
222 ELLE DECORATION

YAŞAMI HİSSETMEK
Doğa renklerinin ve naif dokuların arasında
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Arketipo Design kurucu ortaklarından iç mimar Müge 
Hansoy Kınacı’nın ailesiyle yaşadığı ev, doğadan 

esinlenen renkleri, malzemeleri ve yumuşaklığı 
yansıtırken ağırbaşlı ve sakin bir stilin de altını çiziyor.

YAPIM RANA KORGÜL FOTOĞRAFLAR BURAK TEOMAN

SALON Beyaz kanepe ve orta sehpa özel üretim, yastıklar 
BoConcept’ten, Thomas tekli koltuklar Flexform’dan, Maxalto 

Kalos berjerler ve Maxalto Xilos serisi yan sehpalar Mozaik’ten, 
yan sehpa üstü abajurlar Deniz Tunç’tan, iki adet siyah porselen 

sehpa ve şömine önü puf Cumba Selection’dan seçilmiş.
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Ev sahiplerimiz iç mimar Müge Hansoy Kınacı ve iş adamı eşi Hakan 
Kınacı, dokuz yaşındaki ikiz kızları Tulya ve Mina ile 2010 yılından beri 
bu evde yaşıyorlar. ‘Sahilde Fenerbahçe, Dalyan’da oturuyoruz. Doğma 
büyüme bu taraflıyım, tüm ailem ve arkadaşlarımın çoğunluğu aynı böl-
gede yaşıyor. Ayrıca çocuklarımızla hafta sonu açık havada spor, yürü-
yüş, bisiklete binmek gibi aktiviteler için bulunmaz bir lokasyon ve spor 
kulüplerine yakın olmak da çok büyük bir avantaj’ diyerek söze başlıyor 
ev sahibesi iç mimar Kınacı.
Evin konumlandığı apartman, 20 yıllık bir bina ve daha önce bahçe için-
de müstakil bina iken sahipleri tarafından apartman olmasına karar ve-
rilmiş. Apartman dokuz katlı, zeminle beraber 10 daire var. Her katta bir 
daire bulunuyor. ‘Bizim evimiz toplam 190 m2 ve salon, üç yatak oda-
sı, bir kiler ve oturma odası, iki banyo ve misafir tuvaleti olarak bölüm-
leniyor. Bir iç mimar olarak plan çözümlerini çok beğeniyorum. 65 m2 
salonda, iki basamakla kod farkı yaratılmış, böylece mekan kademeli 
olarak ikiye bölünüyor. Biz evi Kasım 2009’da almıştık. Hemen çizimle-
rine başladım ve kısa bir sürede tamamladım. İstediğim metrekarede 
ve tam hayalini kurduğum planlamayı uygulayabileceğim bir alt yapısı 
vardı. Mart 2010 sonunda yerleştik, yani komple tüm duvarları, kapla-
maları, elektirk ve su tesisatı kırılıp yeniden yapımı, ahşap işleri imala-
tı ve proje dahil 4 ay sürdü. Eve ilk girildiğinde ev çok güzel ve bakım-
lıydı. Ufak tefek revizyonla, banyo ve mutfak değişimiyle, hemen otu-
rulabilecek vaziyetteydi. Ancak ben içinde bazı değişiklikler de bulun-
dum. Bütün evin kolon ve kiriş sistemine dokunulmadan tüm iç duvar-
ları yıkılıp kaplamaları söküldü. Ailenin ihtiyaç ve fonksiyon şemasına 
göre yeniden planlama yapıldı. Tüm mekanik sistemi, yani su ve elek-
rik tesisatı, tekrar çizilip yeniden uygulandı. Evin iç mekanlarını büyüt-
mek ve alanları ferah göstermek için duvarlarda yani evin kabuğun-
da açık renkler kullanıldı’ diyor Kınacı ve ‘Otel tasarımcılığı yapıyorum. 
Her gün çok avangart veya projesine göre çok klasik mekanlar yaratı-
yorum, bazen de çok modern. Tüm bu konseptleri oluştururken bir be-
yin fırtınası atlatıyorum ve o masalın, hayalin gerçeğe dönüşmesinde, 
yani çizim aşamasında ruhum, beynim ve gözüm çok yoruluyor. Evini-
ze geldiğinizde tek istediğiniz, huzurlu estetik bir sakinlik oluyor. Evimi-
zin huzurlu ama dingin bir mekan olduğunu düşünüyorum. Kendi öze-
lim, yani konfor alanım olan evimdeki renk seçimlerimde kullandığım 
beyaz, iç mekan çözümlerinde en sevdiğim ama bir o kadar da zor bir 
renktir. Evin ana baskın renkleri beyaz ve siyahtan oluşuyor. Evimizin 
kabuğunu ise kırık beyaz saten boya ile renklendirdim. Duvarlarda ren-
gin ön plana çıkmaması için tüm kapılar kirişleri yükseltildi. Diğer canlı 
renkleri sadece obje, aksesuarlar ve tablolarla kullandım’ diye ekliyor. 
Evin duvarlarında Yiğit Yazıcı ve Devrim Erbil’in tablolarına ve grafiker 
Ahmet Coka ve iç mimar Esin Sözer Kalender’in işlerine yer verilmiş.
Evin genelinde yerden aydınlatma kullanılarak gözü yormayan bir ışık 
sistemi tercih edilmiş. Spotlar dimmer anahtarlarla istenilen derece-
de yoğun veya az ışık olarak ayarlanabiliyor. ‘Aydınlatma konusunda 
en sevdiğim tasarımcıların ürünlerini kullanarak, bütünde çok uyum-
lu bir ortam oluşturmaya çalıştım’ diyor Kınacı. Perdeler yerine göre 
katlamalı veya Mottura stralys perde sistemiyle çözülmüş. Salon, ya-
tak odaları, oturma odası zeminleri meşe lamine masif parke olup ka-
lan mekanlarda, yani antre, mutfak, misafir tuvaleti ve banyolarda se-
ramik kullanılmış. 
‘Sadece özel kılmak istediğim mekanlarda, duvar kağıdı kullandım. Kız-
larım yatak odalarında, beğendikleri duvar kağıdını ve renkleri seçerek 
kendilerine ait bir mekan oluşturdular. Bu yaşlarda verilen bu sorumluk-
lar ve paylaşımların, çocuklarımızda özgüven ve tasarım adına çok fay-
dası olduğuna inanıyorum’ diye belirtiyor Kınacı ve ‘Mobilyalar da hem 
rahat, hem de estetik en sevdiğim tasarımları tercih ettim. Eve renk ka-
tan aksesuarlar, zaman içinde tasarım mağazalarından veya uzak doğu 
seyahatimde aldığım objelerden oluşuyor. Yoğun çalışan biriyseniz, 
evinizde sakin ve gözü yormayan ama estetik, zamansız tasarımı olan 
bir ev ortamı yaratmak istiyorsunuz. Çünkü beyniniz o kadar yoğun bir 
renk ve mekan tasarımı peşinde koşuyor ki evinizde bakmak istediği-
niz her köşe yalın ve estetik, renklerin gözünüze patlamadığı, sakin bir 
ortamı görmek istiyorsunuz. Ben de evimizi böyle bir düşünceyle oluş-
turdum. Ev iç mekân tasarımında yalın ama sıcak atmosferlerden hoş-
lanıyorum. Çağdaş yani modern ve bugüne ait iç mekân tasarımını evi-
mizde uyguladım’ diye sözlerini tamamlıyor. 

SALON Şömine önü puf Cumba 
Selection’dan. Şömine üstü tablo 
Devrim Erbil’e ait. Siyah aksesuar 
Nord&Sud’dan, iki yandaki tablolar Çin’e 
yapılan bir seyahat sırasında alınmış. 
Müge Hansoy Kınacı tasarımı sehpalar 
ve abajurlar Hartama Mobilya’ya özel 
üretim yaptırılmış. Kaide üstü kütük 
BoConcept’ten. Meşe parke zemin 
üzerindeki halılar Step Halı’dan seçilmiş.

İMZA Arketipo Design kurucu 
ortaklarında İç Mimar Müge Hansoy 
Kınacı, kızları Mina ve Tulya ile.

‘CHRISTIAN LIAIGRE 
VE KELLY HOPPEN İÇ 

MEKANDA PROJELERİ VE 
YAPTIĞI İŞLERİNİ SEVDİĞİM 

TASARIMCILARDIR. ELBETTE Kİ 
DAHA OKUL YILLARIMIZDA 

BİZE İLHAM KAYNAĞI 
OLAN PHILIPPE STARCK’I  
UNUTMAMAK GEREKIR. 

ETKİLENDİĞİM MİMARLAR 
ARASINDA İSE FRANK 

GEHRY, NORMAN FOSTER, 
ZAHA HADID, RICHARD MEIER 

İSİMLERİNİ SAYABİLİRİM.’
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SALON Beyaz kanepe ve orta 
sehpa özel üretim, yastıklar 
BoConcept’ten, Thomas tekli 
koltuk Flexform’dan seçilmiş.
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YEMEK ODASI Yemek grubu Koleksiyon Mobilya’dan seçilmiş. Karim 
Rashid tasarımı siyah şamdanlar BoConcept’ten. Marcel Wanders 

tasarımı Flos Skygarden avize Mozaik 220V’tan alınmış. Abanoz 
kaplama Müge Hansoy Kınacı tasarımı büfe Hartama Mobilya’ya özel 
üretim yaptırılmış. Büfe üstündeki büyük tablo Yiğit Yazıcı’ya, küçük 

renkli çizimler iç mimar Esin Sözer Kalender’e ait. Vazolar Mudo 
Concept’ten, Gastone servis sehpası Kartell’den seçilmiş.
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SALONDAN DETAYLAR Mina ve Tulya 
Kınacı piyano başında. Yamaha marka 
piyano üstü ahşap objeler BoConcept’ten 
alınmış. Tablolar Devrim Erbil imzasını 
taşıyor. Marcel Wanders tasarımı Flos 
Skygarden sarkıt avize Mozaik 220V’tan 
alınmış. L formlu kanepe ve orta 
sehpalar Cumba Selection’dan, yastıklar 
BoConcept’ten. Tablolar Yiğit Yazıcı 
çalışmaları. Müge Hansoy Kınacı tasarımı 
TV ünitesi Hartama Mobilya’ya özel 
üretimi yaptırılmış. Abajur Lumiere’den.
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MUTFAK Demsaş Dekorasyon&Mobilya’ya özel 
üretim yaptırılmış mutfağın ona eşlik eden masası 
Müge Hansoy Kınacı tasarımı; sandalyeler Ikea’dan, 
beyaz eşyalar Siemens ve Franke’den seçilmiş. 
Duvarda Müge Hansoy Kınacı’nın çizimleri bulunuyor. 
Vycan duvar kağıdı Designo Contracts’tan, halı Step 
Halı’dan alınmış. 60x60cm Villeroy&Boch seramikler 
Önalanlar’dan. Mutfakta Alessi ve Vitra Design 
Museum aksesuarları bulunmakta.

Sizi yakından tanımak isteriz...
1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 
İç Mimarlık Bölümünden mezun oldum. 23 yıldır mesleğimi 
yapıyorum. Kurucu ortağı olduğum Arketipo Design İç Mimarlık ve 
Tasarım firmasını ortaklarım Esin Sözer Kalender ve Murad Denizaltı 
ile birlikte 1994 yılında kurduk ve halen faaliyetimizi sürdürüyoruz. 
Başlangıçta çeşitli konut, ofis gibi iç mekan çözümleri yaptık. 
Son 15 yıldır tamamen turizm yapıları üzerine proje ve tasarımlar 
yapıyoruz. 
Tasarım felsefesinizi açıklar mısınız? 
Tasarım sözle anlatılması zor bir kavram. Çünkü tasarımcı, 
hayalinde oluşturduğu parçaları bir araya getirerek bütünü oluşturur 
ve bu oluşum sadece tasarımcıyla tasarım arasında bir sırdır, onu o 
kişiden başka kimse göremez. Tasarımcının, bu oluşum aşamasında 
da en büyük yardımcısı çizimleridir. Çizimlerle ve daha sonrasında 
tasarımı hayata geçerek artık herkesin görüp dokunabileceği, içinde 
yaşayacağı bir mekan veya objeye dönüşerek insanlarla buluşturur. 
Benim tasarım felsefem, yaşadığımız konfor alanlarımızda 
fonksiyonel, ergonomik, çağdaş ve estetik ögeleri birleştirerek, 
rahat ve huzur içinde yaşayacağımız, zamansız mekanlar 
yaratmaktır. 
Biraz otel tasarımcılığından bahseder misniz?
Senelerdir, çok fazla insanın ziyaret ettiği, metrekare anlamında 
çok büyük mekanları çözdüm. Zaten oteller, tatil için veya iş 

gezisi ziyaretlerimizde kaldığımız, kendimizi evimizde gibi huzurlu 
hissedeceğimiz, hijyene malzeme seçimleri ve işletme olarak önem 
verilmiş, aynı zamanda da  evimizden farklı bir masalsı hikayesi 
olan, tasarımı çok etkileyici hatta karmaşık bir görsel Show’dur diye 
düşünüyorum. Otellerde bir mekanı çözerken, her köşesinde farklı 
bir detay çözerek müşteriyi hep merak ettiririz. Renkler, değişik ve 
güncel malzemeler, ışık oyunları tasarımımızı daha da güzelleştirir 
özel ve farklı kılar. Tarz olarak ta bir projeniz oryantal bir mistik 
klasikken, hemen sonra ki Pop Art bir modern olabilir. İşte ben 
böyle bir döngüde projeler üreten bir tasarımcıyım.
Sizin için fonksiyonellik mi, görsellik mi projelerinizde önemli? 
Bunu bu evle nasıl ilişkilendirebiliriz?
Benim için ikisi de çok önemli. Projelerime başlarken önce 
fonksiyon şemaları ve plan çözümleriyle başlarım. Daha sonrasında 
bunları çizerken estetik kaygılar, görseller şekillenmeye başlar ve 
ön tasarım oluşur. Daha sonrasında onay alan ön tasarımın projesi 
yani teknik çizimleri, malzeme seçimleri, spec dosyaları hazırlanır. 
Bir otel tasarımı ve projelendirilmesi ortalama büyüklüğüne göre 
6 ile 10 ay arasında sürer. Kendi evimiz için ne istediğimizi çok 
iyi bildiğim için çok kısa bir sürede çizip projelendirdim. Öncelik 
fonksiyon (doğru konfor alanları yaratmak için) sonra görsellik, sade, 
yalın, estetik bir tasarım süreci oldu. Bu evi hazırlarken öncelikle 
ailemin ihtiyaç fonksiyon şemasını hazırlayarak yola çıktım. 
(www.arketipodesign.com)

MÜGE HANSOY KINACI İLE KISACA
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BALKON Day-bed özel üretim, yastıklar 
Paşabahçe’den, sehpa Nurus’tan alınmış. 

Duvarda Müge Hansoy Kınacı’nın bir çizimi 
ve Matisse reprodüksiyonu bir poster 

bulunuyor. Halı Zara Home’dan seçilmiş.
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MİNA’NIN ODASI Mina’nın 
odasındaki Müge Hansoy Kınacı 
tasarımı çocuk odası mobilyaları 
Hartama Mobilya’ya özel üretim 
yaptırılmış. Avize ve aplikler 
Lumiere’den, perdeler Designo 
Contracts’tan, kelebek halı Step 
Halı’dan, Designers Guild duvar 
kağıdı Hometeks’ten ve yatak 
örtüsü Zara Home’dan.

BANYO İkizlerin banyosunda 
Önalanlar’dan Dance serisi pembe 
ve beyaz Viva Ceramica seramik 
kullanılmış. Vero serisi lavabolar 
Duravit’ten, Starck X serisi klozet, 
bide ve duş teknesi de Duravit’ten, 
Citterio tasarımı Axor armatürler 
Hansgrohe’den, Deltalight tavan ve 
ayna üzeri aydınlatma Lumina’dan, 
60x60 cm Villeroy&Boch seramikler 
Önalanlar’dan seçilmiş.
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TULYA’NIN ODASI Mekanda yer alan ve 
Müge Hansoy Kınacı tasarımı olan çocuk odası 

mobilyaları Hartama Mobilya’ya özel üretim 
yaptırılmış. Avize ve aplikler Lumiere’den, 

Designers Guild duvar kağıdı Homteks’ten ve 
yatak örtüsü Zara Home’dan alınmış.
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‘OKUL YILLARIMDAN BU YANA MODERNİST BİR 
TASARIM ANLAYIŞINA SAHİBİM. AMA AŞIRI MODERN, 
HATTA FUTURİSTİK BOYUTLARDA BİR STİL, SADECE 
AKSESUAR TASARIMINDA İLGİMİ ÇEKİYOR.’ 
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YATAK ODASI Müge Hansoy Kınacı 
tasarımı yatak, Maharam kumaşla 
kaplanmış. Komodinler ve puf yine 
Kınacı tasarımı ve Hartama Mobilya’ya 
özel üretim yaptırılmış. Abajurlar Deniz 
Tunç’tan, yatak örtüsü Zara Home’dan, 
parça halı Step Halı’dan seçilmiş; 
başüstüne siyah-beyaz resimler asılmış. 
Amalfi Silk serisi Phillip Jeffries duvar 
kağıdı Hometeks’ten. Zemin meşe 
parke kaplanmış. Berjer Ikea’dan, Flos 
Glo Ball lambader Mozaik 220V’tan. 
Müge Hansoy Kınacı tasarımı dolap 
Hartama Mobilya’ya yine özel üretim 
yaptırılmış.

MİSAFİR BANYOSU Marimekko 
desenli Flamant serisi Arte duvar kağıdı 
Homteks’ten tercih edilmiş. Strack 
1 serisi lavabo, armatür ve klozet 
Duravit’ten, Deltalight tavan aydınlatma 
Lumina’dan alınmış.


