ROBB OKURU
Çok genç yaşta kendi mimarlık şirketinizi
kurdunuz. Kendinizi buna nasıl hazır hissettiniz?
2010 yılında, ABD’nin ekonomik açıdan pek parlak
olmadığı bir dönemde Türkiye’ye dönme kararı aldım.
Burada hem pazarın ulaştığı noktayı hem de kendi
ulaşabileceğim noktayı analiz edebilmek için Dara
Kırmızıtoprak ile çalıştım. Hemen ardından yaklaşık
beş ay Autoban’da görev yaptım. Buradaki sistemin
ABD’den pek farklı olmadığını görünce kendi firmamı
kurmaya karar verdim. Ofisimiz Levent Loft’ta ama
kısa sürede 42 Maslak’a taşınacağız.
İşten arta kalan vaktinizi nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Fitness hayatımın parçası. Yapmadığımda rahatsızlık
duyuyorum. Tatilde bile bırakmam. Çünkü kendimi
iyi hissetmemi sağlıyor. O yüzden fitness’ı spor değil,
yaşam tarzı olarak görüyorum. Bunun haricinde tenis
oynuyorum, motorsporlarıyla ilgileniyorum. Ancak
kaza geçirdiğimden bu yana sadece izlemekle yetiniyorum. Kış aylarında mutlaka kayağa gidiyorum.
Bize stilinizden bahsedebilir misiniz?
Moda konusunda takıntılıyım. Örneğin bir şeyi çok
beğendiysem aynı modelin farklı renklerini satın alabilirim. Kış aylarında daha fazla aksesuvar kullanıldığı için giyinmeyi çok seviyorum. Ceketler, paltolar,
kazaklarla daha fazla oynama şansına sahipsiniz ve
çok farklı kombinler yaratabilirsiniz.

Kerim Çarmıklı

Modayı yakından takİp eden sportİf bİr İşadamı.

T

ürkiye’de iç mimari ve mobilya tasarımında yeni kuşağın temsilcilerinden biri olan Kerim Çarmıklı, konut ve
otellerin iç tasarımlarına yönelik hizmet verdiği Kerim

Çarmıklı İç Mimarlık’ın kurucusu. 28 yaşındaki genç mimar, Massachussetts
Newton’da bulunan Mount Ida Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden
mezun olup, mimar Bernardo Fort-Brescia ile Miami’deki Architectonica’da
çalışmış. Ardından Türk iç mimarisine yönelik çalışmalarını başlatmak
üzere İstanbul’a dönmüş. İlerleyen dönemlerde kendi mobilya markasını
kurmak isteyen Çarmıklı, profesyonel hayatında klasik tarzı modern ve
Çarmıklı ile hobilerini konuştuk. –gülay koç
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Alışveriş haricinde seyahat rotalarınızı nereleri
oluşturuyor?
Yaz aylarını sessiz ve sakin yerlerde geçirmekten keyif
alıyorum. Kimileri için tatil anlayışı gidilen lokasyondaki tarihi yerleri gezmekten ibarettir. Ben öyle değilim. Gittiğim yerlerde huzur bulmayı istiyorum. Aksi
halde tatil yorucu bir hale dönüşüyor. New York, Los
Angeles ve Miami vazgeçilmez duraklarım arasındadır.
Dubai’de de huzur buluyorum. Üstelik alışiverişi çok
keyifli. Egzotik destinasyonlardan Bali’yi severim ama
çok uzun süre kalmam, sıkılırım. Kayak için Courchevel,
St. Moritz severek gittiğim yerlerden.

DİNÇER DİNÇ

teknik stillerle birleştiriyor. Bu bakış açısını sosyal yaşamına da taşıyan

O halde alışveriş yapmayı seviyorsunuz...
Sezon alışverişlerini genelde tek seferde bitirmeyi tercih ederim. Takım elbise satın alırken genellikle hiç
sorun yaşamıyorum. Beğendiğim bir model üzerime
hemen olur, tekrar oynama yapmaya gerek kalmaz. En
çok hangi markanın kalıbını beğendiğimi soracak
olursanız, Tom Ford derim. Spor giyimde de Tod’s.
Nadir olmakla birlikte Prada’nın ve Lanvin’in de bazı
modellerini beğeniyorum.

