
süper ev

Sürdürülebilir mimarinin güncel örneklerinden Ström Architects imzalı
S 00 / 30 numaralı Superhouse, Akdeniz’in özel bir koyunda yer alan ve
kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı.
Hazırlayan Çiğdem HASANOĞLU
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kdeniz’deki

tröm Architects’in kurucusu Magnus Ström tarafından yaratılan bir
konsept olan Superhouse, güncel yaşam alanlarının nasıl olması gerektiğine dair bir önerme
aslında. Ström, Superhouse fikrini dünyaca ünlü bir mimarının yanında çalışırken bulmuş.
Bir zamanlar yanında çalıştığı ünlü mimar bir süper yat projesi üzerine çalışıyormuş. Ström de
kendine “Neden evler de tıpkı bu süper yatlar gibi üst düzey tasarım kalitesine ve işçiliği sahip
olmuyor?” sorusunu sormuş ve kaliteli tasarımın iyi işçilikle buluştuğu Superhouse evlerini
tasarlamaya başlamış. Bir Superhouse tasarımı gerçekleştirilirken yapılan araştırmalar,
sadece bir ev tasarlamaya yönelik değil, tamamen hayat tarzı kurgulamaya yönelik oluyor.
Dünyanın neresinde olursa olsun Superhouse’un tasarımı yapılırken sadece mimari çözümler
sunulmuyor. Bir Superhouse’u “süper” yapan her şey ile ilgileniyor Ström Architects.
Akdeniz’in sessiz ve özel bir koyunda konumlanan, dağlardan ve yamaçlardan denize doğru
kıvrılan dik yollardan geçerek veya helikopter ile ulaşabileceğiniz S 00 / 30 numaralı bu
Superhouse ziyaretçilerini yerel taşlar kullanılarak inşa edilmiş cephesi ile karşılıyor. Mimar
Jim Olson, Kore’de geçirdiği zamanda, bir evin en doğru konumunun, arkasında kayalıklar
olan yüzünü suya dönmüş bir arazi olduğunu öğrendiğini söylemişti bir röportajında ve bu
ev de arkasındaki kayalıklar ve Akdeniz’e bakan cephesi ile Olson’un tanımladığı “en doğru
ev konumu” tanımıyla birebir örtüşüyor. S 00 / 30 numaralı Superhouse’un tasarım konsepti
çok basit. Ev, iki adet “L” şeklinde taş duvar üzerine kurulmuş. Bu duvarlar ile birlikte farklı
işlevlere sahip iki ahşap panel bulunuyor. İlk ahşap panel, mutfak, kiler ve çalışanların
konaklama yerleri gibi alanları kapsıyor ve gerektiğinde tamamen zemine gömülerek iki
mekânın da tek bir parça olarak kullanılmasını sağlayan kayan paneller ile ayrışıyor. Ev,
aile zamanlarını yaşadığında bu kayan paneller daha da açık bir plan sağlıyor. Vakit eğlence
vakti olduğunda ise mutfak tamamen kapatılabiliyor. İkinci bölüm SPA ve spor salonunu
kapsıyor. Burada da yine bu iki alanı dış mekân ile ayıran kayan paneller yer alıyor. Bu alanda
evin üst katındaki ana yatak odasına bağlanan merdivenler var. Ev sahipleri bu sayede sabah
egzersizlerini hemen gerçekleştirebiliyorlar. Evin dış mekânında plaj ve açık alan arasında
uzanan 50 metre boyunda bir havuz yer alıyor. Denizden eve bakıldığında havuz ve deniz
bir bütünmüş gibi görünüyor. Mutfağın dış mekâna açılan kısmında geniş bir oturma ve
yemek alanı yer alıyor. Bu alan boyunca uzanan paneller, bir barı da içeriyor. Havuzun diğer
kısmında, SPA’nın dış mekâna doğrı uzanan yönde güneşlenme alanı yer alıyor. Taş zeminler
burada ahşap zeminlere dönüşüyor. Tıpkı bir yatın zemini gibi tasarlanan bu alan, şezlonglar,
minderler ve havuzla ilgili diğer ekipmanların yerleştirdiği bir depolama alanını da içeriyor.
Havuzun yanından plaja doğru uzanan yürüyüş hattında gün batımını izlerken keyif almak
için gerekli olan her şey var. Bu noktadan koya doğru yürüyünce mini bir yat limanına
ulaşmak mümkün. S 00 / 30 beton cepheli bir ev olarak tasarlanmış. Dış mekândaki beton
cephelere son aşamada cilalanan beyaz mermer parçaları karıştırılmış. Bütün bu işçilik
binanın cephesinin son derece pürüzsüz görünmesini sağlamış.

“Superhouse tasarımlarını gerçekleştirmemizin nedeni, farklı endüstrilerin dikkatimizi
dağıtmasına izin vermeden sadece yaratım sürecine odaklanmak. Bunu sadece
Superhouse tasarlayarak değil, her bir Superhouse’un doğumuna da vesile olan hayat
tarzına holistik bir yaklaşımla bakarak yapabiliriz.”
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Superhouse’u düşünürken, dünya
üzerindeki en güzel, en şahane
tasarıma sahip evi tasarlamaya
odaklandık.
Elektriğini ve suyunu kendi üreten bir ev için yalın ve huzurlu bir dekorasyon tercihi yapılmış. Doğal taş ve
ahşap, mavi ve yeşilin tonları ile dengeli ve dingin bir yaşam alanına imza atıyor.
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SUPERHOUSE S 00 / 30,
OTONOM BİR HAYAT ANLAYIŞI
ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞ.

Evin üst katındaki alana direkt bir ulaşım yolu olarak tasarlanan merdiven,
bütün bir yapıyı taşıyormuş gibi görünüyor.
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GÜNEŞLENME ALANInın ZEMİNİ DECK
KAPLI. BU noktadan hareket edip
HEYKELSİ MERDİVENi kullanarak
EVİN ÜST KATINa ULAŞMAK SADECE on
SANİYE SÜRÜYOR.
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Akdeniz’in kamuya kapalı bir koyunda yer alan Superhouse S 00 / 30, iç mekân ve dış mekânın aynı oranda
kullanıldığı bir yaşam alanı. Evin her iki alanı da bütün ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kurgulanmış.
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Oturma alanının cehpesindeki
kayan paneller yaz
geldiğinde tamamen yok
oluyor ve evin bütün
sınırları ortadan kalkıyor.

Açık plan anlayışına sadık kalınarak tasarlanan ana yaşam alanında herhangi bir kolon
bulunmadığı için mekân dev bir hangar gibi görünüyor.
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Superhouse S 00 / 30’da ev sahiplerinin özel isteği üzerine güncel sanat koleksiyonlarını
sergileyebilecekleri bir galeri alanı da tasarlanmış. Ev sahibinin ofisi de hemen galerinin yanında
yer alıyor ve bu alan, evden denizin görülmediği tek alan.

evin elektrik ihtiyacı güneş
panellerinden, su ihtiyacı ise
toplanan yağmur sularının
arıtılmasıyla sağlanıyor.
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Superhouse S 00 / 30’un giriş alanında sekiz adet araba için ayrılmış geniş bir park alanı bulunuyor.

evin üst katında yer alan
galerinin tepesindeki cam
tavan güneş ışığının direkt
etkisine maruz kalmamak için
filtrelenmiş.
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superhouse’ları tasarlarken
ev sahiplerinin hayallerini
gerçekleştirmeye çalışTIK. onların
arzuları bize yön veriyor.

Açık plan yaşam alanının önünde 50 metre uzunluğıunda bir havuz bulunuyor. Evin içinden denize
doğru bakınca havuz ve deniz bir bütünmüş gibi görünüyor.
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