GİRİŞ VERANDASI
Evin ana giriş kapısına ulaştıran ve saçağı sayesinde yağmura, güneşe korunaklı
olan veranda; arazi şartlarına göre değişebilen basamak sayısıyla evin girişinde
kullanıcı için sıcak bir karşılama alanı oluşturuyor.
ANTRE
Eve girildiğinde kullanıcıları karşılayan antre, günümüzde giderek küçülen antre
mekanlarının aksine günışığı alan, geniş ve kullanışlı bir mekan. Yeri belirlenmiş
bir portmanto ve oturma birimiyle fonksiyonel bir yapıya sahiptir.
KORİDOR
Antrenin devamında yer alan koridor, çatıya açılan pencerelerinden günışığı
alıyor ve alışılan karanlık sirkülasyon alanlarının aksine odalara ferah bir geçiş
sağlıyor. Pencereleri açılarak doğal havanın içeri girmesine ve yatak odalarına
dolaylı yoldan ışık ve temiz hava gelmesine olanak sağlıyor.
İŞLİK
Çamaşır yıkama ve kurutma için banyolarda yer kaybetmek yerine daha tanımlı
bir alanda bu işi çözen işlik mekanı, aynı zamanda çok amaçlı kullanılarak daha
geniş bir portmanto ya da depo alanına dönüşebilir.
WC – BANYO
Evin genelinde uygulanan akıllı tasarımlardan biri olan doğal havalandırmanın ve
günışığının mekanda kullanması, banyo ve wc’lerde kullanıcının daha aydınlık
banyolar ve tuvaletlere sahip olmasını sağladığı gibi enerji tasarrufuna da katkıda
bulunuyor.
EBEVEYN ODASI
İki cepheden günışığı alabilen ebeveyn yatak odasının tanımlı dolap alanları ve
banyosu dışında çok amaçlı kullanılabilecek bir de niş bulunuyor. Evin
verandasıyla görsel ilişki kuran bu mekan; makyaj bölümü, çalışma alanı ya da
kütüphaneli bir okuma alanı olarak kullanılabileceği gibi giyinme odasına
dönüştürülmeye de imkan sağlıyor.

YATAK ODALARI
Işık alan bir koridordan geçilerek ulaşılan odalar, çocuklar ve misafirler için yatak
odası işlevini üstlenebileceği gibi çalışma odası olarak kullanılabilme özelliğine de
sahip. Odaların günışığını ve doğal havayı içeri alması için bahçeyle ilişki kuran
açıklıkları, dışarıda ise evin cephesini oluşturuyor. Düşünülmüş dolap alanları ile
yer kaybetmeyi engelliyor ve daha kullanışlı odalar yaratıyor.
VERANDA
Evin yaşam alanıyla bahçesi arasında bulunan veranda, kullanıcıyı açık havayla
buluşturan keyifli bir dış mekan sunuyor. Üst örtüsüyle yağmur, kar ve güneşten
korunan veranda mutfak ile direkt kurduğu ilişki sayesinde yemek yemek,
dinlenmek ve misafir ağırlamak için ideal özelliklere sahip. Ayaklar üzerinde
duran verandadan birkaç basamak inerek doğaya karışmak mümkün.
SALON + ENTEGRE YAŞAM ALANI
Günümüz evlerinde birbirinden kopartılan mutfak, salon ve yemek bölümlerini
ayrıştırmadan, içiçe geçirerek kurgulanmış yaşama alanı; veranda ve bahçeyle
ilişki kurarak kullanıcıya içinde kolayca hareket edebileceği geniş bir kullanım
alanı sunuyor. Şöminesiyle sıcak bir atmosfer yaratan bu mekanın en önemli
özelliklerinden biri de antreden birkaç basamak inilerek evin mahrem alanlarından
bir modül olarak ayrılması.
MUTFAK
Evin kalbinde bulunan mutfak mekanı hem veranda hem de yaşam alanıyla içiçe
bulunarak kullanıcının yemeklere keyifli hazırlık yapmasını sağlıyor ve
ulaşılabilirlik açısından ev sakinlerine kolaylıklar sunuyor. Günışığını alması ve
doğal havalandırma sayesinde enerji tasarrufu sağlıyor.
KAHVALTI NİŞİ
Mutfaktaki hazırlama ve pişirme alanına yakın konumlanan bu tanımlı niş; hızlı
atıştırmalar, kahvaltılar ya da günlük yeme işlevi için özel olarak ayrılmış bir
mekan. Bahçeye ve verandaya açılan penceresiyle günışığını direkt alarak evde
yaşayanlara huzurlu bir köşe oluşturuyor.

