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Modern dünyanın ürettiği bir kavram olarak gündelik hayatımıza
giren sürdürülebilirlik, kent üzerinde tahayyülleri bulunan
tasarımcıyı da kuşatmaktadır. Sürdürülebilirlik gibi kavramlar,
tasarımcının kenti ve kentliyi yeniden okuyabilmesi ve ürettikleri
aracılığıyla paylaşım ortamını zenginleştirebilmesi için fırsat
olabilmektedir. İzmit kenti için üretilen Sürdürülebilir Enerjili
Yapı Bloğu Tasarımı, tasarımcının ve kentin sürdürülebilirlik
aracılığıyla yüzleştiği bir platform olarak görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir enerjili yapı bloğu, tasarımcı.
Abstract
Sustainability into our daily lives as a concept produced by
the modern world, encompasses the imagination of designers
located on the city. Concepts such as sustainability, the
designers of the city and may be opportunities to enhance
the sharing environment through which citizens can read and
re-produce. Sustainable Energy produced for the city of Izmit
Building Block Design is seen as a platform for designers and
face through the city’s sustainability.
Keywords: Sustainable energy building block, designer.
1. Giriş
Sürdürülebilirlik olgusunun oluşum tarihi incelendiğinde,
bu kavramın ortaya çıkmasını sağlayan başlıca nedenlerin;
Endüstri Devrimi sonrası Sanayi kentlerinde oluşan çevre
kirliliği, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği ve sağlıksız kentlerin
oluşması olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu nedenlere
bakıldığında; sürdürülebilirlik olgusu kentin dönüşüm yöntemi
ve stratejisi olarak belirmektedir

Mimarlık ortamının “yöntem” ve “strateji” kelimeleri ile olan
ilişkisi tartışılabilir fakat tasarım dünyasının bu kelimelerle olan
ilişkisi mesafelidir. Çünkü tasarım, içerisinde tanımlanamayan
paradigmalar barındırır. Yöntemler ve stratejiler ise bünyesinde
sistematize ve stilize edilmiş bileşik çalışan unsurlar ve süreçler
bulundurur. Bu unsurların ve süreçlerin sınırları keskin, tarifleri
ise kesindir. Bakir ve yalnız olan tasarım ise, sonlandığı andan
itibaren başka tasarımları tetikleyebildiği kadardır. Tasarımın
etkileri ve sonradan doğurduğu fırsatları vardır.
Tasarımcı sürdürülebilirlik olgusunun neresinde yer almaktadır?
Sürdürülebilir yaşam alanları tasarımında bir tasarımcı hangi
sınıra kadar yaklaşabilir? Aynı anda hem mimar, hem şehir
plancısı, hem de tasarımcı olunabilir mi? Tasarlayan, hangi
eşikte kendi tasarlama eylemini bırakıp tasarımına bir kentli
olarak dahil olabilir? Bu soruların cevabı için, tasarlama eylemini
gerçekleştiren “tasarımcı”nın tanımını yapmak gerekmektedir.
Tasarımcı üzerinden yapılan okumalar doğrultusunda,
“Sürdürülebilirlik Olgusu Bağlamında İzmit Kent Merkezinde
Sürdürülebilir Enerjili Yapı Bloğu Tasarımı” üzerinden cevap
aramak hedeflenmiş ve İzmit kent merkezi için bir tasarım
geliştirilmiştir.
2. Sürdürülebilir Enerjili Yapı Tasarımı
Sürüdürülebilir yapılar doğal ışık ve iyi bir iç mekan hava
kalitesiyle, kullanıcıların sağlığını, konforunu, üretkenliğini
korur ve geliştirir; yapımı ve kullanımı sırasında doğal
kaynakların tüketimine duyarlıdır, çevre kirliliğine neden
olmaz, yıkımından sonra diğer yapılar için kaynak oluşturur ya
da çevreye zarar vermeden doğal yerine geri döner.(1)
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Sürdürülebilir enerjili yapılar ise; sürdürülebilir yapı olma
durumunu sağlayan özelliklere enerji verimliliği açısından
eklemlenen yapılardır. Tüketilen enerjinin %35’inin binalarda
kullanıldığı düşünüldüğünde, “sürdürülebilir enerjili yapı
tasarımı” ilkesiyle üretilen yapılar bu oranı düşürmeyi
hedefleyen yapılardır.

Şekil 1. Deprem hasarlı yapı adalarının dönüştürülmesi.

Güneş, rüzgar ve yağmur suları doğal döngülerine, mekan
kullanıcısının konfor koşulları ve ihtiyaçlarının giderilmesi
yararına sürdürülebilir enerjili yapılar üzerinden devam
etmektedirler.
3. Tasarımın Kentsel Bağlamı ve Etkileri
Sürüdürülebilir enerjili yapı tasarımı hedefiyle tasarlanan
yapının fiziki çevreye konumlanışı, kentsel bağlamı üzerinden
açıklanabilmektedir.
İzmit kentinin kıyı ile olan bağlarının kopukluğu, kıyının kent
içerisinde terk edilmiş ikinci bir bölge gibi var olması, kent
içerisindeki bütün ilişkilerin (yürüyüş yolu) kıyıya paralel
kurgulanması, tasarımın temel verileridir. İzmit, sanayi kenti
olmasıyla birlikte her şeyden önce bir kıyı kentidir. Kıyı ile
kent arasındaki bağın, kent merkezinde sadece “paralel”
konumlanmalar üzerinden sağlandığı/sağlanamadığı bu
alanda, kıyıya “dik” bir konumlanma tasarımın kent içerisindeki
omurgasını oluşturmaktadır. Bu kurgusuyla ve bu kurgu
oluşurken tasarımın bünyesinde beliren mekânsal durumlar
itibariyle, bu çalışma “proje” gibi bir uygulama kalıbı ile
“tasarım” gibi açık uçlu ve çok yönlü bir olgunun ara kesitinde
gidip gelmiş bir çalışmadır.
Kentin yeniden dönüşümünün, kıyıya paralel kurulan ilişkilerin
tam tersi hedeflendiğinde sağlanacağı düşünülmüştür. Bu
bağlamda öncelikle radikal bir değişiklikle kıyıya dik bir
omurga içerisinde “kamusal- kentsel bir vadi tasarlama”
fikri geliştirilmiştir. Başka bir kent zemini/saçağının sunduğu
aralıklarda, strüktürel ve mekânsal arayışlar hedeflenmiştir.
Yapı bloğu, kentle olan ilk temasını zemin hareketliliği ile
sağlamaktadır. Kentin kendi zemini sürekliliğini devam ettirirken
tasarım kendi zeminini önererek kente eklemlenmektedir.
Kentin kaldırımı bir patika olarak kurgulanan “kamusalkentsel bir vadi” ye uzanmaktadır. Konut ve ticari birimlerin
dip dibe bulunması ve yan yanalığı önemsenmiştir. Bir aradalık
sayesinde gündelik hayatın girift ve akışkan yapısı varlığını
koruyabilmektedir. Bu sürdürülebilir enerjili yapı bloğu
tasarımı, İzmit kent merkezi içerisinde birbiri içerisine geçen
akışkan ilişkiler doğuracaktır.

Şekil 2. Öneri yapılaşma kurgusu.
4. Tasarımın Toplumsal Bağlamı ve Etkileri
Yapı bloğu, diğer yapı adalarının yan yana gelmesiyle oluşan
sokak yaşantısını, sokakla kurduğu zemin temaslarıyla
kendi içine çekmekte böylelikle sokak/avlu birlikteliği yapı
bloğunun içerisinde var olmaktadır. Ticari birimlere, bu
sokak/avlu kotundan ulaşılabilmekte, üst kotlarda ise konut
birimleri önerilmektedir. Konutların büyüklükleri tasarımda
belirtilmiştir fakat iç mekanın planimetrik kurgusu ve sokağa
bakan yüzeylerindeki açıklıkları kullanıcıları tarafından
oluşturulacaktır.
Konutlara ve ticarethanelere, vadiyi güçlü bir şekilde
tanımlayan çatı örtüsünün yırtıklarından girilmektedir.
Mekanlara girmekten ziyade, “çıkıldığında karşılaşılan ortamın
kendisi” tasarlanmak istenmiştir. Komşuluk ilişkilerinin
belirebileceği düşünülmektedir.
Kentin ve konutların mevcut durumu içinde farklılıkların ve
çeşitliliklerin korunduğu bir ortamda gelişmelerinin sağlanması,
bu gelişmelerin önerilen konut bloğunun çeperlerinde görünür
kılınması, kentlinin de üretim sürecine katıldığı bir kurgu
tahayyül edilmiştir.
Tasarımcı burada toplumsal üretimin devamlılığını sürdürülebilirlik
hedefi olarak görmektedir. Kente sirayet ettiği kadar orada
olmakta ve bir yerden sonra geri çekilmek zorunda kalmaktadır.

Tasarımcı bu yaklaşımıyla, kentin fiziki büyüklüğünü değil,
kente bir müdahalede bulunurken sadece o anı önemseyip
kente sirayet eden kişi olmaktadır. Kente ne kadar dokunursa
dokunsun kentin büyük bir kısmı her zaman tasarlanmamış ya
da tasarlanamamış olarak kalacağının farkındadır.

Şekil 3. Kent zemini ile temas.
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Şekil 4. Planimetrik kurgusu kullanıcısına bırakılarak
sürekli değişecek olan cephe önerisi
5. Tasarımın Bireysel Bağlamı ve Etkileri

İmar koşulları ve rant gibi kentin fiziki çevresini şekillendiren
etmenlerden farklı olarak, doğa ve insan temelli bir yaklaşımla
tasarlanan bu yapı bloğunun İzmit kent merkezinde
uygulanmasıyla, kent merkezini dönüştürmekte “tetikleyici” bir
unsur olarak belireceği düşünülmektedir. Bu tür dokunuşlarla,
mimarlığın ve tasarımcıların kent üzerindeki kesin ve katı
etkileri muğlaklaşacak ve kaybolacaktır.

Çatı örtüsünün biçimlenişi “vadi” önermektedir, yani kent
içerisinde hareketliliğin mümkün olduğu bir aralık önermektedir.
Çatı örtüsünün üzeri ise, durma – oturma – düşünmenin
mekanıdır. Bu örtünün üzerinde bulunan kentli, duran – oturan –
oturdukça düşünen ve düşleyen kişidir. Yanı başında çam ağacı
ve üzerinde gökyüzü, dünya ve varoluş üzerine düşünebilmek
için kent içerisinde bir boşluk ve sırtını yasladığı bir “yamaç”
bulmaktadır.
Tasarımcı, kimliği hiçbir zaman belli olmayacak tasarımcılara
eklemlenme çabası içerisindedir. Tasarımcının burada kentle
olan etkileşimi ne mekânsal ne de plastik olacaktır. Daha
fazla yaşam önerisi geliştiremeyeceğini bilmektedir. Kentteki
reaksiyonu başlatıp kaybolan kişi konumundadır. Büyük bir
kapıdan girerken aslında dışarı çıkan kişi olmaktadır.

Şekil 7. Sistem kesiti.

Şekil 8. Yeşerebilen çatı örtüsü önerisi.
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Şekil 5. kentsel boşluk önerisi

7. Sonuç
Sürüdürülebilir enerjili yapılarda yapı kabuğunun/örtüsünün
biçimlenişi – konumlanışı ve mekan olşumuna eklemlenişi
önemlidir. Dolayısıyla tasarım, sürüdürülebilirlik özelliklerini
örtüsünün niteliğinden almaktadır;

Şekil 6. durmanın, oturmanın, düşünmenin mekanı.

1-

Yeşil alan ihtiyacının sağlanabileceği “kentsel arayüz”
durumundadır.

2-

Çatı örtüsünün bu biçimlenişi, üzerinde bulundurduğu
güneş panelleriyle güneş ışığı elektrik akımına
çevirilebilmekte, üretilen elektrik depolanarak çeşitli
amaçlar için kullanılabilmektedir.

3-

Gökyüzünün tüm etkilerine açık olması için kurgulanan
strüktürel ve mekânsal kurgu, konutun çatı örtüsü
olmasıyla birlikte, yağmur sularını haznesinde tutabilmekte
ve aynı zamanda bu hazne görsellik ve iklimlendirme öğesi
olarak mekana dahil olabilmektedir. Bununla birlikte,
kentin kanalizasyon sistemini de rahatlatmaktadır.

4-

Bu vadi kurgusu kuzey - güney yönünde oluştuğu için
kentin havalandırmasına katkıda bulunmakta ve rüzgar
gülleri sayesinde rüzgar enerjisinden yararlanmayı da
mümkün kılmaktadır.

5-

Çimento harcı esaslı bir malzeme olan ytong çatı plağının
içerisine bitki tohumlarının katılarak elde edilmesi

6. Tasarımın Yapısal Bağlamı ve Etkileri
Yapı bloğu, kent merkezinde diğer artefaktlarla olan
farklılığını bünyesinde önerdiği kesitlerle sağlamaktadır.
Zemin sürekliliğince programlar birbirinden kopuk olarak
kompartmanlar halindedir ve bu şekillenme geçirgen yapı dilini
oluşturmaktadır.
Konut ve ticari birimlerin dip dibeliğinin - bir aradalığının
oluşması için önerilen sürekli zemin kurgusu sayesinde, açık
alan ilişkileri çoğaltılmakta, bu yolla da mekanın iklimlendirmesi
sağlanmaktadır.
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önerilmiştir. Bu yolla üretilecek plaklarla oluşturulması
önerilen bu çatı örtüsünün iklimsel koşullara bağlı olarak
zamanla yeşerebileceği öngörülmüştür.
6-

Çatı plağının yıpranıp eskidiğinde zararsız bir atık olacağı
düşünülmektedir.

7-

Yapının taşıyıcı sistemi çelikten oluşmaktadır.Sökülüp
takılabilme özelliği sayesinde geri dönüşüme imkan
vermektedir.
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