
İÇ MİMAR İLE EV TURU

Çubuklu Vadi Evleri’ndeki 

2
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İç m�mar KERİM ÇARMIKLI, Beykoz Çubuklu Vad� Evler�’nde  
tasarımını yaptığı v�llada klas�k tarzın sıcak unsurlarından vazgeçmeden 

modern yaşamın �ht�yaçlarına yanıt veren şık detayları ön plana  
çıkarmış. Onun yaratıcı f�k�rler�nden s�z de �lham alın 

YAZI SER R A A K A R FOTOĞR AFLAR V EDAT ÖZT Ü R K

HAKAN HELVACIOĞLU

İç mimar Kerim Çarmıklı Amerika’daki eğitiminin 
ardından uluslararası akreditasyona sahip mimar 

Bernardo Fort-Brescia ile Miami’deki iç mimari 
firması Architectonica’da çalışmış.

Döm� Klas�k Şıklık



Bahçeye açılan salonun oturma 
bölümünde Ralph Lauren Whitby 
kanepeye Kerim Çarmıklı tasarımı 

kazayağı desenli yün iki puf ve ışıltılı 
orta sehpa eşlik ediyor.
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Chesney şömine ile yemek odası oturma bölümünden 
ayrılmış. Tekli Clivedon Carved koltuklar Ralph Lauren. 
Mustafa Ayaz imzalı tablonun iki yanında Artemis 
Home’un aplikleri yer almış. 
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Televizyon bölümündeki Jamaica  
Salon kanepe Ralph Lauren’den.  
Tırnak Four&More’dan alınmış. 

Villeroy & Boch lavabo ve 
bataryanın kullanıldığı misafir 
tuvaletinin aynası Christopher Guy. 
Tezgahı Kerim Çarmıklı tasarlayıp 
Bergere Mobilya’ya yaptırtmış. 



Yemek odasındaki tüm mobilyalar Kerim 
Çarmıklı tasarımı olarak Bergere 

Mobilya’ya özel olarak yaptırtılmış.
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Botticino mermer kaplı mutfak iç mimar 
Kerim Çarmıklı tarafından tasarlanmış ve 

özel olarak buraya uygulanmış.

“Antre ve 
mutfakta  

devam eden  
Botticino 

mermer ile giriş 
katına aydınlık 

bir  görüntü 
kattım.  

Mutfaktaki ada 
ünitesi  

yemek masası 
işlevinde oldu.”

Botticino 
mermer kaplı 

aydınlık antreye 
Christopher 

Guy’ın varaklı 
aynası ile ışıltı 
kazandırılmış. 

İkat desenli 
koltuklar Kerim 

Çarmıklı 
tasarımı.
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All Happy Days’den alınan Chesterfield deri 
kanepeye Ralph Lauren’in tekli ekru kumaş 
koltukları ve Rue Royale yuvarlak sehpası 
eşlik etmiş. Orta sehpa Kerim Çarmıklı 
tasarımı. Antika çalışma masasının üzerinde 
Artemis Home’dan abajur var.
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Çalışma odasının Amerikan ceviz 
kaplama tuvaletinde siyah Toros 
mermer tercih edilmiş.

Led aydınlatmalı sedir ağacından 
yapılan ‘Walk-in Humidor’ puro 

kabini, çalışma odasında yer alıyor.

Üst kattaki ebeveyn odasının yatak başı, 
pufu ve sehpası Kerim Çarmıklı tarafından 
tasarlanmış. Helena Table Lamp in Naturel 
Brass abajurlar ve şifoniyer Ralph Lauren.

Kerim Çarmıklı’nın özel tasarımı olan 
banyoda Calacatta mermeri kullanılmış. 



“Optimum 
aydınlatma  
elde etmek  

için banyoda 
barisol tavan 

tercih ettim ve 
burayı çok şık  

bir otel  
banyosu gibi 
tasarladım.”

Kerim Çarmıklı tasarımı giyinme 
odasında beyaz lake kullanılmış. 
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Çocuk odası mobilyalarının 
tamamı Restoration Hardware 
Kids’den seçilmiş.

Evin diğer erkek çocuğuna ait odadaki 
mobilyalar Restoration Hardware Kids’den 
alınmış. İpek mat lake lambri kullanılarak 
buradaki koyu mobilyaların daha ön plana 
çıkmasını amaçlamış iç mimar.

Ssıcaklık katması için duvar, 
ahşap lambri ile kaplanmış ve 
beyaza boyatılmış.



Evin küçük kızına ait oda uçuk pembe ile 
renklendirilmiş. Mobilyalar Restoration 
Hardware’ın Roselle Conversion Collection 
serisinden, avize ve aplikleri yine Restoration 
Hardware’ın Laurette Chandelier modeli.

Oyun odasındaki 
mini deri 
Kensington Sofa, 
Restoration 
Hardware’dan 
alınmış. 

Ev sahibesinin isteği doğrultusunda Kerim 
Çarmıklı mutfağa ve bahçeye açılan bir kış 
bahçesi tasarlamış. Provans stili ile öne 
çıkan bu sıcak mekanda beyaz tuğla duvar 
kaplaması kullanılmış. 
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