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Gülay-Orhan TOLUNAY çifti için özel olarak 
tasarlanan evde klasik tarzı, klasik düşüncelerden ayırıp 
hiçbir sınırlamaya bağlı kalmadan; yaratıcı, fonksiyonel 
ve sürprizlerle dolu bir yaşam alanı oluşturulmak 
istenmiş ve bizce büyük bir başarı elde edilmiş... 
Mimoza Mimarlık’tan aldığımız bilgiye göre; tabii 
bu işe başlamadan önce çiftin genel yaşamlarındaki 
alışkanlıkları, zevkleri, hayata bakış açıları ve sevdikleri 
mekânlar gibi kriterler mercek altına alınıp irdelenmiş.Te
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SÜRPRİZLERLE 
DOLU BİR YAŞAM 
ALANI:
GÜLAY-ORHAN 
TOLUNAY ÇİFTİNİN 
ÖZEL TASARIM EVİ

Uçan portmanto…

Evin odak noktası olan giriş holü dikkatli bir şekilde bakıldığında bir çok detayı 
içinde barındırıyor. Tabanda stilize edilmiş özel kesim mermer bir nazar boncuğu 
görüntüsünde, tavan ise sonsuza çıkan bir merdiven görüntüsüyle mekanı aydınlatıyor.
Gündüz zeminde tavan iz düşümü olarak görünen ''S'' şeklindeki şeffaf  hat, gece holü 
saran mavi bir ışık bandına dönüşmesiyle her odadan algılanan mekana gizem katıyor.

Bu ay konut proje bölümümüzde, Mimoza Mimarlık’ın 
projelendirip uygulamasını gerçekleştirdiği Gülay – 
Orhan Tolunay çiftinin özel olarak tasarlanan evlerine 
konuk olduk. Mimarlarının ifadesiyle; bu “yaratıcı, 
fonksiyonel ve sürprizlerle dolu yaşam alanında” çok özel 
ayrıntılar keşfettik…

Evin girişindeki resim, aydınlatmalı alyos kullanılarak 
tavana renk katılmış ve derinlik sağlanmış. Tavandaki 
desen mermer üzerinde stilize edilerek ve farklı 
renklerde uygulanarak zeminde bütünlük sağlanmış. 
Gündüz zeminde beyaz, ince bir bant olarak göze 
çarpan polyester hat, gece mekâna verdiği ışıkla hol ve 
koridora eşine az rastlanır bir gizem katmakta. En güzel 
yanı ise; bu görünümün her odadan algılanabilmesi...

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.
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Klasik ve modern tarzın harmanı bir mutfak…

Yaşam alanında önemli bir yere sahip olan mutfak da klasik çizgiler ve modern aksesuarlarla 
harmanlanmış. Renk olarak beyaz tonların hâkim olduğu mekânda hem yemek yenebilen 
şık bir kahvaltı masası hem de denize karşı kahve köşesi alanı yaratılmış. Tezgâhta ise 
siyah granit yüksek alınla kullanılmış ve üstü duvar kâğıdı ile tamamlanmış. Granit tezgâh 
arasındaki krom bant ise ayrı bir detay olarak düşünülmüş.

Gizemli salon…

Evin salon, mutfak ve oturma odasının 
istenildiğinde bir bütün olarak kullanılması 
için aralarında geniş sürme kapılar 
tasarlanmış.
Salonun oturma bölümünde iki adet 
chester ve iki adet berjer düşünülmüş. Bu 
bölümün manzaraya hâkim olan tarafında 
tüm dünyayı gezen çiftimizin yurtdışından 
getirdikleri biblo ve çeşitli süs eşyalarının 
sergilendiği camlı teşhir üniteleri bulunuyor. 
Salonun diğer bir köşesinde chester 
koltuklarla uyum içinde olan orta kısmında 
ayna ile kaplanmış kapitoneli duvar panosu 
yer alıyor. Hole açılan kapısının diğer 
tarafı oturma odası olarak tasarlanmış. Bu 
nedenle salon kapısının tasarımı yapılırken 
fonksiyonellik göz önünde bulundurularak 
oturma odasına yeni bir kapı değil, iki 
amaçlı kullanılan, çift tarafa sürülebilen, 
istenildiğinde salona, istenildiğinde 
oturma odasına hizmet veren özel bir kapı 
tasarlanmış.

Rahat ve şık bir yaşam alanı: Oturma odası…

Oturma odasının şıklığına da salon kadar önem verilmiş olup, kullanıcıya daha rahat 
bir yaşam alanı sunulmuş. Yerde Afrika’dan getirilen zebra postu, duvarda gümüş klasik 
çerçeveli tablolar yer alıyor. Pudra ve siyah rengin hâkim olduğu odanın bir köşesi çalışma 
masası ve kitaplık olarak düşünülmüş.
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Tenda Exclusive’den özel tasarım perdeler, yatak 
örtüleri ve marka duvar kağıtları…

Tenda Exclusive tarafından hazırlanan salon ve mutfak 
perdeleri mimari ofisin yaptığı designa ve evin renkerine 
uygun nir şekilde mimari grup ve ev sahipleriyle beraber 
seçilip kişiye özel olarak tasarlanmıştır. İpek kadife fonlarla 
hazırlanan tasarımda etek uçlarında cam sıra taşlar 
kullanılmış...
Salonda kullanılan İngiliz marka duvar kağıtları 
mobilyalara uyumlu ve son derece şık görünüyor. 

Ebeveyn odasında nakışlı fon perde Josephine koltuk 
ve yatak başı ile uyumlu olacak şekilde özel olarak imal 
edilmiş. 

Yatak örtüsünde ithal tafta kumaş, konuk odası perdesinde 
ise ipek kadife kumaş tercih edilmiş.
Evin geneline baktığınızda son derece şık, kullanışlı ve ferah 
bir tasarımla kendinizi rahat hissediyorsunuz. Tolunay 
çiftine yenilenmiş evlerinde mutluluklar diliyoruz...


