sabitlenmiş olarak kullanıcılarıyla mutlu mesut
görebilirsiniz. sea-architects.com

Yatak odasından salona uzanan balkon
tarihi ferforje işçiliğiyle karakteristik bir
görünüm sergiliyor. Acapulco koltuk ve
sehpası Mudo Bahçe’den alınmış.
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Misafir odasındaki yatak başı aplikleri Mark
Slöjd marka. Çalışma masası Çukurcuma
antikacılarından alınmış. Tabure Mudo
Concept’ten. Tablo, Selin Demir imzalı bir eser.

Batarya ve vitrifiyeler VitrA marka
tercih edilmiş. Lavabo tezgâhı ve
dolabı Selin Demir tasarımı.

Uyku kozasında yüzünü Boğaz’ın
maviliklerine dönmüş bir düzen içerisinde
sakin bir renk paleti tercih edilmiş.

Lambader, yatak başı ve bazası Selin
Demir tasarımı. Başucu aplikleri Lamp
Gustaf marka. Halı Zara Home’dan alınmış.
Tablo, Selin Demir imzalı bir çalışma.
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