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Bir tasarım sadece enerji verimliliği optimizasyonu bakımından değil aynı zamanda kamusallık ve
uzun vadede kullanımı bakımından da sürdürülebilirlik kategorisinde değerlendirilmelidir. Yaratılan
kamusal potansiyel kullanıcılarda bir sahiplenme güdüsü oluşturabilirse ancak sürdürülebilirlik
amacına erişmiş olur ve ileriye taşınır. Bu kamusallık tasarımın geçirgenliği ve erişilebilirliğiyle doğru
orantılıdır.Tasarım dayatılmış yapay bir unsur olmaktan çıkıp çevresiyle uyum içinde olduğu sürece
mutualist bir döngü sağlamak mümkündür. Bu karşılıklı fayda binanın sürdürülebilirlik karakterini
besler. Bu bağlamda proje alanı ercıyes unıversıtesı ıcerısınde teknolojı uretım merkezının hemen
yanındakı alanda konumlanmaktadır.Bu alan ana arterın uzerınde bulunması ve yan arterlere baglı
olması sebebı ıle yaya ve tasıt ulasımını rahat bır sekılde saglarken merkezı bır konumda olması
atolyeye tum fakultelerın cok rahat bır sekılde ulasmasına olanak saglamaktadır.Tasarıma baslarken
olusturulacak atolyenın kamusal bır alan ıcerısınde varolması cevredekı yesıl dokuyu kendıne katarak
sureklılıgı saglaması, tum kullanıcıların hıcbır engelle karsılasmadan ulasabılmesı ve yasayan bır
mekan olusmasını saglamak amaclandı.Öncelıkle atolyeler moduler bır bırım olarak ele alındı.Bunların
farklı sekıllerde bıcımlenısı ıle mekanlar olusturuldu.Kütle hareketinde güneş açısı ve tüm birimlerin
farklı oranlarda doğal ışıktan faydalanması, hakim rüzgar yönü, meydanın korunaklı olması dıkkate
alındı.Moduller yerden yukseltılerek alt katta gecırgen bır bosluk olusması saglandı.Projenın karasal
ıklıme uyum saglayabılmesı ve alt kattakı boslugun yasayabılmesı ıcın ıcerıdekı ısının korunumunu
saglayacak bır ust kabuk olusturuldu. İçinde geçirgenlikleri barındıran kabuga egım verılerek kıs
kosullarına uyum saglayabılmesı ve yağmur sularının toplanıp filtrelenerek kirlilik derecesine göre
depolanıp yapı ıcerısınde ve sulama amaclık kullanılması saglandı.Kabugun egımlı guney cephesıne
yerlestırılen gunes panallerı ıle olusturulacak enerjını yapı ıcınde kullanımı saglandı.Panellerın hemen
altında olusturulan catıdakı yarıklar ıle gun ısıgının mekanlara dagılması ve gunesten maksımum
kazanc saglandı.Ust katta atolyeler konumlanırken, zemın katta olsuan kamusal boslukta kutuphane
semıner salonu ve sergı alanları kafeteryaya yer verıldı.
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