ev etiler
Salonda yer alan tablolar, Behruz
Kuul imzalı; Galeri Dali’den
alınmış. Diğer sanat çalışması,
Louis de Caullery imzalı. Salondaki
ünitede sergilenen Kamchorn
Soonpongsri imzalı.

ŞEHIR
HAYATININ
IÇINDE
MIMAR SELIN DEMIR’IN
ETILER’DE GENÇ BIR ÇIFTIN
YAŞAM ALANINA KATTIĞI
YORUM, ESTETIK HEM DE
IŞLEVSELLIĞIN BIRLEŞTIĞI
BIR SONUÇ YARATMIŞ.
Hazırlayan Gülderen Tumba
Fotoğraflar Burak Teoman
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Sea Mimarlık kurucusu
Selin Demir ve Proje
koordinatörü Sinem Celen

T

dışında kullanılamayan uzun ve dar koridor

Burası, ebeveyn yatak odasının içinden

lu bir iletişim yakalayan Mimar Se-

yeniden ele alınmış. Bu koridorun sonun-

girilen bir giyinme odası ve devamında da

lin Demir ve ev sahipleri olan genç

daki odanın işlevini mimar çalışma odası/

öncekinden çok daha ferah bir yatak oda-

çift, tasarım ve yapım aşamasında da keyif

misafir yatak odası olarak değiştirerek

sına dönüşürken, önceden koridor olan

aldıkları, eğlenceli bir süreç geçirmişler.

yaşam alanından ulaşılabilen bir mekan

mekanın uzun duvarı güzel bir manzara

Kompakt bir ev burası. Yaklaşık 80 met-

olarak planlamış. Salondan buraya şeffaf

görüntüsüne de tuval olacak şekilde işlev

rekare kapalı kullanım alanı olan uzun bir

bir giriş vererek hem salonun perspektifini

kazanmış. Sade ve şık, dayanıklı ve zarif

koridor ve bu koridordan ulaşılan 3 oda,

zenginleştirirken hem de yatak odalarının

bir tasarım kimliği oluşturulmuş. Hem mo-

balkonlu bir salon, giriş holüne açılan mut-

bulunduğu alandaki koridoru ebeveyn ya-

dern hem de işlevsel, bol depolama alanlı

fak, banyo ve tuvaletten oluşuyor. Tadi-

tak odasının içine dahil ederek bu odayı

ve bol dolaplı kullanışlılığı ön planda olan

lattan önceki halinde dairede sirkülasyon

daha kullanışlı ve geniş bir hale getirmiş.

bir eve dönüşmüş.

anıştıkları andan itibaren çok olum-

”Bu daire için özel olarak tasarlanan, yaşam alanında bulunan mekanın
uzun kenarı boyunca devam eden duvar ünitesi aslında pek çok görev
üstleniyor. Bir tarafı yemek masasıyla ilişkilendirilerek, masa aksında asılı
tabloya niş olup, şaraplık, büfe ve bar olarak kullanılıyor. Diğer tarafı
ise oturma bölümüne televizyon ünitesi, kütüphane ve kapaklı dolap
alanları olarak hizmet ediyor. Uzun mekanlarda sorun olarak karşımıza
çıkan kolon ve kirişlerin görünür olduğu uzun ve çıplak duvar, bu işlevsel
tasarım ile giydirilerek evin kimliği ve ruhuna ilham veriyor.”
000 MART 2021

■

2021 MART 000

ev etiler
Yemek masası ve sandalyeler
B&T mobilyadan seçilmiş,
masa üzerindeki aydınlatma
Hedef’ten.

“Depolama ve çamaşır odaları
gibi eve hizmet eden mekanların
planlamada metrekare yetersizliğiyle
eksik bırakılması, günümüzde yapılan
modern evlerde hayat kalitemizi
önemli düzeyde etkiliyor.”
Çalışma odası olarak yeniden işlevlendirilen mekana yaşam
alanından telli camlı demir kapılarla ulaşılıyor. Bu oda
tasarlanırken ev sahiplerinin sevdiği bir film karesinden
esinlenilmiş. (Phantom Thread)
Yaşam alanındaki hareketli mobilyalar, B&T mobilyadan
seçilmiş. Aydınlatmalar, Hedef Aydınlatma firmasından alınmış.
Arada kucaklarına çıkan kedileri ile çalışmak da genç çift için
evde çalışabilmenin bir başka tatlı yanı, günlük iş yaşamının
stresini azaltmak için birebir olduğunu söylüyorlar.
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“Benim için mekan veya mobilya
tasarlarken anlaşılır olmak, kullanışlı,
çevreci ve etik tasarım sınırları içinde
kalmak her zaman öncelikli oldu.”
Çalışma odasındaki rustik
duvar kağıdı ve sisal
halılar da Onur Halı’dan
tercih edilmiş. Çalışma
odasındaki yan yana
sergilenen 3’lü tablolar,
Alpay Aksayar imzalı.
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Duvarın
ölçülerine uygun
olarak tasarlanan
duvar kağıdı,
SK Concept.

”Bu evi tasarlarken ev
sahiplerinin sevdiği bazı film
karelerinden ilham aldık.
Giriş holünde bulunan neon
aydınlatma da yine çok sevdikleri
filmlerden biri olan Eternity and
Aday filminin adı yazıyor.”
Mutfak tasarımında minimal bir tasarım
anlayışı benimsenerek, tezgah üzeri mümkün
olduğunca boş bırakılmış. Mutfak dolapları
Lineadecor’a yaptırılmış.
Tüm kapılar, pencereler, zemin kaplamaları,
mutfak ve banyolar dahil her şey sökülerek
daire kemiklerine kadar boşaltılmış.
Banyonun yanındaki ve çalışma odasındaki
abanoz çalışmalar da Osman Tavtay’a ait.
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