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Y. Mimar Emel Balcı’nın yeni bir hayata adım atacak olan ev 
sahipleri için planlayıp dekorasyon çalışmalarını gerçekleştirdiği 
daire, öncesi ve sonrası ile bir dönüşümün hikayesini anlatıyor. 
Hazırlayan Gülderen Tumba Fotoğraflar Burak Teoman

Ev sahibi, babasının dubleks dairesinin dekorasyon işlerini ya-

pan Y. Mimar Emel Balcı ile çok tatmin edici bir süreç yaşa-

nınca bu dairenin yenileme işlerini de mimara teslim etmeye 

karar vermiş. Mimardan istenen var olan planı koruyup evin tüm bö-

lümlerinin baştan aşağı yenilenmesi olmuş. Yeşilyurt’ta bulunan ev; 

3 oda, 1 salon, 2 banyo ve mutfaktan oluşuyor. Ev sahibi aslında 

zaten bu evde oturduğundan evlilik kararı aldığında evinin güncel bir 

dokunuş ile başkalaşmasını istemiş. Birlikte çalışma kararı alındıktan 

sonra talepler doğrultusunda evin iç tasarımı yapılmış ve onay alın-

dıktan sonra imalat çalışmaları başlamış.                                            >

Dönüşümün
en şık hali
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Evdeki 3 odanın biri giyinme odası, biri yatak odası ve diğeri de 

çalışma odası olarak yeniden planlanmış. Salon ev sahiplerinin en 

çok kullandıkları yaşam alanı olduğundan hem şık hem konforlu 

hem de fonksiyonel bir tasarım mantığı izlenmiş. Tavanlarda spot 

ve gizli ışıklandırma uygulaması yapılmış. Tasarımda gizli ışıklı 

raflar ve evin temasına uygun yine gizli ışıklı bir ayna ile de şıklık 

vurgusu tamamlanmış. Doğru kullanıldığı alanları bir anda değiş-

tiren duvar kağıdı uygulamasını mimar giriş ve koridor duvarla-

rında tercih etmiş. Banyolar tamamen yeniden dekore edilmiş. 

Hâlihazırda yaşanan bir evin son haline geldiğindeki başkalaş-

mış halini gören ev sahibi kısa sürede böyle bir noktaya geldikleri 

için çalışmadan çok memnun kaldığını özellikle belirtiyor.            ■

Sahiplerinin evlilik hazırlıkları 
yaptıkları stresli bir dönemde Mimar 
Balcı sayesinde ev, içlerine sinen çok 
beğendikleri bir şekle kısa sürede 
dönüşmüş. Salonun eski hali ile yeni 
halinin arasındaki farkı gördükten 
sonra da ev sahiplerinin en sevdikleri 
alan burası olmuş. Hem konforlu 
hem de istedikleri şıklığa sahip. 

Eskitme pirinç ayaklı ve antrasit rengi mermer tablalı 

yemek masası, mimar tarafından tasarlanıp özel olarak 

ürettirilmiş. Yemek masası; vizon-gri ayakları kumaş olan 

sandalyelerle tamamlanmış. Siyah pirinç malzemeli sarkıt 

aydınlatma ile yemek bölümü tamamlanmış. Duvarlarda 

Evist firmasından alınan ithal duvar kağıtları kullanılmış. 

Televizyon ünitesi yine Mimar Emel Balcı tasarımı. Lake 

ve pirinç malzemeden özel olarak yaptırılmış. 

Halı, Madder Rugs’tan alınmış. 

Emel Balcı
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“Salon az ışık alıyordu ve tasarım yapılırken hem 
dolap ihtiyaçlarını karşılamak hem de salonu 

olduğundan büyük ve ferah gösterebilmek için 
bir duvarda gömme ünite uygulaması yapıldı.”

Salon perdeleri tavan yüksekliğini 

daha fazla gösterebilmek adına çift 

renkli tasarlanmış. Tüm evin perdeleri 

Aydın Perde tarafından yapılmış. Evin 

tüm kapı ve süpürgelikleri Indoor 

Life firmasından seçilmiş. Dekoratif 

aksesuarlar, Touching by ML, Vakko 

Home, Sorella, Saleen Art, Beymen 

Home ve Layla Dekorasyon’dan 

seçilmiş. Evin genel renkleri ile uyumlu 

olarak vizon-gri tonlarında döner deri 

koltuk takımı salona yerleştirilmiş. 

Orta sehpa, eskitme pirinç ve boyalı 

camdan tasarlanmış. 
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“Aslında evde var olan mimari 
planlama değişmedi ama 
zeminden tavana tüm ince yapı 
malzemeleri değiştirildi.”

Mutfak zemininde Calacata mermeri, duvarlarda duvar 

kağıdı kullanılmış ve dört kişilik bir yemek masası ile 

mutfak tamamlanmış.

Yatak başı duvarı, yatak başı, komodinler ve dolapların 

tasarımı mimara ait. Dr. Light firmasından alınan 

apliklerle ve Taylan Avize’den seçilen sarkıt aydınlatma ile 

yatak odasının dekorasyonu son halini almış. Tüm tekstil 

ürünleri, Vakko Home’dan tercih edilmiş.   

Banyo mobilyaları, lavabo ve klozet, Duravit marka. 

Seramiklerde ithal ürünler kullanılmış. Tüm batarya 

grupları, Hansgrohe’den seçilmiş. Banyo zemin ve 

duvarında kontrast uygulamalar yapılmış. Kabinlerde, 

Hüppe kullanılmış. Tavanlarda gizli ışıklandırma, asma 

tavan ve spot aydınlatma işlemi yapılmış. 


