
MİNİ DAİRE DENEYİ: 22 M²
YAŞAMAK

Marie ve Oliver 7 yıldır beraberler ve şimdi taşradan
Berlin’e taşınıyorlar. 33 yaşındaki genç kadın,
kesinlikle kabul etmek istediği bir iş teklifi almış.

8 dakika
Feldkirch, Avusturya

Mini daire deneyi: 22 m² yaşamak

https://www.blum-inspirations.com/tr/


Çift, nihayet beraber yaşama şansını yakalamış: “Birbirimizi çok uzun zamandır tanımamıza
ve yıllardır süren beraberliğimize rağmen hiç birlikte yaşamamış olmamız arkadaşlarımız
arasında bitmeyen bir espri konusu”, diyor Marie. “Nedense bir türlü olmadı”, diyor Oliver ve
devam ediyor: “Ama şimdi evlerimizi birleştiriyoruz ve 200 kilometre uzaklıktaki Berlin’de bir
kiralık daireye taşınıyoruz.” Blum’un ihtiyaç araştırması bölümü, genç çifti Avusturya’ya, bir
deneye katılmak üzere davet etti.



Daha az saklama alanına meydan okuma

Bilimsel bir araştırma kurumunda çalışan Marie, “Elbette öncekine nazaran daha az yerimiz
olacak. Küçük bir yaşam alanında, ihtiyacımız olan her şey için yeterli yerimizin
olmayacağından biraz korkuyorum”, diyerek duygularını dile getiriyor ve ekliyor: “İşte bu
yüzden, deney için çok heyecanlıyız.”



En küçük alanlarda akıllı çözümler

Marie ve Oliver, Blum ihtiyaç araştırması bölümünün önünde Belinda Gasser ile buluşuyorlar.
Belinda, dünya genelinde mutfak kullanımını gözlemleyen ekibin bir parçası ve bugünkü
deneyin yöneticisi. “Biz, mutfak kullanıcılarını kendi mutfaklarında gözlemliyoruz. Odak
noktamız her zaman doğru iş akışları ve ihtiyaçlar. Elde ettiğimiz bilgiler, elbette diğer yaşam
alanlarına da aktarılıyor”, diyen uzmanımız kendi faaliyet alanını anlatıyor ve ekliyor: “Bizim
işimiz, örneğin ‘Hangi çekmeceyi gün içinde ne sıklıkla açıyoruz?’ veya ‘Kapakları ve
çekmeceleri ne kadar hızlı kapatıyoruz?’ veyahut ‘Farklı dolaplara kaç kilo eşya
yerleştiriyoruz?’ gibi sorular ile ilgilidir.”



Test için mini daire

Marie ve Oliver, Blum’un minyatür dairesinde, kameralar eşliğinde bir öğleden sonra
geçiriyor. Belinda, “22 metrekarelik apartmanımızda amaç, ev yaşamı için yenilikçi fikirleri
uygulamak ve küçük alanda mümkün olduğunca çok saklama alanı kazanmak. Ama elbette,
kendini iyi hissetme faktörü de gözden kaçırılmamalı”, diyor. Bunun yanı sıra genç çiftimiz,
tek tek yaşam alanlarındaki farklı çözümleri keşfetmeli ve denemeli.



22 metrekare sonuçta sadece büyük bir
oda.
“Tüm bu eşyaların – her türlü malzemesi ile bir mutfaktan ve komple bir
banyodan daha bahsetmiyorum – böyle mikro bir daireye yerleştirilebileğini
hayal bile edemezdim”, diyor Oliver. Hem IT uzmanı Oliver hem de partneri
Marie, tek tek alanlardaki akıllı saklama alanı çözümlerine hayran kalıyor.
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Küçük, ama zarif

Oliver genel olarak, yerden mümkün olan en iyi şekilde faydalanılmış olmasını beğeniyor:
“Böylelikle çok hoş bir düzen de yaratılıyor. Neukölln’de bu şekilde donatılmış bir daireyi şu
an hayal edebiliyorum”, diyen Oliver işte böylesine pozitif bir sonuca varıyor. Ve önceleri
kuşkulu yaklaşan araştırmacı Marie de gülümseyerek ekliyor: “Evet, Oliver ile ben de burada
yaşarım.”



Bu da ilginizi çekebilir
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Blum, yenilikçi mobilya aksesuarları sunan Avusturyalı bir
üreticidir.

Daha geniş bilgi edinin
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