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Maviyi kucaklayan proje:
Mavi Mudanya
Bursa Mudanya tepelerinden nefes kesen bir manzaraya bakan Mavi Mudanya projesi, konumunun
yanı sıra sosyal olanakları ve orantılı tasarımı ile ferah bir hayatın anahtarını sunuyor. 2010 yılında
inşaat sektöründe kaliteli, konforlu yaşam alanları meydana getirmek üzere kurulan Astaşaries’in
Mavi Mudanya projesinde Mayıs 2018 itibariyle hayat başlıyor. AstaşAries’in ortakları Mavi Mudanya
projesine dair hayallerini ve sundukları avantajları paylaşırken Proje Danışmanı Ferah Fırat Kırçı da
birlikte imza attıkları projenin keyifli sürecine değindi.
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Advertorial

Mavi Mudanya’nın sizin açınızdan farkı nedir?
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AstaşAries: Mavi Mudanya projesinde bir önceki
projelerimize göre daha kullanışlı, daha optimize
edilmiş alanlar yaratmaya çalıştık. Manzaradan
dolayı balkonları büyük tuttuk. 20 m2’nin üzerinde
köşe balkonlar yarattık. Orayı da bir yaşam alanı
olarak düşündük. Diğer salon, mutfak, oturma ve
yatak odaları optimum büyüklükte. Konsept olarak
çamaşır-kurutma odası mutlaka kullanırız, banyoları
rahatlatmak artı bir kiler mekanı yaratmak açısından.
Bizi bilen müşteriler de farkında... Depremsellikten
tutun her kullandığımız ürün yüksek kalitede, marka
değerleri çok yüksek.

Ekonomist Lokman Coşkun, Proje Danışmanı Ferah Fırat Kırçı, İnş. Müh.
Kubilay Kırçı ve İnş. Müh. İsmet Kaan Asrak

Sitede yaşayan insanlar ne gibi sosyal olanaklara sahip olacak?
AstaşAries: Sosyal tesisimizde 600 m2 kapalı alanımız var. Çocuk oyun alanları ve
konumuyla bir farklılık yaratmak istedik. Alt katta havuz ve deniz manzarasına hakim
bir fitness alanının yanı sıra spa ve Türk hamamı mevcut. Üst katta kafeterya, yumuşak
dokuyla kaplı çocuk oyun alanı, minik davetler verilebilecek bir mutfak alanı var.
Komşulukları pekiştirmek açısından oldukça faydalı. Hem de günümüzde insan hayatı,
çalışma temposu o kadar yüksek ki... Hafta sonu evinde olup da sosyalleşmek isteyenler
için siteden çıkmadan bir yaşam ve eğlence imkanı sunduk. Gençler için bilardo,
masa tenisi... Aynı zamanda açık havada çocuk parkı, mini futbol ve basketbol sahası
oluşturduk.
Her şey bir hayalle başlar. Hayal ettiğiniz gibi oldu mu?
AstaşAries: İlk başladığımızda konsepti orta segmente yakın düşünüyorduk ama
başladıktan sonra yaptıklarımız hayal ettiklerimizin çok daha üstünde oldu.
Hepimiz kendi yaptığımız sitelerde oturuyorduk. 50’li yaşlardayız mavinin dinlendiriciliği,
Mudanya’nın temiz havası bizi çekti. Kendimize de birer daire ayırdık, biz de burada
oturalım istedik. Gerçekten de ferah bir mekan yarattık. Bina derinlikleri normalde 6
metre burada, biz 9 metre yaptık ki arka bloklar da deniz manzarası ve havasından
faydalanabilsin. Bu güzel manzara ve manzarayla bütünleşen, insanların huzur içinde
yaşayacağı dinleneceği bir mekan yaratmayı düşündük. Tam Akdeniz havasında bir site
yarattık ve hayal ettiğimizden daha fazlası oldu.

AstaşAries ile çalışmanızın projeye ne gibi
avantajları oldu?
Ferah Fırat Kırçı: AstaşAries firmasının
yaklaşık 3 yıldır danışmanlığını
yapıyorum. Tüm iç mekanların seçimleri,
şekillendirilmesi, oluşturulması ve satın
alımlarının yapılması... Müşterinizi
tanımak işi %50 kolaylaştırdığı için
hiç zorlanmadım diyebilirim. Nasıl bir
tarzdan hoşlandıklarını, nasıl yapılmasını
istediklerini çok iyi biliyorum.
Bu proje bizim için çok daha farklı oldu.
Sabit alışılmış renklerimizin, tarzımızın
dışına çıktık. Çok daha modern oldu. Şöyle
söyleyeyim biraz da benim sevdiğim
tonlara da gitti. Çok keyifli çalıştık
dolayısıyla çok keyifli bir proje elde ettik.

Önümüzdeki dönemde yeni
projeler olacak mı?
AstaşAries: Hemen
önümüzdeki alanda 37
dairelik, bu konsepte yakın
bir projeye başlıyoruz.
Kentsel dönüşüm alanında
işler yapmak istedik ama
mühendis olduğumuz için
tam anlamıyla içimize sinen
bir yer olmalıydı. Kükürtlü’de
bir projeye başlıyoruz.
Künye
Pvc Pencere: Egepen Deceunınck Legend 80 Mm / Çağplas | Dış Cephe Mantolama: Capatect Cephe Mantolama Sistemi (Etag 004 Belgeli) / Polat Ticaret | Daire Giriş Kapısı: Dortek
Çelik Kapı, Ab Güvenlik Sertifikalı / Desay - İç Kapılar: Dortek Monoblok Optima Plus / Desay | Mutfak: Vanucci Mutfak / Biryılmaz, Franke Ankastre Ürünler / Desay, Franke Evye /
Desay, Belenco Kompozit Tezgah / Trakya Mermer | Banyolar: Serra Seramik / Biryılmaz, Grohe Banyo Bataryaları / Biryılmaz, Geberit Gömme Rezervuar / Nedaks , Ideal Standard
Banyo Dolapları Ve Vitrifiyeler / Modern Yapı, Ghess Duşakabin / Ghess Group - Aquanit Duş Teknesi / Biryılmaz | Salon ve Odalar: Çamsan Derzli Laminant Parke / Aydınlar Parke
Hol ve Koridor : Özel Tasarım Akrilik Kaplama Portmanto / Çizgi Mutfak, Ege Porselen Seramik / Biryılmaz
Örnek Daireye Katkıda Bulunanlar :
Proje Danışmanı : Ferah Fırat Kırçı, Mobilyalar: Zett Mobilya, Perdeler: Perdece Tasarım, Aydınlatma : Grande Avize, Halılar : Halıca Halı, Giyinme Odası: Çizgi Mutfak
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