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“Doğru bir iç mimari tasarım 
hayatı yaşanabilir kılar...   
DOĞRU BİR İÇ MİMARİ TASARIM HAYATI YAŞANABİLİR KILIYOR. HUZUR VE 
KEYİF İÇERİSİNDE, DOĞRU FONKSİYON ÇÖZÜMLERİYLE ZORLANMADAN 
YAŞAYABİLMEK ÖNEMLİ. İÇ MİMARLIK FONKSİYON, BÜTÇE, ÖLÇEK, 
KULLANICI ÖZELLİKLERİ GİBİ PEKÇOK PARAMETRENİN BİRARADA 
BULUNDUĞU BİR OLGU. ÇOK YAPMAK GİBİ NİCELİKSEL BİR  VAROLUŞ 
YERİNE İYİ YAPMAK GİBİ NİTELİKSEL BİR VAROLUŞ İLE TASARIMA BAKIŞIMIZI 
BELİRLİYORUZ. ÖNCELİKLİ OLARAK FONKSİYON, DAHA SONRA ESTETİK 
DEĞERLER VE ELBETTE YAPTIĞINIZ TASARIMIN HAYATA GEÇMESİ İÇİN 
GEREKLİ TEKNİK ÇÖZÜMLER.. 

Arketipo Design olarak başta turizm yapıları olmak 
üzere farklı ölçeklerde iç mimari projelere imza 
atıyorsunuz. 4 ortaklı bir İç Mimarlık Ofisi olan Arketipo 
Design’ı biraz tanıyabilir miyiz? 

Okul dönemi başlayan arkadaşlığımız Arketipo Design’ın 
temellerini oluşturdu. Okul sonrasındaki iş hayatlarımızda 
kısa süreli olarak farklı tasarım atölyelerinde çalışmış olsak da, 
birbirimizden aldığımız enerji ve aynı amacı güden düşünce 
yapımızın eşliğinde ofisimizin temel yapısını 1994 yılında 
Teşvikiye  Abdi İpekçi Caddesi’ndeki ofisimizde oluşturduk. 
Böylece 3 yakın arkadaş olarak Arketipo Design şemsiyesi 
altında birlikte üretme şansını bulduk. Bugüne kadar da ekip 
arkadaşlarımızın katılımıyla çok sesli ve katılımcı bir yapı 
sürdürmeye çalıştık. Bu sürecin önemli bir adımı olarak Engin 
Ürün de Arketipo Design’ın yeni ve genç ortağı olarak aramıza 
katıldı. Cibali’de şu an bulunduğumuz ofise ise artık ekip 
sayımız arttığı için mekan yetmezliği sebebiyle 2010 yılında 
taşındık. Bu ofisimizde, daha evvelden kereste deposu olarak 
kullanılmış eski bir hangar binasındayız; kendi binamızda ve 
Haliç’in tarihi dokusu ile içiçe olmak hoşumuza gidiyor. 

Türkiye haricinde Dubai, Almanya, Rusya, Libya, 
Kazakistan ve Ukrayna gibi çeşitli ülkelerde çalışmalar 
yapıyorusunuz ve Dubai’de de bir ofisiniz var. Yurt içi 
ve yurt dışı son dönem projelerinizden bahsedebilir 
misiniz? 

2008 yılında iç mimari tasarımını yaptığımız Dubai’de bulunan 
Zabeel Saray, 2011 yılında iç mimari tasarımını yaptığımız 
Cezayir’deki Marriott Otel, 2012/2013 yıllarında yine iç 
mimari tasarımlarını yaptığımız Sochi Olimpiyat Köyü’ndeki 10 
otel projesi ve 2014 senesinde tamamladığımız Antalya’da 
bulunan Regnum Carya Golf&Spa Resort projeleri bizler 
için mihenk taşı olmuştur diyebilirim. Bunların haricinde, 
son yıllarda gerçekleştirdiğimiz ve bir kısmı da halen devam 
etmekte olan Hyatt Regency Tashkent, Rixos Pera İstanbul, 
Rixos St. Petersburg, Titanic Deluxe Belek, Titanic Berlin, DAP 
Dalga Vazo kule, DAP Taksim Residence, Papillon Zeugma 
Belek, Tema Park Belek, Elite World Hotel Van, Özdilek AVM, 
Whyndham Otel, Harbiye Kongre Merkezi ve Muhsin Ertuğrul 
Tiyatrosunu sayabiliriz.
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TURİZM YAPILARI TİCARİ YAPILAR VE SÜREKLİ BİR 
KULLANICI SİRKÜLASYONU VAR. OTEL MİSAFİRLERİ 

EVLERİNDE YAŞAMADIKLARI KEYİFLERİ OTEL İÇİNDE 
YAŞAMAK İSTİYORLAR. 
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İLHAM KAYNAĞI OLARAK TEK BİR BELİRGİN 
KAVRAMDAN BAHSETMEK ZOR. ASLINDA HERŞEY 
İÇ MİMARİ ÜRETİM BAĞLAMINDA İLHAM VEREBİLİR. 
RENKLER, DOĞA, FİLMLER HATTA DUYGULAR. SINIR 
OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ.
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Turizm projeleriniz ile uluslararası 
ödüllere imza atıyorsunuz ve A DESIGN 
AWARDS 2015’te de Regnum Carya 
Golf&Spa Resort Hotel Loby projenizle 
ödül aldınız. Bu güne kadar kaç projeniz 
ödüllendirildi ve ödüle layık görülmek 
sizin için ne ifade ediyor?
  
Turizm yapılarında işverenlerin kendi 
katılımlarını gerçekleştirdikleri birtakım 
ödüller var; onların sayısını bile aslında 
tam olarak bilmiyoruz. Örneğin, 2011 ve 
2012 yıllarında Dubai’de Jumeirah grup için 
tasarladığımız Zabeel Saray ‘Dünyanın en iyi 
spa oteli’ ve ‘The World Travel’ ödülüne layık 
görüldü. Titanic Deluxe Belek ile 2013 yılında 
Avrupa’nın En İyi Oteli, En Başarılı Turüzm 
Yapısı ve en İyi Sanat Oteli ödüllerini aldık. 
Regnum Carya ve Ozdilek Wyndham projeleri 
lead sertifikalı projeler. Regnum Carya Luxury 
Lifestyle Awards’da ‘Luxury Hotel from 
Turkey’ ödülüne layık görüldü. 

Çoklu fonksiyonlara hizmet veren turizm 
yapılarının konseptleri de birbirinden 
farklı. Turizm yapıları ile diğer yapıların 
iç mimari tasarım aşamaları ne gibi 
farklılılar gösteriyor? Tasarımlarınızda 
ilham kaynağınızı nedir, size neler ilham 
veriyor?

Turizm yapıları ticari yapılar ve sürekli bir 
kullanıcı sirkülasyonu var. Otel misafirleri 
evlerinde yaşamadıkları keyifleri otel içinde 
yaşamak istiyorlar. Konut projeleri ise 
kullanıcının zamanının çoğunu orada geçirdiği 
ve çok abartıya ihtiyaç duymayan rahatlık ve 
huzur aranan mekanlardır. Tasarımları da bu 
minvalde yapılır. Modern dünya ile gelişen hızlı 
yaşam kişisel alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. 
Gittikçe daha yüksek tempoda geçirdiğimiz 
gündelik hayatlarımızda konut kullanma 
alışkanlıklarımız ve konut mimarisi de bu 
bağlamda bambaşka bir şekle büründü. Bizler 
de konut içi tasarımlarımızda, kullanıcılar artık 
evlerinde daha az zaman geçiriyor olsalar da 
talep ettikleri yüksek performansı, gelişen 
teknolojiyi analiz edip proje üretimi yapıyoruz. 
Konut projeleri için çalışırken, ev sahibi ile 
belirlediğiniz tarihlerin esnemesi, iş tanımının 
esnemesi gibi sorunlarla karşılaşmak çok daha 
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olası. Oysa turizm yapıları birer ticarethane 
ve bu mekanların işvereni için belirlenen 
tarihte projenin tamamlanması ve hayata 
geçmesi hayati önem taşıyor. Bizim için 
de böyle projelerde yer almak çok daha 
avantajlı oluyor. Turizm yapıları bünyelerinde, 
aynı amaca hizmet veren fakat fonksiyon 
şeması açısından farklı konseptlerde 
yapılar barındırır. Bu farklı yapıları belli bir 
sistematik içerisinde birbirine bağlarsınız ve 
işverene kabul ettirirsiniz. Bunca fonksiyonu 
biraraya doğru bir yöntemle toplamak ve 
her projede farklı konseptlerde çalışmak 
zoru başarabilmektir. Çok fonksiyonlu turizm 
yapılarında herhangi bir detayı atlamanız 
içinden çıkılmaz neticeler doğurabilir. 
Kuşkusuz bu tehlikeyi yaşamayışımızdaki 
en büyük neden, bu alanda çok sayıda proje 
üretme yolu ile kazandığımız tecrübe. 

İlham kaynağı olarak tek bir belirgin 
kavramdan bahsetmek zor. Aslında herşey 
iç mimari üretim bağlamında ilham verebilir. 
Renkler, doğa, filmler hatta duygular. Sınır 
olduğunu düşünmüyoruz. Otel projelerinde 
birlikte çalıştığımız işletmelerin de tasarım 
konseptine etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 
Bazı markalar, örneğin Marriott her sene 
belirli bir çıkış noktası yaratır kendine, mesela 
geçtiğimiz sene kırmızı renk bir ipucuydu 
bizler için. Ayrıca tasarımını yaptığımız 
projelerin bulunduğu coğrafyadaki lokal 
özellikler de bizim için belirleyici oluyor. O 
yöreye ait bir obje, bir malzeme, herhangi 
bir işaret bizim çıkış noktamız olup, konsept 
bağlamında izleyeceğimiz yolu bize 
gösterebiliyor. 

İç mimari projelerinizin bulunduğu 
bölgeye göre kültürel, iklimsel ve sosyal 
bağlamlarda tasarımını belirleyen yönler 
ve kriterler nelerdir?

Tabi ki bölgesel farklılık projenin konseptine 
ve sürecin tamamına ciddi şekilde yön 
veriyor. İç mimari proje tasarımında yapının 
bulunduğu coğrafyanın kendine özgü 
kriterlerini kullanarak, o bölgeyi ziyarete 
gelen misafirlere bunu anlatabilmek ve o 
projenin öyküsü olarak hissettirebilmeyi 
önemsiyoruz. O yöreye ait bir obje, bir 

Citylife Recidence
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 MALZEMENİN KENDİSİ 
BİRİNCİL DERECEDE 

TASARIMDA BELİRLEYİCİ 
OLMASA DA, 

TASARIMINI YAPTIĞINIZ 
ÜRÜNÜN GERÇEKLİĞE 

DÖNÜŞECEĞİ 
NOKTADA YAPILACAK 

OLAN MALZEME 
SEÇİMİ TASARIM 

SÜRECİNİN EN KRİTİK 
AŞAMALARINDAN BİRİSİ.
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malzeme, herhangi bir işaret bizim çıkış 
noktamız olup, konsept bağlamında 
izleyeceğimiz yolu bize gösterebiliyor.

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için iç 
mekan kalitesi çok önemli. Bu bağlamda 
iç mimari tasarım kriterlerinizden 
bahsedebilir misiniz?

Doğru bir iç mimari tasarım hayatı yaşanabilir 
kılıyor. Huzur ve keyif içerisinde, doğru 
fonksiyon çözümleriyle zorlanmadan 
yaşayabilmek önemli. İç mimarlık fonksiyon, 
bütçe, ölçek, kullanıcı özellikleri gibi pekçok 
parametrenin birarada bulunduğu bir 

olgu. Çok yapmak gibi niceliksel bir  varoluş 
yerine iyi yapmak gibi niteliksel bir varoluş 
ile tasarıma bakışımızı belirliyoruz. Öncelikli 
olarak fonksiyon, daha sonra estetik 
değerler ve elbette yaptığınız tasarımın 
hayata geçmesi için gerekli teknik çözümler.. 
Güncel malzemelerin sürekli araştırılarak 
tasarımlarda kullanılması çok önemli çünkü 
malzemesi uygun seçilmemiş bir tasarım 
kendini olması gerektiği gibi var edemiyor. 
 
Özellikle malzeme seçiminde nelere 
dikkat ediyorsunuz ve sizin kullanmayı 
tercih ettiğiniz, en çok sevdiğiniz 
malzemeler nelerdir?

 Malzeme tasarımlarımızın değişmez olgusu. 
Tasarımı yaparken en önemli etkenlerden 
biri de malzemeyi iyi tanımak. Tasarladığınız 
ürünü hangi malzeme ile üreteceğinizi 
bilmezseniz, nitelik oluşturamazsınız, özellikle 
de, her lokal projede, o bölgenin özelliklerini 
tasarıma yansıtıp, yerel malzemeler 
kullanacaksak, spesifik üretimlerde o 
malzemeyi tanıyan üreticilerle çalışmayı 
uygun buluyoruz. Malzemenin kendisi 
birincil derecede tasarımda belirleyici 
olmasa da, tasarımını yaptığınız ürünün 
gerçekliğe dönüşeceği noktada yapılacak olan 
malzeme seçimi tasarım sürecinin en kritik 
aşamalarından birisi. Malzemenin türü ve 
niteliği belirlendikten sonra bütçe ve lojistik 
konularındaki uygunluklar devreye giriyor. 
  
Türkiye’de, pekçok ülkeyle yarışabilecek 
düzeyde bir sektörel yapıya sahibiz. Kalite 
var ve en önemlisi servis var. Biz Arketipo 
Design olarak bir projenin içine girdiğimizde, 
birlikte çalışacağımız ekiplerin de aynı 
özveri ve istekte olmasına önem veriyoruz, 
bunu da yanıbaşımızda bulunan marka ve 
isimlerle yapmayı tercih ediyoruz. Yurtdışında 
üretilen mazlemelerin hepsi artık Türkiye’de 
de üretiliyor. Bu sebeple, hem Türkiye’den 
üreticiler hem de servis sağlayıcılarla çalışmak 
bize oldukça zaman kazandırıyor.�
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