
Mimari ve iç mimari projesi Evren Yiğit Mimarlık tarafından hazırlanan Paflagonya 
Evleri Çankırı’nın ilk 27 katlı, sosyal donatılı, en büyük inşaat alanı ve peyzaj alanı 
olan projesidir. Projenin müteahhit firması İkizler İnşaat’tır ve Aralık 2017’de mimari 

projelere ruhsat alındıktan sonra satış ofisi ve örnek dairesi hazırlanan projede 
toplam 311 konut ve 13 ticari dükkan bulunmaktadır. Projede baza üzerinde 
iki kule ve bir yatay blok tasarlanmış, konutlar en fazla doğal peyzaj alanı ve 
manzaraya yönelecek şekilde konumlandırılmıştır. Örnek dairesi Mart ayında 
tamamlanan projenin iç mimari konsepti için Yüksek Mimar Evren Yiğit ile bir 

söyleşi gerçekleştirdik.

Aydınlık ve Ferah 
Alanlar Yaratın

E
vren Hanım örnek daireyi 
tasarlarken nasıl bir konsept 
oluşturdunuz?
Örnek daireyi; şehirde yaşayan, modern bir 
hayat tarzını benimsemiş ve iki çocuklu bir 
aileyi düşünerek hazırladık. Mimari projesini 
de biz hazırladığımız için iç mimari planı 
çok kolay bir şekilde oturttuk. Dairenin 
yaşam ve uyku alanlarının net bir şekilde 

ayrılması, depo, çamaşır, temizlik ünitelerinin yerlerinin belirgin ve 
fonksiyonel olması, fonksiyonel bir planı oluşturdu. Mutfak modern 
hayat tarzının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, yemek hazırlama, 
depolama, dinlenme, tv izleme ve bilgisayar başında çalışmayı da 
sağlayacak şekilde planlandı. Açık raflar, küçük konsollar pek çok 
farklı işlevi aynı anda barındırabiliyor. Bebek odası ve çocuk odamız 
son derece renkli ve eğlenceli düşünüldü. Renklerin çocuklar 
üzerindeki etkisini düşünürsek onları rahatlatacak ve enerjilerini 
ortaya çıkaracak renkler seçtik. 
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OTURMA ODASI

SALON

MUTFAK

BEBEK ODASI

Oyuncakları ve çalışma alanları için keyifli alanlar oluşturduk. 
Bebek odasındaki çadır çok ilgi çekti. Ebeveyn odasında ise, 
kullandığımız cam kapı ve cam kapaklar, odayı daha modern, 
işlevsel ve ferah kıldı. Renklerde genel olarak füme, antrasit ve 
bunları kombinlediğimiz pastel tonları seçtik. Doğal ve mat yüzeyli 
malzemelerle dinlendirici bir yaşam alanı oluşturduk. Tüm aksesuar, 
aydınlatma, halı, hareketli mobilya, perde, boya ve renk seçimlerini 
yaptık. Tüm dolap, duvar panosu, seramik seçimleri, aydınlatma 
ve tavan projeleri, mutfak mobilyalarını tasarlayıp ürettirdik. Tüm 
ahşap mobilyalar yerine göre özel üretim yapıldı. Tablolarına kadar 
özel seçtik, hazır alıp koyduğumuz sanıyorum sadece elektrikli 
mutfak aletleri oldu.

Sizce bir evin vazgeçilmez objesi nedir?
Bence evde vazgeçilmez olan şey; aydınlık, güneşli alan ve ferah bir 
mekan olgusudur. Bu mekanı istediğiniz objelerle ve aksesuarlarla 
yerleştirebilirsiniz. Bence sizin tarzınızı yansıttığı, kimliğinizden 
izler taşıdığı sürece her konut keyifli olabilir. Ben pek çok farklı 
evi dergilerde veya misafir olduğum ortamlarda beğensem de, ev 
sahibinden bir iz ve kimlik görmeyince keyif almıyorum. O yüzden 
biz bu projeye başlarken önce o evde yaşayacak aileyi düşledik ve 
o ailenin zevk ve ihtiyaçlarına göre tasarımlar yaptık. Bizim hayal 
ettiğimiz; çocuklarıyla bol zaman geçiren, evde rahatlığı ve şıklığı 
önemseyen, bol depolama alanına sahip olduğu için evi hep derli 
toplu ve temiz kalabilen, mutfağında rahat ve uzun yemekler 
yiyebilen, balkonunda uzun saatler manzarayı izleyebilen bir 
aileydi. Eve girdiğinde anahtarını koyacağı çekmecenin yüksekliğini 
bile düşünüp, vestiyeri ona göre projelendirdik. Umarım tüm 
kullanıcılar da aynı duyguyla yaşar ve mutlu olurlar. n
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