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UÇSUZ
BUCAKSIZ

Y A Z I  R A N A  K O R G Ü L   F O T O Ğ R A F  I O A N N A  R O U F O P O U L O U

ROTAMIZI BLOCK722 MIMARLIK OFISI TARAFINDAN TASARLANAN 
SIROS ADASI’NDAKI MUHTEŞEM BIR MANZARAYA SAHIP 

VILLA SUNRISE ISIMLI EVE ÇEVIRIYORUZ.

Sonsuz havuz kenarları ve kotlar, 
brüt betondan tasarlanmış. 
Tasarım net ve minimal.
Sağda, Finikas Koyu ve 
Ege manzarası büyüleyici.
 Şezlong yerine gri, güneşe 
dayanıklı kumaştan olan daybed’ler 
tercih edilmiş. Biberiyeler küçük 
alana dikilmiş.
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tina’dan yarım saatlik iç hat uçuş ya 
da Pire Limanı’ndan feribotla üç sa-
atte ulaşılan Siros, Ege’nin incilerden. 
Kiklad Adaları grubuna bağlı ada, az 
ziyaret edilen noktalardan biri. Yunan 
Adaları’ndan beklenen bükümlü yol-

lar, bembeyaz evler, sempatik balıkçı köyleri ve 19. yüzyılda 
zengin Avrupalı tüccarlar ve kaptanlar tarafından inşa edilmiş 
çeşitli neoklasik konaklar var, bu adada. Ziyaret ettiğimiz 400 
m2 genişliğindeki ev, Kokkina Tepesi’nde konumlanıyor ve 
adanın güneybatısındaki Finikas Koyu’nu seyrediyor. Naxos, 
Paros, Serifos ve Antiparos adaları da manzarayı pekiştiriyor. 
Eve 2014’te taşınılmış. Ancak hikaye daha eskilere dayanıyor. 
“Biz Siros’a neredeyse on senedir gelip gidiyorduk. Son dört 
senemiz arsa aramakla geçti. Tam her şeyden vazgeçiyorduk 
ki bir arkadaşımız bu araziden bahsetti. Gelip gördüğümüz-
de konumu ve manzarasından resmen tüylerimiz ürperdi ve 
çok etkilendik. Hemen kolları sıvadık ve burayı satın aldık” 
diyor kışın Münih’te yaşayan ev sahibi çift. Saç ve makyaj sa-
natçısı Jorge Tsiogkas ve hemşire Peter Hadersdorfer bugün 
burada, hayallerindeki kusursuz evi yapmanın mutluluğunu ve 
keyfini yaşıyor. Yazları da burayı yakın dostlarıyla paylaşıyor. 
Ev romantik bir kuluçka olarak tanımlanabilir. Evde, Atina 
merkezli ünlü bir mimarlık ofisi olan Block722 ile çalışılmış. 
Mimar Sotiris Tsergas ve iç mimar Katja Margaritoglou’nun 
tasarım ekibinde, Dora Felekou ve Anna Perela da yer alıyor. 

Oldukça modern ve aydınlık olan ev, bir ana bina ve ikişer 
odalı iki müştemilattan oluşuyor. Ana ev, şık modern mobil-
yalar ve yüksek kalitede tekstillerle donatılmış geniş bir salona 
sahip ve akşamları şömineyle rahat ve romantik bir atmos-
fere açılıyor. Mutfak, gurme yemek deneyimi için ihtiyacı-
nız olan her şeye sahip ve cam çatısı sayesinde doğal güneş 
ışığının yanı sıra yıldızların güzel manzarasını da eve dahil 
ediyor. Evde toplam dört yatak odası bulunuyor. Hepsi hari-
ka deniz manzarasına, özel girişlere ve lüks banyolara sahip. 
Perdeler ince ketenlerden özel dikilmiş. Ebeveyn yatak oda-
sından Finikas Koyu’nun tadını çıkarabiliyorsunuz. Ana yatak 
odasındaki banyo ve açık küvet ise ayrı bir keyif ve imkan. 
Eve girerken en güzel iki Yunan unsuru olan, zeytin ağacı ve 
sonsuz mavi deniz ile karşılaşıyoruz. Girer girmez ise o rahat, 
kendi evimizdeymiş hissini alıyoruz. Açık mutfaklı salonda 

A

modern mobilyalar, ham materyaller ve taş yıkama tekstiller 
kullanılmış. Hepsi de tüm duyularınızı tatmin edecek cinsten. 
Evin dekorasyonunda ahşaba ve taşa ait tüm sıcak ve doğal 
malzemeler mevcut. Brüt beton uygulamalar da eve ayrı bir 
hava katıyor. Böylece doğaya daha yakın hissediyor ve çok şık, 
modern ve rahat bir düzenlemeye tanık oluyoruz. 

Ev sahiplerinden Jorge Tsiogkas, Atina’da Block722 
mimarlarının methini duymuş ve bu projede birlikte ilerle-
mişler. Evin özelliği tüm odaların, iç ve dış alanların Ege’ye 
bakması. Ev doğayla uyum ve denge içinde inşa edilmiş. Üç 
arkadaş projenin planını hazırlamış; kendilerini adanın renk-
leri, formları ve doğal malzemeleri konusunda detaylıca dü-
şünmeye adamışlar. Iç mimar Katja Margaritoglou, ev sahibi  
Tsiogkas’ın bu konuda son derece bilgi sahibi bir uzman oldu-
ğunu belirtiyor. Evin iç tasarımı; mimari, su ve peyzaj olmak 

Yerel taştan inşa edilmiş
olan yatay plana sahip evin 
bazı cephelerinde beyaz sıva 
boya kullanılmış.  
Kurak bitki örtüsüne 
sahip adada, çakıl taşları 
arasında kaktüs ve 
lavantalar görülüyor.
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Meşe ağacından özel imalat 
yapılmış yemek masasına 
Mia Collections’dan Danish 
sandalyeler eşlik ediyor. 
El yapımı metal sarkıtlar 
Atina’dan alınmış. Makrome usulü yapılmış 

sarkıt mumluklar, 
adadaki yerel bir zanaatkarın 
dükkanından alınmış. Fener 

mumlukla geceleri ortama 
romantizm katılıyor. 
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üzere üç konu etrafında şekillenmiş. Su ve gökyüzünün mavi 
tonları ile yerel taşın renkleri; perde, havlu ve yatak çarşafları 
gibi tekstillerde görülüyor. Çevredeki kahverengi tonları da 
özel imalat yaptırılmış olan meşe yemek masası ile mutfak 
dolaplarında kendini gösteriyor. Iç mimar Margaritoglou, 
mutfağı komple kendisi tasarlamış ve yerine göre özel ölçü-
lerde yaptırmış. Tezgah ve bazı tabureler de iç mimarın özel 
tasarımı olarak evdeki yerini almış. Çeşitli motifleri yastıklara 
aktarmak için ekran baskısı kullanılmış. “Neredeyse her şey ya 
Atina’da ya da buradaki yerel zanaatkarlar tarafından yapıldı. 
Yerel bağlantılı, ahşap ve taş gibi güçlü, ham ve doğal malze-
meler seçildi. Açık alanlarda ve şömine için kullanılan taşlar 
kazı çalışması sırasında toplandı. Terasın çatısı kestane ahşap 
kirişlerden ve kamışlardan imal edildi. Ön kapı tokmakları 
Yunan sanatçı Pantelis Chandris tarafından özel olarak hazır-
landı. Ebeveyn banyo küveti, tıpkı havuz kenarları gibi brüt 
betondan tasarlandı” diye ekliyor mimar Tsergas.

Evin her tarafından muhteşem Ege Denizi’nin farklı bir 
parçası görünüyor. Eğer istenirse gölge sunan bir bambu per-
gola da var. Pergola altında farklı alanlar oluşturulmuş. Yemek 
alanı, dinlenme köşeleri, havuz üstü ve kenarı daybed’ler sa-
dece estetik ve şık görünümü değil, maksimum rahatlamayı 
da sağlıyor. Havuz dahil olmak üzere açık ses sistemi, kendi 
atmosferinizi oluşturma fırsatı veriyor. Tsiogkas, “Siros’ta va-
kit geçirmek çok keyifli. Münih günlerinden sonra ada ha-
vası ve sessizliğine doyum olmuyor. Burada vakit geçirmek 
istediğimiz çok arkadaşımız var. Geçen yılbaşına da burada 
eşsiz bir havai fişek gösterisiyle girdik. Hepimiz için çok özel 
bir gece oldu” diyor ve “Moda sektöründe olduğum için çok 
seyahat ediyorum. Bu seyahatlerimde ev için alışverişler yap-
tım. Burma, New York, Fransa ve Türkiye’den alımlar yaptım. 
Türk peştamallarından taş lavabolara kadar her şeyi buraya 
taşıdım ve iç mimarımızın onayını alarak dekorasyona dahil 
ettim. Zaten kendisinin zevkine gözüm kapalı güveniyorum” 
diye belirtiyor. Evin kapıları yaşlanmış ahşaplardan yapıl-

İç mimar Katja 
Margaritoglou tasarımı 
mutfak ve dolaplar özel 
imalat yaptırılmış. 

Tüm porselen 
takımlarında beyaz 
renk baz alınırken 
bazı bardaklarda 
renk tercih edilmiş. 
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Ebeveyn yatak odasında, 
yatak başı brüt betondan 
tasarlanmış. Baş ucu kütük 
sehpa Katja Margaritoglou 
tasarımı. Sarkıt ampul lamba 
New York’tan. Nevresim 
takımı ve örtü, gri tonlarında 
tercih edilmiş. Yastıklarda 
ekran baskısı kullanılmış. 

Askıdaki peştamallar ve 
bornoz, havlular gibi 
Türkiye’den alınmış. 

Kilim makine dokuması; 
gömme küvetten 

manzara ise büyüleyici...
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mış. Ortak yaşam alanı olan salon bölümü evin merkezinde; 
merkezi konsept hemen görülüyor. Girişin karşısında deniz 
manzarasını bir resim gibi çerçeveleyen, bakanı dışarı davet 
eden bir pencere var. Evde dolaşırken açık plan salon, mutfak 
ve yemek alanı, büyük bir terasa ve havuza açılıyor. Mimar 
Sotiris Tsergas, “Havuz, ufuk ve denizin birbirine karışmasını 
sağlayacak açıyı bulmak zordu doğrusu ama çaba harcamaya 
değdi. Yaşlanmış ahşap, yerel taş ve doğa birlikteliği mozaik 
bir taban oluşturuyor adeta. Insan burada doğanın elementle-
rine kendini çok yakın hissediyor” diye ekliyor.

Bu yaşam alanı iki kat üzerine kurulmuş. Ana evin yanında 
özel teraslı ve banyolu iki müştemilat bulunuyor. Tüm alanlar 
yağmura ve rüzgara karşı tam donanımlı, korunaklı olarak ta-
sarlanmış. Müştemilatların alt katında istenirse mahremiyet 
sağlayan özel oturma alanları da var. Dış mekanlar yaklaşık 
500 m2. Denize bakan 60 m2’lik güneşlenme terası, 4x20 m’lik 
sonsuz havuz, jakuzi, en uçtaki daybed’li özel teras ile güneşli 
ve gölgeli birkaç oturma ve dinlenme alanı evi tamamlıyor. 
Davetkar ve modern tasarım, evin gerek iç gerekse dış alan-
larında kendini gösteriyor. Güneş terasları ve sonsuz havuz, 
keyfin doruklarını yaşatırken bahçedeki zeytin ve çam ağacı; 
lavanta, biberiye ve kekik gibi otlar ve kaktüsler sizi tama-
men başka bir rahatlama seviyesine götürüyor. Mükemmel 
bir kurgu ve huzur sunan bu evin konumu özellikle manza-
raya göre tasarlanmış. 

Uzun lafın kısası Siros Adası’ndaki modern mimaride ta-
sarlanmış bu rustik dekorasyonlu ev, uyumlu bir ekip çalış-
masının işi ve ev sahiplerinin vizyonunu çok güzel yansıtıyor. 
Hillside360.com adresinden daha detaylı bilgi almanız müm-
kün.  Ege’de unutulmaz bir deneyim için Siros’a gitmek ister-
seniz temmuz ayının en doğru zaman olduğu bilgisini de alı-
yoruz ev sahiplerinden. Siros Film Festivali’ne denk gelirseniz 
çeşitli ünlülere de rastlayabilirsiniz. Ayrıca adanın merkezinde 
bulunan ve 1864’ten beri aktif olan, mimar Peitro Sampo ta-
sarımı Apollo Tiyatrosu da görülmeye değer.

İnşasında, araziden çıkma taşların 
kullanıldığı evin dış mekanlarında 
çeşitli oturma köşeleri kurgulanmış. 
Lacivert divan üzerindeki kroşe örtü 
yastıklar Atina’da küçük bir
atölyede, el işi yapılmış. 
Terastaki dinlenme köşesindeki 
tekstillerde açık mavi tonlar tercih 
edilmiş. Kroşe yastık Atina’dan.

Ebeveyn banyosunda 
ham ahşap ve brüt beton 
birlikteliği dikkat çekiyor. 
Oyma taş lavabolar 
Paris’ten taşınmış. 


