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ÖNSÖZ

FOREWORD

Türkiye’de yapı sektörünün sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında gelişmesine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler
gerçekleştiren Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)’in düzenlediği “ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir
Yarışması-2020” 23 Aralık 2020-23 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

"The Sustainability Idea Competition of CEDBIK - 2020" organized by the Turkish Green Building Council (CEDBIK),
which performing a variety of activities in Turkey to contribute to the development of the construction sector in the
light of the principles of sustainability, was held between 23rd December 2020 - 23rd February 2021.

Geleceğin profesyonelleri olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bir ekolojik köy yerleşimi üzerinden
uygulanabilir, sürdürülebilir, yenilikçi fikirler ile çözümler üretmelerini teşvik etmek amacıyla ilk kez düzenlenen
yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanındaki 74 üniversiteden toplam 460 kişi ilk başvuruda bulunmuştur.

A total of 460 people from 74 universities throughout Turkey made an initial application to the competition which held
for the first time to produce feasible, sustainable, innovative ideas and solutions for an ecological village settlement,
intending to encourage undergraduate and graduate students who are the professionals of the future.

Üniversitelerin İnşaat, Çevre, Makine, Mekatronik, Elektrik, Orman Endüstri, Elektrik-Elektronik, Enerji Sistemleri
Mühendislikleri ile Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir Bölge Planlama bölümlerine yönelik ve
disiplinler arası iş birliğine açık olarak gerçekleştirilen yarışmaya, 44 üniversiteden 222 kişinin oluşturduğu 82
takım fikir projelerini göndermiştir.

82 teams consisting of 222 people from 44 universities submitted the projects of their ideas to the competition
organized for the departments of Civil, Environmental, Mechanical, Mechatronics, Electrical, Forest Industrial,
Electrical and Electronics, Energy Systems Engineering and Architecture, Interior Architecture, Landscape
Architecture, Urban and Regional Planning departments of the universities and which was also open to
interdisciplinary cooperation.

ÇEDBİK üyeleri ve akademisyenlerden oluşan seçici kurul, projeleri uygulanabilir özellikte olması, bulunduğu
bölgeye destek sağlaması, mevcut doğal kaynakların yeterince kullanması, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun
olması, enerji korunumunu ve verimliliği dikkate alması, sürdürülebilir malzemeleri ile tekniklerden yararlanması
gibi kriterlere göre değerlendirmiştir.
“ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması-2020” yarışmasında, önerileri değerlendirilen 82 takımdan, 3 takım
birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine hak kazanırken, üç takım ise eş değer mansiyon ödülüne değer
bulunmuştur. Yarışma sonuçları 10 Mart 2021 tarihinde ilan edilmiş ve ödül töreni 17 Mart 2021 tarihinde
çevrimiçi olarak gerçekleşmiştir.
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)’in düzenlediği “ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması-2020”
yarışmasının tüm katılımcılarına yapmış oldukları katkı ve katılım için teşekkür eder, başarılı çalışmalarının
devamını dilerim.
“ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması-2020” yarışmasının gerçekleştirilmesine destek veren
sponsorlarımız, sektörün farklı kollarındaki önde gelen kuruluşlardan Arup Türkiye, GBCI Europe, Kalebodur,
Saint-Gobain, Türk Ytong ve Vitra’ya, tüm yarışma katılımcılarına, yoğun ve özverili çalışmaları için Yarışma
Seçici Kurul üyelerine, ÇEDBİK Yönetim Kurulu üyelerine ve ÇEDBİK merkez ofis kadrosuna en içten
teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımızla,
Y. Mimar Ebru ÜNVER KARAER
Çevre Dostu Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
10 Mart 2021, İstanbul

The selection committee consisting of CEDBIK members and academicians evaluated the projects according to
criteria in terms of being feasible, providing support to the region where it will be applied, using the existing natural
resources sufficiently, complying with sustainability principles, taking energy conservation and efficiency into
consideration, and utilizing sustainable materials and techniques.
Out of 82 teams whose projects were evaluated in the Sustainability Idea Competition of CEDBIK - 2020, 3 teams
were awarded the first, second, and third prize, while three teams were awarded the equivalent honorable mentions.
The results of the competition were announced on March 10, 2021, and the online award ceremony took place on
March 17, 2021.
I would like to thank all participants of the “Sustainability Idea Competition of CEDBIK - 2020” organized by the
Turkish Green Building Council (CEDBIK) for their contribution and participation and wish them continued success
for their upcoming projects.
I would like to express my sincere thanks to our sponsors Arup Turkey, GBC Europe, Kalebodur, Saint-Gobain, Turk
Ytong, and Vitra, which are among the leading companies in different branches of the industry, for their support to
the realization of the “Sustainability Idea Competition of CEDBIK - 2020”, all the participants of the competition, the
members of the Competition Selection Committee, the members of the Board of CEDBIK and CEDBIK head office
staff for their intensive and devoted work.
Sincerely,
Ebru ÜNVER KARAER, MSc. Architect
President of Turkish Green Building Council
Istanbul, March 10, 2021
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ÇEVRE DOSTU BİNALAR DERNEĞİ (ÇEDBİK) HAKKINDA

ABOUT TURKISH GREEN BUILDING COUNCIL (CEDBIK)

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) 2007 yılında çalışmalarına başlamıştır. Tüzüğümüzde belirtildiği
üzere, ÇEDBİK’in kuruluş amaçları yapı sektörünün sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında gelişmesini, Çevre Dostu
Yeşil Bina kültürünün oluşumunu, gelişimini ve yaygınlaşmasını teşvik etmek ve toplumsal farkındalığı
arttırmaktır.

Turkish Green Building Council (CEDBIK) started its operations in 2007. As stated in our charter, the establishment
purposes of CEDBIK are to encourage the development of the building sector in the light of sustainability principles,
the formation, development, and promotion of the Environmentally Friendly Green Building culture, and to increase
social awareness.

Çalışma konuları ise, ülkemizin sosyal, kültürel, coğrafi, iklimsel ve depremsel özelliklerini dikkate alarak,
dünyada uygulanan sertifika sistemleriyle uyumlu, özgün bir sertifika sistemi oluşturmak; iklim değişikliği
tehdidine karşı, su ve enerjinin etkin ve verimli kullanıldığı, hava kalitesi yüksek, yaşanılabilir çevre ve kentler için
tanıtım, bilinçlendirme ve benimsetme çalışmaları yapmak olarak özetlenebilir.

Its activity areas can be summarized as creating a specific certification system that is compatible with the ones
applied in the world by considering the social, cultural, geographical, climatic, and earthquake characteristics of our
country and, against the threat of climate change, carrying out promotion, awareness-raising, and adoption activities
for livable environments and cities with high air quality and where water and energy are used effectively and
efficiently.

Belirtilen amaç ve çalışma konuları bağlamında, derneğimiz kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, üniversitelerle
sürekli iletişim ve iş birliği içerisinde olup çalıştaylar, eğitimler, seminerler düzenlemekte, çeşitli ulusal ve
uluslararası projeler gerçekleştirmektedir. Türkiye’ye özgü ilk ve tek yeşil bina sertifikası olan B.E.S.T sertifikasını
oluşturarak, ülkemizde çevre dostu binaların yaygınlaşmasına büyük katkı sağlamıştır.
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, gerçekleştirdiği çalışmalar ile ulusal ve uluslararası platformlarda yer
almaktadır. Dünya Yeşil Binalar Konseyi (World Green Building Council, WGBC) kurucu üye statüsüne olup,
Avrupa Bölgesel Ağı (European Regional Network, ERN)’nda icra kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

In the context of the stated purposes and activity areas, our association is in constant communication and
cooperation with public, private, and non-governmental organizations, universities, and organizes workshops,
training, seminars as well as carries out various national and international projects. It has made great contributions to
the promotion of environmentally friendly buildings by creating the specific B.E.S.T certificate, the first and the only
green building certification of Turkey.
Turkish Green Building Council takes place on national and international platforms with its activities. It is a founding
member of the World Green Building Council (WGBC) and serves as a board member to the Executive Board of the
European Regional Network (ERN).
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DERECEYE GİREN TAKIMLAR / THE TOP RANKED TEAMS
ÖDÜL

TAKIM SIRASI

TAKIM RUMUZU

TAKIM ÜYELERİ

ÜNİVERSİTE

PRIZE

TEAM NUMBER

TEAM NICKNAME

TEAM MEMBERS

UNIVERSITY

Birincilik
(Grade Prize)

İkincilik
(Second Prize)

Üçüncülük
(Third Prize)

Eşdeğer
Mansiyon
(Equivalent
Mention)

Eşdeğer
Mansiyon
(Equivalent
Mention)

Eşdeğer
Mansiyon
(Equivalent
Mention)

BÖLÜM
DEPARTMENT

İstanbul Teknik Üniversitesi (Istanbul Technical University)
İstanbul Teknik Üniversitesi (Istanbul Technical University)
İstanbul Teknik Üniversitesi (Istanbul Technical University)
İstanbul Teknik Üniversitesi (Istanbul Technical University)
İstanbul Teknik Üniversitesi (Istanbul Technical University)

Şehir ve Bölge Planlama (Urban and Regional Planning)
Şehir ve Bölge Planlama (Urban and Regional Planning)
Şehir ve Bölge Planlama (Urban and Regional Planning)
Şehir ve Bölge Planlama (Urban and Regional Planning)
Şehir ve Bölge Planlama (Urban and Regional Planning)

Maltepe Üniversitesi (Maltepe University)
Maltepe Üniversitesi (Maltepe University)
Maltepe Üniversitesi (Maltepe University)

Mimarlık (Architecture)
Mimarlık( Architecture)
Mimarlık (Architecture)

CU357

Ebru Hanna Balık (TL)
Aysun Keçeli
Derya Tekin
Egenur Bakkal
Nurşah Kavi

29

AH2OZ

Özge Aktürk (TL)
Ahmet Yasin Sever
Özge Yorgancı

13

AT963

Burak Çıkırıkçı (TL)
Hasan Murad Adalı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünv. (Mimar Sinan Fine Arts Univ.)
İstanbul Teknik Üniversitesi (Istanbul Technical University)

Mimari Tasarım Sorunları (Architectural Design Problems)
Mimari Tasarım (Architectural Design)

AC7DS

Mine Dilmaç (TL)
Duygu Savur
Berkay Akyüz
Kazım Berkay Çakır
Selin Gökçe

Çankaya Üniversitesi (Cankaya University)
Çankaya Üniversitesi (Cankaya University)
Çankaya Üniversitesi (Cankaya University)
Çankaya Üniversitesi (Cankaya University)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Middle East Technical Univ.)

Mimarlık (Architecture)
Mimarlık (Architecture)
Mimarlık (Architecture)
Şehir ve Bölge Planlama (Urban and Regional Planning)
Çevre Mühendisliği (Environmental Engineering)

İstanbul Teknik Üniversitesi (Istanbul Technical University)
İstanbul Teknik Üniversitesi (Istanbul Technical University)

Mimarlık (Architecture)
Mimarlık( Architecture)

Maltepe Üniversitesi (Maltepe University)
Maltepe Üniversitesi (Maltepe University)

Mimarlık (Architecture)
Mimarlık( Architecture)

12

23

47

TİG00

İsrafil Taşlıbeyaz (TL)
Göksu Eda Yılmaz

55

AİSBK

Alperen İstek (TL)
Sırrı Berkay Kara

** TL: Takım Lideri (Team Leader)
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Lavia Yeni Nesil Eko-Köy
Lavia New Generation Eco-Village

CU357

Tanıtım

Introduction

Lavantadan esinlenilen “Lavia Yeni Nesil Eko-Köy” sıfır karbon hedefine sahiptir. Çok yıllık bir bitki olan lavantanın
kökleri karbon tutma kapasitesini arttırır. Lavanta; kolay üretimi, kullanım alanları, karakteristik özellikleri ile bölgenin
markası haline gelip turistik çekim yaratabilir.

Project has zero carbon target and inspired by perennial herb lavender. The roots of lavender increase carbon holding
capacity. Lavender can become a brand and create a touristic attraction with its easy production, usage areas,
characteristics.
Purpose

Amaç

Ebru Hanna Balık (Ekip Başı)
İstanbul Teknik Üni. / Istanbul Technical Univ.
Şehir ve Bölge Planlama / Urban and Regional
Plannig

A self-sufficient, compatible with nature, in compliance with sustainability, zero carbon and innovative Eco-village design.

Kendi kendine yetebilen, doğayla uyumlu, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun, sıfır karbon yenilikçi bir eko-köy tasarımı.
İlkeler

Principles

Bina iskeletleri için ormanlardan elde edilen tahtalar kullanılacak ve yapı malzemesi kerpiç olacaktır. Binaların
kuzeyinde sıva kalınlığı arttırılarak rüzgarın hakim olduğu cephelerde rüzgar kesici membran ile bina içlerindeki enerji
korunacaktır. Çatının su toplaması için su tutucu keçe membran kullanılacak ve üzerine bitki ekimi sağlanacak. Çatı
saçağı sayesinde yaz günlerinde binaların içine doğrudan güneş girmesi engellenecektir. Güneye yönlenmiş paneller
verimli elektrik üretecek ve enerji ihtiyacını karşılayacaktır. Yüksek verimli ve dolaşım mekanlarında harekete dayalı
elektrikli aletler ile minimum enerji harcanması hedeflenmiştir. Doğal hava sirkülasyonu ile temiz hava dolaşımı
sağlanıp labirent sistemi ile döşemelerden pasif ısıtma ve soğutma sağlanmıştır. Bina çevresinde yaprak döken
ağaçlar ile yazın sıcağını içeri almadan, güneşin aydınlığı hedeflenmiştir.

Woods from forests for building frameworks will be used. Structure material will be adobe. In the north of the buildings,
with stucco’s thickness increased and windproof membrane on wind-dominated facades, energy will be conserved. A
water-retaining felt membrane will be used to collect water on the roof and a plant will be planted. Thanks to the roof
canopy, direct sunlight will be prevented from entering the buildings. The south oriented panels will generate electricity
efficiently and meet the energy needs. Minimum energy consumption is aimed with electrical appliances based on
movement in high efficiency and circulation spaces. Fresh air circulation is provided, and passive heating and cooling is
provided from the floors with the labyrinth system.

Çatıdaki oluklar yağmur suyunu depolayacak, gri su filtreden geçirilerek sifon ve bahçede kullanılacak ve köyün
döngüye olumsuz etkileri minimize edilecektir.Kişisel tarım alanlarında ve çatılarda; ortak tarım alanlarında rejeneratif
organik tarım ve orman alanında tarımsal ormancılık ile ürün yetiştirilecek ve karbon salınımı azaltılacaktır. Nehirle
orman arasındaki alana sulak orman tamponları önerilmiştir ve erozyonu önlemek için kökler nehrin kıyısını stabilize
ederken çiftlik akışını filtrelemeye yardımcı olabilir. Bütün tarım taşıtlarının elektrikli olması önerilmiştir.

Aysun Keçeli
İstanbul Teknik Üni. / Istanbul Technical Univ.
Şehir ve Bölge Planlama / Urban and Regional
Plannig

Egenur Bakkal
İstanbul Teknik Üni. / Istanbul Technical Univ.
Şehir ve Bölge Planlama / Urban and Regional
Plannig

Reddet, azalt, geri dönüştür, yeniden kullan! Atıkların ayrıştırılarak geri dönüştürülmesi ile sıfır atık prensibi
benimsenmiştir. Atıkların toplanması için akıllı sistem ile köydeki çöp kutularının doluluk oranlarına göre rota
belirlenecek ve karbon salınımı azaltılacaktır. Geri dönüşüm makinelerine bırakılan depozitolu atıklar karşılığında geri
ödeme yapılacaktır.
Eski fabrikadaki atölyeler, ortak tarım alanlarındaki tarım-turizm aktiviteleri, lavanta gibi önemli tarım-turizm ürünlerinin
kullanılması, nehirdeki su sporları, harabe evin müze olarak kullanılması ile turizmin gelişmesi amaçlanmıştır. Haftanın
belirli günlerinde yapılması planlanarak karbon salınımının azaltılması hedeflenmektedir.Değişen dünyada her alanda
tasarruf, bilinç ve uzaktan kontrol teknolojik gelişmeler ile sağlanabilir. Tasarlanan mobil uygulama ile köydeki karbon
salınımı, enerji hareketlilikleri, ulaşım, aktiviteler ve sistemler kontrol edilebilecek, köy hayatına özgü davranışlar
sürdürülebilecektir.

Derya Tekin
İstanbul Teknik Üni. / Istanbul Technical Univ.
Şehir ve Bölge Planlama / Urban and Regional
Plannig

Lavia projesinde sürdürülebilir ve sıfır karbon prensipli bir eko-köy ile bina, enerji, yeşil, su, atık alanlarında stratejiler
üretilmiştir ve eğitim faaliyetlerinin verilebileceği yenilikçi bir eski fabrika alanı ile temel düzeyde eğitim faaliyetleri
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Nurşah Kavi
İstanbul Teknik Üni. / Istanbul Technical Univ.
Şehir ve Bölge Planlama / Urban and Regional
Plannig

With deciduous trees around the building, the brightness of the sun is aimed, without letting in the summer heat. The
gutters on the roof will store the rainwater, the gray water will be filtered and used in the siphon and the garden, and water
consumption will be minimized. Carbon emission will be reduced by growing crops with regenerative organic agriculture in
personal gardens and common agricultural areas and agricultural forestry in forestry areas. Wetland buffers have been
proposed in the area between the river and the forest and can help filter the farm runoff while the roots stabilize the banks
of the river to prevent erosion.
It has been suggested that all agricultural vehicles be electrical. Reject, reduce, recycle, reuse! Zero waste principle has
been adopted by the separation and recycling of wastes. For the collection of wastes, the route will be determined
according to the occupancy rate of the garbage bins in the village with the smart system and carbon release will be
reduced. Reimbursement will be made for returnable wastes left for recycling machines. It was aimed to develop tourism
with the workshops in the old factory, agricultural-tourism activities in common agricultural areas, the use of important
agricultural-tourism products such as lavender, water sports in the river, and the use of the ruined house as a museum. It
is planned to be carried out on certain days of the week to reduce carbon emissions.
Saving and consciousness and remote sensing can be provided by new technologies in changing world. With the
designed mobile application CO2 emissions in the village, energy changes, transportation, activities, and systems will be
able to control; furthermore, village life-specific behaviors, exchanging seeds and agricultural products between locals,
booking places for tourists, and agricultural-touristic activities will be able to provide. Lavia Eco-village project is designed
with zero carbon emission design criteria which include energy, green, water and waste strategies. Basic educational
activities will be held in the old factory area that has been organized innovatively.
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Agoraköy
Agora Village

The goal of our project is to create a self-sufficient agriculture-oriented ecological village plan. The land given to us has been used in
Çanakkale province due to its mild climatic conditions and the presence of pioneering fertile lands in agriculture. Our location is
located in the Kurşunlu village through which the Çanakkale stream passes. In line with the sustainable development goals, it was
aimed to solve economic development with employment in agriculture. Thanks to the agricultural investments in Çanakkale, three
important data, innovative technology, good agriculture, and cultural tourism were combined in Agoraköy to contribute to employment.

Projemizin hedefi kendine yetebilen tarım odaklı ekolojik bir köy tasarısı oluşturmaktır. Bize verilen arazi, gerek iklim koşullarının
ılıman olması gerek tarımda öncü verimli topraklarının bulunması nedeniyle Çanakkale ilinde değerlendirdi. Lokasyonumuz
Çanakkale çayının geçtiği Kurşunlu köyünün içinde bulunmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ekonomik
kalkınmanın tarımda istihdam ile çözülmesi amaçlandı. Çanakkaledeki tarım yatırımları sayesinde Agoraköy içerisinde 3 önemli
veri olan yenilikçi teknoloji iyi tarım ve kültür turizmi birleştirerek istihdama katkı sağlandı.
Köy içindeki 300 kişilik yaşam senaryosunda kullanıcılar için belli ekonomik faaliyetler ve yaşam stilleri tasarlandı.Köy içinde 225
kişi temelli yaşamaktayken,75 kişi mevsimsel destek işçisi olarak dönemsel yaşam sürdürmektedir. 25 aile işletmecilikle,10 aile
seracılıkla,40 aile 200 m2 lik tarım alanları ile iyi tarım yapmaktadır. Köyün girişinde ana yolun kenarındaki sera alanında;
seralarda geçimini sağlayan ailelerin yanında dışarıdan gelen ziyaretçilerin de tarım faaliyetlerine katılıp kendi ürününü toplayıp
satın alabilmesi ile köy ekonomisine katkı sağlandı. Agoraköyün içinde motorlu araçların kullanımına izin verilmiyor bu nedenle
araçlar girişteki güneş enerjili otopark alanlarına bırakılıp, yaya veya kiralanabilen elektrikli araçlar ile köye girilebiliyor.
Köy merkezinde satış birimlerinin bulunduğu agora meydan konumlanıyor. Buranın tasarım sürecinde Çanakkale'nin bizans
dönemindeki kent ögelerinden yaralanıldı. Agora modernize edilerek köy meydanı haline getirildi. Bu alanda bölgeye özgü
ürünlerin satıldığı ticari mekanların yanı sıra yeme içme birimleri de bulunuyor. Bölgede çokça bulunan kumtaşı ile örülen basit bir
geometrini üzerinde oluşturulan bambu güneş kırıcı panel ile montajı oldukça kolay esnek birimler oluşturduk.Farklı işlevlere göre
modüller farklılık gösterebiliyor. Ahşap köprüyle geçiş verilen orman içinde; yürüyüş ve workshop alanları düşünüldü.Bu workshop
alanlarında tarım odaklı toplumsal üretim eğitimleri planlandı.Bu cam workshop alanlarının elektrik enerjisi akarsu kıyısına
yerleştirilen iki basit su değirmeni ile sağlandı.
Köy için bir telefon aplikasyonu geliştirildi. Bu aplikasyonda köyün içindeki yeni gelişmeler, iklim analizleri. verimlilik,köy içi
sistemlerin koordinasyonu gibi konularda bilgi sahibi olunabiliyor. Konutlarda Çanakkale çan taşı ve ahşap kullanıldı.Konutların
mimari uslubu yine Çanakkale’nin eski cumbalı taş evlerinden esinlenerek tasarlandı.Konutların yanı sıra köy içinde podima taşı
kayrak taşı bergama taşı gibi yerel taş malzemeler kullanıldı. Bu malzemeler bölgedeki terkedilmiş köy evlerinden ve çevre
madenlerden sağlandı. Köy içindeki sokak aydınlatmalarında hem rüzgar hem güneş enerjisini kullanabilen aydınlatma elemanları
yerleştirildi. Çanakkalenin rüzgarlı bir bölge olması da bu açıdan katkı sağlamaktadır. Konutlarda yağmur suyunun drenajı ve
toplanması konusunda bir sistem eklendi. Burada suyun belli havzalarda toplanması ve bir yeraltı konteynerına aktarılması
sağlanıyor.
Kültürel alanımızla ilişkili olan dinlenme alanı seyir terası ile bağlantılı durumdadır. Bu alanlarda da yerel taşlar ve ahşap kullanıldı.
Restore edilen Atatürk evi Atatürk müzesine çevrilip, yakın çevresine de kültürel meydan ve tabya müze eklendi. Tabya konsepti
kültürel alana modernize edilerek kazandırıldı. Kültürel alanın üst kotunda geçici konaklama birimleri olan bungalow oteller
konumlandı. Büyük ağaç gövdelerine yerleştirdiğimiz konaklama birimleriyle misafirler için yeşil dokuya en az zararı vererek inşa
sürecinin tamamlanması hedeflendi. Rekreatif alanda yeme-içme birimi, balıkçılık faaliyetleri için alanlar ve enerji üretmeye katkı
sağlayan bisiklet parkurları oluşturuldu. Sürücünün pedal hareketleriyle üretilen enerjinin rekreatif alan aydınlatmasında
kullanması düşünüldü. Destek işçi konutları 2.el gemi konteynerlarından hazırlandı. Bilinen konteyner yerleşimlerinin aksine işçiler
için küçük bahçeler ve özel alanlar da eklendi.
Terkedilmiş fabrika, atık geri dönüşüm tesisi olarak kullanıldı. Çevre köylerdeki atıkların toplanıp Agoraköy’e getirilmesiyle daha
büyük çaplı geri dönüşüm hareketi hedeflendi. Tüm taşıma işlemlerinin de elektrikli çöp araçlarıyla yapılması düşünüldü.
Fabrikanın güney cephelerinde kullanılan fotobiyo reaktor tüpleri ile alglerin fotosentezi üzerinden tesisin gerekli enerjisi sağlandı.
Köyün ekonomi temelini oluşturan tarım alanı için de akıllı sulama sistemi waterbee sitemi kullanıldı. Bu yöntemle geleneksel
sulama yöntemlerine kıyasla %40 tasarruf sağlandı.

AH2OZ

Özge Aktürk (Ekip Başı)
Maltepe Üni. / Maltepe Univ.
Mimarlık / Architecture

In the life scenario of 300 people in the village, certain economic activities and lifestyles were designed for the users. While 225
people live in the village based on the life scenario, 75 people live periodically as seasonal support workers. 25 families do good
agriculture with business, 10 families with greenhouses, 40 families with 200 m2 agricultural areas. In the greenhouse area beside the
main road; A contribution was made to the village economy by the fact that visitors from outside, as well as families who earn their
living in greenhouses, could participate in agricultural activities and collect and buy their own products. Motor vehicles are not allowed
to be used in Agoraköy, so the vehicles can be left in the solar-powered parking areas at the entrance, and they can be entered by
pedestrians or rented electric vehicles.
The agora, where the sales units are located, is located in the village center. During the design process of this place, the city elements
of Çanakkale from the Byzantine period were used. Agora was modernized and turned into a village square. In this area, there are
food and beverage units as well as commercial venues where products unique to the region are sold. We have created flexible units
that are easy to install with a bamboo sunshade panel created on a simple geometry knitted with sandstone, which is abundant in the
region. Modules may differ according to different functions. In the forest that is passed through a wooden bridge; Walk and workshop
areas were considered. Agriculture-focused social production trainings were planned in these workshop areas. The electrical energy
of these glass workshop areas was provided by two simple water mills placed on the banks of the stream.

Ahmet Yasin Sever
Maltepe Üni. / Maltepe Univ.
Mimarlık / Architecture

Özge Yorgancı
Maltepe Üni. / Maltepe Univ.
Mimarlık / Architecture

A telephone application has been developed for the village. With this application, you can get information about new developments in
the village, climate analysis, efficiency, coordination of in-village systems. Çanakkale bell stone and wood were used in the
residences. The architectural style of the houses was also inspired by the old stone houses with bay windows of Çanakkale. In
addition to the houses, local stone materials such as podima stone slate stone bergama stone were used in the village. These
materials were sourced from abandoned village houses and surrounding mines in the area. Lighting elements that can use both wind
and solar energy were installed in street lighting in the village. The fact that Çanakkale is a windy region also contributes to this. A
system for the drainage and collection of rainwater in residences has been added, allowing water to be collected in certain basins and
transferred to an underground container.
The recreation area, which is associated with the cultural area, is in connection with the viewing terrace. Local stones and wood were
also used in these areas. The restored Atatürk house was turned into an Atatürk museum and a cultural square and a bastion
museum was added to its immediate surroundings. The bastion concept has been modernized and brought to the cultural field. The
bungalow hotels, which are temporary accommodation units, are located at the upper elevation of the cultural area. With the
accommodation units we have placed on large tree trunks, it is aimed to complete the construction process with the least damage to
the green texture for the guests.
A catering unit, areas for fishing activities and bicycle tracks contributing to energy generation were created in the recreational area. It
was intended to use the energy generated by the driver's pedal movements in the lighting of the recreational area. Support worker
residences were prepared from second hand ship containers. In contrast to the known container settlements, small gardens and
special areas for workers were also added.
The abandoned factory was used as a waste recycling facility. By collecting the wastes from the surrounding villages and bringing
them to Agoraköy, a larger recycling movement was aimed. All transportation operations were thought to be done with electric
garbage vehicles. With the photobioreactor tubes used on the southern facade of the factory, the necessary energy of the facility was
provided through the photosynthesis of algae. The smart irrigation system waterbee system was used for the agricultural
area, which constitutes the economy base of the village. With this method, 40% savings were achieved compared to
traditional irrigation methods.
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AT963

İnsan merkezli olmayan çevre, çok katmanlı yapısı itibariyle çoğu zaman öngörülemeyen karşılaşmalar ve potansiyeller
barındırır. Söz konusu işleyişin içinde doğa, kendini yenileyen, onaran, zenginleştiren yetilere sahiptir. Ege Bölgesi’nde
yer alan ekolojik köy yerleşkesi kurgulanırken, doğadaki bu işleyişin barındırdığı potansiyeller aranmıştır. Yerleşkenin
planlamasındaki temel ilke, Ege Bölgesi’nin fiziksel çevre şartlarıyla uyumlu bir yaşam alanı oluşturmaktır. Bu uyumun,
hem yapım hem de kullanım aşamalarında harcanacak ekonomik ve ekolojik giderleri azaltırken yaşamsal konforu
artıracağı öngörülmektedir. Bu çerçevede yapılı form, topografyayla bütünleşen bir yerleşim örüntüsü oluşturma
hedefiyle şekillenirken, orman ve nehir gibi doğal çevre unsurlarıyla karşılıklı ilişkilerin sürekliliğine önem verilmiştir.
Geliştirilen işlevsel kurgu doğrultusunda yapılar, değişen ihtiyaçları cevap verebilecek esnek mekân anlayışıyla,
çoğunlukla birden fazla işleve sahip hacimler olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla kamusal mekânlar, farklı gündelik
eylemler ve tarım, zanaat, kreatif uğraşlar gibi üretken faaliyetlerini tetikleyebilecek ortak zeminler olarak
düşünülmüştür. Söz konusu anlayış, kaynakların, araçların ve aletlerin “az yeterlidir” öğretisi doğrultusunda ortak
kullanımını teşvik eden bir yaşam kültürünün yansıması olacaktır. Böyle bir sosyo-ekonomik çevrenin kamusal ilişkileri
güçlendireceği, ihtiyaç dışı tüketimi ve köy ekonomisinde dışa bağımlılığı azaltacağı düşünülmüştür. Yıl boyunca
düzenlenmesi öngörülen üretim bazlı faaliyetler, toplantılar, çalıştaylar ve kamusal etkinliklerin, sürdürülebilir köy
organizasyonuna katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Yerleşim kurgusundaki köye özgü çeşitlenme, gündelik yaşama zenginlik katan meydanlara ve karşılaşma alanlarına
imkân tanımaktadır. Yeşil doku da bu boşluklar aracılığıyla barınma birimleriyle ilişki kurmaktadır. Aynı “eko-morfolojik”
anlayış yerleşim planı ve temel mekân organizasyon prensipleriyle birlikte yapı ölçeğinde de devam ettirilmiş; yapılarda
iklim pozitif malzemeler tercih edilmiş ve yapı kabuğu boşlukları Ege Bölgesi’nde serinletici etkisi olan imbat rüzgârını
alacak şekilde tasarlanmıştır. Yapıların çevre koşullarına uyum sağlayarak az enerji tüketmesi; aynı zamanda
kullandıkları enerjiyi temiz kaynaklardan sağlaması planlanmıştır. Barınma birimlerinde değişen insan ihtiyaçlarına
uyum sağlayacak şekilde dönüşen, genişleyen, çeşitlenen bir modüler strüktür sistemi tasarlanmıştır. Bu çerçevede
sistem, zamanla kişiselleşecek ihtiyaçlar doğrultusunda konutların -sıfırdan yapılmasına gerek kalmadan- asgari enerji
tüketimiyle dönüşmesine imkân sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. Tasarım kararları her ölçekte, doğal ve sosyal
kaynakları verimli ve dengeli bir şekilde kullanan, üretken ve kendine yeten bir sosyo-ekonomik sistemle birlikte
sürdürülebilir bir çevrenin oluşmasına katkı sağlamaktadır.

The non-human-centered environment contains unpredictable encounters and potentials due to its multi-layered nature. In
this kind of system, nature has abilities that rejuvenate, repair and enrich itself. The potentials of this system were sought
while developing the design approach for an ecological village located in the Aegean Region of Western Turkey. The basic
principle in the planning process was to create a habitat compatible with the environmental conditions of the region. It is
predicted that this harmony will decrease the economic and ecological expenses in both the construction and usage
phases, while increasing the overall living conditions. In this framework, the built form is shaped in accordance with the
topography, and the continuity of mutual relations with the forest and the river are emphasized.
Burak Çıkırıkçı (Ekip Başı)
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. /
Mimar Sinan Fine Arts Univ.
Mimari Tasarım Sorunları /
Architectural Design Issues

Hasan Murad Adalı
İstanbul Teknik Üni. /
Istanbul Technical Univ.
Mimari Tasarım /
Architectural Design

Structures in the settlement are mostly considered as volumes with more than one function, with a flexible layout that can
meet changing needs. For this purpose, public spaces are considered as common grounds which can trigger variety of
actions and productive processes such as agriculture, craftsmanship and creative activities. In accordance with that,
common use of vehicles and functional elements would be an expected result of a living culture starts to shape around
“less is sufficient” doctrine. It is aimed that such concentrated socio-economic environment to strengthen public relations
and reduce the excessive consumption as well as the economic dependency to the outside of settlement. The planned
public gatherings and events that are spread throughout the year contribute to the organization of sustainable eco-village.
Going back to the physical environment; the unique diversification in the settlement form provides a template for squares
and encounter areas that add vivacity to daily life. It also enables natural landscape elements to blend in with the
accommodation units through these areas. This “eco-morpholoical” understanding continues at every scale; from the
settlement layout to the basic spatial configurations, building facade arrangements or to the materials carrying climate
positive values. The modular structural system design in the housing units has an ability to transform, expand and diversify
according to the changing human needs. This sysyem allows the houses to be transformed and personalized with
minimum energy consumption without the need to be built from scratch. All these elements, along with a self sufficent
socio-economic structure which uses natural and social resources in a productive but a balanced and efficient way, help to
build a sustainable environment.
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MOBIUS Köyü
MOBIUS Village
Mobius Köyü, ismini ‘Elementin, kendini farklı eksenlerde devam ettirerek diğer elementleri bir bütün içinde
oluşturmasından alır. Köyün tasarımı, işlevi, stratejileri ve ekonomisi döngüsellikle kurgulanmıştır.
Köy yerleşkesini şekillendiren ilk nokta; fabrikadan Atatürk’ün evine uzanan bir kıyı aksıdır. Bu aksa direkt olarak
ulaşım kara yolunun karşı tarafına uzanan ekolojik köprü ve akıllı elektrikli otonom Mobit ile sağlanır. Kıyı kenar
çizgisinden itibaren ilk 50 metre insan odaklı, sosyal ve kültürel faaliyetlere ayrılmış olup, ikinci 50 metre ve devamı
okul, sağlık merkezi, çocuk parkları ve konut alanlarına bırakılmıştır.

Mobius village means that the element maintains itself in different axes and forms the other elements in a whole. The
design, function, strategies and economy of the village are constructed in a circular manner.

Mine Dilmaç (Ekip Başı)
Çankaya Üni. / Çankaya Univ.
Mimarlık / Architecture

Projede sürdürülebilir ve entegre toplu taşım sistemlerine önem vermiş; bu doğrultuda şehirden gelen hafif raylı sistem,
nehirden komşu köylere bağlanan su taşımacılığı ve bu ikisi arasında da hem bisiklet hem de elektrikli otonom ulaşım
aracı olan Mobit güzergahı kurgulanmıştır. Bunun yanında köydeki atıklar yeraltından pnömatik sistemle
toplanmaktadır.
Döngüsel kurgunun kalbini terkedilmiş fabrika olarak belirlenmiştir. Hikayesinde terkedilmiş olan fabrikanın öyküsü artık
köyü yeniden kuran bir işleve dönüşmüştür. Fabrika köyün kurucu rolünü, yanında bulunan akuaponik sera ile
üstlenmektedir. Yerleşkenin bütün kurulumu 3D baskı ile sağlanmış olup, kendi kendine yeten bir sistem kurgusu için
3D baskının ana maddelerinden biri olabilen pirincin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

AC7DS

The first point shaping the village campus; it is a shore axis extending from the factory to Atatürk's house. Direct
transportation to this axis is provided by the ecological bridge that stretches across the road and the smart electric
autonomous Mobit. The first 50 meters from the shorline is reserved for human-oriented, social and cultural activities, and
the second 50 meters and more are left to the school, health center, playgrounds and residential areas.
Sustainable and integrated public transportation systems have significant importance in the Project. In this direction, the
light rail system coming from the city, water transportation connecting to neighboring villages from the river and the Mobit
route, which is both a bicycle and an electric autonomous transportation vehicle, were designed between these two.
Besides, the wastes are collected from underground by pneumatic system in the village.

Duygu Savur
Çankaya Üni. / Çankaya Univ.
Mimarlık / Architecture

The heart of the circular manner has been identified as the disused factory. The disused factory has now turned into a
function that rebuilds the village. The factory takes on the role of the founder of the village with the aquaponic greenhouse
next to it. The entire set-up of the campus was provided by 3D printing, and it was aimed to grow rice, which can be one
of the main items of 3D printing for a self-sufficient system setup.

Fabrika; pirinç işleme, 3D baskı ve geri dönüşüm atölyesi olarak işlevlendirilmiştir. Fabrikanın karayoluna yakın
bölümünde atık toplama siloları yer almakta ve burada pnömatik sistemle toplanan atıklar, en yakın atık dönüşüm
tesisine gönderilmektedir.

Factory; It has been functionalized as a rice processing, 3D printing and recycling workshop. There are waste collection
silos in the part of the factory close to the highway, where the wastes collected by the pneumatic system are sent to the
waste recycling facility.

Meydandan çıkacak atıkların geri dönüşüm otomatlarına atılarak, müze, Mobit ve bisiklet için kupon sağlayabileceğini
düşünülmüştür ve burada toplanan atıkları geri dönüşüm sanatı olarak değerlendirilmesi planlanmıştır.

It is thought that the wastes can be converted into coupons in the recycle vending machine, which used in museum,
Mobits or bikes. Also, collected wastes are considered as art of recycling.

Nehrin bir kısmı akuaponik sistem için ayrılmış ve pirinç yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Akuaponik sistemle kısa
sürede verimli pirinç elde edilmekte ve fabrikaya işlenmek üzere gönderilmektedir.

Berkay Akyüz
Çankaya Üni. / Çankaya Univ.
Mimarlık / Architecture

Mobius köyünde, her birinde en fazla 5 kişinin yaşayabileceği 63 birim tasarlanmıştır. Nüfusun artabileceği göz önünde
bulundurularak yerleşik alan makroformu gelişmeye açık bırakılmıştır. Evlerin inşası, sürdürülebilir bir teknik olan 3D
basım yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Evlerin kuzey, güney cephelerinde çift cidarlı olarak yeşil cephe uygulaması
tasarladı. Yağmur suyu ile beslenen cepheler, yapıya yük getirmeden enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı sağlarken, gürültü
kirliliğini de minimuma düşürmektedir.
Evlerde esnek plan düzeni ile iç mekân kalitesinin maksimum düzeye çıkarılması hedeflenmiştir. Bununla birlikte,
sürdürülebilir doğal yaşama olanak sağlayabilecek sera fonksiyonu, her evin altında konumlandırılmıştır.

Part of the river is set aside for the aquaponic system and is designed to grow rice. With the aquaponic system, rice is
obtained in a short time and sent to the factory for processing for obtaining building material. In the village of Mobius, 63
units, each of which can accommodate a maximum of 5 people, have been designed. Considering that the population
may increase, the macroform of the settled area has been left facade open to development.
The construction of the houses is carried out by 3D printing method, which is a sustainable technique. He designed a
double-skinned green facade application on the north and south facades of the houses. Facades fed by rainwater provide
energy saving and thermal insulation without burdening the building, while minimizing noise pollution.

Kazım Berkay Çakır
Çankaya Üni. / Çankaya Univ.
Şehir ve Bölge Planlama / Urban and Regional
Plannig

Atatürk’ün konaklamış olduğu harabe ev restore edilerek müze olarak faaliyete geçirilmiştir. Bu müze evin yeniden
kullanılmaya başlanması ile köyün tarihsel değerinin artması hedeflenmiştir. Evin harabe kısmı modern bir yaklaşımla
restore edip geri dönüşüm müzesi olarak, sağlam kalan kısım ise Atatürk’ün eşyaları sergilendiği mekanlar olarak
faaliyete geçirilmiştir.

It is aimed to maximize the indoor quality of the houses with the flexible plan layout. In addition, the greenhouse function,
which can enable sustainable natural life, is positioned under each house.
Atatürk’s house was restored and activated as a museum. With the re-use of this museum house, it is aimed to increase
the historical value of the village. The ruined part of the house was restored with a modern approach and became a
recycling museum, while the remaining part was put into operation as the places where Atatürk's belongings were
exhibited.

Selin Gökçe
Orta Doğu Teknik Üni. / Middle East Technical Univ.
Çevre Mühendisliği / Environmental Engineering

17

ÇEDBİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FİKİR YARIŞMASI -2020

A
C
7
D
S

18

ÇEDBİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FİKİR YARIŞMASI -2020

A
C
7
D
S

19

ÇEDBİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FİKİR YARIŞMASI -2020

A
C
7
D
S

20

Ekolojik Termal Köy
Ecological Thermal Village

Türkiye’de çokça bulunan termal enerji potansiyelinin, sürdürülebilir olarak değerlendirilmesi için, ekolojik köy Aydın,
Germencik’ te düşünülmüştür. Jeotermal enerjinin, doğru bir şekilde işlenerek temiz, yenilenebilir bir enerji ve termal su
kaynağı oluşturuldu. Jeotermal enerji ile beraber bölgenin var olan potansiyelleri de değerlendirilerek, köylü için hem
doğa dostu ve sürdürülebilir bir hayat, hem de ek gelir kaynakları tasarlandı. Nehir kenarına ‘üretim, eğitim ve turizm &
pazarlama aksı olan erişilebilir bir yol tasarlandı. Bu yol üretim kısmında zeytinyağı fabrikası, nehirden su arıtma ve
elektrik üretim yerlerini; eğitim kısmında okul ve çok amaçlı atölyeleri; turizm kısmında ise Atatürk Müzesi, yarı açık
termal havuz ve köy pazarını içermektedir. Turizm alanındaki amaç, köylü ve köy dışından gelen halkı etkileşime sokup
köyün ekonomik döngüsüne katkı sağlanmasıdır. Nehir kenarına tasarlanan bu yaya yolu, köylünün ve köye gelen
misafirlerin kaynaştığı, sosyalleşme ihtiyaçlarının karşılandığı kamusal bir sosyal alandır.
Eğitim bölgesine tasarlanan esnek kullanımlı atölyeler de; özellikle kadınların çeşitli üretimler yaptığı, tarım ve
hayvancılık hakkında eğitimlerin verildiği çok amaçlı ve değişken mekanlardır. Ayrıca köy kenarında bulunan ana yolun
kenarına bir pazar alanı yerleştirildi. Burada köyde üretilen el işi ürünler ve organik yiyecekler satılıyor ve yoldan
geçenler köye girmelerine gerek kalmadan buradan alıp yolarına devam edebiliyorlar. Diğer bir yandan, köye eğitim
almaya gelen veya sadece köy hayatını tatmak isteyenler için ormanlık alanın içine konulan ahşap yerel malzemelerle
tasarlanmış bungalovlar bulunmaktadır. Burada konaklayanlar gün içinde köprü ile karşı kıyıya geçip eğitimlerini alıp
çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

İsrafil Taşlıbeyaz (Ekip Başı)
İstanbul Teknik Üni. /
Istanbul Technical Univ.
Mimarlık /
Architecture

Köyün enerjisi, sürdürülebilir birkaç çeşit enerji kaynağından sağlanır. Bu kaynaklar, köyün ucuna yerleştirilen biyogaz
tesisi, nehre kurulan Arşimet burgusu ve çatılara yerleştirilen güneş panelleridir. Köyün su ihtiyacı, nehirden arıtılarak
ve yağmur suları ve pis suların arıtılmasıyla depolanan sular ile karşılanır. Köydeki yapıların ısısı, jeotermal sıcak su
kaynağından ve biyogaz tesisinden sağlanır. Köydeki konutlar için ekolojik yerel malzemeler ile tasarlanmış detaylar
olmakla birlikte, mimarsız mimarlık yapılması uygun görülmüştür.
Kendi ihtiyaçlarına göre evlerini tasarlayan köylüler, tasarlanan detaylar ışığında evlerini yaptırırlar. Köylünün ekonomik
kalkınması zaten Aydın’da var olan tarım, hayvancılık ve turizme ilaveten köylülere ek gelir sağlayacak yeni gelir
kaynakları oluşturulurken, tarım; dikey seralar, solucan çiftlikleri ve akıllı tarlalar ile, geliştirildi. Köye tasarlanan çarşı
pazarlar, canlanan turizm ile işlerlik kazandı ve köylüye ek gelir kaynakları elde edildi. Ayrıca köylüler beli bir eğitimden
geçip sertifika aldıktan sonra köye gelenlere eğitim de verebilmektedir.

TİG00

There is a large amount of thermal energy sources in Turkey. For the utilization of these potentials, an ecological village
has been considered in Aydın, Germencik. A clean, renewable energy and thermal water source was created by
processing geothermal energy correctly. In addition to geothermal energy, the existing potentials of the region were also
evaluated, and both an environmentally friendly and sustainable life and additional income sources were designed for the
villagers. An accessible road has been designed to the riverside, with a production, education and tourism & marketing
axis. This road is in the production part; olive oil factory, river water purification and electricity production sites, in the
education section; schools and multi-purpose workshops, in the tourism part; It includes the Atatürk Museum, a semi-open
thermal pool and the village market. The aim in the field of tourism is to interact with the villagers and the people coming
from outside the village and contribute to the economic cycle of the village. This pedestrian road designed by the
river is a public social area where the villagers and the guests coming to the village mingle and socializing needs are met.
Flexible use workshops designed in the education zone; They are especially multi-purpose and variable places where
women make various productions and trainings on agriculture and animal husbandry are given. In addition, a market area
was placed on the side of the main road on the village side. Here, handcrafted products and organic food produced in the
village are sold, and passers-by can buy from here and continue on their way without having to enter the village. On the
other hand, there are bungalows designed with wooden local materials placed in the forest area for those who come to
the village for education or just want to taste village life. Those who stay here go to the opposite shore by the bridge
during the day, receive their education and meet their various needs.
The energy of the village is provided by several types of sustainable energy sources. These resources are the biogas
plant located at the end of the village, the Archimedes' screw in the river, and solar panels placed on the roofs. The water
requirement of the village is met by the water that is purified from the river and stored by the treatment of rainwater and
gray water. The heat of the buildings in the village is provided by the geothermal hot water source and biogas plant.
Although there are details designed with ecological local materials for the houses in the village, it has been deemed
appropriate to build architecture without architecture.

Göksü Eda Yılmaz
İstanbul Teknik Üni. /
Istanbul Technical Univ.
Mimarlık /
Architecture

Villagers who design their houses according to their own needs build their houses in the light of the details designed. In
addition to the economic development of the villagers, agriculture, animal husbandry and tourism already existing in
Aydın, new sources of income were created to provide additional income to the villagers. Agriculture was developed with
vertical greenhouses, worm farms and smart fields. The bazaars designed for the village became operational with the
revived tourism and additional income sources were obtained for the villagers. In addition, villagers can provide training to
those who come to the village after receiving a certain training and certification.
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AİSBK
GENEL TASARIM KARARLARI

GENERAL DESIGN DECISIONS

Köy, doğadan esinlenerek oluşan, organik yapılanmaya sahip kendi öz kimliği olan kent parçasıdır.

The village is a part of the city that is inspired by nature and has an organic structure and has its own identity.

Karadeniz köy oluşumunda dini yapılar en yüksek noktada bulunur ve diğer yapılar damarlanarak topografyayı takip
eden sokaklara yerleşir. Köy kimliğinin oluşumunda en önemli etken sokak oluşumlarıdır. Bundan dolayı tasarımda
topografya ile ilişkili, sadece o bölgeye ait olabilen kamusal alanlar ve sokaklar oluşturulmak hedeflenmiştir.
Topografyayı takip eden oturumlar sayesinde sürdürülebilir arazi yerleşimi de hedeflenmiştir. Arazinin batısında
karayolu bulunmaktadır ve arazi kuzey yönünde yükselmektedir. Merkez tanımlı morfoloji yerine merkez oluşturan
kamusal sokak anlayışı ile arazinin en yüksek noktası belirlenmiş, daha sonra bu tepe nokta en alt kot ile bağlantısı
sağlanarak kamusal sokak oluşturulmuştur. Bu sayede köy ölçeğinde sürdürülebilir bir model öngörülmüştür. Kamusal
sokak köyün her yerinden yürünebilecek mesafede konumlanmıştır. Bu kamusal sokakta insanların birbiriyle
kaynaşabileceği özel günlerde (taziye, davet, sergi, kutlama vs.) buluşabileceği bir meydan tasarlanmıştır. Bu
meydanın etrafında ticari birimler bulunmaktadır. Aynı zamanda bu sokak üzerinde kültür aksı diye nitelendirdiğimiz
insanların çevreyi algılayabileceği, birlikte vakit geçireceği bir promenade tasarlanmıştır. Bu sokak üzerinde okul ve
kreş de bulunmaktadır. Bu promenade nehir kenarında ki rekreasyon alanı ve köprüye bağlanmaktadır. Tüm bunlar
sayesinde sokak sürekliliği sağlanmış sosyal ilişkiler güçlenmiştir. Daha sonra proje alanındaki diğer odak noktalarına
(köprü, fabrika, harabe ev, iskele) ulaşım sağlanmaya çalışılarak kamusal sokakla kesişen ana ulaşım aksı
oluşturulmuştur. Araç yolları bu sayede arazinin iç kısmında çözülerek araç trafiği minimum düzeye inmiş ve karbon
salınımının az olması hedeflenmiştir.

In the Black Sea village formation, religious buildings are located at the highest point and other structures are settled in
the streets following the topography by veining. The most important factor in the formation of the village identity is the
street formations. Therefore, it is aimed to create public spaces and streets that can only belong to that region, related to
the topography in the design. Sustainable land settlement was also targeted thanks to the sessions following the
topography. There is a road to the west of the land and the land rises in the north direction. The highest point of the land
was determined with the understanding of the public street that forms the center instead of the center-defined
morphology, and then the public street was created by connecting this peak with the lowest level. In this way, a
sustainable model at the village scale is envisaged. The public street is located within walking distance from all parts of
the village. A square has been designed in this public street where people can meet on special occasions (condolences,
invitations, exhibitions, celebrations etc.) There are commercial units around this square. At the same time, a promenade
has been designed on this street where the people we call the cultural axis can perceive the environment and spend time
together. There is also a school and a kindergarten on this street. This promenade is connected to the recreation area by
the river and the bridge. Thanks to all these, the continuity of the street has been ensured and social relations have been
strengthened. Later, by trying to provide access to other focal points in the project area (bridge, factory, ruin house, pier),
the main transportation axis that intersects with the public street was created. Thanks to this, vehicle roads dissolved in
the inner part of the land, minimizing vehicle traffic and low carbon emissions.

Alperen İstek (Ekip Başı)
Maltepe Üni. /
Maltepe Univ.
Mimarlık /
Architecture

İnsan ilişkilerinin zayıflamasındaki en önemli sebeplerinden birisi de araçlardır. Özellikle araçların yapılara direkt
bağlantısını sağlayan projeler insanlar arasında karşılaşma olasılığını çok düşürmektedir. Bu sebeple çarşı meydan
kurgusu ve insanların köşeyi dönünce karşılaşacağı, çocukların oyun oynayabileceği meydancıklar oluşturmak
hedeflenmiştir. Bu sayede aitlik hissinin oluşması. Komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi ve o bölgede yaşayan tüm
insanların neredeyse birbirini tanıyacağı ve etkileşim sağlayacakları fiziksel bölgeler oluşturulmuştur. Köyde yaya ve
bisiklet sürekliliği önem taşımaktadır. Bundan dolayı araç yolları konut alanları dışarısında devam etmektedir. Bu
sayede topografyayı takip eden sokaklar oluşmaktadır. Bu sokaklara acil durum haricinde erişim engellenmiş. Etkileşim
alanına dönüştürülmüştür.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TASARIM KARARLARI
1-) Biyoenerji: Fabrika üretilen ahşapların atıkları yakılarak elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede fabrikanın enerji
İhtiyacı karşılanmaktadır. Aynı zamanda fazla enerji depolanarak ya da anlaşma sağlanarak köy dışı yerlere satılması
hedeflenmiştir
2-) Jeotermal enerji: Evlerin ısınmasında kullanmaya hedeflediğimiz enerjidir. Bu sayede sıcak su üretimi herhangi bir
maliyet gerektirmeden gerçekleşmiştir.
3-) Güneş panelleri: Güneşten gelen enerji ile elektrik üreten ve bu sayede evin ihtiyacı olan enerjiyi üreten
sistemlerdir. Bir evin günlük ortalama enerji ihtiyacı hesaplanarak gerekli sayıda panel kullanılmıştır. Fazla enerji
depolanarak satılmakta ve bu sayede ekonomiye katkı sağlanmaktadır.
4-) Geniş yapraklı ağaç kullanımı: Geniş yapraklı ağaçlar kışın yapraklarını döken ağaçlardır. Konut bölgelerinde
geniş yapraklı ağaçlar kullanılarak kışın evin güneş alması. Yazın gölge sağlaması amaçlanmış. Karadeniz’in sıcak ve
soğuğu için çözüm üretilmiştir.
5-) Güneşten enerji üreten sensörlü sokak lambaları: Güneş panelleriyle topladığı enerjiden ihtiyacı olan elektrik
enerjisini üreten sokak lambaları tasarlanmıştır. Bu sokak lambaları sensörlü olup gereksiz enerji israfını da
önlemektedir

One of the most important reasons for the weakening of human relations is tools. Especially projects that provide direct
connection of vehicles to structures reduce the possibility of encountering between people very much. For this reason, it is
aimed to create arcade square setup and squares where people will meet around the corner and children can play. In this
way, a sense of belonging is formed. Physical areas have been established where neighborly relations will strengthen and
all people living in that area will almost get to know each other and interact. Pedestrian and bicycle continuity is important
in the village. Therefore, vehicle roads continue outside the residential areas. In this way, streets following the topography
are formed. Access to these streets is blocked except in an emergency. It has been transformed into an interaction space.

Sırrı Berkay Kara
Maltepe Üni. /
Maltepe Univ.
Mimarlık /
Architecture

SUSTAINABILITY DESIGN DECISIONS
1-) Bioenergy: It is aimed to obtain the wood produced in the factory by burning the waste. In this way, the energy needs
of the factory are met. At the same time, it is aimed to store excess energy or to sell it to places outside the village by
making an agreement.
2-) Geothermal energy: It is the energy we aim to use in heating our homes. In this way, hot water production took place
without any cost.
3-) Solar panels: These are the systems that produce electricity with the energy from the sun and thus produce the
energy needed by the house. By calculating the average daily energy need of a house, the required number of panels
were used. Excess energy is stored and sold, thus contributing to the economy.
4-) Use of broad-leaved trees: Broad-leaved trees are trees that shed their leaves in winter. Sun exposure to the house
in winter using broad-leaved trees in residential areas. It was intended to provide shade in the summer. A solution has
been produced for the hot and cold of the Black Sea.
5-) Street lights with sensors that produce energy from the sun: Street lights that produce the electrical energy they
need from the energy they collect with solar panels are designed. These street lights have sensors and also prevent
unnecessary energy waste.
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