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Özet
Kent ölçeğinde farklı yerlerde bulunan konut-ofis-alışveriş
merkezi yapılarının çok işlevli, karma yapı bütünlüğüne
dönüşmesi yeni yaşam mekanlarının değişen yüzünün
incelenmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Fiziksel-mimari mekana
bağlı gereksinmelerin gelişen teknolojiyle desteklenmesi
“akıllı bina” anlayışı içerisinde kullanıcılarına sosyal ortamlar
sağlamaktadır. Mikro düzeyde detay çözümlemelerinin
çevreye duyarlı ekolojik mimari tasarım içinde yer alması yeni
nesil üretimlerin önemini ortaya çıkarmaktadır. Karma bina
konseptinin, barındırdığı sürdürülebilirlik, ekolojik tema ve
uygulamalarıyla örnek alınacak nitelikler sunması açısından
incelenmesi düşünülmektedir.
Bugün yenilikçi tasarım olarak algılanan fikirler, sadece
fiziksel mekanın kurgusuyla tamamlanmayıp aynı zamanda
yapı programının kentsel mekanla bütünleşip toplulukları
yönlendirmesi de gerektiği tezini ortaya koymaktadır.
Kullanıcıların biraradalıklarını sağlayan, güçlerini sembolize
edebilecekleri tek çatı kavramı altındaki ekolojik sosyal
mekanlar değişim ve gelişim göstermektedir.
Çalışmanın ilk bölümünde; son zamanlarda sayıları gittikçe
artan çok işlevli yapı gruplarının tematik tasarım altında
iklimsel verileri zorlayarak tasarlanan doğa dostu nefes alan
mekanların biraradalığı, kullanıcıların gereksinimlerine olumlu
yönde yanıt vermektedir. Değişen zaman ve gereksinmelere
bağlı olarak proje aşamasında kalmış ve uygulanmış örnekler
üzerinden karma mimari mekanların plansal kurgusu, tip
ayrımları içinde belirlenen kalitelerle, ekolojik tasarımdaki
etkileri ele alınacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, verilen

kalitelere bağlı kalarak ekolojik ve sürdürülebilirlik oluşumların
yapıya ve çevresine kattığı olumlu yönlerin yaşam kalitesi
üzerine yansıyışı temel ilkelerle ortaya konulacaktır.
Anahtar kelimeler: Karma Yapılar, Sürdürebilirlik, Ekoloji
Abstract
Housing-office-shopping center buildings situated in different
places in the city scale which are turning into multi-functional
and composite building design, makes it inevitable to scrutinise
the changing sides of the new life places. The necessities
based on physical- architectural places when supported with
developing technics and technologies, it reveals that ‘smart
building’ which provides its users social environment. The
detail analysis at micro level taken part in the environmentallyconscious, ecological architectural design, shows up the
importance of the new generation productions. The composite
building concept is thought to be analysed in terms of the
ecological theme and its applications.
Today, the thoughts and the ideas perceived as a reformist are
not only completed with the physical residence’s setup but
also with the construction program. The ecological and social
places which provide its users being together show innovation
and development.
In the first part of the research; the effects of the ecological
design will be displayed; multi-functional composite building
designs which have been increasing deliberately recently.
These designs are built in order supply the users necessities.
Depends on the time or the different necessities the samples
which are still in the project process (has not been completed
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yet) or applied, composite architecture places’, qualifications
divided into type differences. In the second part of the research;
depends on the qualifications of the ecological things give
positiveness both the construction and its environment
moreover; it will be explained that these positivenesses
reflections on our lives.
Keywords: Composite Buildings, Social Spaces, Ecology
1. Giriş
Kent ölçeğinde, farklı yerlerde bulunan sosyal ve kültürel
ihtiyaçların karşılanması amacındaki mekanlar, bir kutu
içerisine sığdırılmış özelliğiyle karşımıza çıkmaktadır. “Buluşma
mekanı”, özellikleriyle kişilerin bir arada olabilecekleri,
güçlerini sembolize edebilecekleri tek çatı kavramı değişim
ve gelişim göstermektedir. Günümüzde gelişen teknik ve
teknolojiye bağlı olarak, ekolojik/sürdürebilir yaklaşımlarla
çözüm bulunmaya çalışılan sorunlar içerisinde konut-ofisalışveriş merkezi kapsamlı karma yapı kullanımları önem
kazanmaktadır. Bugün yenilikçi tasarım olarak algılanan
şey, sadece fiziksel mekanın kurgusuna indirgenmemektedir.
Aynı zamanda yapı programının kentsel mekanla bütünleşip
toplulukları yönlendirmesi gerekliliği ön plana çıkarılmaktadır.
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Planlama aşamasından başlayıp, kullanım aşamasına getirilen
karma yapı tasarımları barındırdıkları ekolojik kaliteler ile
kullanıcılarına yeni yaşam mekanları sunmaktadır. Kentsel
bir çevre oluşumunu sağlayan karma yapı tasarımları, yer
özelliklerinin korunumu ve varsa komşu yapılaşma özellikleri
ile kendi dokusunu, kentsel dokuyla bütünleştirmektedir.
Farklı tema özellikleriyle kurgulanan karma yapılar, ekolojik
alt yapısıyla kente entegre olması yönünde gereksinimlerin
karşılanmasını sağlamaktadır. Sunulan imkanlarla, kullanıcı
potansiyelinin
(çeşitliliği/yoğunluğu)
artması/azalması
yönünde çekim merkezi olması ve kenti tanıtıcı simgesel
yönüyle bu yapı grubunun detaylıca incelenmesi gerekmektedir
[1, 2].
2. KARMA YAPILAR VE EKOLOJİK TASARIM
Kentsel kamusal mekanlar yapı bütünlüğü açısından ekolojik
ilkelerin belirlenip tasarımın yönlendirilmesiyle anlam
kazanırken, karma yapıların niteliklerine göre kimliksel ayrımı
ve farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Kent içerisinde küçük
ölçekte kent modelinin tek çatı altında sunuluyor olmasıyla,
belirleyici imaj öğelerinin bu yapı öğelerini kuşatması
kaçınılmaz olmaktadır [1,2,3,4,5,6].
Karma yapıların, insan hareketlerine duyarlı, kentle temas
ettiği alanlarda iki boyutlu yüzeylerle değil yarattığı
mekanlar yoluyla ilişki kuran özelliğine sahip olması gerektiği
düşünülmektedir [3,4,6]. İnsanların çevreleri ile karşılıklı
ilişkileri konusunda, insanların-insan gruplarının farklı ve çok
yönlü koşullar (ekonomik, sosyo-kültürel, tarihsel-toplumsal,
yaşam süreci, kişilik ve grup özellikleri vb.) altında olmasıyla

farklı özellikler gösteren, hem koşul-zemin, hem de algılama
ve davranışların bir sonucu olarak açıklanabilen mekana bağlı
gereksinmelerin araştırılması önemli bir yer tutmaktadır.
İnsanların kendi mekansal-fiziksel çevrelerine ve bunun
yanında da kendi sosyal ve kültürel çevrelerine ilişkiler içinde
açıklanabilen gereksinmeler, algılama ve davranış kuramları
içinde ve kent, kent parçası, kent bölgesi gibi farklı ölçeklerde
incelenebilmektedir [7].
Mekana bağlı gereksinmeler; bilgiye-bilgilenmeye, sürprizlere,
heyecanlanmaya, farklılıklara, değişimlere, fiziksel ve psikolojik
güvenliğe, düzenleme-ilişkilendirmeye, sembolleştirmeye,
çevreye ait olma ve duygusal ilişkilere, kimliklendirmebağlanmaya, özellik ve kamusallığa, kendi gerçekleştirme,
katılma ve bir şeyler ortaya koymaya gereksinme olarak ele
alınmaktadır [7,8]. Bu gereksinmeler birbirleri ile ilişkili, zemin
hazırlayıcı, geçişlilik özellikleri göstermektedirler [7].
Yaşanılan ve hareket edilen mekanlar, mimari yapılanış ve
sistemlerle biçimlendirilmektedir. Bu anlamda mimari mekanlar,
güncel deneyimlerin olduğu yerler olarak, sadece görsel
deneyimlerin oluştuğu yerlerden fazlası anlamına gelmektedir
[5]. Mimari mekanlar, fiziksel elemanlar olmasının yanında
birer anlamsal ve sosyolojik işleve de sahiptirler [9]. Mekan,
basit bir fiziksel formdan daha karmaşık bir yapıya sahiptir.
Bunun iki nedeni vardır; mekan nesneden çok bir boşluktur,
bu yüzden onun bedensel doğası belli değildir ve nesneler gibi
ele alınmazlar. İkinci neden ise mekanların birbirleriyle olan
bağlarıdır. İlişkili mekanlar, sadece bir bütün olarak görünmez,
aynı zamanda insanların mekanın bütününü yaşayabilmeleri
için mekanın birinden diğerine olan hareketi fark etmeleri
gerekmektedir [10].
Fiziksel mekan, işlevsel ve sosyal anlamda bir etkiye neden
olmaktadır. Mekanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi,
insan-mekan, insan-insan ilişkilerinin düzenini etkilemektedir.
Fiziksel mekan, yapay bir çevre oluşturarak, algısal engeller
kurar ve insanların çevreyle birincil ilişkileri algı yoluyla
oluşur. Bir anlamda, mekanlar birer toplumun parçası haline
gelir. Algılama, algılayıcı ve algılanan arasında bir denge
kurulduğu zaman var olur. Bu denge, mekanın özellikleri ve bu
özelliklerin oluşturduğu ilişkilerin özne tarafından algılanması
ve yansıtılması şeklinde sağlanır. Çevresel imajlar, gözlemci
ve çevresi arasında iki taraflı bir sürecin sonucudur. Çevre,
ayırt ediciliği ortaya koyar, gözlemci de gördüklerini seçer,
organize eder ve anlamlı hale getirir [11]. Binalar, mekan
içindeki sınırların ve yüzeylerin farklılaşmasıyla çevrede imaj
oluşturmaya elverişli hale gelirler [12]. Bu anlamda çevresel
imajların ölçülebilir üç bileşeni; kimlik, yapı ve anlam olmak
üzere birbirini tamamlamaktadır [7,11,13].
Ekolojik tasarım anlayışıyla kurgulanan karma yapılar,
sistemin getirdiği fiziksel mekan anlayışını sosyal
mekana dönüştürmesiyle anlam kazanmaktadır [2]. Son
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zamanlarda ülkemizde ve yurt dışında sayılara gittikçe
artan yapı grupları, çevreye duyarlı, yeşil ağırlıklı yeni
yaşam alanları oluşturmaktadır. Kentle bütünleşen mimari
mekan örgütlenmesi, kentlilerin katılımı ile geliştirilebilir ve
geliştirilmesi gereken alanlardır. Çalışma kapsamında seçilen
4 örnek, diğer yapılacak uygulamalar için prototip ve nitelikli
yeni yaşanan/yaşayan mekanların biraradalığını sunması
noktasında etkili görülmektedir.
• Zorlu Center/İstanbul
Performans sanatları merkezi, otel, ofis, alışveriş merkezi
ve rezidansların yer aldığı, Türkiye’ nin ilk beş fonksiyonlu
karma kullanıma hizmet edecek olan yapı kompleksi, kullanıcı
gereksinimlerinin en ideal ölçüde karşılanmasının yanında,
“yeni kent meydanı” tasarım anlayışıyla kıtalararası bir
köprü kurma fikrini ön plana çıkarmaktadır. Konumlanması,
yeşil rekreasyonel alan-bahçeleriyle ve ekolojik altyapısıyla
değer kazanan tasarım, geleceğin İstanbul’una değer katması
düşünülürken, yapım aşamasında kazandığı farklı dallardaki
ödüllerle, bir asır sonra bile kendinden bahsettirecek örnek bir
proje olarak gösterilmektedir [14].

çevre ve doğal ortamla uyumlu tasarım fikri, yaşamsal
standardın yükselmesine olumlu etki sağlarken, proje
kapsamında uygulamaya sokulan yenilikçi sistemler, teknoloji
ve LEED kriterlerinin sağladığı olanaklar diğer uygulamalar
için örnek gösterilmektedir. Tasarım aşamasında alınan
önlemler, çevreci malzeme seçimi ve atık yönetimiyle projede
%40’a varan enerji ve su tasarrufu, kullanıcılarına yüksek
konforda minimum tüketim maliyeti sunmaktadır. Projeyi
yeşil bina sınıfına sokacak en önemli detayların başında atık
maliyetlerinin %50-90 arasında azaltılması, %30 oranında su
tasarrufu sağlanması ve CO2 salınımının %35 azaltılmasıdır.
İstanbul’ un geleceğe dönük simgelerinden olan Meridian,
ekolojik tasarım anlayışının önemini ulusal ve uluslar arası
alanda aldığı ödüllerde göstermektedir [15].
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Resim 1,2,3. Zorlu Center
• Varyap Meridian/İstanbul
Konut, otel, ofis ve alışveriş merkezinden oluşan Varyap
Meridian, Türkiye’ nin ilk büyük ekolojik karma inşaat
projesi olma özelliğini taşımaktadır. Meridian, “bütünsel
sürdürülebilirlik” anlayışıyla ön plana çıkmaktadır. Bulunduğu

Resim 4,5,6. Varyap Meridian
• Kanyon Namba/Namba Parks/Japonya
Kapalı kutu alışveriş fikrini açık alan üzerine taşıyan ve
kent yeşiliyle entegre edilmiş karma fonksiyonlu ekolojik
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yapı görünümündeki Namba, “yeşil odak” mekan olgusuyla
kullanım göstermektedir. Kentin karşılama noktası ve yeni
bir görsel imaj oluşturma amacıyla, konut, ofis, alışveriş
mekanlarını, kendi içinde gruplayarak işlevsel gereksinimlere
yanıt vermektedir. Yeşille bütünleşen sosyal alanlar, kaliteli
mimari mekan örgütlenmesini hareketlendirerek kullanıcı
yoğunluğunun artmasına neden olmaktadır. Ticari aks boyunca
katlar arasında bağlantılar, sürpriz açık kapalı köprülerle
sağlanmaktadır. Kente kazandırılan yeşil park vizyonu, kimlikli
ve nitelikli doğayla iç içe uyum gösteren bir tasarım fikrinden
yola çıkıldığını göstermektedir [16].

kent politikaları içinde önemli bir yere sahip ekolojik yapı
sistemleri, fikirsel altyapısıyla zenginleşen ve alternatif yeni
yaşam alanları sunmasıyla değer kazanmaktadır. Karma yapı
kompleksi; tarihsel miras, yeşille gelen yaşam tarzı, kültür
ve biyolojik çeşitlilik köprülerini kurarak, doğaya saygılı olma
fikrini savunmaktadır. Sürdürülebilir kentsel topluluklar için
insan sağlığına ve çevre kirliğine neden etmenler dikkate
alınarak kullanılan yeşil, her kademede çevre dengesini
kurmaktadır. Bionic Arch daha çağdaş toplumda uygulamaları
ortaya çıkarmak için, kendi kendine yeten enerji açısından en
gelişmiş teknolojileri kullanarak ekolojik denemelerin yapıldığı
bir prototiptir [17].

Resim 7,8,9. Namba Park

Resim 10,11,12. Bionic Arch

358

• Bionic Arch/Tayvan
Kentteki nüfus artışıyla paralel olarak yükselen doğaya
zarar verme oluşumları, hem bina konumlandırmaları
hem de kullanımsal olarak ortaya çıkmaktadır. Taichung

Yeşil binalar birçok özelliğiyle ve tabii ki çevre dostu yönleriyle
bilinen klasik yapı tiplerinden ayrılmaktadır. Enerji tasarrufunun
ön planda tutulduğu binalarda, ısıtma ve havalandırmada
kullanılan enerji yarı yarıya düşürülebilmektedir. Bu binaların
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yatırım maliyeti standart yolla inşa edilen binalardan yaklaşık
%10-20 oranında yüksek olmakla birlikte, enerji kullanımında
sağlanan tasarruf sayesinde çevreci yapılar kısa sürede
kendilerini amorti edebilmektedir. Yeşil binalarda ısıtma,
soğutma, havalandırma ve elektrik ihtiyaçlarının karşılanması
için sürdürülebilir enerji çözümlerinden yararlanılmaktadır.
Tasarımlar, doğal ışıktan maksimum derecede yararlanacak
şekilde hazırlanmaktadır [18]. Yeşil bina uygulamaları ile
enerji tasarrufu, doğayı koruma ve konforlu bir yaşam ortamı
hedeflenmektedir. Binaya “yeşil bina” unvanını; yer seçimi,
tasarım, inovasyon binada kullanılan yapı malzemelerinin
özellikleri, yapım tekniği, atık malzemelerin yeniden kullanımı
konularındaki seçici yaklaşımlar vermektedir.

sağlayan binalar olarak tanımlanmaktadır [20]. Son yıllarda
çevre sorunları konusunda oluşan komuoyu, farklı alanlarda
çevreci yaklaşımlar geliştirmiştir. Mimarlık alanında da çevre
sorunlarına duyarlı tasarım yaklaşımları ortaya çıkmıştır.
Tasarımcılar kentlerin ve binaların oluşumunda, malzeme ve
enerji kullanımı konularında şimdiye kadar olduğundan daha
fazla sorumluluk üstlenmektedirler. Bu konularla ilgili ana
hedefleri, kentleri ve binaları, doğal kaynakları koruyacak
ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ayrıntılı bir biçimde
kullanılabilecek bir şekilde biçimlendirmek olmuştur. Önemi
çok kısa bir süre önce anlaşılmaya başlanan sürdürebilirlik
kavramı, karşılığını ekolojik mimarlık olarak adlandırılan
tasarım yaklaşımında bulmuştur [21].

Bu anlamda sunulan aktif ilkeler;

3. EKOLOJİK OLUŞUMUN KENTSEL YAŞAM KALİTESİNE
YANSIMASI

•

İklimsel etkiler için hava temizleme/O2 ve daha fazla CO2
emilme

•

Su korunumu; organik yaşamın desteklenmesi

•

Günlük enerji verimliliği; atık enerjinin yeniden kullanımı

•

Karbondioksit azaltma; esneklik ve malzemelerin yeniden
kullanımı

•

Atık azaltma; boşaltılan toprak, atık malzemenin yeniden
kullanımı

•

Su kaynağı; ortalama su kullanımı/binanın gerçek su
kullanım oranının belirlenmesi

•

Atık su ve çöp geri dönüşüm; hijyenik ortamda kontrol-etki
değerlendirmesi araç kurulumu

•

Biyolojik çeşitliliğin korunması; yerli türlerin ve floranın
korunması

•

Çevre sadeleştirme; konforu etkileyen çevresel faktörler,
aydınlatma, gürültü kontrolü olarak tanımlanmaktadır.

Ekosistem içerisindeki yeşilin önemi, güneş enerjisinin
etkin bir şekilde değerlendirilmesinde, bu enerjinin sistem
etkinliğine katılımında ve yaşam için gerekli olan enerjinin
toplanmasında kendini gösterir. Yeşil, doğal yaşam
habitatlarını, toprağı barındırmasının yanında kentteki hava
kalitesini olumlu yönde sirküle etmektedir. Kentin yerleştiği
doğal çevrenin kent içindeki uzantıları olarak, oluşturulan
yeşil düzenlemeler olarak görülebilir. Yeşil kurgusu, kent
ekolojisini olumlu yönde etkileyerek, betonlaşma yönündeki
tasarım mantığının değişimini sağlamaktadır. Beraberinde,
bina enerji performansında, iklimsel faktörlere verdiği akılcı
çözümlerle oluşacak olan sorunsallara karşı, farklı uygulama
yöntemleriyle yanıt aranmasının yanında, sağlıklı çevre dostu
yapıların önünü açmış olmaktadır [19].
Akıllı bina kullanıcılarının verimini en üst düzeyde artıran,
en düşük maliyete sahip donanım ve araçlar sayesinde
kaynakların ömür boyu verimli bir şekilde yönetilmesine olanak

Yeşil oluşum, kentlerin sağlıklı gelişmesi açısından büyük
önem taşımaktadırlar. Kentin içinde, çevresinde artmakta olan
endüstriyel tesisler, konutlar ile motorlu taşıtlardan çıkan
gazlardan hava kirliliği oluşmaktadır. Yeşil, kirli hava içinde
bulunan toz ve zararlı gazları temizleyerek, kente ışık ve hava
sağlamaktadır. Arazi organizasyon fonksiyonu ile kentlerin
fiziksel alanlarında denge oluşturan unsurlarıdır. Kitle boşluk
ayarlamasına yardımcı olurlar. Kentlerin formal yapılı binalarla
meydana getirdiği katı kalıbı yumuşatarak kente organik bir
karakter kazandırmaktadırlar [22].
Bir kentin genel karakterini, mimari yapılar, yeşil oluşumu,
bunların birbirleriyle olan ilişkileri ve bütünlüğü tayin
eder. Yeşil alanlar, insan ile doğa arasında bozulan ilişkiyi
dengelemede ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesinde
önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde yeşil
alanların nitelik ve nicelikleri, medeniyetin ve yaşam kalitesinin
bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda pek
çok gelişmiş ülke, insanların zihinsel ve fiziksel ihtiyaçlarını
göz önünde bulundurarak insan yaşamı için uygun mekanı/
ekolojisini planlama ve oluşturma çabasına yönelmektedir [23].
Ekolojik tasarım kapsamında, mimari karma yapı uygulamaları
teknolojik unsurların ön plana çıkması, yeşilin dinlendirici
etkisiyle doğa bilincini kullanıcılarına vermektedir. İnsanların
konut, ofis ve alışveriş gereksinimlerini alternatif imkanlarla
sağlayan karma oluşumlar, ekolojik mimari yaklaşımları ile
yaşam standardının yükselmesine ve çevre dostu yapılaşma
fikrini desteklemektedir. Küçük kent modeli yaklaşımıyla ele
alınan tasarımlar, kentsel kamusal mekan kaliteleriyle nitelikli
mekan kurgusunu işlevsel, sosyal mekanlara dönüştürmektedir
[1,2,3,24]. Yeni ekolojik yaşama mekanları, eylemlerin ve
etkinliklerin çeşitlenmesiyle kullanıcılarına hoş vakit geçirme
olasılığını sunmaktadır.
4. SONUÇ
Kentler günümüzde, yüksek yapılaşmanın hakim olduğu, etkin
yeşil alandan yoksun bir şekilde gelişimini sürdürmektedir.
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Kent ölçeğinde azalan yeşili, mimari ölçekte arttırmak mümkün
olabilir. Konuya bu açıdan bakıldığında yeşil oluşumlar, binalarla
kentsel mekanların buluşma noktaları olarak görülmektedir.
Tek işleve sahip anlayış içinde ele alınarak detaylandırılması
mümkün olan yapılar, belli tematik anlayış altında bir
araya getirilerek karma yapı konseptini güçlendirmektedir.
Büyük ölçekli yatay ve düşeyde yükselen mekan kurgusuna,
günümüzde gelişen teknik ve teknolojiye bağlı olarak, ekolojik/
sürdürebilir yaklaşımlarla çözüm bulunmaya çalışılmaktadır.
Bugün yenilikçi ekolojik mimari tasarım olarak algılanan
yaklaşımlar, sadece fiziksel mekanın kurgusuna indirgenmeyip,
aynı zamanda yapı programının kentsel mekanla bütünleşip
toplulukları yönlendirmesi de gerekmektedir.
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Konut-ofis-alışveriş merkezi karma yapı tasarımları, bir kabuk
içinde herkesin kullanımına açık kamusal mekan yaratma
anlayışını, zamana bağlı olarak değişen gereksinimlere göre
yorumlaması gerekmektedir. Ekolojik ve sürdürülebilir mimari
oluşumuyla kentsel duvar/sınır niteliğinin ötesinde sunduğu
mekansal kalitelerle kentsel sürekliliğini bina içine taşıyarak,
iç mekanı fiziksel, işlevsel, sosyal olarak kamusal mekana
dönüşmeye zemin hazırlayıcı nitelikte olmalıdır. Değişik ekolojik
konseptlerle, birbirlerinden farklı olan etkinlikleri deneyimleyen
bireyler karma yapıları “yer” e dönüştürmektedir. Kentlinin
gündelik yaşamında önemli bir yer tutan yeni yaşanan/yaşama
mekanları günümüz kentlisinin yeni “sürdürülebilir, ekolojik
yerleri” olmaktadır.
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