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Umut ERÖZLÜ
Mimar Yüksek Mimar

Mert ÇELİK

MİMARİ MANİFESTO

Projenin ismi henüz belli bile olmadan bizi en çok etkileyen arsanın muhteşem 
konumu oldu. Çeşme Dalyan bölgesinde Sakız adasına doğru yüksek bir kottan bakan, 
deniz ve ada arasında yer alan bu projeyi üretmek fikri bizi çok heyacanlandırdı.

İnsan ve doğa etkileşimini tam da sonsuzluğuna baktıkları denizdeki gibi sınırsızca 
özgür kılabilmek adına birbirlerine yaklaştırmak konseptimizin özünü oluşturdu.
Bu minimalist yapıları tasarlarken doğa ile bütünleşebilecek, sıcak ve insanı kucaklayan 
sistemleri lüks ve konfordan ödün verilmeyecek şekilde dizayn ettik.

Michelangelo’nun Hz. Davut heykelinde altın insan oranını tanımlarken 
‘’Mermere sıkışmış bir melek gördüm ve onu ordan kurtarıncaya kadar oydum.’’ 
cümlesindeki yaratıcılıktan ve mükemmellik anlayışından ilham aldık. 
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Bilinmeyen bir aşkın hikayesiydi. 

Tam da Dalyan’da başladı her şey. 

Birden bitiverdi karşısında...

O sessiz dudaklarıyla anlatmak istedi o an. 

Herkesin tanıdığı ama kimsenin bilmediği bir adam...

Sadece aşık olmuştu.

Konuşmak veya duymak bir şey anlatmıyordu ona. 

O sadece hissetti, belki de hissetmek istedi. 

Bir uçurtmanın kanadında aradı ümidi. 

Bir tenekeden sal ile bulmak istedi sevgiyi. 

Ama bir daha hiç göremedi

Hayat da tıpkı böyle aslında. 

‘’Çünkü her şey hissetmek’’ 

       O sadece hissetti...  
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S�suzluğun ötesinde b� his...



Nuv�c Çeşme’ye  Hoşgeldiniz Welc�e to Nuv�c Çeşme 





Yaşam Alanı
LIVING SPACE

Yatak Odası
BEDROOM





Misaf� Odası
GUEST ROOM

Yaşam Alanı
LIVING SPACE



A�ıcalıklı b� his...
Ayrıcalıklı bir his yaşamanız için, özgün ve minimal detaylardan oluşan bir banyo tasarladık.

Konforlu bir yaşam Nuvarc Çeşme’de sizi bekliyor.

Banyo
BATHROOM









S�suzluğun başladığı nokta



Yaşam Alanı 30.9 m2
14.9 m2

9.6 m2
6.3 m2

Yatak Odası

Misafir Odası
Banyo

60 m2Bahçe/Teras

Yaşam Alanı 21.6 m2
12.2 m2

4.5 m2

Yatak Odası
Banyo

40 m2
 14 m2

Teras  
Balkon

2+1 Kat Planı 1+1 Kat Planı



                
Yaşam Alanı 30.9 m2

14.9 m2

9.6 m2
6.3 m26.3 m2

Yatak Odası

Misafir Odası
Banyo

40 m2
16 m2

Teras
Balkon

Yaşam Alanı 21.6 m2
12.2 m2
4.5 m2

Yatak Odası
Banyo

40 m2Bahçe/Teras

1+1 Kat Planı2+1 Kat Planı





Çeşme Limanı

Ilıca Plajı

Alaçatı

Sakız Adası
“Chios” Ayayorgi Koyu

Çeşme Limanı         
Ilıca Plajı                  
Alaçatı       
Paşa Limanı              
Hava Alanı            

5,8 km.
11,5 km.
12,8 km.
17   km.
100 km.

Paşa Limanı



Vaziyet Planı

C C CC

A

D E
B

4330. Sokak



Nuv�c Çeşme’de görüşmek üz�e...



*Görseller tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, yüklenici firma teknik gereklilikler olması halinde
değişiklik yapma hakkına sahiptir. Görsellerdeki tefriş ürünleri tanıtım amaçlıdır. Talep edilemez.
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