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Düz ve Eğri Çizginin Fenomenolojik Yorumu
Yarışma şartnamesinde tanımlanan “çocuğun dünyayı mekan üzerinden öğrenmesini mümkün kılan keşif ortamının tasarımı” açıklaması önerilen tasarımın temel sorunsalı olarak değerlendirilmiştir. Bu
doğrultuda yapının gerek iç mekan gerekse dış mekan algılanmasında
“keşfetme” duyusunun öne çıkartılması amaçlanmıştır.
İki nokta arasındaki en kısa mesafe düz çizgiyi tanımlamaktadır.
Herhangi bir daha uzun mesafe eğri çizgiye doğru evrilmektedir. İki
paralel düz çizginin arasında önerilen mekan kurgusunda ziyaretçi –
özne mekana ilk girdiği andan hacmin bütününü algılayabilmektedir.
İki eğri çizgiden oluşturulan mekan kurgusunda ise ziyaretçi – özne
mekanın bütününü göremediği için mekanı tam hali ile zihninde bütünleyememektedir. Bu durum ziyaretçi – öznede merak / keşftme /
öğrenme duygusu uyandırmaktadır.
Tasarımda Eğri Çizginin Bir İmkan Olarak Değerlendirilmesi
Eğri çizgiden oluşturulan ve sonu ancak devinim halinde algılanabilen hacimler Bornova Çocuk Dünyası tasarımının başat konusu olan
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“keşfetme” eyleminin çözüm önerisi olarak görülmektedir. Eğri çizgilerden oluşturulan duvar ve hacimler ancak mekanın sonuna kadar
yüründüğü takdirde zihinde bütünleşebilmektedir. Eğri çizgilerden
oluşturulan mekanların ziyaretçi – öznede keşfetme / öğrenme arzusunu tetikleyici etkisi olacağı öngörülmüştür.
Mimari Senaryo
Mimari senaryo oluşturulurken serbest planimetri gözetilmiştir. Önerilen sergi alanların belirli periyotlarda güncellenebileceği göz önünde bulundurulmuştur. Mimari senaryonun temeli 4-12 yaş arası ziyaretçilerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek
amacına dayandırılmış ve 7 ana başlık belirlenmiştir; Fen Deneyleri,
Kentte / Kırda Yaşam / Yeryüzü / Evren / Canlılar / İnsan Vücudu/
5 Duyu.
Kapalı Mekan – Açık Mekan Kurgusu ve Avlu Kullanımı
Yapı tasarımında İzmir ilinin iklimsel verileri gözetilmiş ve kapalı mekan / açık mekan kurgusu yarı açık mekan olarak tanımlanabilecek saçak ve avlu kullanımı ile ara geçiş alanları ile desteklenmiştir. Yapının
zemin kat alanı tamamen saçak ile çevrilmiştir. Saçak mesafesi yapıya
girişte en uzun mesafesine ulaşmaktadır. Aşırı sıcak veyahut yağışlı
ılık havalarda saçak ile örtülü alanlar doğal bir araya gelme alanları
olarak işlev görecektir.

ZEMİN KAT PLANI

1. KAT PLANI

Yapının orta kısmında konumlandırılan avlu mekanının birden çok
kullanıma hizmet edeceği öngörülmüştür. Bu mekanda ebeveynler
çocuklarını bekleyeceklerdir. Bu amaçla kafe alanının bir bölümü
avluda kurgulanmıştır. Avlu alanı aynı zamanda kontrollü bir çocuk
oyun alanı olarak değerlendirilecektir. Avlunun doğu tarafında kum
havuzu konumlandırılmıştır.
Çocuk Ergonomisinin Yapı Özelinde Değerlendirilmesi
Yapının ana kullanıcısı olan 4-12 yaş çocuk grubu göz önünde bulundurulmuştur. Sergi alanlarında görsel ve yazı içeren bilgi panoları
yükseklikleri, oturma alanları, oyun alanları ergonomileri çocukların
fiziksel özellikleri gözetilerek ele alınmıştır. WC mekanlarını ebeveyn
ve çocukların ortak kullanacakları öngörülmüştür. WC’lerde çocuk
ergonomisi gözetilerek standart vitrifiye ölçülerinin yanı sıra çocuklara uygun ölçüler de önerilmiştir.
İnsan Ölçeğinin Gözetilmesi
Bornova Çocuk Dünyası esas kullanıcı profili düşünüldüğünde 4-12
yaş arası çocukların yapısı olacaktır. Bu bilgi doğrultusunda yapının
mümkün olduğunca rahat kullanımlı, zemin kat kullanımının ağırlıklı olduğu bir mekan olarak tasarlanması amaçlanmıştır. Sergi alanının
büyük bölümü zemin katta konumlandırılmıştır. +4.50 kotunda konumlandırılan saçak yapının algılanan kontürünü oluşturmaktadır ve
yapının tüm cephelerden tek katlı olma halini pekiştirmektedir.
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