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MİMOZA MİRALIK HAKKINDA:

2006 yılında kurulan Mimoza Mimarlık, iç mimari, mobilya, proje ve uygulama alanında 
hizmet veriyor. Firma sahipleri; İç Mimar Buket Şanlılar Özcan ve Mimar Cüneyt Özcan, 
estetiği ve işlevselliği bir bütün olarak algılayıp sürdürülebilir, yaşanır ve dinamik mekanlar 
tasarlamayı ön planda tutuyor.

Sosyal etkileşim, keşfetme duygusu ve kullanışlılık, Mimoza Mimarlık’ın etkileyici deneyimler 
sunan tasarım çalışmalarının karakterini belirliyor.

PROJE KÜNYESİ
Proje ve Uygulama: Mimoza Mimarlık
Aydınlatma ve aksesuarlar: Cozze Collection
Perdeler, döşeme kumaşlar ve duvar kâğıdı: Tenda Exclusive
Mobilyalar: Özel Üretim
Boya: Nail Sarıkule 

Beyaz ve ahşabın hâkim olduğu deniz manzaralı sade ve 
şık bir ev projesi...

Bu ay “Konut Proje” bölümümüzün konuğu; Mimoza 
Mimarlık - İç Mimar Buket Şanlılar ve Mimar Cüneyt Özcan 

tarafından projelendirilip dekore edilen Dr. Yelda – Nedim 
Doğan çiftinin beyaz ve ahşabın hakim olduğu sade ve şık 
evi oldu...

DOĞAN EVİ
DR.YELDA

NEDİM
Oryantal hatlı giriş
Evin girişinde oryantal 
hatlarıyla bizi karşılayan 
dekoratif  raflar, aynı 
zamanda hol ve salonu ayıran 
seperatör görevi görüyor. Bu 
seperatör son derece şık bir 
görüntü sergilerken, salonu 
da diğer odalardan ayırıyor.

İç Mimar Buket Şanlılar ve Mimar Cüneyt Özcan’ın, proje ve uygulamalarla ilgili verdiği bilgiler, 
ev dekorasyonu konusunda bizlere bambaşka bakış açıları sağladı...
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Aydınlık ve ferah yatak odası...
Yatak odasında hem kullanımda rahatlık, hem de farklı bir 
tarz yaratmak için yatak orta noktaya, denize hâkim olarak 
konumlandırılmış. Ve giyinme bölümünden ışık alması için 
yatak başı ile arasına cam bir paravan konulmuş. Modern klasik 
çerçeveli dolapta varak kullanılarak dolaba tablo havası katılmış. 

Cozze Collection Firma 
Sahibi Selda Barut

Modern tarzla klasiğin dansına eşlik 
eden Cozze Collection... 
Modern klasik tarzın hâkim olduğu evde, 
salonun giriş bölümünde ayrı bir oturma 
gurubu yapılmış. Arkasında Laura Ashley tarzı 
bir pano ve üzerinde Cozze Collection’dan 
alınan aksesuar ve çerçevelerle dizayn edilmiş.

Hem TV ünitesi hem dolap olarak kullanılan 
deri kaplı kapak, aralarına ayna çıtalar atılarak 
bir duvar panosu haline getirilmiş. Yemek 
masası ve orta sehpa üzerinde yine Cozze 
Collection’dan alınan iris kristal avizeler 
mekâna ayrı bir zenginlik katmış. 

Çocuk odalarında Laura Ashley tarzı 
mobilya ve duvar kâğıdı Cozze Collection 
aksesuarlarıyla tamamlanmış.

Sanatsal oturma odası...
TV ünitesi iki duvarı 
kaplayan bir pano olarak 
tasarlanıp oturma odasına 
sıcaklık katılmış.


