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TEKNİK TASARIM
Tasarımın nasıl depreme dayanıklı bir bina olması gerektiği hususunda;
binanın ağırlığını çok arttırmadan ve binanın rijitliğini veya sünekliğini
doğru orana getirmek için çeşitli elemanlar kullandık. Bunlardan ilki olan
eğik elemanlar yatay yüklere karşı çerçeveyi korumak için yapıldı.
Kolon ve kirişlerle farklı açılar yaparak çapraz şeklinde kullanıldı.

Yaptığımız tasarım; İstanbul 4.Levent bölgesinde
yer alıp iş merkezi özelliğindedir. Kat sayısı 29
olarak belirlenmiş olup tasarımın geniş taban ve
çatıya nazaran dar bir gövdeye sahip olması görsel
olarak bir kum saati modelini andırmaktadır.

BÖLGENİN JEOLOJİK YAPISI
Deprem riskinin oldukça yüksek olduğu
bölgemizde yaptığımız tasarımın o bölgenin
jeolojik yapısına tamamen ilişkili olduğu bir gerçektir.

TASARIMIN ÇEVRE İLE ETKİLEŞİMİ
Tasarımın dış cephesinde cam kullanılması özellikle de
binanın alt yarısındaki cam cephenin açısal durumundan
dolayı gün ışığı kullanımını artırmış olup enerji tasarrufu
kapsamında çevreci bakış açımızla oldukça uyuşmaktadır
Günümüzün belki de en fazla üzerine düşülmesi
gereken ilkesi geleceği tüketmeden yaşam kalitesini
sağlamaktır. Bu nedenle tasarımımızda sürdürülebilir
kalkınma görüşünün bir temsili olarak yeşil bina
standartlarını esas alan, bu konuda platin LEED
sertifikasını hedeflediğimiz bir renovasyon çalışması
ortaya koyduk. Bina çatısında ise yeşil çatı kullanarak
ilave donanım olmaksızın binanın enerji performansını,
hava kalitesini, kent ekolojisini ve yüksek katlardaki
ısınma sorununu iyileştirebileceğimize bu sayede
ekonomik kalkınmaya yardımcı olabileceğimize
inanıyoruz.

KATLARA GÖRE KİRA BEDELLERİ

Bir diğer eleman ise deprem dayanıklılığı konusunda güven veren
çekirdek elemandır. Binamızın kat sayısı, tasarımı ve deprem risklerini göz
önüne alırsak eğik elemanlaryetersiz kalabiliyordu. Bu sebepten dolayı
rigitliği fazla olan perde gibi bir eleman eklemek istedik. Bu şekilde
tasarımımız perde ve çerçeveden oluşan sistemlere benzetilebilir. Perde
elemanları yatay yer değiştirmeleri sınırlandırmak adınaoldukça sık
kullanılan bir eleman olup, yüksek katlı binalarda perdeler yüksek eğilme
rigitliği sebebiyle güvenlik elemanı olarak kullanılmaktadır böylelikle bizim
tasarımımızda da bu haliyle kendine yer bulmuştur. Tasarımımızın eğilimli
duruşu böylelikle dengelenmiş olup, deprem yüklerine karşı dayanımı
arttırılmıştır.
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