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Enerji ve Çevre Duyarl› Bir Mimarl›k Üretimi:
Baumschlager-Eberle Mimarl›k Ofisi
Rüksan Tuna*

Avusturyal› Baumschlager-Eberle Mimarl›k Ofisi’nin
son dönem iﬂleri Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde
sergilendi. Merkezi Avusturya’n›n Lochlau kentinde
olan mimarl›k ofisinin Viyana, Lichtenstein, Gallen ve
Zürih ile Hong Kong ve Pekin’de olmak üzere 6 ﬂube
ofisi bulunuyor. 1985 y›l›nda birlikte çal›ﬂmaya baﬂlad›ktan sonra yapt›klar› iﬂlerle, içinde iﬂveren ve kentsel
tasar›m, yap› ödülü de dahil 14 ödül alan ofisin 2000 y›l›nda Tirol Düﬂük Enerji Ödülü, 2001 y›l›nda Green Pin
ve hem 200, hem 2006 y›l›nda kazand›klar› Energy Globe Ödülleri, yap›tlar›n›n enerji tasarrufu endiﬂesini vurgulamak anlam›nda kayda de¤er.
Mimari ofisin az, öz, saydam yap›lar›n›n güçlü tasar›m
ilkeleri ve bu yal›nl›¤› sa¤lamak üzere yaratt›klar› detay
çözümleri yine sergi katalogunda görülebilir. Sergi dolay›s›yla davetli olarak Türkiye’ye gelen Carlo Baumschlager, 6 Mart 2009 akﬂam› bir konferans vererek iﬂlerini anlatt›. Baumschlager konferans›na, gazetecilerin
“Bu kadar çok ofisiniz ve kal›c› iﬂleriniz oldu¤u halde
neden isminiz y›ld›z mimarlarla birlikte an›lm›yor?” sorular›na verdi¤i yan›tla baﬂlad›: “Bizler ekonomi, sosyal
konular ve çevre ile u¤raﬂ›r›z, yani gerçek hayat ile u¤raﬂ›r›z. Kendini y›ld›z mimar olarak görenlerle aram›zdaki temel fark budur. Biz mimarlar›n kendi yaﬂad›klar›
çevreye etki yaparak de¤iﬂtirme gücü oldu¤una inan›yoruz. ‹nsano¤lunun do¤aya bir borcu var. Özellikle
Avrupa’da, do¤an›n sundu¤unun iki kat› ayak izi b›rak›yor insano¤lu ve biz mimarlar da bundan sorumluyuz.
Kaynaklar›n kullan›m›nda ne kadar tasarruf yap›laca¤›n›n karar›n› vermeli, hesab›n› yapmal›y›z. Bizler yerel
olan›, kültürel olan› ortaya ve öne ç›kar›r›z, ancak küresel olan bilgi teknolojilerini de kullan›r›z…”
Bu sözler 25 y›l›k uygulama deneyiminin özetiydi. Baumschlager a¤›rl›kl› olarak 2002-2008 y›llar›na ait 12 yap› grubunu anlatt›:

Verwalter Konutlar›, Dornbirn

Ö¤renci Yurdu, Viyana

Verwalter Konutlar›

Dornbirn, Avusturya

25 y›l önce planlad›klar› konut alan›ndan bir örnek.
Kendi bürolar›n›n yak›n›nda bir konut bölgesi. Yo¤un
kent dokusu içinde, k›s›tl› ve dar bir yap› adas›nda
yer al›yor. Tek katl› müstakil konutlar›n ortas›nda,
çevredeki yap›lar›n oranlar› incelenerek kurulmuﬂ.
Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik özellikleri parçal›
ve iç avlulu plan ﬂemas›yla çözülmüﬂ. Bugüne kadar
da oldukça iyi korunmuﬂ durumda yap›lar.

Eichgut Konutlar›

Winterthur, ‹sviçre

Kentin çok yo¤un bölgesi, otobana yak›n, dolay›s›yla
çok miktarda zehirli gaza maruz.
Komﬂuluk ve çevre iliﬂkilerini bozmadan iç hava kalitesini koruman›n çözümü olarak yeni bir plan ﬂemas› ve
cephe çözümü getirmiﬂler. 22 metre derinli¤i olan dairelerin cepheleri opak cam perdelerle kaplan›yor,
mahremiyet sa¤land›¤› gibi ›ﬂ›¤›n mekân›n derinliklerine nüfuz etmesi sa¤lan›yor. Bu yap›, normal bir ‹sviçre
konutunun onda biri kadar enerji kullan›yor.

Lochbach Konutlar›

Innsbruck, Avusturya

Bu yap›larda enerjinin en tasarruflu kullan›m›na çözüm aranm›ﬂ. Çift cidarl› giydirme cephe kullan›lm›ﬂ,
pencereler panjurlu. Araﬂt›rmalar›, yap› hacminin kübe ne kadar yaklaﬂ›rsa o kadar performans gösterdi¤ini göstermiﬂ. Küreden sonra en iyi enerji kullanan
yap› biçimi küptür diyor.

Ö¤renci Yurdu Molkerstrasse, Viyana, Avusturya
Yap› adas›n›n kenar›n› uzun tutarak kendi içinde kompakt bir yap› oluﬂturmuﬂlar. Birincil tasar›m kriteri
enerji tasarrufu. Bunun için cephede sürme kepenkli
önlemler al›nm›ﬂ. ‹ç hacimlerde ise gün›ﬂ›¤› bacalar›
koridorlara hayat veriyor.

Rüksan Tuna
Mimar, Mimarlar
Odas› Enerji Etkin
Yap›lar ve Ekolojik
Mimarl›k Çal›ﬂma
Grubu Üyesi

Eichgut Konutlar›, Winterthurt
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Küp Otel, Savognin

Mader Eko Yüksekokulu, Vorarlberg

Nordwesthaus, Fussach

Küp Otel Savognin, ‹sviçre

Münih Reasürans Almanya

Prototip olarak yap›lm›ﬂ bir otel. Dünyan›n de¤iﬂik yerlerinde uygulanacak bir kayak oteli modeli geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ. Telesiyeje yak›n pozisyonda yer alarak,
altta kayak tak›mlar› ve snowboardlar›n depolanaca¤›
alan, üstte odalar. Da¤ sporlar›nda “seyredenler” ve
“seyredilenler” oldu¤undan hareketle, herkesin birbirini görece¤i, müzik dinletilerinin yap›laca¤› bir orta hol
tasarlanm›ﬂ. Müﬂterinin sipariﬂi 15-25 yaﬂ aral›¤›ndaki
gençlere hitap etmesiyken, aradan geçen 5 y›ll›k kullan›mdan sonra 40-50 yaﬂ aral›¤›ndaki gruplar›n da yap›y› çok sevdi¤i belirlenmiﬂ. Bu model yap›dan 3 tane
daha bulunuyor. D›ﬂ cephe yine çift cidarl› ve renkli
opak camlar güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n gözalmas›n› önlüyor.

Kentin çok özel bir yerinde yer al›yor. Mevcut yap› temelini kullanma zorunlulu¤u bir k›s›t gibi görünse de
yine parçal› ve iç avlulu bir çözümle ve etraftaki yap›lar›n oranlar› incelenerek oluﬂturulan cephe sistemi ile
bütünlük sa¤lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ. Bu yap›da reasürans
yap›lar›n›n tümünde bir kural olan, sanatç›lar›n eserlerini sergileme, sanatç›lar›n bizzat yap› üretimine kat›lmalar›yla sürdürülmüﬂ. Yap›n›n alt kat›nda birbirine koridorlarla ba¤lanan küçük sanat hücreleri bulunuyor.
Her odac›k ayr› sanatç› taraf›ndan, ayd›nlatmas›ndan
enstalasyonuna kadar tasarlanm›ﬂ.

Mader Eko Yüksekokulu Vorarlberg, Avusturya
Orta dereceli bu okul, tamam›yla çocuklar›n çevreye
duyarl›l›klar›n› geliﬂtirmek üzere tasarlanm›ﬂ. Yap›daki
enerji tüketimi di¤er okullar›n üçte biri kadar. Her ö¤renci s›n›flarda bulunan monitörler arac›l›¤› ile enerji
tüketimini izleyebiliyor, kendi bireysel kat›l›mlar›n› ölçebiliyorlar.

Hilti E¤itim Merkezi Lichtenstein
Küçük ölçekli firmalar›n kendi yap›lar› arac›l›¤› ile enerji tasarrufu fark›ndal›klar›n› görünür k›lmak amac›na iyi
bir örnek. Hilti yap›s›, kentin ortas›nda ama do¤a ile
güçlü bir iliﬂkisi var. Büyük hacimli yap›n›n içinde kent
içinde kent gibi kendine özgü bir hayat oluﬂmuﬂ.

Hohlstrasse Büro Yap›s› Zürih, ‹sviçre
‹sviçre’de yüksek yap› yapman›n çok s›k› kurallar› var.
Bu kurallar› yerine getirmenin ötesinde, yap›n›n her
noktas›na kolay eriﬂimin sa¤lanmas›, sirkülasyon alanlar›n› kay›plar olmadan çözmek ve enerji tasarrufu
sa¤lamak hedeflenmiﬂ. Otoyoldan Zürih’e giriﬂte ve istasyonun karﬂ›s›nda yer alan yap›n›n kente gelenleri
karﬂ›lamas› planlanm›ﬂ.

Dünya Sa¤l›k Örgütü Cenevre, ‹sviçre
Yine s›k›ﬂ›k bir alanda yap›-do¤a iliﬂkileri parçal› yap›
ile çözülmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ. Yere kadar saydam cepheler
yan›baﬂ›ndaki park› içeri taﬂ›rken, iç avluda yarat›lan
bahçe düzeni de yap› adas›ndaki do¤al düzeni oluﬂturmaya çal›ﬂ›yor.

16 M‹MARLIK 347

Nordwesthaus, Fussach

Viyana Havaalan› Ek Binas› Avusturya
800 bin metrekare yüzölçümüyle küçük bir kent kapasitesinde olan yap›, nas›l kentler büyür ve geliﬂirse,
ilerde farkl› kullan›mlara aç›k olacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂ, altyap›s› oluﬂturulmuﬂ. Tamamlanan k›sm› kullan›ma aç›lm›ﬂ, 2009 sonuna kadar tamamlanacak bölüm
70 bin metrekare.

Nordwesthaus Fussach, Avusturya
Son olarak tan›t›lan bu yap›, özel bir mülk ve yap› tekni¤i aç›s›ndan belki de en ilginç olan›. Konstanz Gölü
kenar›nda bir özel marinada yer alan yap›, yüksek
ayaklar› ile suda yüzer gibi duruyor. Evsahibesinin davet ve toplant› gibi amaçlar d›ﬂ›nda baﬂka özel hiçbir
fonksiyon vermedi¤i sipariﬂi 8,8 metre yüksekli¤indeki bir hacim yarat›larak karﬂ›lanm›ﬂ. Yap›n›n içi organik
a¤aç formlu beton kabuk, d›ﬂ› ise giydirme cam cephe. Gündüz suyun oynaﬂ›lar› cepheye yans›rken, gece
yap›n›n strüktürü d›ﬂa vuruyor.
Carlo Baumschlager bu özgün ve ilginç yap› ile konferans›n› tamamlad›. 

