Peyzaj konsepti Demirden Design’a ait olan arsada varolan bitki ötüsünün korunmasına özen
gösterilmiş. Kaya bahçeleri ve içerisinden geçen küçük bir dere bu arsayı özelleştiriyor. Evler meşe ve
zeytin ağaçları içinde adeta kayboluyor. Peyzaj mimarinin detayları ve uygulaması Mia Design’a ait.

4000 yıllık tarihsel ve kültürel miras Myndos’u
seyreden, doğa içinde gizlenmiş bir evdeyiz.
Demirden Design ve yüksek mimar Alişan
Çırakoğlu tarafından projelendirilen yapı, detay ve
malzemeleriyle sıradışı bir mimariye
sahip Bodrum Gümüş Su Villaları’ndan biri.
Yapım Naz Gürlek. Fotoğraflar Engin Aydeniz.

Çağdaş mimarinin

pastoral hali

Terasta kullanılan dişbudak
ağacı ve havuzda kullanılan
Gutemala Verde mermeri
yeşilin birlikteliğini ve doğanın
devamlılığını evin içine kadar
taşıyan özel malzemelerden.
Rest gri minderli şezlong,
Divine antrasit gri örgü puf,
On the Move metal sehpalar,
Saigon siyah fenerler Cumba
Selection’dan alınmış.
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Bölgeye özgü taş duvarlar,
villaların modern mimarisini
geçmişin izleriyle buluşturuyor.

Üstte. Villaların üst girişi, yapıya bir köprü
ile bağlanıyor. Conic oturma grubu ve beyaz
ve taupe renkli sehpalar ve büyük kil saksı
Cumba Selection’dan.
Solda. Üzeri bambu hasır örtülü avlu, salon
ve odaları birbirine bağlıyor. Kuş kafesi demir
avize Cumba Selection marka, bambu sepet
aydınlatmalar Uzakdoğu’dan. Twig tabure
Ilio tasarımı. Tablo, Deniz Obuz’un Renkler ve
Kişiler serisinden.
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Taş duvarları, bambu hasır çatı örtüsü ve doğal ahşap yer döşemesi ile sakin bir
görünüm sunan iç avlu yatak odalarına da açılıyor. Max ceviz koltuk ve Tripod ceviz
tabure Cumba Selection’dan. Patchwork kilim yöre kilimlerinden özel imalat, halı köyü
Mumcular’dan. Papier maché çanaklar Uta&Tuna Ciner tasarımı, Kikkula.
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Künye
Evin yeri: Gümüşlük, Bodrum.
Evin mimarı: Alişan Çırakoğlu.
Proje yöneticisi: Demirden Design.
Evin yapısı: 268 metrekare net kapalı alan ve
508 metrekare toplam yapı alanı.
Mobilya ve aksesuarlar: Cumba Selection,
Koleksiyon, Ilio, Kikkula.
www.gumussuvillalari.com

M

uhteşem deniz ve doğa manzarasıyla yenilikçi mimarinin birleştiği “exclusive”
beş villadan oluşan Gümüş Su Villaları, Bodrum Gümüşlük sırtlarında güneye
bakan bir yamaç üzerinde yer alıyor. Uzaktan bakıldığında doğanın içinde
kamufle olan bu villaların mimarı, yaratıcı ve ödüllü projelere imza atan Alişan Çırakoğlu. Proje sahibi ve uygulayıcısı isi Ilio markasının da yaratıcısı olan Demirden Design.
Yüksek kalite tasarım, başarılı yapı tekniği ve estetiği bir araya getiren bu evler, modern
mimarinin doğaya entegre edilmesinin en güzel örneklerinden.
Yörenin etkileyici doğası ile sakin bir birliktelik oluşturma fikri projenin mimari yaklaşımının temelini oluşturuyor. Ortaya çıkan kompozisyon yerel mimariye ait unsurların
yeni bir tasarım diliyle harmanlandığı güncel bir yorum. Evlerin oturduğu alanlar dışındaki tüm arazi, mevcut bitki örtüsünün ve ağaçların yarattığı doğal zenginliği sürdürecek biçimde en az müdahale ile düzenlenmiş. 8.000 metrekare arazi içinde planlanan
müstakil beş villa 1.016-1.331 metrekare arasında değişen bahçeler içerisinde konumlanıyor. Her biri 268 metrekare net kapalı alana sahip olan villaların her iki katta

Salon, geniş cam cephelerinden teras ve iç bahçenin büyüklük ve ferahlık duygusunu

Bambu çatı gölgeliği sayesinde doğal iç bahçe duygusunu
hissettiren avlu, salona açılan farklı bir yaşam alanı. Kilim
döşemeli puf ve Balance deri koltuk Cumba Selection’dan.
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da birer salonu, mutfağı, ikişer yatak odası ve banyoları, alt katta spa-hamam tarzında bir banyosu ve özel otoparkı bulunuyor. Taş duvarlar ve aralarında uzanan
geniş cam yüzeyler en yalın biçimde mekânları birbirinden ayırıyor. Bu mekânlar
arasında kalan üzerleri bambu hasır ve cam kaplı koridorlar, doğal hava ve ışık
akımına imkân tanıyacak şekilde tasarlanmış. Kendinizi evde hissederken doğayı
da iç mekâna entegre etmenin yalın ve özgün bir yolu bu. Projenin mimarı kapalı alanlarda oluşturulan bu açık kurgu için “Gümüş Su Villaları’nda her bir evi oluşturan salon, yatak odası ve ıslak hacim birimleri birbirinden bağımsız kütleler olarak kendilerini gösteriyor. Bu birimler arasında oluşan yarı açık alanlar, kapılar açıldığında rüzgâr geçişine izin veren gölgeli dar ara sokakları andırıyor. Eski yöresel
taş evlerde de var olan ve “yaşam” adı verilen bu yarı açık avlu, yüzme havuzu ve
güneşlenme terası da bu kurgunun bir parçası olarak düşünüldü. Bütün bu parçalı yapı bir araya geldiğinde net bir kareye tamamlanıyor ve üzerileri bambu hasırdan bir örtü ile gölgeleniyor” diyor.

Yüksek mimar Alişan Çırakoğlu.

içeriye taşıyor ve eşsiz manzarayı geniş bir açıdan izleme imkânı sunuyor.

Balance deri kanepe ve pufu, Element mermer sehpa, Arc antrasit dinlenme koltuğu, Meiping porselen vazolar Cumba Selection’dan alınmış. Papier maché siyah çanak Uta&Tuna
Ciner tasarımı, Kikkula. Twiggy siyah lambader Foscarini marka, Koleksiyon. İpek yastıklar Moodstylist, Buket Veziroğlu imzalı.
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Geniş ailelere konfor sağlayan büyük mutfak, yemek bölümü ve ikinci salon alt katta yer alıyor. Frame iki renkli sehpa, Ken avize, 3’lü kanepe,
Arc daybed, Mingle beyaz sandalyeler Cumba Selection’dan. Line cam vazo, Hapycell bardaklar Ilio tasarımı.

Saydamlığın ön planda tutulduğu villada boşluklar, gün ışığı ve doğa, dekorasyona yön
veriyor. Az ve öz felsefesi yapının peyzajı ve iç mimarisinde kendisini hissetiriyor.
Üstte. Mutfak bölümü salondan
yemek bölümü ile ayrılıyor.
Demir konsol, Seville porselen
tabure, Meiping porselen
vazolar, granit masa, Diamond
gri yemek koltuğu, Mingle
beyaz sandalyeler Cumba
Selection’dan alınmış. Twiggy
beyaz lambader Foscarini
marka, Koleksiyon’dan. Tablo
Deniz Obuz’un Renkler ve Kişiler
serisinden bir parça.
Solda. Bodrum Mutfak
tarafından özel olarak üretilen
evin mutfağı özel tasarım
mobilyaları ve ankastre cihazları
ile modern, konforlu ve estetik
bir kullanım sunuyor. Ankastre
ürünler Smeg marka. Lava beyaz
porselen yemek takımı,
Blob karaf ve şarap bardakları
Ilio tasarımı.
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Villanın alt kat salonu
serin ve sakin bir
mekân oluşturuyor.
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Yatak odaları bahçeyle iç içe tasarlanmış.
Sakinlik ve doğallık, tercih edilen tüm
malzeme ve renklerde kendini gösteriyor.

Sağda. Yatak odasında
yer alan banyo, cam
duvarı ve beyaz
mermerin yalınlığı ile
mekâna estetik katıyor.
Yatak tekstilleri English
Home’dan alınmış.
Solda. Evin alt katında
yer alan spa banyosunda
beyaz mermer ve masif
ahşap kullanılmış. Doğal
günışığını içeriye alan
aydınlatma kurgusu,
mekânı sihirli bir atmosfere
büründürüyor. Artema
küvet ve armatürler, VitrA.
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Altta. Doğal ışığı maksimum şekilde içeri alan misafir
yatak odası, yalın ve sakin bir atmosfere sahip. Max
şifonyer ve komodin, Bell boy aynası, Masai Dhurrie halı,
Verge yazı masası ve sandalye Cumba Selection’dan.
Yatak ve Foscarini marka Gregg beyaz başucu
aydınlatması Koleksiyon’dan alınmış.

Altta. Ebeveyn yatak
odasında pencerenizi
açınca papatyalar,
gelincikler, zeytin ve meşe
ağaçlarının manzarasıyla
karşılaşıyorsunuz.
Cresent çift kişilik yatak,
Lark başucu sehpaları ve
Ken tavan lambası Cumba
Selection’dan.
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