Ülke gündemini belirleyen “torba
yasa”lara sürekli yenileri ekleniyor.Son
torba yasa çal›şmas› TMMOB’u, mimarlar›n
müelliflik haklar›n›, meralar›, k›y›lar› hedef
al›yor….
TMMOB Yasas›’na s›ra geldi şimdi de…Uzun
süredir serbest meslekleri “beyaz yakal›ya
dönüştüren” yasa çal›şmalar› haz›rlayan
hükümet şimdi mimar ve mühendisleri ve
onlar›n meslek örgütünü hedef al›yor.
Haz›rlanan torba yasada hem meslek ortam›,
hem meslek örgütü yeniden tan›mlan›yor.
Yap› denetim kuruluşlar›n› “teknik müşavirlik
kuruluşu”na dönüştürerek her türlü mimarl›k,
mühendislik, planlama, denetim, yap›m,
müteahhitlik... vb. yapma yetkisi verilmek
isteniyor. Teknik Müşavirlik Kuruluşlar›’n›n
yapabileceği görevler dikkate al›nd›ğ›nda tüm
mimarl›k ve mühendislik hizmetlerinin tek bir
çat› alt›nda toplanmas› ön görülmekte,
böylelikle mimarl›k mesleğinin “serbest meslek”
olma özelliği ortadan kald›r›lmaktad›r. Müelliflik
dahi tüzel kişiliğe dönüştürülmektedir.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu değiştirilerek
mimarlar›n telif haklar› da ortadan kald›r›lmaya
çal›ş›lmaktad›r.
Mimar, mühendisin olmad›ğ› illerde; asli
görevleri mimar ve mühendislere yard›mc›
olmas› gereken teknikerler, teknik öğretmenler,
teknisyenlere mimarl›k-mühendislik hizmetleri
yapt›r›lmaya çal›ş›lmaktad›r.
Şantiye şefi mimar ya da mühendisin
yard›mc›s› olarak görev almas› gereken
tekniker, teknisyen, teknik öğretmenlere şantiye
şefliği hakk› tan›nmaktad›r.
K›y› Kanunu değiştirilerek k›y›lara 10
metreye kadar yaklaşarak yap›laşma izni
getirilmek istenmektedir.
Mera alanlar› “kentsel dönüşüm yapmak,
yeni yaşam çevreleri oluşturmak, toplu konut
projeleri yapmak” üzere yap›laşmaya aç›lmak
istenmektedir.
Kapal› kap›lar ard›nda haz›rlanan,
mesle€imizi de€ersizleﬂtirmeye, örgütümüzü
iﬂlevsizleﬂtirmeye yönelik tüm giriﬂimlerin
karﬂ›s›nda olaca€›z.
Kapal› kap›lar ard›nda haz›rlanan TMMOB’u
bölmeye, parçalamaya, etkisizleﬂtirmeye
yönelik yasa de€iﬂikli€ini kabul etmiyoruz.

ﬁUBE’DEN

M

esle€imize, Odam›za Sahip
Ç›kaca€›z
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3-24 Kas›m 2012 tarihlerinde Mersin’de
TMMOB Mimarlar Odas› 43. Dönem
1. Dan›şma Kurulu’nda toplumsal,
örgütsel ve mesleki gündem konular›
değerlendirilmiş; “Torba Yasa” niteliğindeki
“Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun ve Baz›
Kanunlarda Değişiklik Yap›lmas›na Dair Yasa
Taslağ›” girişiminin durdurulmas› için başlat›lan
çal›şmalar gerçekleştirilmiştir. Dan›şma kurulu
sonuç bildirisi detaylar›n› sizlerle paylaş›yoruz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce 2007-2009
döneminde yürütülen İzmir Ulaş›m Ana Plan›
çal›şmalar›n›n dan›şmanlar›ndan Y›ld›r›m Oral,
“İzmir Ulaş›m Plan›” adl› makalesinde
oluşturulan ana plan ile ilgili gerçekleştirilen
geniş kapsaml› çal›şmalar› aktar›yor.
Yenal Akgün editörlüğünde “Çağdaş Yap›
Teknolojileri” isimli dosya konusuna bu say›da
yer veriyoruz. Son y›llarda teknolojideki h›zl›
gelişmelerin mimarl›k alan›na etkilerinin ve yap›
malzemeleri, teknik donan›mlar ve tasar›m
araçlar›ndaki gelişmelerin konu edildiği dosya
kapsam›nda, Werner Sobek, Christian
Bergmann ve Walter Haase makalesinde
Stuttgart Üniversitesi bünyesinde hafif yap›
elemanlar› alan›nda yap›lan çal›şmalar›
aktarmakta, Ayçe Döşemeciler çal›şmas›nda
ileri mühendislikle tasarlanm›ş, çevreye ak›ll›
tepkiler veren malzemeler olarak tan›mlanan
ak›ll› malzemelerin mimari yap› eleman› ve
tasar›m aç›s›ndan etkileri paylaşmakta, Ahmet
Vefa Orhon makalesinde ak›ll› malzemelerin
farkl› uyaranlara tepkilerini ve bu malzemelerin
niteliklerine göre yap› elemanlar›nda kullan›m
alanlar›n› aktarmakta, Başak Güçyeter
makalesinde yap› kabuğu tasar›m›nda enerji
etkin teknolojiler üzerine incelemelerini
aktarmakta, İsmail Sar›ay çal›şmas›nda
Türkiye’de asma-germe membran sistemlerin
kullan›mlar›n› örnekleri ile aktarmakta ve Gözde
Susam, Fulya Gürcü, Koray Korkmaz ise
hareketli çift eğrilikli çizel yüzeylerin tasar›m› ve
üretilmesi üzerine çal›şmalar›na değinmekteler.
Yap› Tan›t›m bölümümüzde Noyan Umur
Vural taraf›ndan tasarlanan Özyavru Elektrik
İdare Binas› tasar›m aşamalar›n› sizlerle
paylaş›yoruz.
Önümüzdeki say›da Didem Akyol Altun
editörlüğünde “Medyatik bir kavram olarak
Sürdürülebilirlik” dosyas› ile sizlerle buluşmay›
hedefliyoruz.
Bir sonraki say›m›zda buluşmak dileğiyle,
İyi okumalar…

YAYIN KOMİTESİ
YÖNET‹M KURULU
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ENGLISH SUMMARY

Challenge for Our
Country, Profession and
Shared Future
NEWS

The Consultative Committee of
Chamber of Architects of Turkey was
met in Mersin on 23-24th of November
to discuss the new arrangements about
law of building codes changes and
other new law of codes by government
that need to stop. The challenge text is
placed in the issue.

The Smart Materials of
Glass and Lighting Systems

ISSUE

Assist. Prof. Dr. Ayçe Döşemeciler, Faculty of
Architecture of Gediz University, Interior Design Field

The smart materials, defined as the
materials which differ from the
traditional materials with changing
form and adapting the environmental
conditions, are changing our vision to
design and architectural structural
material chosen.

ISSUE

A Modern Construction
Technologies

ISSUE

Assist. Prof. Yenal Akgün, Gediz University

Ahmet Vefa Orhon, Assist. Prof. Dr., Dokuz Eylül
University, Faculty of Architecture

In recent years, the rapid
developments in technology and their
effect on the field of architecture and
the development of techniques,
materials and tools of design are
discussed in the issue in different
articles.

Smart Materials in
Architecture

There are more than twenty categories
of responsive architecture materials
today, and they are still being
researched. The author tells about the
term “responsive architecture” and the
effects of new changeable-responsive
materials on architecture.

Lightweight Structure
Design: current Studies on the
Institute for Lightweight
Structures and Conceptual
Design at University of
Stuttgart

ISSUE

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Werner Sobek, ILEK,
University of Stuttgart
Dipl.-Ing. Christian Bergmann ILEK, University of
Stuttgart
Dr.-Ing. Walter Haase, ILEK, University of Stuttgart

The author summarises the points of
energy efficient technologies which are
adapted to building envelope, their
potentials to integrate architectural
forms, passive systems and responsive
effects of technologically developed
new materials.

ISSUE

The Institute for Lightweight Structures
and conceptual Design (ILEK) at
University of Stuttgart merges the
architectural subject areas of design
and form with the engineering fields of
analysis, construction and material. In
this article, the current studies about
all types of building technologies and
structural systems which continue on
the ILEK are shared.

A Research about
Energy-Efficient Technologies
on Building Envelope Design

The Examples of
Suspension Lift Top Covers
from Turkey

ISSUE

İsmail Sar›ay, Architect, Arch-Art Architectural Design
Group

The tensile membrane structures are
being used in architecture since 1950s.
But, in turkey, we can say that it is not
so common to use tensile structures
and there are not enough examples of
them. The author aims to inform the
general properties about tensile
structures with examples from Turkey.

The Design of
Deployable and Retractable
Structures

ISSUE

Gözde Susam, Graduate Student at Izmir Institute of
Technology, Faculty of Architecture
Fulya Gürcü, Graduate Student at Izmir Institute of
Technology, Faculty of Architecture
Koray Korkmaz, Assist. Prof. Dr., Izmir Institute of
Technology, Faculty of Architecture

The Mec-Art Group has been studying
on the structural mechanisms. These
are the mechanical designed structures
that were developed after previous
mechanical structure designers’ models
to have fewer parts or lighten the total
structure. The authors inform us about
the new developed mechanical
structure and the development process
in the article.

Instructor Dr. Başak Güçyeter- Eskişehir Osmangazi
University, Faculty of Architecture, Department of
Architecture

ARCHITECTURES Simple,
Transparent, Functional
(Özyavru Headquarters)
Noyan Umur Vural, Architect

Özyavru Headquarters Building,
located in Bornova, intends to be a
structure that aims to make an attempt
to break the monotony of the
surrounding by turning back the blind
parts. The office building’s concept and
details are shared.

EGEMİMARLIK 82 2012/3
English Summary by Naciye Ç›rac›
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HABERLER
Ülkemiz, Mesleğimiz ve Ortak Geleceğimiz için Mücadeleye Çağrı!
TMMOB MİMARLAR ODASI 43. DÖNEM 1. MERKEZ DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
23-24 Kas›m 2012 tarihlerinde Mersin’de
toplanan TMMOB Mimarlar Odas› 43.
Dönem 1. Dan›ﬂma Kurulu’nda toplumsal,
örgütsel ve mesleki gündem konular›
de€erlendirilmiﬂ; siyasal iktidarca bas›na
servis edilen, örgütsel yap›m›z› ortadan
kald›rmaya yönelik olarak haz›rlanan,
içerisinde TMMOB Kanunu da bulunan 11
adet kanunda de€iﬂiklik yap›lmas›n›
içeren “Torba Yasa” niteli€indeki “Yap›
Denetimi Hakk›nda Kanun ve Baz›
Kanunlarda De€iﬂiklik Yap›lmas›na Dair
Yasa Tasla€›” giriﬂiminin durdurulmas›
için TMMOB bütünlü€ünde baﬂlat›lan
çal›ﬂmalar ba€lam›nda ülkemiz kamuoyu,
meslektaﬂlar›m›z ve demokratik
örgütlerle birlikte bir mücadele
kampanyas›n›n etkin bir ﬂekilde
sürdürülmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Bu çerçevede Dan›ﬂma Kurulumuzda
yap›lan tespit ve de€erlendirmeler
›ﬂ›€›nda haz›rlanan belli baﬂl› görüﬂ ve
önerileri bilgilerinize sunuyoruz:
Ülkemizde hukuksuzlu€un ve demokrasi
karﬂ›tl›€›n›n “ilke” haline geldi€i ve rejimin
giderek daha da otoriterleﬂti€i bir
dönemden geçmekteyiz. 12 Haziran
Seçimleri sürecinde ç›kar›lan KHK’lerle
bütün meslek örgütlerini ve sivildemokratik örgütleri de kapsayacak
ﬂekilde “tasfiye ve sindirme”
operasyonlar› h›z kazan›rken; ayn›
zamanda yurt sath›nda ya€man›n
engelsiz sürdürülmesi için radikal ad›mlar
at›lm›ﬂ ve at›lmaya devam edilmektedir.
Türkiye’deki imar faaliyetlerine iliﬂkin tüm
yap› üretim sürecinin, demokratik kat›l›m
mekanizmalar› d›ﬂlanarak, yerel
yönetimleri de iﬂlevsizleﬂtirecek ﬂekilde,
Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›€›’na
ba€lanmas› ve adeta Bakanl›€›n “Türkiye
Belediye Baﬂkanl›€›”na dönüﬂtürülmesi;
ülkemizdeki “otoriter yaklaﬂ›m›n” yeni
ad›mlar› olmuﬂtur. Ülkemiz kaynaklar›n›,
“s›cak para” giriﬂinin süreklili€ini
sa€lamaya yönelik olarak mali
sermayenin ve iktidar çevresine
kümelenmiﬂ bir avuç sermaye grubunun
emrine sunan AKP iktidar›; bu amaçla
TBMM’deki oy çoklu€una ba€l› olarak
“mimarl›k ve ﬂehircilik ilkeleri” ile
ba€daﬂmayan pek çok “yasa” ç›kararak
yürürlü€e sokmaktad›r.
2B arazileri ve HES’lerle baﬂlat›lan bu

ya€ma süreci, kamuoyunun yo€un
tepkilerine ra€men afet gerekçesiyle
6306 Say›l› “Kentsel Dönüﬂüm Yasas›” ve
daha sonra ç›kar›lan “Büyükﬂehir Yasas›”
ile sürdürülmüﬂtür. Son olarak gündeme
getirilen “Torba Yasa Tasla€›” ile ﬂimdi
s›ran›n k›y›lar, k›rsal alanlar, meralar ve
dönüﬂüm sürecinin engelsiz atlat›lmas›na
yönelik di€er düzenlemelere geldi€i
anlaﬂ›lmaktad›r. “Taslak” ile yap›lan
de€iﬂikliklerde bu alanlar, k›smî imar
aflar›n› da içerecek ﬂekilde yap›laﬂmaya
aç›lmakta ve halk›n ortak varl›€›na el
konulmaktad›r.
Tasla€›n as›l gerekçesi olan “Yap›
Denetimi” ba€lam›nda yap›lan düzenleme
ile kentsel dönüﬂüm uygulamalar›na
yönelik olarak, “teknik dan›ﬂmanl›k” ad›
alt›nda teknik taﬂeronlar›n oluﬂturulmas›
hedeflenmektedir. Meslek hukukumuz
aç›s›ndan kabul edilemez nitelikte çeﬂitli
yetkilerle donat›lan bu kuruluﬂlar›n
iﬂlevlerini engelsiz bir biçimde
yapmas›n›n sa€lanmas› için de imar
yasas› ve di€er mevzuat de€iﬂiklikleri
“Taslak” kapsam› içine al›nm›ﬂt›r.
Do€rudan mesle€imizi ve örgütselli€imizi
ilgilendiren Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
(FSEK) ve TMMOB Kanunu bu “Torba
Yasa” kapsam›nda de€iﬂtirilmek
istenmektedir. FSEK ile ilgili de€iﬂiklikleri
içeren tasla€›n 51 ve 52. maddelerinde;
“Görev, yetki ve sorumluluklar› Bakanl›k
taraf›ndan ç›kar›lacak Yönetmelikle
belirlenen ve yerel yönetimler
bünyesinde kurulan mimari estetik
kurullarca özgün fikir ifade etti€ine karar
verilen ve tescil edilen mimari proje,
tasar›m ve maketler eser kapsam›na
al›naca€›” “Yap› sahibi vefat etti€inde
telif hakk›n›n son bulaca€›” belirtilmek
suretiyle mesle€in özgün yap›s›na aç›k ve
pervas›z bir sald›r› niteli€inde bir
de€iﬂiklik önerilmektedir.
Cumhuriyet dönemi modern mimari
miras›m›z›n ve mimarl›k kültürümüzün
yok edilmesine kaynakl›k edecek bu
giriﬂime ve aslî haklar›m›z olan telif ve
müelliflik haklar›m›z› yok sayan bu
yaklaﬂ›m›n mutlaka durdurulmas›
gerekiyor. TMMOB’nin KHK’lerle Çevre ve
ﬁehircilik Bakanl›€›’na ba€l› iﬂlevsiz bir
“müdürlük” haline getirilme süreci, bu
de€iﬂiklikle meslek örgütlerinin aslî

niteliklerine yönelik bir biçim kazanm›ﬂt›r.
TMMOB ve ba€l› Odalar, yap›sal olarak
bir yandan parçalanmakta ve
da€›t›lmakta, di€er yandan
“piyasalaﬂt›r›lmaya” çal›ﬂ›lmaktad›r.
TMMOB ve Odalar›n görüﬂü al›nmadan,
baﬂka bir kanun ad› alt›nda Anayasa’ya
aç›k ayk›r›l›klar içeren bir düzenlemenin
yap›lmas› hukuksuzlu€un boyutlar›
bak›m›ndan ibret vericidir. Bu düzenleme
hem “torba” niteli€i, hem de yang›ndan
mal kaç›r›rcas›na h›zla yap›lan haz›rl›k
süreci aç›s›nda suçu “ikrar” etmektedir.
Çünkü TMMOB ve Meslek Odalar›
ülkemizdeki toplumsal-kentsel
demokratik muhalefetin baﬂat unsuru
olarak halen bask›lara direnmekte,
toplum sözcülü€ü görevini
sürdürmektedir. Siyasal iktidar “otoriter
ve ya€mac›” yaklaﬂ›m›n›n bir sonucu
olarak bütün toplum kesimlerini
“zapturapt” alt›na almak isterken;
toplumsal bar›ﬂ›, kardeﬂlik duygular›n› ve
birarada yaﬂam› zedeleyen uygulamalara
h›z vermektedir. Her türlü demokratik
talebi zorla bast›rmak suretiyle
kamuoyunda “iktidar›n›n mutlak oldu€u”
yan›lg›s›n› yaratmaktad›r. Oysa ülkemizde
“demokratik, özgür ve bar›ﬂ›n egemen
oldu€u bir ülke” talebi giderek daha
kapsaml› bir ﬂekilde dile getirilmektedir.
SALDIRI, TÜM YAﬁAM ALANLARIMIZA
ve MESLE⁄‹M‹ZE YÖNEL‹KT‹R! TMMOB
Mimarlar Odas› 26 ﬁubesi ile birlikte, bu
süreci durdurmak için TMMOB
koordinatörlü€ünde baﬂlat›lan mücadele
sürecinin yayg›nlaﬂt›r›larak sürdürülmesi
için kararl›l›€›n› ve kendi birikiminin bir
ifadesi olan “Mimarlar Odas› Toplum
Hizmetinde, Toplum Hizmetinde
Mimarl›k” hedefinden asla
vazgeçmeyece€ini bir kez daha
vurgulamaktad›r.
KAMU VE TOPLUM YARARINI YOK
SAYAN; KENTLER‹M‹ZE, KIYILARIMIZA,
MERALARIMIZA ve KIRSAL
ALANLARIMIZA, MESLEKLER‹M‹ZE VE
TOPLUMSAL- KENTSEL DEMOKRAT‹K
HAKLARIN SAVUNUCUSU ÖRGÜTLÜ
B‹RL‹⁄‹M‹ZE YÖNEL‹K SALDIRI
N‹TEL‹⁄‹NDEK‹ “TORBA” YASA
G‹R‹ﬁ‹M‹N‹ DURDURALIM!
De€erli kamuoyumuza sayg› ile duyurulur.
TMMOB Mimarlar Odas› 43. Dönem 1. Dan›ﬂma Kurulu
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DOSYA

DOSYA: ÇAĞDAŞ YAPI TEKNOLOJİLERİ
EDİTÖR

Yenal Akgün

SON YILLARDA TEKNOLOJ‹DEK‹ HIZLI GEL‹ﬁ‹M, B‹RÇOK ALANI
OLDU⁄U G‹B‹ M‹MARLIK ALANINI DA DER‹NDEN ETK‹LEMEKTED‹R.
YAPI B‹LG‹ S‹STEMLER‹ TEMELL‹ TASARIM DESTEK ARAÇLARINDAN,
YAPI ÜRET‹M TEKNOLOJ‹LER‹NE, ELEKTRON‹K DESTEK VE KONTROL
S‹STEMLER‹NDEN, ÇA⁄DAﬁ YAPI MALZEMELER‹NE KADAR PEK ÇOK
YEN‹L‹K TEKNOLOJ‹N‹N GEL‹ﬁ‹M‹YLE BERABER M‹MARLIK
DÜNYASINA G‹RM‹ﬁ DURUMDADIR.
BU SÜREÇTE ÖZELL‹KLE YAPI MALZEMELER‹NDEK‹, TEKN‹K
DONANIMLARDAK‹ VE TASARIM ARAÇLARINDAK‹ GEL‹ﬁ‹M M‹MAR‹Y‹
DO⁄RUDAN ETK‹LEMEKTED‹R. ÖRNEK OLARAK; B‹LG‹SAYAR
DESTEKL‹ ÜRET‹M YÖNTEMLER‹YLE KONVANS‹YONEL OLARAK
ÜRET‹LMES‹ ZOR GEOMETR‹LER VE M‹MAR‹ ELEMANLAR
ÜRET‹LEB‹LMEKTE; AKILLI MALZEMELERLE HEM MEKÂNSAL HEM
FONKS‹YONEL HEM DE KONFOR ﬁARTLARINA DA‹R BAZI
‹HT‹YAÇLARIN KARﬁILANAB‹LMES‹ SA⁄LANMAKTADIR. AYRICA
SENSÖRLER, MOTORLAR G‹B‹ YARDIMCI ELEMANLARLA B‹NA
DESTEK, DÖNÜﬁÜM VE ADAPTASYON S‹STEMLER‹
ÜRET‹LEB‹LMEKTED‹R. BU DO⁄RULTUDA DOSYAMIZDA ÖNCEL‹KLE
WERNER SOBEK VE ARKADAﬁLARI, STUTTGART ÜN‹VERS‹TES‹
HAF‹F STRÜKTÜRLER VE KAVRAMSAL TASARIM ENST‹TÜSÜ’NÜN
ÇA⁄DAﬁ YAPI TEKNOLOJ‹LER‹ GEL‹ﬁT‹RME KONUSUNDAK‹ GÜNCEL
ÇALIﬁMALARINI ANLATMIﬁTIR. AYÇE DÖﬁEMEC‹LER, AKILLI
MALZEMELER‹N CAM VE AYDINLATMA S‹STEMLER‹ ÜZER‹NE B‹R
DERLEME YAPMIﬁ, BU MALZEMELER‹N HANG‹ POTANS‹YELLER‹
BARINDIRDI⁄I ANLATMIﬁTIR. AHMET VEFA ORHON Y‹NE AKILLI
MALZEMELER ÜZER‹NE B‹R DE⁄ERLEND‹RME YAPARAK M‹MARLIK
ALANINDAK‹ KULLANIMLARINA IﬁIK TUTMAYA ÇALIﬁMIﬁTIR. BAﬁAK
GÜÇYETER ‹SE YAZISINDA ÇA⁄DAﬁ ENERJ‹ ETK‹N MALZEMELER‹
DETAYLI B‹R ﬁEK‹LDE TANITMIﬁ, TEMEL UYGULAMA PRENS‹PLER‹N‹
AKTARMIﬁTIR. GÖZDE SUSAM VE ARKADAﬁLARININ YAZISI,
GÜNÜMÜZ M‹MARLI⁄INDA GÜNCELL‹K KAZANAN ADAPTASYON VE
ﬁEK‹L DE⁄‹ﬁT‹REB‹LME G‹B‹ KONULARA DE⁄‹NEREK, Ç‹FT E⁄R‹L‹KL‹
VE ﬁEK‹L DE⁄‹ﬁT‹REB‹LEN STRÜKTÜR VE FORM OLUﬁTURMA
KONUSUNDA B‹R ÖRNEK SERG‹LEMEKTED‹R. ‹SMA‹L SARIAY’IN
YAZISI ‹SE MEMBRAN VE ASMA GERME S‹STEMLERDEK‹ GEL‹ﬁMELER‹
TÜRK‹YE’DEN GÜNCEL ÖRNEKLER ÜZER‹NDEN AKTARMAKTADIR.
EGE M‹MARLIK ARALIK 2012
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Hafif Yapı Elemanları Tasarımı: Stuttgart
Üniversitesi Hafif Strüktürler ve Kavramsal
Tasarım Enstitüsü’nün Güncel Çalışmaları
ENSTİTÜDE HER TÜR HAFİF VE ADAPTE OLABİLİR STRÜKTÜR TASARIMI
KONUSUNDA ARAŞTIRMA YAPILMAKTADIR
Werner Sobek, Christian Bergmann, Walter Haase • ÇEV‹R‹ Yenal Akgün

S

Origami temelli tekstil cephe kaplamas›
(Resim 1)

EGE M‹MARLIK ARALIK 2012

tuttgart Üniversitesi Hafif
Strüktürler ve Kavramsal
Tasar›m Enstitüsü (ILEK),
özellikle hafif strüktürler konusunda,
dünya çap›nda üne sahip bir araﬂt›rma
ve e€itim kurumudur. Çal›ﬂmalar›nda
interdisipliner bir yaklaﬂ›m izleyen
enstitü mimari tasar›m, mühendislik,
strüktürel tasar›m ve malzeme
bilimlerini bir arada ele almakta; yeni
malzemeler ve uygulama yöntemleri
geliﬂtirmektedir. Enstitünün uzmanl›k
alanlar› mimari tekstil ürünlerinden cam
konstrüksiyonlara, yenilikçi çelik ve
öngerilmeli beton tasar›mlar›ndan,
adaptif ve ultra-hafif strüktürlere kadar
geniﬂ bir yelpazededir. Enstitünün ana
felsefesi; tutarl›, dayan›kl›, uygulanabilir,
geri dönüﬂüm potansiyeli olan ve
çevreye duyarl› sistemler geliﬂtirmektir.
Geliﬂtirilen tüm bu sistemlerde ana esin
kayna€› her zaman do€adaki formlar,
ve onlar›n üretiliﬂ biçimleri olmuﬂtur.
Hafif yap›lar; malzeme, strüktür ve
sistemine göre olmak üzere üç temel
grupta s›n›fland›r›labilir. Hafif yap›lar›n
genel mant›€›n›, ve dolay›s›yla ILEK’in
çal›ﬂmalar›n› kavramak için, bu üç temel
grubu oluﬂturan tasar›mlardan örnekler
bu metinde paylaﬂ›lacakt›r. Böylece
ILEK’in genel tasar›m ve araﬂt›rma
yaklaﬂ›mlar› ile beraber, hafif yap›
eleman› tasar›m›n›n mimari ve
mühendislik ba€lam›nda bugünü de
aktar›lmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
ILEK’te, hafif yap›lar ve strüktür
sistemleri üzerine yap›lan çal›ﬂmalar›n
yan›nda, mimariye yeni malzemeler
kazand›rmaya yönelik çal›ﬂmalara da
a€›rl›k verilmektedir. Özellikle farkl›
disiplinlerde kullan›lan bir malzeme, ya
da malzeme üretim yöntemi, hafif yap›

alan›nda bir malzemeye aktar›ld›€›nda
çok ﬂaﬂ›rt›c› ve estetik aç›dan tatmin
edici ürünler ortaya ç›kmaktad›r. Çift
e€rilikli camlar, ultra yüksek
performansl› beton (UHPC) veya tekstil
ürünleri üzerine yap›lan çal›ﬂmalar bu
konuya örnektir; ve bu metinde k›saca
de€inilecektir.
Bu metinde öncelikle, ILEK’in tekstil
ve membran sistemler üzerine
çal›ﬂmalar› anlat›lacakt›r. Tekstil ürünleri
bugüne kadar mimarl›kta genel olarak
asma-germe sistemlerde ya da
kaplama malzemesi olarak
kullan›lm›ﬂt›r. Ancak tekstil ürünleri bu
iﬂlevlerden çok daha fazlas›n›
yapabilecek teknik özelliklere sahiptir.
Örne€in, tekstil ürünlerinin görsel ve
dokusal özellikleri, esnekli€i,
yay›labilme, örtme ve buruﬂup
katlanabilme özellikleri mimarl›k
dünyas› için çok ciddi bir potansiyel
oluﬂturmaktad›r. ILEK’teki
araﬂt›rmalarda, tekstil ürünlerinin bu
özellikleri düﬂünülerek ﬂu sorulara
cevap aranmaktad›r: Tekstil bina
cidarlar› nas›l hava sirkülasyonu sa€lar?
Hangi malzeme kombinasyonlar› tekstil
mimari ürünlerin görsel, dokusal ve
fonsiyonel özelliklerini artt›rabilir?
Katlama teknikleri bir tasar›m unsuru ya
da yap› eleman› olarak kullan›labilir mi?
Tüm bu sorulara yan›t ararken esas
olan; farkl› formlar üretip ›ﬂ›k
geçirgenli€i ve strüktürel hafiflik
sa€larken, ayn› zamanda yap› fizi€i ve
inﬂaat mühendisli€i bilimlerinin
gereksinimlerini de karﬂ›lamakt›r.
ILEK’te yap›lan birçok araﬂt›rma ve bu
araﬂt›rmalar süresince geliﬂtirilmiﬂ olan
prototipler, tekstil ürünlerinden
oluﬂturulmuﬂ binalar›n potansiyellerini
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SOLDA “Akan Eleman” Projesi

(Resim 2)
ALTTA “Stuttgart Cam Kubbe”
Projesi (Resim 3)

ortaya koymaktad›r (Resim 1). Bu
ba€lamda, “Akan Eleman” projesi çok
katmanl› tekstil bina cidarlar›nda
aç›kl›klar açabilme konusunda farkl› ve
zarif bir alternatif ortaya koyar. Basit
bir kullan›c› arayüzü sayesinde tekstil
malzeme esnek bir ﬂekilde dalgabenzeri k›vr›lma hareketini yapar ve
aç›kl›klar oluﬂturur (Resim 2).
ILEK’in odakland›€› di€er bir konu
da cam›n yap› eleman› olarak

kullan›m›d›r. Dünyada cam yap›
elemanlar› konusunda yap›lm›ﬂ yayg›n
araﬂt›rmalar sonucunda fiziksel
malzeme özellikleri de€iﬂtirilmiﬂ filigran
cam strüktürler geliﬂtirilmiﬂtir. Stuttgart
Cam Kubbe, bu cam strüktürlere
örnektir. Kubbe strüktürü, hiçbir metal
deste€e ihtiyaç duymadan birleﬂen 1cm
kal›nl›€›nda çift e€rilikli cam
panellerden oluﬂur ve 8.5m aç›kl›€a
sahiptir (Resim 3).

Hafif yap› konusunda ç›€›r açan yeni
malzemelerden birisi de Ultra Yüksek
Performansl› Beton’dur (UHPC). Bu
malzemenin teknik ve malzeme
özellikleri bilinse de, mimaride kullan›m
alanlar› ve yöntemleri konusunda halen
araﬂt›rma ve pratik eksiklikler vard›r. Bu
eksikli€i doldurmak ad›na ILEK’te yak›n
zamanda UHPC üzerine bir atölye serisi
düzenlenmiﬂ; bu malzemeyle ne tür
yüzey tasar›mlar› yap›labilece€i, hangi
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formlar›n oluﬂturulabilece€i ve hangi
fonksiyonlar›n bu yüksek performansl›
malzemeye yüklenebilece€i üzerine
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu atölye çal›ﬂmalar›nda
geliﬂtirilen ince beton kabuk örne€i
Resim 4-5’de görülebilir. Betonun yap›
malzemesi olarak sundu€u potansiyel
yaln›zca bu kadar de€ildir. Beton,
fonksiyonel derecelenmiﬂ malzeme
(FDM) olarak da çok ciddi imkanlar
ortaya koyar. FDM’ler, bünyesinde
bulunduklar› eleman›n istenen d›ﬂ
gereksinmelere göre özelliklerini
de€iﬂtirmesini sa€larlar. De€iﬂebilen
parametreler hem bileﬂenin
gözeneklili€i hem de beton içindeki
liflerin içeri€i ve konumland›r›lmas›d›r.
Yak›n gelecekte, FDM’ler yap›larda
malzemelerin daha verimli

kullan›lmas›na katk› sa€layacak; ve
farkl› formlar›n üretilmesine,
malzemelerin optimize edilmesine katk›
sa€layacakt›r.
Ça€daﬂ mimarl›k, bugünlerde artan
bir ﬂekilde, sadece özel olarak
geliﬂtirilmiﬂ bilgisayar programlar›yla
üretilebilecek kompleks geometrilere
odaklanm›ﬂt›r. Genelde kavramsal
düzeyde kalan bu formlar›n
gerçekleﬂtirilebilmesi için farkl›
uygulama optimizasyonlar› gereklidir.
ILEK çal›ﬂmalar›nda bu optimizasyonlar
üzerine yo€unlaﬂmakta; karmaﬂ›k
mimari formlar› minimum malzemeyle
olanakl› k›labilecek model aray›ﬂlar›
üzerinde de çal›ﬂmaktad›r. Bu
çal›ﬂmalar›n sonuçlar› her zaman
uygulamaya yönelik gerçek boyutlu

prototipler ile test edilmektedir. Ayr›ca,
bütün bu karmaﬂ›k geometriler
oluﬂuturulurken de malzemelerin her
birinin söküldü€ünde geri dönüﬂebilir
olmas›na dikkat edilmektedir.
ILEK’in, karmaﬂ›k formlar›n fiziksel
olarak üretilmesi konusundaki
çal›ﬂmalar›na örnek olarak 3D2Real ve
Rn601 projeleri örnek gösterilebilir. Bir
strüktür nas›l olur da hem her tür ﬂekli
al›rken ayn› zamanda da hafif, dayan›kl›,
kolay üretilen, ucuz, kolay nakledilebilir,
kolay monte ve demonte edilebilir
olabilir? ILEK ö€rencileri taraf›ndan
geliﬂtirilmiﬂ iki fuar stand› hem
karmaﬂ›k geometrilerin nas›l
uygulanabilece€ini araﬂt›r›rken, hem de
bu soruya yan›t arar. Her iki tasar›mda
da kullan›lan yöntem; düz bir
malzemenin kolay üretilebilir
kesitlerinin birleﬂtirilmesiyle, önceden
belirlenmiﬂ üç boyutlu bir form
oluﬂturulmas› çal›ﬂmas›d›r. Her bir
sistem parametrik olarak tan›mlanm›ﬂt›r
ve iç/ d›ﬂ, statik ve dinamik girdileri
kontrol edilmiﬂtir. 3D2Real stand›
kompleks uzaysal strüktürlerle
endüstriyel üretimlerin nas›l
birleﬂtirilebilece€ini göstermektedir
(Resim 6). Sistemdeki herbir bal
pete€ini oluﬂturan bileﬂenler CNC
tezgahta ayr› ayr› üretilmiﬂ benzersiz
elemanlard›r. Üretim süreci için gerekli
veri, kullan›lan bilgisayar program›ndaki
algoritmalar ile elde edilmiﬂtir.
Sözkonusu algoritma, her bir
bileﬂenin tüm ölçülerini ve bütün
içindeki tam yerleﬂimini
verebilmektedir. Rn601 projesi,
düzlemsel parçalar› birleﬂtirerek
uzaysal bir sistem elde etme konseptini
daha ileri bir seviyeye getirmiﬂ,
de€iﬂken yo€unlu€u olan sabun
köpü€ü benzeri yar› düzlemsel bir
strüktür, bir önceki projedeki karmaﬂ›k
grid sistemin yerini alm›ﬂt›r (Resim 7).
Bu stand›n tasar›m sürecinde, herbir
hücre bilgisayar algoritmalar› ile teker
teker deforme edilerek, alt›nda
sergilenecek objelere odak sa€lamaya
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Tüm strüktür geliﬂtirilebilir
düzlemsel elemanlardan oluﬂsa bile
sonuç ürün, etkileyici bir mimari etkisi
olan serbest formlu bir strüktür
olmuﬂtur. Bu stand tasar›m›nda her bir
eleman›n birleﬂim yöntemine özel bir
önem verilmiﬂtir: Basit misina ipleri
herbir hücreyi oluﬂturan elemanlar›n
çevresinden sar›lm›ﬂ, böylece kolay
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SOL ÜSTTE UHPC ile

oluşturulmuş Beton Kabuk
(Resim 4)
UHPC kabuğu detay›
(Resim 5)
SOL ALTTA 3D2Real stand›

(Resim 6)
SAĞDA Rn601 stand›

(Resim 7)
ALTTA Stuttgart Smart
Shell (Resim 8)

sökülebilecek çok pratik bir çözüm
sa€lanm›ﬂt›r.
Yap›l› çevremizi oluﬂturan
strüktürler her zaman maksimum
yükleme ve gerilme ﬂartlar›na göre
tasarlan›r. Ancak, bu tarz büyük
yükleme ve gerilmeler gerçek hayatta
çok nadiren ve çok k›sa sürelerle
oluﬂur. Yani, strüktürü oluﬂturan
malzemenin (beton, çelik gibi) büyük
k›sm› sadece bu ola€an d›ﬂ› pik yüklere
karﬂ› koyabilmek için yap›da yer al›r.
Tam da bu soruna yan›t olabilmesi
amac›yla ILEK, ultra hafif strüktürler
geliﬂtirmek üzerine de çal›ﬂmaktad›r.
Geliﬂtirilen strüktürlerin amac›; bilinen
strüktürel tasar›m›n s›n›rlar›n› aﬂarak
ciddi bir malzeme tasarrufu sa€lamak,
ve aktif manipulasyonlar yoluyla

HAFİF VE DEĞİŞEBİLEN STRÜKTÜRLER,
“
TEKNOLOJİNİN DE GELİŞİMİYLE MİMARİYE
DAHA ÇOK GİRMEKTEDİR
”
dinamik yüklere karﬂ› daha iyi
reaksiyonlar elde etmektir. Bu çal›ﬂma
kapsam›nda geliﬂtirilen ve gerçek
ölçekte üretilen bir adaptif kabuk
strüktür olan “Stuttgart Ak›ll› Kabu€u”,
ayn› ölçekte bir kabuk için varsay›lan
kal›nl›ktan çok daha incedir. 4cm’lik bir
kabukla ahﬂap kabuk 100m2’lik bir alan›
örtebilmektedir (Resim 8). Kabu€un
inceli€i, adaptif bir strüktür sisteminin
kullan›lmas› sonucudur. Birçok sensör,
farkl› noktalarda ahﬂap kabu€un anl›k
yükleme durumunu kaydederler.

Kabu€un yükleme durumuna göre
gerekli form manipulasyonu hidrolik
sürücüler ile milisaniyeler içinde yap›l›r;
ve rüzgar, kar veya di€er yüklerin
sebep oldu€u gerilimlerin yol açt›€›
deformasyon› sönümleyecek hareketler
oluﬂturulur.
Yap›lar›n ölü yükünü azaltmak için
kullan›labilecek di€er bir yöntem de
yüksek hava bas›nc›na ya da vakumla
hava emmeye dayal› strüktürler
kullanmakt›r. Bu iki tekni€in
kombinasyonu ayr›ca strüktürlerin

sönümlenip tekrar aktif hale
getirilebilmesini de sa€lar. ILEK
taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ “Art›-Eksi
Sistem” bu yaklaﬂ›m›n baﬂar›s›n›
sergiler (Resim 9). Vakum ile stabilize
edilmiﬂ folyo çubuklar, ba€›ms›z
bileﬂenleri tek bir sistemde toplay›p
sistemi sertleﬂtirirken, taﬂ›y›c› çubuk
elemanlar yüksek bas›nçla stabil hale
gelir. Strüktürel eleman olarak havay›
kullanan bu tasar›m, hem bir fuar stand›
hem de bir kabuk strüktür olarak ILEK
taraf›ndan gerçekleﬂtirilip üretilmiﬂtir.
Strüktürel sistemlerle ilgili
geliﬂtirilmiﬂ adaptasyon fikirleri, sadece
taﬂ›y›c› sistemlerde de€il, bina çeperleri
gibi baﬂka yap› üretimi alanlar›na da
uygulanabilir. Herhangi bir yap›
malzemesinin olas› ﬂekil veya
özelliklerini de€iﬂtirebilme kabiliyeti
yap›n›n çevresel koﬂullara
adaptasyonuna ciddi bir destek sa€lar.
Bu konuya örnek olarak ILEK’te
geliﬂtirilmiﬂ olan likit kristal temelli

EGE M‹MARLIK ARALIK 2012

de€iﬂebilir cam prototipi, kullan›c›n›n
cam›n ›ﬂ›k geçirgenli€ini sürekli ve anl›k
olarak de€iﬂtirme imkan› verir. Bu cam
sayesinde iç konfor s›cakl›€›n›n her
zaman ideal aral›klarda kalmas›
sa€lan›r. Bu de€iﬂim genel ya da
seçilmiﬂ iki s›cakl›k aral›€›nda olabilir ve
kullan›c›n›n bina içindeki ›ﬂ›€› ve
s›cakl›€› kontrol edebilmesini sa€lar.
Böylece, ciddi enerji tasarruflar› ve
kayda de€er kullan›c› konforu sa€lan›r
(Resim 10).
Çok yak›n zamanda tamamlanm›ﬂ
bir proje, daha büyük ölçekte enerji ve
kaynak verimlili€i konusunu ele almay›
amaçlam›ﬂt›r: Elektromobiliteye sahip
Yüksek Verimlilik Evi, bir yap›n›n kendi
enerjisini üretirken bir yandan da küçük
ölçekli bir elektrikli araç filosunun
elektri€ini üretebilecek potansiyeli
oldu€unu göstermek için geliﬂtirilmiﬂtir
(Resim 11). Bu sistematik yaklaﬂ›m, tüm
teknik sistemleri içinde bar›nd›ran ve
içerideki yaﬂam› tamam›yla yans›tan

çarp›c› bir cam vitrin ile vücüt
bulmuﬂtur. Proje, öncelikle kendi ihtiyaç
duydu€undan daha fazla enerjiyi
üretebilen, gelece€in çekirdek aile
konutlar›n›n uygulanabilir oldu€unu
göstermektedir. Ayn› zamanda ise
gelece€in binalar›n›n tamamen geri
dönüﬂebilir olarak nas›l tasarlanmas›
gerekti€ini de ortaya koymaktad›r.
‹nterdisipliner bir tasar›m ekibinin
bütüncül bir tasar›m yaklaﬂ›m›yla ele
ald›€› bir yap› olarak sürdürülebilir
tasar›m konusunu farkl› bir çerçevede
ele alm›ﬂt›r. t
o. Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Werner Sobek, ILEK,
Stuttgart Üniversitesi
Dipl.-Ing. Christian Bergmann ILEK, Stuttgart
Üniversitesi,
Dr.-Ing. Walter Haase, ILEK, Stuttgart Üniversitesi
• Metni İngilizce orijinalinden çeviren: Yrd. Doç. Dr.
Yenal Akgün
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Tarihçe
Werner Sobek, 1994’te Frei Otto’nun
baﬂkan› oldu€u kürsüyü, 2001 y›l›nda
ise Prof. Dres. Jörg Schlaich’in baﬂkan›
oldu€u kürsüyü devralarak birleﬂtirmiﬂ;
o tarihten itibaren beri de ekibin
liderli€ini yapmaktad›r. Bu her iki çok
ünlü profesör, Stuttgart Üniversitesi’nin
dünya çap›nda bir üne kavuﬂmas›na
ciddi katk›da bulunmuﬂ, üniversitenin
hem hafif strüktürler hem de beton
strüktürler konusundaki seviyesini ciddi
ﬂekilde artt›rmas›na vesile olmuﬂlard›r.
Her iki kürsünün 2001 y›l›nda
birleﬂmesiyle, Werner Sobek son iki
yüzy›ld›r ayr› disiplinler olarak
düﬂünülen mimarl›k ve mühendisli€i
tekrar birleﬂtirmiﬂ, ortak çal›ﬂmalara h›z
vermiﬂtir. 2008’de, Illinois Teknoloji
Enstitüsü’nün ça€r›s› üzerine Werner
Sobek bu üniversitede Mies van der

Rohe profösörü olarak da görev almay›
kabul etmiﬂtir. ILEK’in bir parças›
(Pfaffenwaldring 14) halen, 1967
Montreal Expo için tasarlanan Alman
Pavyonu’nun test ve montaj prototipi
olarak inﬂa edilen çad›r strüktürde
ikamet etmektedir. Bugün yap›, modern
mimarinin önemli simgelerinden biri
olarak kabul edilmektedir.

SOL ÜSTTE “Art›-eksi Sistem” (Resim 9)
SOL ALTTA Likit kristal temelli değişebilir
cam prototipi (Resim 10)
ALTTA Elektromobiliteye sahip Yüksek
Verimlilik Evi (Resim 11)

YENİLİKÇİ TASARIM ARAÇLARININ VE
“
ÇAĞDAŞ YAPI MALZEMELERİN KULLANIMI,
ÇOK DAHA HAFİF VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
YAPILAR TASARLANABİLMESİNİ
SAĞLAYACAKTIR

”
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Cam ve Aydınlatma Sistemlerinde
Akıllı Malzemeler
GELENEKSEL YAPI MALZEMELER‹NDEN TEPK‹ VERME, ÇEVRESEL
KOﬁULLARA ADAPTE OLAB‹LME VE KEND‹ KEND‹NE HAREKETE
GEÇEB‹LME G‹B‹ ÖZELL‹KLERLE AYRILAN AKILLI MALZEMELER, M‹MAR‹
YAPI ELEMANI ANLAYIﬁIMIZI VE TASARIMA BAKIﬁ AÇIMIZI
DE⁄‹ﬁT‹RMEKTED‹R
Ayçe Döşemeciler

İ

ÜSTTE Termokromik Cam
(Kaynak- www.gesimat.de) (Resim 1)
SAĞ ÜSTTE Elektrokromik Cam
(Kaynak- www.gesimat.de) (Resim 2)
SAĞ ALTTA Chanel Ginza Cephe
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leri mühendislikle tasarlanm›ﬂ,
çevreye ak›ll› tepkiler veren
malzemeler olarak tan›mlanan ak›ll›
malzemeler, 1990’lar›n baﬂ›ndan beri
ticari olarak günlük yaﬂam›m›zda yer
almaktad›r. T›ptan mühendisli€e çeﬂitli
alanlarda kullan›lan ak›ll› malzemelerin
mimarl›kta kullan›m› hiç kuﬂkusuz
tasar›m-malzeme iliﬂkisini de€iﬂtirmiﬂtir.
Yap› malzemeleri görsel ve iﬂlevsel
olarak binan›n dura€an bir parças›yken,
art›k s›cakl›k, ›ﬂ›k, hareket gibi çeﬂitli d›ﬂ
uyaranlara tepki veren, aktif bir yap›
eleman› olarak ele al›nmaya baﬂlam›ﬂt›r.
(Addington ve Schoedek, 2005b)
Üzerine gelen ›ﬂ›€a göre renk
de€iﬂtiren fotokromik camlar ve ortam
s›cakl›€›na ba€l› olarak renk de€iﬂtiren
boyalar gibi örnekler, malzeme
seçiminde mimarlara geleneksel
malzemelerden daha farkl› seçenekler
sunmaktad›r. Ancak, ak›ll› malzemeler
geleneksel malzeme
s›n›fland›rmas›ndan çizim tekniklerine
kadar birçok de€iﬂimi beraberinde
getirmiﬂtir. Bu geliﬂmelere ayak
uydurman›n d›ﬂ›nda, makine, kimya,
elektrik ve elektronik mühendisli€i gibi
mühendisli€in çeﬂitli alanlar›nda
geliﬂtirilen ak›ll› yap› malzemelerinin
uygulay›c›s› olan mimarlara birçok
sorumluluk düﬂmektedir. Malzemenin
yap› eleman› olarak boyutlar›,
detayland›r›lmas› ve en önemlisi yap›da
kullan›m alanlar›n›n geliﬂtirilmesi için
teknolojiyi üreten mühendislerle
aradaki köprü iﬂlevini yine mimarlar
üstlenmelidir. Nitekim 2000’li y›llar›n
baﬂlar›ndan itibaren bu konuda çal›ﬂan
ve uygulama yapan mimarlar›n say›s›
artm›ﬂt›r. Ancak teknolojinin görece
yeni olmas› ve yap› malzemesi olarak

maliyetinin yüksek olmas› sebebi ile
henüz daha yolun baﬂ›nda olundu€u
söylenebilir. Bu yaz›, ak›ll› malzemeleri
güncel örneklerle tan›tmay› ve yak›n
gelecekte bizi neler bekledi€ine dair bir
fikir vermeyi amaçlamaktad›r.
Öncelikle bir malzemeyi ak›ll›
malzeme yapan özellikler nedir?
Addington ve Schodek’e (2005) göre
ak›ll› malzemeler aﬂa€›daki özellikleri
taﬂ›r:
1. Tepkiyi gerçek zamanda verir.
2. Birden fazla çevresel koﬂula tepki
verebilir.
3. Kendi kendine çal›ﬂabilir, harekete
geçebilir.
4. Tepkileri s›n›rl› ve öngörülebilirdir.
5. Tepkileri etkinleﬂtiren duruma
ba€l› olarak s›n›rl›d›r, bölgeseldir.
Ak›ll› malzemeleri iki ana grupta
toplamak mümkündür: Nitelik
De€iﬂtirebilen Ak›ll› Malzemeler ve
Enerji De€iﬂtokuﬂu Yapabilen Ak›ll›
Malzemeler

Nitelik De€iﬂtirebilen Ak›ll›
Malzemeler
Bu gruptaki ak›ll› malzemeler, ›ﬂ›k,
s›cakl›k, bas›nç, elektrik ya da manyetik
alan ve kimyasal uyaranlara göre
fiziksel olarak de€iﬂen ve eski haline
dönebilen malzemelerdir. Malzemeyi
uyaranlar çevresel koﬂullar olabildi€i
gibi enerji girdisi ile de nitelik
de€iﬂtirebilirler. Renk De€iﬂtirebilen,
ﬁekil De€iﬂtirebilen ve Faz
De€iﬂtirebilen Ak›ll› Malzemeler olmak
üzere üç grupta toplan›rlar (Addington
ve Schoedek, 2005b; Rittel, 2007).
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Enerji De€iﬂtokuﬂu Yapabilen
Ak›ll› Malzemeler
Bir malzeme iç ve d›ﬂ enerjiler eﬂit
oldu€unda denge halindedir.
Malzemeler ›s›, ›ﬂ›k gibi uyarana maruz
kald›€›nda genellikle ›s› enerjisi üretir.
Ak›ll› malzemeler ise bu enerji art›ﬂ›na,
›ﬂ›k, ›s›, elektrik enerjisi gibi faydal›
enerjiler üreterek tepki verirler ve bu
yönleriyle geleneksel yap›
malzemelerinden ayr›l›rlar. Iﬂ›k
yayabilen, elektrik enerjisi ve ›s› enerjisi
depolayabilen ak›ll› malzemeler, bu
gruptaki ak›ll› malzemelere örnektir
(Addington ve Schoedek, 2005b).
Hangi gruptan olursa olsun, ak›ll›
malzeme tiplerini incelerken bir
girdiden ve bir ç›kt›dan bahsetmek
mümkündür. Sonuçta d›ﬂ veya iç
çevrede bir uyaran olmas› ve
malzemenin buna nitelik de€iﬂtirerek
veya enerji de€iﬂtokuﬂu yaparak tepki
vermesi esast›r. Ak›ll› malzemeleri
birbirinden ay›ran da ayn› ya da farkl›
uyaranlara/girdilere farkl› tepki/ç›kt›
vermeleridir. Bu aç›dan bakt›€›m›zda
Addington ve Schodek’in (2005b)
haz›rlad›€› tablo yukar›da
bahsettiklerimizi detayl› bir ﬂekilde
aç›klar:

Ak›ll› malzemeleri mimari kullan›m
alanlar›na göre incelemek, malzeme
baz›nda incelemekten daha ayd›nlat›c›
olacakt›r. Çünkü üretim/pazarlama
aﬂamas›na geçebilen ve yayg›n ﬂekilde
kullan›lan mimari ak›ll› malzeme tipleri
her y›l artmakla beraber yine de s›n›rl›
say›dad›r. Dolay›s›yla yaz›da bir giriﬂ
niteli€inde cam ve ayd›nlatma
sistemlerinde kullan›lan ak›ll›
malzemeler tan›t›lacakt›r.

2005a). Bu üç malzeme, bir d›ﬂ etkiye
göre optik özelliklerini
de€iﬂtirebildiklerinden dolay› kromojen
malzemeler olarak da adland›r›l›rlar
(Kiri et al., 2010).
Fotokromik camlar, ›ﬂ›n›ma ba€l›
olarak renk de€iﬂtirir. Yap› cephesinde
kullan›mlar›nda baﬂl›ca problem k›ﬂ›n,

malzeme / film kaplanmas›yla
üretilirler. Termokromik malzemenin
s›cakl›€› önceden belirlenen kritik
s›cakl›€a ulaﬂt›€›nda malzemede tersinir
bir faz de€iﬂimi olur ve ›ﬂ›k iletim
özelli€i de€iﬂir. Resim 1'de termokromik
cam›n uyguland›€› bir yap›
görülmektedir. Ancak mimari

YAPI MALZEMELERİ GÖRSEL VE İŞLEVSEL
“
OLARAK BİNANIN DURAĞAN BİR

PARÇASIYKEN, ARTIK SICAKLIK, IŞIK, HAREKET
GİBİ ÇEŞİTLİ DIŞ UYARANLARA TEPKİ VEREN,
AKTİF BİR YAPI ELEMANI OLARAK ELE
ALINMAYA BAŞLAMIŞTIR

”

›ﬂ›n›m›n yüksek, s›cakl›€›n düﬂük oldu€u
zamanlarda oluﬂur. Iﬂ›n›m yüksek
oldu€undan fotokromatik cam ›ﬂ›n›m›
azaltmak için karar›r. Bu durum da iç
mekandaki ›s› kazan›m›n› düﬂürür. Bir
di€er problem de estetiktir.
Fotokromatik cam›n karard›€› ve ›ﬂ›€›
yuttu€u zaman ald›€› renk kahverengi
ya da gridir. Bu da cephede tercih
edilmeme sebeplerinden birisidir
(Addington ve Schoedek, 2005b).
Termokromik camlar, cam
sistemlerinde yak›n geçmiﬂte s›k
önerilen bir ak›ll› malzeme olup, s›cakl›k
de€iﬂimi oldu€unda optik özelliklerini
de€iﬂtirme özelli€ine sahiptir. Asl›nda
cam›n üstüne ince tabaka termokromik

uygulamada en büyük s›k›nt› zamana
karﬂ› dayan›kl›l›k, malzemede iletim
özelliklerinin de€iﬂti€i kritik s›cakl›k
de€erinin belirlenmesi, mekanlarda
ço€u zaman istenilen düzeyin
alt›nda/üstünde ›ﬂ›k geçirmesi ve
malzemede kararma olduktan sonra
oluﬂan sar› renktir (Haldimann et al.,
2008).
Malzeme s›cakl›k girdisi ile tepki
verdi€inden, k›ﬂ aylar›nda malzeme
belirlenen kritik s›cakl›€a ulaﬂmaz ve
optik özelliklerini de€iﬂtirmez.
Dolay›s›yla k›ﬂ›n s›cakl›k düﬂtü€ünde ve
güneﬂin yüksekli€i azald›€›ndan ›ﬂ›ma
artt›€›nda, iç mekanlarda aﬂ›r› ›s›nan ya
da aﬂ›r› parlama olan bölgeler

Cam Sistemleri
Cam ve cam sistemleri deyince akl›m›za
klasik pencere sistemleri ve giydirme
cam sistemleri gelir. Bu sistemlerde
genellikle akla ilk gelen ak›ll›
malzemeler fotokromik cam,
termokromik cam ve elektrokromik
camd›r (Addington ve Schoedek,
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MALZEMELER ISI, IŞIK GİBİ UYARANA
“
MARUZ KALDIĞINDA GENELLİKLE ISI ENERJİSİ
ÜRETİR. AKILLI MALZEMELER İSE BU ENERJİ
ARTIŞINA, ISI, IŞIK, ELEKTRİK ENERJİSİ GİBİ
FAYDALI ENERJİLER ÜRETEREK TEPKİ
VERİRLER VE BU YÖNLERİYLE GELENEKSEL
YAPI MALZEMELERİNDE AYRILIRLAR

”

görülebilir. Yaz aylar›nda ise, kritik
s›cakl›k de€eri aﬂ›ld›€›nda malzeme ›ﬂ›k
iletimini düﬂürür ve bu sebeple iç
mekanlarda yapay ayd›nlatma
gereksinimi do€abilir (Addington ve
Schoedek, 2005a). Bütün bunlara ek
olarak, termokromik cam yans›may›
artt›r›p iletimi azaltt›€›nda, bunu
görülür ›ﬂ›k tayf› aral›€›nda yapar. Bu
da camdan bekledi€imiz transparan
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etkiyi, manzaray› etkiler (Addington ve
Schoedek, 2005b).
Fotokromik ve termokromik camlar,
bütünüyle ›s› ve s›cakl›k gibi çevresel
koﬂullara ba€l› pasif ak›ll› cam
sistemleridir. Kontrolün kullan›c›da
oldu€u, daha fazla optik özellik
seçene€i sunan ve yukar›da sayd›€›m›z
olumsuzlar› aﬂan bir sistem aray›ﬂ› ile
elektrokromatik camlar geliﬂtirilmiﬂtir.

Elektrokromatik camlar aktiftir, yani bir
elektrik devresine ba€l› olarak cam›n
optik özellikleri de€iﬂebilir (Hart, 2007).
Nanoteknoloji ile üretilmiﬂ çok ince bir
film tabaka ile camlar kaplan›r. Basit bir
kontrol dü€mesi ile cam›n optik
özellikleri de€iﬂtirilebildi€i gibi, farkl›
›ﬂ›k geçirim seviyeleri aras›nda da geçiﬂ
yap›labilir (Leydecker, 2008). (Resim 2)
Peter Marino + Associates tasar›m›
olan Tokyo'daki Chanel Ginza binas›
(2004), elektrokromatik cam›n LED
(Light Emitting Diodes) sistemiyle
birleﬂti€i ak›ll› bir cephe sistemine
sahiptir. Gündüz elektrokromik cam
saydamken, gece opak hale
dönüﬂtürülür ve ekran haline geçer.
Cam sistemine entegre edilmiﬂ LED'ler
sayesinde cephe iletiﬂim kuran, marka
reklam›n› yapan siyah-beyaz bir video
ekran›na dönüﬂür (Sullivan, 2007).
(Resim 3 ve 4)
Elektrokromik sistemlere ba€l›
olarak geliﬂtirilen as›l› parçac›k ayg›tlar›
(Suspended Particle Devices: SPD) da
günümüzde cephe cam sistemlerinde
güneﬂ kontrolü ve iç mekanlarda
mahremiyet sa€lanmas› gereken bölücü
cam sistemlerinde kullan›lmaktad›r. Bu
sistemlerde de elektrik devresi ile cam
saydam durumdan opak duruma
geçebilmektedir. T. Büchi ve H.
Dessimoz taraf›ndan tasarlanm›ﬂ CERN
Bilim ve Yenilik Küresi yap›s›nda SPD
cam sistemi kullan›lm›ﬂt›r. Manuel
elektrik dü€mesinden veya otomatik
olarak cam saydaml›k oran› de€iﬂmekte
ve bu sayede kürenin içine giren ›ﬂ›k ve
›s› miktar› ayarlanabilmektedir. (Resim 5)

Ayd›nlatma sistemleri:
Mimari ayd›nlatmada en s›k kullan›lan
ak›ll› malzeme ›ﬂ›k yayan diyot (Light
Emitting Diode: LED) sistemidir. LED,
yar›-iletken malzeme kullanarak
elektri€i ›ﬂ›€a çeviren elektronik
devredir. En önemli avantajlar›
aras›nda:
• Uzun ömürlü olmas›,
• Küçük boyutlu olmas› sebebi ile
geleneksel ayd›nlatma sistemleriyle
ayd›nlat›lmayacak bölgelere dahi
ulaﬂabilmesi,
• Yayd›€› ›ﬂ›€›n tayfsal özelliklerinin
yüksek hassasiyetle ayarlanabilmesi,
• Kaynakta ›ﬂ›n yay›l›m›n›n kontrol
edilebilmesi
say›labilir. Bu sebeple LED ayd›nlatma
sistemleri Türkiye'de köprü, d›ﬂ mekan
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dekoratif ayd›nlatmas›, lokal
ayd›nlatmada kullan›lmaktad›r. Ancak
burada düﬂünülmesi gereken baﬂka bir
nokta vard›r. LED teknolojisi geleneksel
ayd›nlatma sistemlerinin geldi€i
noktaya ulaﬂt›€›nda ne olacakt›r?
Addington ve Schoedek'e göre
(2005b) LED sistemi, geleneksel
sistemlerin ötesinde mimarlara ﬂu
olana€› da sunmaktad›r: Dinamik
kontrol ve geçicilik. ‹stenilen zamanda,
istenilen renkte ve istenilen yo€unlukta.
Dilersek bir piksel, dilersek geniﬂ bir
alanda.
Kullan›c›n›n da parças› oldu€u LED
bazl› aktif ayd›nlatma sistemleriyle ilgili
mimari/sanatsal uygulamalar her geçen
gün artmaktad›r. ‹lgi çekici bir
uygulama, Miami'de bulunan Stephen
Clark Hükümet Merkezi Lobisi'nde Ivan
Toth Depeña taraf›ndan 2011'de
tasarlanan "Reflect" isimli çal›ﬂmad›r.
Depeña, ›ﬂ›k ve sensörler kullan›larak,
kullan›c›n›n lobi alan›nda günlük
sirkülasyon deneyimini farkl› ve
interaktif hale getirmeyi amaçlam›ﬂt›r.
Lobide farkl› noktalara yerleﬂtirilen LED
›ﬂ›k kutular›, kullan›c›n›n hareketlerine
ba€l› olarak ›ﬂ›k de€iﬂtirerek tepki
vermektedir (www.archdaily.com).
(Resim 6 ve 7)
Madrid'de bulunan Medialab-Prado
Merkezi'ndeki Plaza de las Letras yap›s›
dijital bir cepheye sahiptir. 2009 y›l›nda
tamamlanan proje Langarita Navarro
Mimarl›k taraf›ndan tasarlanm›ﬂt›r.
LED'lerden oluﬂan dijital cephe, medya
araﬂt›rma laboratuvar›n›n üretti€i
çal›ﬂmalar› sergiledi€i, paylaﬂt›€› aktif
bir sergi alan›d›r.
Cephede taﬂ›y›c› bir panel üzerine
yans›t›c› alüminyum koniler içine monte
edilmiﬂ LED'ler nodlar oluﬂturacak
ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂ; elektronik kontrol
noktas›na ve oradan bilgisayara
ba€lanm›ﬂt›r (Resim 8). Sistem aç›k
iken her türlü hareketli ve sabit görüntü
gösterilebilmektedir (Resim 9 ve 10).
Sistemin kapal› oldu€u durumlarda
alüminyum koniler ve LED nodlar›
gün›ﬂ›€›n› ya da gece ayd›nlatmas›n›
yans›tan bir cepheye dönüﬂmektedir
(Resim 11).

Sonuç
Günümüzde mimari ak›ll› malzemeler,
her geçen gün biraz daha geliﬂmekte
ve buna ba€l› olarak ticari ürün gam›
da artmaktad›r. Anlay›ﬂ olarak

geleneksel malzemelerden, tepki
verme, çevresel koﬂullara adapte
olabilme ve kendi kendine harekete
geçebilme gibi özelliklerle ayr›lan ak›ll›
malzemeler, mimari yap› eleman›
anlay›ﬂ›m›z› ve tasar›ma bak›ﬂ aç›m›z›
de€iﬂtirmektedir. Mimarlar olarak bu
teknolojiyi güncel olarak takip etmeli
ve ak›ll› yap› malzemelerini her yap›
malzemesini de€erlendirdi€imiz gibi
art› ve eksilerini düﬂünerek, daha
kullan›c› ve çevre dostu yap›lar
tasarlamada kullanmal›y›z. t

SOL ÜSTTE CERN Bilim ve Yenilik Küresi ve SPD Ak›ll›
Cam Sistemi Aç›k Durumda İken Çat› Penceresi
(Resim 5)
SOL ALTTA Stephen Clark Hükümet Merkezi Lobisi -

LED Kutular›n›n Kuzey Görünüşü (Kaynakwww.archdaily.com) (Resim 6)
Stephen Clark Hükümet Merkezi Lobisi - Aktif Güney
Kolonu (Kaynak- www.archdaily.com) (Resim 7)
ÜSTTE Plaza de las Letras Cephe Detay› ve Aktif
Cephe Görünüşleri (Kaynak-www.archdaily.com)
(Resim 8-9-10)
ALTTA Plaza de las Letras, LED Pasif Cephe
Görünüşü (Kaynak-www.archdaily.com) (Resim 11)

Ayçe Döşemeciler, Yrd. Doç. Dr., Gediz Üniversitesi
İç Mimarl›k Bölümü
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Akıllı Malzemelerin Mimarlıkta Kulanımı
AKILLI MALZEMELER MİMARLIĞA UYGULANDIĞINDA “ORTAM
ŞARTLARIYLA MÜCADELE EDEN” ALIŞILMIŞ YAPI ANLAYIŞI, YERİNİ
“ÇEVRESEL UYARANLARA YANIT VEREREK ORTAM ŞARTLARINA
UYUM GÖSTEREN” (AKILLI) YAPI ANLAYIŞINA BIRAKMAKTADIR
Ahmet Vefa Orhon

G

ÜSTTE Institut du Monde Arabe
yap›s›nda cephe panelleri (Resim 1)
SAĞ ÜSTTE Kiyoyuki Kikutake’nin
"Dünya" heykeli (Resim 2)
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iriﬂ

Ak›ll› malzemeler, d›ﬂ
uyaranlara - fiziksel (bas›nç,
s›cakl›k, nem, ›ﬂ›k, elektrik alan,
manyetik alan vb.), kimyasal (pH,
çözelti vb.) veya biyolojik - karﬂ›
niteli€ini de€iﬂtirerek ve/veya enerji
dönüﬂümü yaparak yan›t veren
malzemelerdir. Günümüzde yirmiden
fazla grup alt›nda s›n›flanan ak›ll›
malzemelere örnek olarak –elektrik
(piezoelektrik, termoelektrik vb.),
–kromik (termokromik, fotokromik vb.),
–reolojik (manyeto-reolojik, elektroreolojik vb.) malzemeler ve ﬂekil bellek
alaﬂ›mlar› verilebilir. Bir malzemenin
ak›ll› malzeme olarak nitelendirilmesi
için gerekli özellikler ﬂunlard›r
(Addington & Schodek, 2005):
• Nitelik de€iﬂimi: d›ﬂ uyaran etkisiyle
mikrostrüktürde oluﬂan de€iﬂiklikler
malzemenin bir veya birkaç niteli€ini
(ﬂekil, renk, sertlik, ak›ﬂkanl›k, hal vb.)
de€iﬂtirir. Nitelik de€iﬂtiren ak›ll›
malzemelere örnek olarak elektrik
potansiyeli uyguland›€›nda renk
de€iﬂtiren elektrokromik malzemeler
verilebilir.
• Enerji dönüﬂümü: malzemenin
mikrostrüktüründe oluﬂan de€iﬂiklikler
(faz de€iﬂimi) s›ras›nda enerji bir
formdan di€erine dönüﬂür. Enerji
dönüﬂtüren ak›ll› malzemelere örnek
olarak uygulanan kuvvet sonucunda
elektrik potansiyeli oluﬂturan
piezoelektrik malzemeler verilebilir.
• Tersinirlik: malzemede oluﬂan ‘nitelik
de€iﬂimi’ veya ‘enerji dönüﬂümü’
tersinebilirdir. Örne€in: elektrokromik
malzemede elektrik potansiyeli
kalkt›€›nda malzeme eski rengine
döner. Piezoelektrik malzemede ise

kuvvet (mekanik enerji )
uyguland›€›nda elektrik enerjisi
oluﬂtu€u gibi, malzemeye elektrik
uyguland›€›nda mekanik enerji
dönüﬂümü olur - malzeme uzar veya
k›sal›r.

Ak›ll› Malzeme Anlay›ﬂ› ve
Mimarl›k
Malzeme biliminde al›ﬂ›lm›ﬂ anlay›ﬂ,
malzemelerin kullan›m süresince
mümkün oldu€unca niteliklerini
korumas›d›r; çünkü malzeme
niteliklerinin de€iﬂmesi genellikle d›ﬂ
uyaranlar sonucu bozulma (çürüme,
korozyon, göçme vb) ile
iliﬂkilendirildi€inden istenen bir durum
de€ildir. Malzemeden kullan›m boyunca
de€iﬂime u€ramamas› d›ﬂ›nda bir
beklentisi olmayan al›ﬂ›lm›ﬂ (klasik)
malzeme anlay›ﬂ›n›n aksine ak›ll›
malzeme anlay›ﬂ›nda malzemeden
kullan›m s›ras›nda d›ﬂ uyaranlara karﬂ›
iﬂlevlerine yard›mc› olacak faydal›
nitelik de€iﬂimleri yapmas›
beklenmektedir. Okay’a göre “bir
anlamda tüm malzemelerin belli bir
derece ak›ll›l›€› sözkonusudur. Örne€in
›s›t›ld›klar›nda geniﬂlerler veya daha
kolay iﬂlenirler, baz›lar›n›n ›s›t›lmas› ile
iletkenlikleri artar. Ancak malzemeyi
gerçekten ak›ll› yapan bu tip
de€iﬂimlerin malzemenin dizayn› ile
ortaya ç›kmas›d›r” (Okay, 2003). Bu
nedenle ak›ll› malzemeler asl›nda
tasarlanm›ﬂ malzemelerdir.
Ak›ll› malzeme yaklaﬂ›m› mimarl›€a
uyguland›€›nda ‘ortam ﬂartlar›yla
mücadele eden’ yap› anlay›ﬂ› yerini
‘çevresel uyaranlara yan›t vererek
ortam ﬂartlar›na uyum gösteren’ yap›
anlay›ﬂ›na b›rakmaktad›r. Bu

yaklaﬂ›mda yap›ya atfedilen ‘ak›ll›l›k’
kavram›, ak›ll› malzeme kullan›larak
uygun biçimde tasarlanan yap›
elemanlar› veya bileﬂenlerinin bir
sonucudur.
‘Çevresel koﬂullara yan›t veren
mimarl›k’ (ing: responsive achitecture)
kavram› ilk kez 1970 y›l›nda
Negroponte taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂt›r
(Negroponte, 1970). Kiﬂisel bilgisayar
fikrinin ﬂekillenmeye baﬂlad›€› bir
zamanda ortaya at›lan kavram
baﬂlang›çta ‘yap›ya bütünleﬂik
alg›lay›c›larla al›nan ve bilgisayar ile
de€erlendirilen d›ﬂ uyar›lara yap›
elemanlar›na (kabuk, strüktür vb.)
bütünleﬂik hareket mekanizmalar›yla
yan›t vermek’ anlay›ﬂ›n› esas alm›ﬂt›r.
Ancak sonralar› ak›ll› malzemelerin
kullan›ma girmesi bilgisayarlara gerek
duymaks›z›n ak›ll› malzemelerin
alg›lay›c› (ing: sensor) ve/veya
devindirici (ing: actuator) olarak
kullan›ld›€› yap›lar üretmeye olanak
sa€lam›ﬂt›r. Çevresel koﬂullara yan›t
veren mimari yap›lar›n ilk örneklerinden
biri Institut du Monde Arabe (Paris,
Fransa, 1981-1987, Jean Nouvel)
yap›s›d›r. Cepheye gelen ›ﬂ›€a ba€l›
olarak otomatik kontrol edilen mekanik
diyafram düzene€iyle içeri al›nan ›ﬂ›€›
ayarlayan cephe panellerinin kullan›ld›€›
yap›da sadece ›ﬂ›k alg›lay›c›larda s›n›rl›
biçimde ak›ll› malzeme kullan›lm›ﬂt›r
(Resim 1). Yap› kullan›ma aç›ld›€›nda
›ﬂ›k alg›lay›c› sistemin hassas ayar›
yüzünden cephe panellerinin s›k
aral›klarla adapte olmas› sorun
yaratm›ﬂ; alg›lay›c› hassasiyetinin ve
kontrol kademelerinin azalt›lmas›
gerekmiﬂtir. 1992 y›l›nda Münih Modern
Sanat Müzesi için aç›lan yar›ﬂmada
Becker Gewers Kühn & Kühn taraf›ndan
sunulan proje, cephede güneﬂ kontrolü
için kromik cam kullan›m›n›n ilk
örneklerinden biri olmuﬂtur (Ritter,
2007). Böylece ak›ll› malzemeleri
gerçek potansiyeliyle kullanarak
çevresel koﬂullara yan›t veren ilk
yap›lar ortaya ç›km›ﬂt›r.

Mimarl›kta Kullan›lan Ak›ll›
Malzemeler
Malzemelerin nitelik de€iﬂimlerini
kontrol ederek bunlardan yararlanmak
modern mimarl›€a özgü bir buluﬂ
de€ildir. Örne€in: üzerindeki çatlaklara
sokulan ahﬂap kamalar› s›cak su döküp
geniﬂleterek taﬂ bloklar› çatlatma

AKILLI MALZEMELER YARARLI ÖZELLİKLERİ
“
KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR
”
yöntemi mimarl›k tarihi kadar eskidir.
Ak›ll› malzeme etkileri de eski
ça€lardan beri bilinmektedir. Örne€in:
Theophrastus M.Ö. 4. yüzy›lda
turmalinin ›st›ld›€›nda saman liflerini ve
külü kendisini çekti€ini yazarak
bilmeden ilk piroelektrik malzemeyi
tan›mlam›ﬂt›r. 18. Yüzy›l›n sonlar›ndan
itibaren ak›ll› malzemelere niteliklerini
kazand›ran etki mekanizmalar›
farkedilip bilimsel olarak incelenmeye
baﬂlansa da bu malzemelerin günlük
kullan›ma girmeye baﬂlamas› ancak 20.
yüzy›l›n son çeyre€inde olabilmiﬂtir.
Mimarl›k alan›nda kullan›mlar› ise birkaç
malzeme grubu d›ﬂ›nda hala araﬂt›rma
aﬂamas›ndad›r. Mimari uygulamalarda
kullan›lan ak›ll› malzemeler ﬂunlard›r:
a) Kromik malzemeler: fiziksel ve
kimyasal uyaranlara karﬂ› renk
niteliklerinde (renk, opakl›k vb.) oluﬂan
tersinir de€iﬂiklikler (kromizm) ile tepki
gösteren malzemeler en geniﬂ ak›ll›
malzeme gruplar›ndan birisidir. Bunlar
aras›nda elektrik potansiyeli
uyguland›€›nda renk de€iﬂtiren
elektrokromik malzemeler, s›cakl›€a
ba€l› olarak renk de€iﬂtiren
termokromik malzemeler, ›ﬂ›k etkisiyle
renk de€iﬂtiren fotokromik malzemeler
ve ortam›n asitlik (pH) derecesine ba€l›
olarak renk de€iﬂtiren halokromik
malzemeler mimari kullan›ma en
uygunlar›d›r. Günümüzde ‘Ak›ll› cam’

olarak adland›r›lan, üzerilerine düﬂen ›s›,
›ﬂ›k yo€unlu€u veya uygulanan elektrik
potansiyeline ba€l› olarak renk
nitelikleri kontrol edilebilen ak›ll› cephe
sistemlerinde pasif kontrollü
uygulamalarda fotokromik ve
termokromik camlar, aktif kontrollü
uygulamalarda ise elektrokromik
camlar kullan›lmaktad›r (Selkowitz,
2001). Termokromik ak›ll› boyalar da
uzun süreden beri kullan›mdad›r.
Örne€in, Tokyo Modern Sanat
Müzesi'nin önünde duran Kiyoyuki
Kikutake tasar›m› "Dünya" isimli
paslanmaz çelik heykelde, çevre
s›cakl›€› ile etkileﬂerek günboyu sar› ve
k›rm›z› aras›nda renk de€iﬂtiren
termokromik boya kullan›lm›ﬂt›r (Resim 2)
(Orhon, 2006). Bu malzeme grubunun
bir di€er potansiyel uygulamas›,
uyguland›klar› yüzeyde meydana
gelebilecek asitlik de€iﬂimi ile
karakterize bozulmalar› (korozyon,
çürüme vb.) renk de€iﬂikli€iyle
göstererek erken uyar› verecek
halokromik ak›ll› boyalard›r.
b) Piezoelektrik malzemeler:
üzerlerine uygulanan kuvvet sonucunda
karﬂ›l›kl› yüzlerinde elektrik potansiyeli
oluﬂturan malzemelerdir. Ticari olarak
üretilen piezoelektrik malzemelere
örnek olarak seramik esasl› PZT (kurﬂun
zirkonat titanat), polimer membran
PVDF (poliviniliden florür) ve polimer
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köpük PP (polipropilen) verilebilir
(Patel, 2011). Piezoelektrik etkiyle
oluﬂan elektrik uygulanan kuvvetle
orant›l› oldu€undan, bu malzemelerin
yap› uygulamalar›nda öncelikle
strüktürel davran›ﬂ›n izlenmesinde
kullan›mlar› düﬂünülmüﬂ ve
uygulanm›ﬂt›r. Örne€in: PZT içeren
boyalar, metal konstrüksiyonun (çelik,
alüminyum) üzerine uygulanarak –
boyada oluﬂan elektrik potansiyelini
izleyen alg›lay›c›larla bütünleﬂik bir
sistemle birlikte – strüktürel davran›ﬂ›n
izlenmesinde kullan›lmaktad›r. Bu tip
bir ak›ll› boya Gateshead Millennium
Köprüsü’nde (Newcastle, ‹ngiltere,
2001, Wilkinson Eyre Architects)
kullan›lm›ﬂt›r (Orhon, 2006). Temas,
ses veya hareketi alg›layan
piezoelektrik polimer (PEP) malzemeli
ince film alg›lay›c›larda kullan›m
aﬂamas›ndad›r. Örne€in: 2005 y›l›nda
Finlandiya’da bir polis karakolunda
linolyum kaplama alt›na yerleﬂtirilen bu
tip bir bas›nç alg›lay›c› baﬂar›yla
denenmiﬂtir. Japonya’da ise PEP film
alg›lay›c›larla kullan›c› varl›€›n› alg›layan
“ak›ll› oda” sistemleri geliﬂtirme

aﬂamas›ndad›r (Ritter, 2007).
Tersinirlik ilkesi gere€i piezoelektrik
etkiyi her iki yönde de kullanarak ses
kesici ak›ll› kaplamalar geliﬂtirilmiﬂtir. ‹ki
PEP tabakadan oluﬂan bu kaplamalarda
birinci tabaka ses dalgalar› nedeniyle
oluﬂan hava bas›nc› de€iﬂimlerini
elektrik sinyaline çevirirken (alg›lay›c›)
di€eri gürültü sesini sönümlendirecek
negatif ses dalgalar› yaymaktad›r
(devindirici). Aktif gürültü kontrolü
sayesinde ince kaplamalarla mekanlar
aras›nda gürültü geçiﬂinin azalt›lmas›
hatta tamamen kesilebilmesi mümkün
olabilecektir (Okay, 2003).
Aviva Binas›nda (Münih, Almanya,
2003) jaluzi ve ›ﬂ›klar›n kontrolü için
bataryas›z – çal›ﬂmas› için gerekli
enerjiyi temas bas›nc›yla üreten –
uzaktan kumandal› piezoelektrik
anahtarlar kullan›lm›ﬂt›r. Piezoelektrik
malzemeleri rüzgar gücüyle elektrik
üretiminde kullanmak için öneriler de
geliﬂtirilmiﬂtir; örne€in: MATscape
projesinde (2005) yap› kabu€una
piezoelektrik malzemeli tüy ﬂeklinde
elektrik üreticilerinin (rüzgar tüyleri)
konmas› önerilmiﬂtir (Ritter, 2007).

GÜNÜMÜZDE YİRMİDEN FAZLA GRUP
“
ALTINDA SINIFLANAN AKILLI MALZEMELERİN

MİMARLIKTA KULLANIMLARI BİR KAÇ
MALZEME GRUBU DIŞINDA HALA ARAŞTIRMA
AŞAMASINDADIR

”

ALTTA Konut yap›s›nda faz değiştiren malzemeli
ak›ll› cephe (Resim 3)
EN ALTTA Centre Pompidou-Metz yap›s›nda

titanyum dioksit fotokatalitik membran (Resim 4)
SAĞ ÜSTTE Jübile Kilisesi(Resim 5)

c) Faz de€iﬂtiren malzemeler (FDM):
d›ﬂ uyaranlar etkisiyle hal (kat›, s›v›, gaz
vb.) de€iﬂtiren malzemelerdir. Enerji
depolama özelli€i gösteren bu
malzemeler mimari uygulamalarda
genellikle pasif iklimlendirmede ›s›
enerjisini depolama maksad›yla
kullan›lmaktad›r. Polimer
mikrokapsüllenmiﬂ parafin mumu esasl›
bir FDM micronal ad›yla ticari olarak
piyasaya sunulmuﬂtur; toz haldeki
malzeme duvar veya tavanlarda
kullanmak üzere s›va, dolgu vb.
maksatlarla yap› malzemelerine
kat›lmaktad›r. Malzemeyi içeren alç›
levhalarda üretilmiﬂtir (Micronal, 2006).
Bu malzemenin kullan›ld›€› ilk
projelerden biri 3-litre-house
(Ludwigshafen, Almanya, 2001)
projesidir; yap›da bu malzemenin
kullan›m›yla sa€lanan pasif

iklimlendirme sayesinde ›s›tma için m2
baﬂ›na y›lda 3 lt. akaryak›t tüketilece€i
hesaplanm›ﬂ ve yap› ad›n› buradan
alm›ﬂt›r.
FDM kullan›larak ak›ll› cephelerde
geliﬂtirilmiﬂtir. Kal›nl›€› 62-86 mm.
aras›nda olan bu yar›-saydam cepheler
üç tabakal›d›r. D›ﬂtaki prizmatik cam
katman› güneﬂ ›ﬂ›nlar› 40° den büyük
aç›yla geldi€inde (yaz zaman›)
yans›tacak, bu aç›n›n alt›na
düﬂtü€ündeyse (k›ﬂ zaman›) geçirecek
ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Sistemin ak›ll›
eleman› güneﬂ radyasyonuyla gelen
›s›y› depolamak üzere konulan ve FDM
özelli€i gösteren sulu tuz tabakas›d›r.
Sulu tuz, ›s› emilimini artt›rmak üzere
griye boyanm›ﬂ, hava geçirmez
polikarbonat kaplara konulmuﬂtur
(GlassX, 2005). Malzemenin faz
dönüﬂümü +27°C civar›nda
baﬂlad›€›ndan iç mekan s›cakl›€› bu
de€erin alt›na düﬂtü€ünde depolad›€›
›s›y› mekana vermeye baﬂlar.
Malzemenin do€al mekanizmas› faz
dönüﬂümüyle depolanan ›s›n›n kontrollü
biçimde sal›m›na olanak tan›yarak
deyim yerindeyse termostat görevi de
görmektedir. Bu sistemin kullan›ld›€›
yap›lara örnek olarak Alterswohnen
(Domat/Ems, ‹sviçre, 2004, Dietrich
Schwarz) yap›s› verilebilir (Resim 3).
Yap›n›n cephesine bak›ld›€›nda faz
de€iﬂimi evrelerine ba€l› olarak
malzemedeki saydaml›k de€iﬂimini
izlemek mümkündür.
d) Adezyon de€iﬂtiren malzemeler:
›ﬂ›k, s›cakl›k, elektrik alan vb. uyaran
etkisiyle kat›, s›v› veya gaz
bileﬂenlerinin atom veya molekülleri
aras›ndaki adezyonu de€iﬂtiren
malzemelerdir. Bu malzemeler
aras›ndan titanyum dioksit (TiO2)
absorbsiyon (emme) veya adsorpsiyon
(yüzeye tutunma) ile kendisine tutunan
kirletici maddeleri (parçac›k maddeler,
uçucu organik bileﬂikler, azot oksitler
vb.) ›ﬂ›k etkisi alt›nda su ve
karbodioksite parçalay›c› (fotokatalitik)
etki göstermesi nedeniyle mimari
uygulamalarda kullan›ma girmiﬂtir.
Ticari olarak 1909 y›l›ndan bu yana
kullan›lsa da fotokatalilitik etkisi geç
farkedilen malzeme, mimari
uygulamalarda ilk kez 1995 y›l›nda
Japonya’da seramik yüzey
kaplamalar›nda kullan›lm›ﬂt›r (Ritter,
2007). Bu kaplamalar ‘›ﬂ›kla kendi
kendine temizleme’ iﬂlevi d›ﬂ›nda

titanyum dioksitin kuvvetli yükseltgen
özellikleri sebebiyle yüzeyindeki bakteri
ve virüsleri de parçalayarak yok
edebilirler; bu nedenle ameliyathane
vb. sa€l›k mekanlar›nda da kullan›l›rlar.
Seramik d›ﬂ›ndaki yap› malzemelerine
de titanyum dioksit ince filmlerle
kaplama veya pigment olarak katma
yoluyla fotokatalik özellik
kazand›r›lm›ﬂt›r; duvar ka€›tlar›, camlar,
d›ﬂ cephe boyalar›, yap› membranlar›
gibi. Malzemenin süper hidrofilik
özelli€i nedeniyle bu tip kaplama
uygulanan camlar ‘bu€u yapmama’
özelli€i de kazan›rlar. Titanyum dioksit
fotokatalitik membran kullan›lan
yap›lara örnek olarak Centre
Pompidou-Metz (Metz, Fransa, 2010,
Shigeru Ban & Jean de Gastines)
verilebilir (Resim 4).
Titanyum dioksit kullan›lan
fotokatalitik çimentolarsa ilk kez
‹talya’da ‘TX active’ ad›yla piyasaya
sunulmuﬂ ve ilk defa Jübile Kilisesi
(Roma, ‹talya, 2003, Richard Meier)
yap›s›nda kullan›lm›ﬂt›r (Resim 5).
Günümüzde bu tip çimentolarla yap›lan
betonlar ‘kirlilik yiyici beton’ olarak da
an›lmaktad›r.
e) ﬁekil bellek alaﬂ›mlar› (ﬁBA): plastik
ﬂekil de€iﬂikli€ine u€rad›ktan sonra
uygun yönde s›cakl›k de€iﬂimi
uyguland›€›nda ilk konumuna
dönebilen alaﬂ›mlard›r. Bu etki ilk kez
1932 y›l›nda alt›n-kadmiyum (AuCd)
alaﬂ›mlar›nda saptanm›ﬂ, as›l ilerleme
1962 y›l›nda a€›rl›kça eﬂit oranlarda
nikel-titanyum içeren NiTi alaﬂ›m›n›n
bulunmas›yla olmuﬂtur. Ticari olarak
Nitinol ad›yla kullan›ma sunulan NiTi,
bugün bilinen en güçlü ﬁBA'd›r (Orhon,
2006). Yap›lara sprinkler yang›n
sistemleri ile giren ﬁBA‘lar›n yap›larda
di€er kullan›m alanlar› dünyan›n pek
çok yerinde araﬂt›rma aﬂamas›ndad›r.
ﬁBA’lar› yap› uygulamalar için en çok
araﬂt›r›lan malzemelerden biri haline
getiren temel potansiyelleri yap›
elemanlar›na hareket verme
yetenekleridir. Elektrik ak›m› uygulan›p
s›cakl›€› de€iﬂtirilerek hareketi kontrol
edilen ﬁBA telleri, membran vb. yap›
elemanlar›na yerleﬂtirerek veya
tensigrity strüktürlerde kullanarak
hareketli yap› kabuklar› oluﬂturmak
mümkündür. Yap› elemanlar› ﬁBA ile
çevresel koﬂullara yan›t verecek
biçimde de tasarlanabilir; örne€in yap›
cephesinde güneﬂ k›r›c›lar›n ﬁBA ile

yap›lmas› durumunda bu elemanlar,
güneﬂ - dolay›s›yla s›cakl›k – durumuna
yan›t vererek güneﬂ kontrol iﬂlevlerini
gerçekleﬂtireceklerdir (Orhon, 2006).
Baz› ﬁBA’lar sabit s›cakl›kta
konvansiyonel metallere göre 20 misli
daha elastiktir; süperelastisite olarak
an›lan bu özellikleri yap› strüktürlerinin
deprem dayan›m›n› artt›rmak üzere
ﬁBA kullan›m›n› olanakl› k›lmaktad›r. Bu
konuda yürütülen çal›ﬂmalarda deprem
yüklerini sönümlendirmek üzere kritik
noktalarda (kolon-kiriﬂ ba€lant›lar› gibi)
veya aktif yap›sal kontrol sistemlerinde
(deprem damperleri gibi) ﬁBA kullan›m›
geniﬂ biçimde araﬂt›r›lmaktad›r.
f) Di€er ak›ll› malzemeler: yap›
cephelerini renkli ve hatta etkileﬂimli
medya ara yüzlerine dönüﬂtüren LED
diyot ve s›v› kristal ekran, kullan›m›
giderek yayg›nlaﬂan fotovoltaik güneﬂ
panelleri gibi teknolojiler de ak›ll› ve
yar›-ak›ll› malzeme kökenlidir. Yaz›
kapsam›nda ancak bir k›sm›na
de€inilebilenler d›ﬂ›nda mimari
uygulamalar için gelecek vaat eden
daha onlarca ak›ll› malzeme vard›r.
Örne€in: her iki yüzü aras›nda s›cakl›k
fark› bulundu€unda elektrik potansiyeli
oluﬂturan termolektrik malzemeler yap›
kabuklar›nda kullan›larak – iç ve d›ﬂ
mekan aras›ndaki s›cakl›k fark›
nedeniyle – elektrik üretilebilir.
Manyetik alan etkisinde s›v› fazdan kat›
faza milisaniyeler içerisinde geçip
tersinirlik ilkesi gere€i manyetik alan
kalk›nca tekrar s›v› faza dönen
manyeto-reolojik (MR) malzemeler ve
ayn› faz de€iﬂimini elektrik alanla yapan
elektro-reolojik malzemeler darbe
sönümlendirici olarak deprem
damperlerinde kullan›labilir – darbe
al›nd›ktan sonra tekrar s›v› faza geçen
malzeme sal›narak dengeleyici vazifesi
görecektir. ﬁBA lar gibi çal›ﬂan ﬂekil
bellek polimerleri (ﬁBP) daha iyi

araﬂt›r›ld›€›nda ucuzluklar› sebebiyle
çok kullan›m bulacakt›r. ﬁekil bellek
etkisini s›cakl›k de€iﬂimi yerine ›ﬂ›kla
yapan polimerler de tesadüfen
keﬂfedilmeleri beklenmeden
araﬂt›r›lmaktad›r.

Sonuç
20. yüzy›lda Le Corbusier, mimarl›€›
yaﬂayan bir makineye benzetmiﬂti.
Mimarl›k eyleminin devingenli€ini
vurgulamak için kulland›€› bu metafor
ayn› yüzy›l bitmeden yap›lar için
gerçekten düﬂünülür ve hatta uygulan›r
olmuﬂtur. Günümüzde art›k ak›ll›
malzemelerle çevreye duyarl› ve
çevreyle uyumlu yeni nesil yap›lar
yapmaya baﬂlad›k bile. Gelece€in
yap›lar› yaln›zca canl› gibi tepki
vermenin ötesine geçerek
nanoteknoloji, biyoloji vb. teknolojilerle
destekli yeni nesil ak›ll› malzemelerle
“kendisini tamir eden” ve hatta
“kendisini kopyalayan” özellikler
kazan›p belki de bir gün gerçekten
canl› gibi tasarlanacaklard›r. t
Ahmet Vefa Orhon, Yrd. Doç. Dr.,
Dokuz Eylül Ünivesitesi Mimarl›k Fakültesi
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Yap› Kabuğu Tasar›m›nda Enerji-Etkin
Teknolojiler Üzerine Bir İnceleme
ARTAN DÜNYA NÜFUSU, YO⁄UN KENTLEﬁME G‹B‹ OLGULAR ENERJ‹ETK‹N TEKNOLOJ‹LER‹N YAPILARA ENTGRASYONUNU VE BU
TEKNOLOJ‹LERDEN ELDE ED‹LEN VER‹LER‹N N‹CEL ‹ZLENEB‹L‹RL‹⁄‹N‹
ZORUNLU KILMAKTADIR
Başak Güçyeter

G

ÜSTTE Yüksek teknoloji ürünü
kromojenik camlar için soğutma ve
ayd›nlatma yükünün diğer cam
tipleriyle karş›laşt›r›lmas› (Pratt, 2012)
(Resim 1)
SAĞ ÜSTTE Elektrokromik cam

katmanlar› ve voltaja bağl› geçirgenlik
değişimi (Lee vd., 2006) (Resim 2)
SAĞ ALTTA Century College

Kütüphanesi, Minesotta, ABD.
Elektrokromik cam uygulamas›.Üst:
Geçirgen durum. Alt: Renkli durum)
(Sage Glass, 2012) (Resim 3)
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iriﬂ

Sürdürülebilir mimarl›k üzerine
geleneksel ve teknolojik
ba€lamdaki tüm kavramsal
tart›ﬂmalar›n amac› ortakt›r: yap›l›
çevrenin do€al çevreye en az zarar›
vermesi ve yap›n›n içinde bulundu€u
ekosistemi koruma çabas›d›r. Bu
noktadan bak›ld›€›nda sürdürülebilir
mimarl›€›n en ak›lc› biçimi yerel ve
geleneksel olan› benimsemek olarak
alg›lanabilir. Ancak, artan dünya nüfusu,
yo€un kentleﬂme gibi olgular enerjietkin teknolojilerin yap›lara
entegrasyonunu ve bu teknolojilerden
elde edilen verilerin nicel izlenebilirli€ini
zorunlu k›lmaktad›r (Guy ve Farmer,
2001; Guy, 2005). Sürdürülebilir
mimarl›k tan›mlar›ndaki mu€lakl›€a
paralel bir di€er sorun, mimarl›k
prati€inin disiplinleraras› niteli€inden
kopuk ele al›nmas›, teknolojinin
tasar›ma aktar›m›n›n yeterli etkinlikte
sa€lanamamas›d›r. Sürdürülebilir
teknoloji ve de€erlendirme yöntemleri
mühendislik problemi olarak
alg›lanmaktad›r. Oysa yap›lar›n kullan›m
sürecindeki konfor/enerji performans
seviyeleri mimarl›k disiplini taraf›ndan
öngörülmesi gereken sorumluluk
alanlar›d›r. Mimarl›€› sürdürülebilir
yaklaﬂ›mlardan, sürdürülebilir mimarl›€›
iliﬂkili oldu€u di€er disiplinlerden ayr›
düﬂünmek olanaks›zd›r. Dolay›s›yla,
yenilikçi ve teknoloji odakl›
sürdürülebilir yaklaﬂ›mlar›n mimarl›k
disiplinindeki yerinin kavranmas› önem
kazanmaktad›r. Kavramsal olarak
incelendi€inde, sürdürülebilir mimarl›k
etkin enerji kullan›m›na odaklanan bir
tav›rdan çok, malzemeden kentsel
ölçe€e geniﬂ bir yelpazedeki

yaklaﬂ›mlar› bar›nd›rmal›d›r. Bu
noktadan bak›ld›€›nda, bu çal›ﬂman›n
amac› sürdürülebilirli€in teknik bir
problem oldu€u iddias›nda olmak de€il,
yap› kabu€u tasar›m›na entegre
edilebilen enerji-etkin teknolojileri
incelemektir. Son on y›lda geliﬂen
enerji-etkin teknolojiler, disiplinleraras›
bilgi aktar›m› ve sürdürülebilirli€i
de€erlendirme yöntemlerinin varl›€›n›n
fark›nda olmak önemlidir. Bu makalede
özetlenen, yap› kabu€una entegre
edilebilen teknolojiler, mimari biçimlerle
iliﬂkilenme potansiyelleri, pasif sistem
özellikleri göz önünde bulundurularak
seçilmiﬂtir. Çevresel etkilere cevap
veren kromojenik camlar ve opak
yüzeyler için geliﬂtirilmiﬂ pasif çözümler
baﬂl›klar› alt›nda yeni teknoloji enerjietkin malzemeler incelenmiﬂtir.

Kromojenik Malzeme Kökenli
Camlar
‹ç mekanda do€al ayd›nlatma ve görsel
konforun sa€lanabilmesi için uygun
miktarda gün ›ﬂ›€› giriﬂine duyulan
gereksinimin yan›s›ra, ›ﬂ›n›m kontrolü
ve so€utma yüklerinin düﬂürülmesinin
gereklili€i, cam teknolojilerinde
geliﬂimini zorunlu k›lmaktad›r. Film
tabakal› (low-e vb.) camlar, sabit
özellikleriyle yaz mevsiminde so€utma
yüklerini düﬂürürken ayd›nlatma
yükünün artmas›na ve k›ﬂ mevsiminde
yararlan›labilecek pasif ›s›
kazan›mlar›n›n engellenmesine sebep
olmaktad›r. Kromojenik malzemelerin
optik özelliklerini d›ﬂ etkenlere göre
de€iﬂtirebilme potansiyelinin yap›da
kullan›m› 2000’lerin ortalar›ndan
itibaren “ak›ll› camlar” ad› alt›nda
hayata geçmiﬂtir (Lee vd., 2006;
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Granqvist, 1990). Kromojenik camlar,
›ﬂ›k ve ›s› geçiﬂini d›ﬂ uyarana ba€l›
olarak (›ﬂ›k, ›s› ya da voltaj) kontrol
edebilecek özellikte tasarlanm›ﬂt›r. Iﬂ›€a
duyarl› olarak de€iﬂebilen cam tipleri
fotokromik, ›s›ya duyarl› olarak
de€iﬂebilenler termokromik, ve ak›mla
niteli€i de€iﬂebilen camlar da
elektrokromik ve likit kristal cam
teknolojileri olarak s›ralanabilir (Chen
vd., 2011; Han vd., 2010; Kazanasmaz ve
Diler, 2011).
Kromojenik camlar›n so€utma ve
ayd›nlatma yükü analizleri Resim 1’de
görülmektedir. Karﬂ›laﬂt›rmaya göre,
düz cam uygulamalar›n›n düﬂük
ayd›nlatma ve yüksek so€utma yükü,
renkli/yans›t›c› film tabakal› cam
tiplerininse düﬂük so€utma ve yüksek
ayd›nlatma yüküne sebep olduklar›n›
söylemek mümkündür. Kromojenik
camlar her iki parametre için daha etkin
sonuçlar sunmaktad›r (Pratt, 2012).
Kromojenik camlar kendi aralar›nda
karﬂ›laﬂt›r›ld›€›nda, ultraviyole ›ﬂ›€a
duyarl› renk de€iﬂtirebilme özelliklerinin
sonucu olarak, fotokromik camlar›n
ayd›nlatma yükünü 20 kWh/m2’den
daha az bir aral›kta tutabildi€ini
gözlemek mümkündür (Resim 1).
Fotokromik camlar, yüksek ›ﬂ›k giriﬂini
ve parlama etkilerini indirgeyerek,
görsel konfor sa€lamalar›na ra€men,
güneﬂ ›ﬂ›n›m›na ba€l› ›s› geçiﬂinde
düﬂük performansa sahiptir.
Termokromik camlarsa, ›s›ya duyarl›
renk de€iﬂtirebilme özellikleriyle, güneﬂ
›ﬂ›n›m›na ba€l› ›s› geçiﬂinin yüksek
oldu€u durumlarda camlar›n
koyulaﬂarak so€utma yükünü
indirgemede etkindir. Ancak, gün ›ﬂ›€›
geçiﬂinin azalmas› yapay ayd›nlatma
yüklerinde art›ﬂa sebep olmaktad›r
(Pratt, 2012; Carmody vd., 2004; CEC,
2012). Bu aç›dan incelendi€inde,
fotokromik ve termokromik camlara
oranla, elektrokromik camlar so€utma
ve ayd›nlatma yüklerinde daha etkin
performansa sahiptir. Fotokromik ve
termokromik camlar›n di€er bir
dezavantaj› da ›ﬂ›k ve ›s› etkisine göre
de€iﬂimlerinin kullan›c› taraf›ndan
kontrol edilememesi, de€iﬂim
özelli€inin malzemenin kimyasal
yap›s›na ba€l› olmas›d›r (Granqvist,
2007; Baetens vd., 2010).
Elektrokromik camlar, düﬂük
miktarda voltaj uygulanarak
renklendirilebilen, ›ﬂ›k ve ›s› geçiﬂ

mikar›n› kullan›c›n›n konfor alg›s›na
uygun biçimde kontrol edilebilen
özelliktedir. D›ﬂ ve iç cam aras›nda 5
katmandan oluﬂan elektrokromik
camlarda (Resim 2), saydam iletken
yüzeyler aras›na yerleﬂtirilen tungsten
oksit, nikel oksit, iridyum oksit gibi aktif
elektrokromik film tabakalar› bulunur.
Saydam iletken yüzeylere uygulanan
voltaj pozitif yüklü iyonlar›n lityum iyon
katmandan aktif film tabakas›na
geçmesini ve bu tabakan›n renginin
koyulaﬂmas›n› sa€lar (Resim 3). Voltaj

di€er yönde uyguland›€›nda durum
tersine döner ve geçirgenlik elde edilir
(Baetens vd., 2010; Deb vd., 2001; Lee
vd., 2006; Granqvist, 1990).
Elektrokromik camlarda görsel
geçirgenlik (Tvis) 0.75-0.03 ve güneﬂ
›ﬂ›n›m geçirgenli€i (Tsol) 0.52-0.012
de€erleri aras›nda de€iﬂim gösterir.
Yüksek geçirgenlik de€erleri düz cam,
düﬂük de€erlerse renkli duruma karﬂ›l›k
gelir. Cam panellerin U-de€erleri çift
cam uygulamalar›nda 1.1 W/m2K ve üç
cam uygulamalar›nda 0.5 W/m2K
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SOLDA Opak yap› kabuğu için

saydam yal›t›m malzemesi
uygulamas› (Pfundstein vd., 2007)
(Resim 4)
SAĞDA Mimar Dietrich Schwarz,

İsviçre. Faz değiştiren malzeme
uygulamas›. Üst: D›ş görünüş. Orta:
İç görünüş. Alt:FDM tabakal› yar›
geçirgen yap› kabuğu detay›.
(GlassX, 2012) (Resim 5)

seviyelerindedir (Jelle vd. 2012). Di€er
yandan, voltaja ba€l› durum
de€iﬂtirmeleri söz konusu olsa da, 1-3
volt aral›€›nda operatif de€erler,
gerekti€inde PV pillerle
sa€lanabildi€inden pasif sistem olarak
nitelendirilmeleri mümkündür (Deb vd.,
2001).

enerji döngüsü bak›m›ndan
incelenmeleri gerekti€inin alt›
çizilmiﬂtir. Elektrokromik camlar›n
enerji-etkinliklerinin yan›s›ra çevresel
etki, kullan›m ömrü ve yat›r›m
maliyetleri bak›m›ndan
de€erlendirilmesinin gereklili€i
vurgulanm›ﬂt›r (Papaefthimiou vd., 2009).

YAPILARIN KULLANIM SÜRECİNDEKİ
“
KONFOR/ENERJİ PERFORMANS SEVİYELERİ

MİMARLIK DİSİPLİNİ TARAFINDAN ÖNGÖRÜLMESİ
GEREKEN SORUMLULUK ALANLARIDIR

”

Elektrokromik camlar yeni ya da
mevcut yap›larda kullan›labilir.
Simülasyon analizi ve pilot
çal›ﬂmalarda, elektrokromik camlar›n
so€utma ve ayd›nlatma yüküne dayal›
enerji tüketiminin indirgendi€i veriler
sunulmaktad›r. Tip ofis binalar› için
yap›lan simülasyon analizleri
sonucunda bu cam tipinin %15-23
aral›€›nda enerji verimlili€i sa€lad›€›
görülmüﬂtür (Lee vd., 2006).
Elektrokromik cam performans›n›
de€erlendirmeye yönelik bir pilot
çal›ﬂman›n sonuçlar›na göre kullan›c›
kontrolünün devreye girmesiyle günlük
ayd›nlatma yükünün %91 azald›€›, k›ﬂ
döneminde pasif güneﬂ kazan›mlar› ve
so€utma döneminde ›s›l kazanc›n
azat›lmas› sonucu %39-48 aral›€›nda
y›ll›k enerji tasarrufunun olanakl›
oldu€u ortaya ç›km›ﬂt›r (Lee vd., 2012).
Bir baﬂka çal›ﬂmada, elektrokromik
camlar›n enerji verimlili€ine etkisi
araﬂt›r›lm›ﬂ ve yaklaﬂ›k %55 oran›nda
so€utma ve ›s›tma yükü tasarrufu
saptanm›ﬂt›r. Ancak, maliyet ve yaﬂam

EGE M‹MARLIK ARALIK 2012

Opak Yüzeyler ‹çin Pasif
Çözümler
Enerji-etkin teknolojilerin
incelenebilece€i di€er alan, opak
yüzeylerin ›s›l kütlelerini art›rmak
amac›yla yap› kabu€u katmanlar›na
entegre edilen yal›t›m malzemeleridir.
Günümüzde kullan›lan geleneksel
yöntemlerin performans›n› art›rmak,
düﬂük ›s›l geçirgenlik katsay›lar›na ba€l›
enerji verimlili€i elde etmek amac›yla
üretilen yüksek teknoloji ürünü yal›t›m
malzemelerine odaklanarak, saydam
yal›t›m, faz de€iﬂtiren malzemeler
(FDM) ve vakum yal›t›m panellerinden
(VYP) bahsetmek mümkündür.
Saydam yal›t›m, ›ﬂ›k geçirgenli€ine
sahip balpete€i ya da k›lcal yap›s›yla ›s›l
kütle art›rmay› sa€layan, 20 y›l› aﬂk›n
süredir araﬂt›r›lan bir teknolojidir. Opak
d›ﬂ duvar kurgusuna entegre edilerek
katmanlar aras› ›s› ak›ﬂ›n› pasif olarak
kontrol etme olana€› sa€lar. Ude€erleri 0.2-1.0 W/m2K aras›nda
de€iﬂen saydam yal›t›m malzemeleri
cam, polikarbonat ya da aerojel kökenli

olabilir. Resim 4’te görülen opak duvar
kesitinde, iki cam katman aras›na
uygulanan saydam yal›t›m, güneﬂ
›ﬂ›n›m›n› duvar katman› d›ﬂ yüzeyi
üzerindeki ›s› yutucu tabakaya iletir ve
›s› enerjisi duvar kütlesi boyunca
iletimle iç mekana aktar›l›r. Is›tma
yüklerini indirgeme aç›s›ndan etkin olan
bu sistem, so€utma yüklerinin
artmas›na sebep olabilir. Dolay›s›yla,
saydam yal›t›m d›ﬂ›na aç›l›p
kapanabilen yans›t›c› nitelikte güneﬂ
kontrolü sa€lamak, yaz dönemlerinde
aﬂ›r› ›s›nmay› engellemek
gerekmektedir (Pfundstein vd., 2007;
Wong vd., 2007).
Güneﬂ ›ﬂ›n›m›n›n etkili oldu€u
yönlenmelerde bulunan masif duvarlara
uygulanacak saydam yal›t›m sisteminin
pasif kazan›mlar› %39 oran›nda
art›rd›€›n›na dair bir simülasyon
çal›ﬂmas› literatürde yer almaktad›r.
(Yang vd., 2000). Saydam yal›t›m
performans›n›n uygulama üzerinden
de€erlendirildi€i baﬂka bir çal›ﬂmada
%15-28 aral›€›na ›s›tma enerjisi
tasarrufu elde edilebilece€i sonucuna
var›lm›ﬂt›r (Voss, 2000). Son y›llarda
aerojel teknolojisiyle uygulanma
potansiyelleri araﬂt›r›lan saydam yal›t›m
malzemeleri, yüksek ›ﬂ›k geçirgenli€i,
›s›l özellikleri, hafif yo€unluklar›yla
özellikle çat› ayd›nlatma, giydirme
cephe panelleri ve çok düﬂük Ude€erlerine sahip (~0.1 W/m2K) enerjietkin yar› geçirgen cam ünitesi olarak
kullan›m olana€› sunmaktad›r (Bahaj
vd., 2008; Baetens vd., 2011).
Faz de€iﬂtiren malzemeler
(FDM’ler), direk kazan›m amaçlanan
durumlarda,opak/yar› geçirgen olarak
yap› kabu€una entegre edilebilen
teknolojilerdir. Gizli ›s› depolama

kapasitesine sahip bu malzemeler,
endotermik özellikleri sayesinde 2032°C aras›nda kat›dan s›v› faza geçer
ve ›s›y› bünyesinde hapseder. So€uma
baﬂlad›€›nda durum tersine döner ve
FDM içinde depolanm›ﬂ olan gizli ›s›
aç›€a ç›kar (Jelle, 2011; Kuznik vd., 2011;
Tyagi ve Buddhi, 2007). ‹norganik (tuz
hidratlar›) ya da organik (parafin ve
ya€ asitleri) olabilen FDM’ler, alç› ya da
beton kökenli opak yap› malzemelerine
mikrokapsül olarak aﬂ›lanmaktad›r. Is›
düzenleyici niteli€inde çal›ﬂan FDM’ler
trombe duvar, duvar ve çat› panelleri,
yap› bloklar› ya da güneﬂ önleyici
yüzeylerde kullan›labilir (Tyagi ve
Buddhi, 2007; Sharma vd., 2009).
Resim 5 ve 6’da yar› geçirgen FDM
tabakan›n iç yüzeyde, prizmatik yal›t›m
cam›n›n d›ﬂ yüzeyde kullan›m›na ait
detaylar görülmektedir. Bu sayede,
yaz›n so€utma, k›ﬂ›n ›s›tma yüklerini
düﬂürürken iç mekanda ›s› dengesini de
sabit tutmak mümkündür (GlassX,
2012). FDM içeren 1.5 cm kal›nl›€›nda
alç›pan panel, normalden 5 kat yüksek
›s›l enerji depolama kapasitesine sahip
olup, 20-30°C aral›€›ndaki 12 cm
kal›nl›€›nda bir tu€la duvar›n ›s›l
özelliklerini sa€lar (Oliver, 2012).
Parameshwaran vd. yap› kabu€u, zemin
ve tavan uygulamalar›nda kullan›lan
farkl› FDM’lerin enerji performans›na
etkilerini derlemiﬂtir. Yap›lan
çal›ﬂmalar›n ço€u FDM kullan›m›na
ba€l› olarak so€utma yüklerinin %28-38
aral›€›nda indirgendi€ini, ›s›tma
yüklerininse %20-60 gibi geniﬂ bir
aral›kta de€iﬂen oranda azald›€›n›
göstemiﬂtir (Parameshwaran vd., 2012).
Vakum yal›t›m panelleri (VYP’ler)
gözenekli yap›da iç dolgu
malzemesinin (silika tozu, aerojel, aç›k
hücreli poliüretan) bariyer film tabakas›
(çok katmanl› aluminyum, polimer film)
aras›na yerleﬂtirilerek, dolgu
malzemesinin uygun gaz gidericilerle
vakumlanmas›yla üretilirler. VYP’ler
opak ve yar› geçirgen olarak
üretilebilmekte ve farkl› yap› kabu€u
uygulamalar›na olanak sa€lamaktad›r
(Resim 6) (Baetens vd., 2010; Cremers,
2005). Ortalama 2 cm kal›nl›€›ndaki
VYP’in U-de€eri 0.2 W/m2K’dir (Fricke
vd., 2008). VYP’ler pilot uygulamalar
ve simülasyon çal›ﬂmalar›yla halen
geliﬂtirilmektedir. Araﬂt›r›lan en önemli
noktalardan biri VYP’in panel
kenarlar›nda konumland›r›lan profillerin
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SOLDA Vakum yal›t›m paneli

çeşitleri (Cremers, 2005)
(Resim 6)
SAĞ ALTTA Lichtblau Mimarl›k,

Münih, Almanya. Yenileme
projesinde vakum yal›t›m
panellerinin kullan›m›. Sol:
Kuzey cephe uygulamas›. Sağ:
Kuzey cephe, 3 y›l arayla
çekilmiş termal fotoğraf. Panel
kenar profillerinin ›s› köprüsü
etkisi (Binz vd., 2005) (Resim 7)

›s› köprüsü oluﬂturmas›na karﬂ› çözüm
geliﬂtirilmesidir. ‹lk uygulamadan
itibaren kullan›m ömrü boyunca ›s›
köprüsü etkisi, malzemenin yal›t›m
de€erinin zamana ba€l› düﬂmesine
paralel olarak artmaktad›r (Resim 7).
Di€er önemli nokta, uygulama
sürecinde vakum özelliklerinin
bozulmamas› için özenli uygulama
gerektirmeleridir. VYP’lerin ﬂantiyede
kesilerek kullan›labilmesi söz konusu
de€ildir. Düﬂük kal›nl›klarla yüksek ›s›l
performans sa€lamalar›na ra€men,
özellikle mevcut yap›lar›n
iyileﬂtirilmesinde kullan›mlar› s›n›rl›d›r.
Yeni tasar›mlarda, mevcut panel
boyutlar› bir ön tasar›m problemi olarak
de€erlendirilerek uygulanabilir
(Baetens vd., 2010; Binz vd., 2005).

politikalar›n uzmanlar taraf›ndan
dünyadaki bilimsel düzey izlenerek
geliﬂtirilmesidir. Enerji verimlili€ini d›ﬂ
yal›t›m kal›nl›€› olarak alg›lamak sorunlu
ve geçici bir yaklaﬂ›md›r. Bir çok
çal›ﬂma göstermiﬂtir ki, yap›n›n ›s›l
kütlesini art›rmaya dayal› uygulamalar
%10-30 aras›nda enerji verimlili€i
sa€lamaktad›r (Güçyeter, 2010;
Verbeeck ve Hens, 2005). Yap› kabu€u
ve servis sistemerine bütünsel yaklaﬂ›m
geliﬂtirmeli, yap›ya özel çözüm
stratejileri, enerji izleme, performans
de€erlendirme süreçleri
tan›mlanmal›d›r. Yeni tasar›mlar ve
mevcut yap›lar›n iyileﬂtirilmesinde
öngörülen enerji-etkin yaklaﬂ›mlar
izleme ve performans süreçlerinden
edinilen deneyimlerle ﬂekillendirilmelidir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ DIŞ YALITIM
“
KALINLIĞI OLARAK ALGILAMAK SORUNLU VE
GEÇİCİ BİR YAKLAŞIMDIR
”
Yap› Kabu€u Tasar›m›nda
Enerji-Etkin Teknolojileri
Uygulama Prensipleri
Enerji-etkin yap›lar için sadece yüksek
teknoloji çözümlere odaklanmak yeterli
de€ildir. Yeni yap›lar›n tasar›m›nda
öncelikli olarak biyoklimatik tasar›m
parametreleri (yönlenme, kontrollü
güneﬂ kazan›mlar›, do€al havaland›rma
vb.) de€erlendirilmeli, yap› ve içinde
bulundu€u ba€lama uygun tasar›m
çözümleri geliﬂtirilmelidir. Yap›n›n enerji
performans›n› destekleyecek
teknolojiler ek olarak entegre
edilmelidir. Tasar›m kararlar›n›n yan›s›ra
önemli bir di€er nokta kamusal
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Yap› kabu€u tasar›m›nda enerjietkin teknolojiler kapsam›nda ele al›nan
cam teknolojileri ve opak yüzeyler için
geliﬂtirilen yeni nesil yal›t›m
malzemelerinin ortak özellikleri (vakum
yal›t›m panelleri d›ﬂ›nda) çevresel
etkilere tepki verebilecek teknolojiye
sahip olmalar›d›r. Bu teknolojilerin
entegrasyonunda göz önünde
bulundurulmas› gereken en önemli
parametre, yap› kabu€unun di€er servis
sistemlerinin enerji tüketimlerini
azaltacak biçimde kurgulanmas›d›r.
Örnek olarak FDM’lerin duvar
katman›nda iç ya da d›ﬂta
konumland›r›lmas›, yap› kabu€unun

yönlenmesine, yap›n›n içinde
bulundu€u mikroklima ya da iç
mekanda gerek duyulan konfor
koﬂullar›na göre belirlenmelidir. Benzer
olarak, elektrokromik camlar›n kullan›m›
da yönlenme, yap› morfolojisi, cephe
aç›kl›k oranlar›, iç mekanda do€al
ayd›nlatma gereksinimi, ›s›l konfor gibi
bir çok bileﬂen göz önüne al›narak
kurgulanmal›d›r.
Bu makalede incelenen ve di€er
teknolojiler, bina enerji performans
yaz›l›mlar› ve yaﬂam döngüsü
analizleriyle de€erlendirerek, yap›ya
özel çözümleri, enerji/ekoloji
performans kriterleri göz önünde
tutularak uygulanmal›d›r. Eneri-etkin
mimarl›€a bu düzeyde yaklaﬂabilmek
için özellikle mimarl›k e€itiminde
sürdürülebilirlik ve yap› fizi€i alanlar›na
ait bilimsel bilgi ve yöntemler
müfredat›n bir parças› olarak ele
al›nmal›, mimarl›k disiplini ve teknoloji
aras›ndaki kopukluk aﬂ›lmal›d›r.
Teknoloji, e€itim ve disiplinleraras›
karar verebilme yetene€i gibi
yaklaﬂ›mlar sayesinde, mimarl›k prati€i
bir yap›n›n yaﬂam döngüsü boyunca
içinde bulundu€u yak›n çevreyle
ekolojik ve kullan›c›yla konfor iliﬂkisini
öngörmeyi, ve buna ba€l› olarak gerçek
anlamda sürdürülebilir yaklaﬂ›mlar
geliﬂtirmeyi baﬂarabilecektir.

Sonuç
Yap›larda enerji-etkin teknolojilerin
kullan›m› yo€un kentleﬂmeye ba€l›
olarak zorunlu hale gelmektedir. Enerjietkin teknolojiler, yap› kabu€u
tasar›m›nda kullan›m› üzerinden
incelendi€inde, yüksek oranda enerji
tasarrufu potansiyeli sunar. Ancak
yap›lar›n karmaﬂ›k kurgusu da göz
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önünde bulundurularak, bu
teknolojilerin uyarlanmas›nda etkin
sonuçlar elde edebilmek için; (1) paralel
disiplinlere ait bilmisel geliﬂmeleri
tan›mak, mimari tasar›mda
yorumlayabilmek, (2) yap›ya özel
çözüm geliﬂtirme yetene€ine sahip
olmak; izleme, modelleme,
de€erlendirme gibi ad›mlar›
uygulayabilmek, (3) yeni sürdürülebilir
teknolojilere yaﬂam döngüsü enerji
performans› aç›s›ndan yaklaﬂabilmek ve
(4) kullan›c›n›n enerji performans›
üzerindeki rolünü irdeleyebilmek
önemli birer tasar›m girdisi olarak
de€erlendirilmelidir. E€itim,
sürdürülebilir mimarl›k yaklaﬂ›mlar›,
teknolojinin kullan›m›, yap›lar›n enerji ve
ekolojik performanslar›n›n
de€erlendirilmesi gibi girdiler sayesinde
daha enerji-etkin yap› ve yerleﬂkelere
do€ru ad›m atmak mümkün olacakt›r.t
Başak Güçyeter, Öğr. Gör. Dr., Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, Mühendislik Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k
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Türkiye’de Asma-Germe Membran
Sistemlerin Kullanımı İle İlgili Örnekler
ASMA- GERME MEMBRAN SİSTEMLER 1950'Lİ YILLARDAN BERİ MİMARİDE
KULLANILMAYA BAﬁLANMIﬁ, ANCAK ÜLKEMİZDE HENÜZ İSTENİLEN
SEVİYEDE KULLANILMAMAKTADIR. BU METİN, ASMA GERME MEMBRAN
SİSTEMLERİYLE İLGİLİ GENEL BİR BİLGİLENDİRME VE ÜLKEMİZDEKİ
UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER VERMEYİ AMAÇLAMAKTADIR
İsmail Sarıay

A

ÜSTTE İzmir Otobüs Terminali Aç›k

Alan Üst Örtüsü Uygulamas›
Ankara Alt›npark Fuar Alan›’ndaki
Tekerlekli Paten Pisti
SAĞ ÜSTTE Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nin Pnömatik Sergi Salonlar›
SAĞ ALTTA Oasis Al›şveriş Kültür ve

Eğlence Merkezi’ndeki Giriş Kanopisi
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sma germe membran sistemler,
mimaride ilk defa 1950’li y›llarda
Frei Otto, Peter Strohmeyer,
Horst Berger, Walter Birdair ve
Tailbert gibi mimar ve mühendislerce
dillendirilmeye baﬂlanarak kullan›lm›ﬂt›r.
Örgü dokuma membran malzemeden
meydana getirilen, hafif ve kolay
kurulup sökülebilen, asma germe
membran sistemlerin dayan›mlar›,
minimum yüzeyli ters e€rilikli
formlar›ndan ve yüksek dayan›ml›
taﬂ›y›c› özellikli malzemelerinden ileri
gelmektedir.
Bu tür strüktürel malzemelerin
kullan›ld›€› yap›lar temelde yeni
uygulamalar olmay›p, K›z›lderili çad›r›,
yurt, bedevi çad›r› gibi geleneksel eski
tarihi dokuma formlar›n yeni ve modern
ve de yüksek dayan›ml›, geliﬂmiﬂ örgü
dokuma malzemeler ile tekrar
yorumlanmas›d›r. Geleneksel çad›rlarda
kullan›lan deri, pamuk, keçe, keten gibi
yüzey örtülerinin yerini daha esnek ve
d›ﬂ fiziki etkilere daha dayan›kl› silikon,
yumuﬂak P.V.C. veya P.T.F.E.(teflon)
kapl› aramid, polyester, cam lifi, kevlar
lifi örgü dokuma dokulara sahip
membran malzemeler; ip, halat, ahﬂap
direkler gibi germe ve destek
elemanlar›n›n yerini de ileri teknoloji ile
geliﬂtirilmiﬂ son derece dayan›ml› ve
esnek çelik kablolar, çelik dikmeler,
uzay kafes veya çelik çerçeveli
sistemler, yüksek dayan›ml› lamine
ahﬂap kemerler alm›ﬂt›r.
Membran sistemler antisinklastik
(çift e€rili z›t yönlü) jeodezik
formlard›r. Bu tür yüzeysel taﬂ›y›c›
sistemlerin statik analizleri –dynamic
relextion- veya -force densityyöntemlerinden biri kullan›larak non-

linear yük da€›l›m›na göre özel
bilgisayar programlar› ile yap›lmaktad›r.
Membran sistemlerde form
tasarland›ktan sonra, ortaya ç›kan form
üzerinde yap›n›n bulundu€u co€rafik
koﬂullarda dikkate al›narak; ön
germe(malzeme tipine ba€l› olarak),
kar etkisi, rüzgâr›n emme ve bas›nç
etkilerine göre ve farkl› yönlerden
rüzgâr etkilerine- yük
kombinasyonlar›na göre çeﬂitli statik
analizler yap›lmaktad›r. Bu ancak
yukar›da belirtilen yöntemlerden birini
kullanan „özel“ programlarla
yap›labilmektedir. Piyasada kullan›lan
betonarme ve çelik hesab› yapan
programlar bu yöntemlerle jeodezik
yüzeyli asma-germe sistem membran
örtülerin statik hesaplar›n›
yapamamakta ve dolay›s› ile malzeme
seçimine ve de taﬂ›y›c› elemanlar›n
boyutland›r›lmas›na izin
vermemektedir. Tüm analizler
yap›ld›ktan sonra membran örtünün
tipine karar verilebilmektedir.
(Uluslararas› toplumda kabul edilen beﬂ
tip membran vard›r: Type I-800gr/m2,
Type II-900 gr/m2, Type III- 1100
gr/m2, Type IV-1300 gr/m2, Type V1400 gr/m2) . Bu membran tipleri
kendi içinde farkl› özelliklerine göre alt
gruplara da ayr›labilir.
Yap›sal membran üst örtüyü
oluﬂturan patronlar› bir araya
getirirken; „HF“ (High Frequency )
Yüksek frekans kayna€› veya h›z ve ›s›
kontrollü özel robot makineler arac›l›€›
ile yap›lan ›s›sal kaynak“ metotlar›
kullan›lmaktad›r. Bu ﬂekilde kaynat›lan
malzemeler tek malzeme gibi
davranma özelli€i kazanarak gerekli
yüzeysel statik devaml›l›€› sa€lamaktad›r.
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sma germe membran sistemler,
mimaride ilk defa 1950’li y›llarda
Frei Otto, Peter Strohmeyer,
Horst Berger, Walter Birdair ve
Tailbert gibi mimar ve mühendislerce
dillendirilmeye baﬂlanarak kullan›lm›ﬂt›r.
Örgü dokuma membran malzemeden
meydana getirilen, hafif ve kolay
kurulup sökülebilen, asma germe
membran sistemlerin dayan›mlar›,
minimum yüzeyli ters e€rilikli
formlar›ndan ve yüksek dayan›ml›
taﬂ›y›c› özellikli malzemelerinden ileri
gelmektedir.
Bu tür strüktürel malzemelerin
kullan›ld›€› yap›lar temelde yeni
uygulamalar olmay›p, K›z›lderili çad›r›,
yurt, bedevi çad›r› gibi geleneksel eski
tarihi dokuma formlar›n yeni ve modern
ve de yüksek dayan›ml›, geliﬂmiﬂ örgü
dokuma malzemeler ile tekrar
yorumlanmas›d›r. Geleneksel çad›rlarda
kullan›lan deri, pamuk, keçe, keten gibi
yüzey örtülerinin yerini daha esnek ve
d›ﬂ fiziki etkilere daha dayan›kl› silikon,
yumuﬂak P.V.C. veya P.T.F.E.(teflon)
kapl› aramid, polyester, cam lifi, kevlar
lifi örgü dokuma dokulara sahip
membran malzemeler; ip, halat, ahﬂap
direkler gibi germe ve destek
elemanlar›n›n yerini de ileri teknoloji ile
geliﬂtirilmiﬂ son derece dayan›ml› ve
esnek çelik kablolar, çelik dikmeler,
uzay kafes veya çelik çerçeveli
sistemler, yüksek dayan›ml› lamine
ahﬂap kemerler alm›ﬂt›r.
Membran sistemler antisinklastik
(çift e€rili z›t yönlü) jeodezik
formlard›r. Bu tür yüzeysel taﬂ›y›c›
sistemlerin statik analizleri –dynamic
relextion- veya -force densityyöntemlerinden biri kullan›larak non-

linear yük da€›l›m›na göre özel
bilgisayar programlar› ile yap›lmaktad›r.
Membran sistemlerde form
tasarland›ktan sonra, ortaya ç›kan form
üzerinde yap›n›n bulundu€u co€rafik
koﬂullarda dikkate al›narak; ön
germe(malzeme tipine ba€l› olarak),
kar etkisi, rüzgâr›n emme ve bas›nç
etkilerine göre ve farkl› yönlerden
rüzgâr etkilerine- yük
kombinasyonlar›na göre çeﬂitli statik
analizler yap›lmaktad›r. Bu ancak
yukar›da belirtilen yöntemlerden birini
kullanan „özel“ programlarla
yap›labilmektedir. Piyasada kullan›lan
betonarme ve çelik hesab› yapan
programlar bu yöntemlerle jeodezik
yüzeyli asma-germe sistem membran
örtülerin statik hesaplar›n›
yapamamakta ve dolay›s› ile malzeme
seçimine ve de taﬂ›y›c› elemanlar›n
boyutland›r›lmas›na izin
vermemektedir. Tüm analizler
yap›ld›ktan sonra membran örtünün
tipine karar verilebilmektedir.
(Uluslararas› toplumda kabul edilen beﬂ
tip membran vard›r: Type I-800gr/m2,
Type II-900 gr/m2, Type III- 1100
gr/m2, Type IV-1300 gr/m2, Type V1400 gr/m2) . Bu membran tipleri
kendi içinde farkl› özelliklerine göre alt
gruplara da ayr›labilir.
Yap›sal membran üst örtüyü
oluﬂturan patronlar› bir araya
getirirken; „HF“ (High Frequency )
Yüksek frekans kayna€› veya h›z ve ›s›
kontrollü özel robot makineler arac›l›€›
ile yap›lan ›s›sal kaynak“ metotlar›
kullan›lmaktad›r. Bu ﬂekilde kaynat›lan
malzemeler tek malzeme gibi
davranma özelli€i kazanarak gerekli
yüzeysel statik devaml›l›€› sa€lamaktad›r.
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Membran üst örtüyü oluﬂturan
patronlar ç›kar›ld›ktan sonra, her bir
patronun “compensation” ad› verilen
özel bir iﬂlemden geçmesi
gerekmektedir. Bu sayede üst örtünün
montaj›ndan sonra ileriki zaman
sürecinde mevsimlere ba€l› olarak,
malzemede ›s›nma ve so€uma sonras›
oluﬂacak esneme ve uzama
deformasyonlar› engellenebilmektedir.
Malzemenin özel programlarla statik
analizi yap›l›p tipi belirlendikten sonra,
„compensation“ iﬂleminin yap›labilmesi
için –biaxial testlerinin- yap›lmas› ya da
üretici firmadan bu teknik bilgilerin
sa€lanmas› gerekmektedir.
Bu tur sistemlerin güvenli€i ve daha
az tonajla daha fazla mesafenin
geçilebilmesi için en do€ru yol;
membran örtünün ve taﬂ›y›c› sistemin
birlikte özel programlarda –hibritolarak statik analizinin yap›lmas›d›r. Bu
yaklaﬂ›k sistemde %20’lere varan
tasarruf sa€lamaktad›r.
Asma germe membran strüktürlerin
ana elemanlar› olan, aﬂ›r› gerilimlere
dayan›ml› kablolar ve dokuma
membran malzemeler yüksek
teknolojileri gere€i düﬂük maliyetli
de€ildirler.
Bu yap›lar konvansiyonel ve
endüstrileﬂmiﬂ yap›m sistemlerine ve
de demir, çelik, beton, betonarme gibi
malzemelere göre; kolay kurulup
sökülebilme katlan›p depolanabilme,
çok k›sa sürede yerinde uygulanabilme
gibi rasyonel özelliklerin getirdikleri
avantajlara sahiptirler. Bunun en iyi
örne€i Yeni ‹zmir Otobüs Terminali’nde
yaﬂanm›ﬂt›r. ‹lk önce betonarme kabuk
sistem olarak tasarlanan üst örtü;
ﬂantiyede yap›labilirlik, uygulanabilirlik
ve montaj sürecinin k›sal›€› gibi
rasyonel inﬂai avantajlar getirmesi
nedeni ile çelik çerçeveli ters radyal
membran bir üst örtü ile de€iﬂtirilmiﬂtir.
Mühendislik aç›s›ndan, 23m
yükseklikteki ve 304t a€›rl›€›ndaki
betonarme üst örtü modülünün yan
yükler karﬂ›s›ndaki davran›ﬂlar› son
derece sak›ncal› bulunmuﬂtur.
Betonarme olarak üst örtünün inﬂas›
makul ölçütlerde olmad›€› için statik
araﬂt›rma ve çal›ﬂmalar› ön
çal›ﬂmalardan ileriye götürülmemiﬂtir.
Yap›lan irdeleme sonucu, inﬂa edilen
son halinin (9.5t.) tasarlanan ilk
halinden (304t.) 32 kat daha hafif
oldu€u; betonarme kabuk üst örtü

MEMBRAN SİSTEMLER ANTİSİNKLASTİK
“
JEODEZİK FORMLARDIR. BU TÜR SİSTEMLERİN
STATIK ANALİZLERİ NONLINEER YÜK
DAĞILIMINDA GÖRE ÖZEL BİLGISAYAR
PROGRAMLARI İLE YAPILMAKTADIR

”

modülünün toplam malzeme ve iﬂçilik
giderinin 1996 y›l› verilerine göre
5.302.800.000TL.’lik maliyeti ile
membran üst örtü modülünün
3.015.000.000TL.’lik toplam malzeme
ve iﬂçilik giderinden fazla oldu€u;
betonarme kabuk üst örtünün yap›m›
için 26 veya 13 ayl›k zaman dilimleri
gerekirken, membran üst örtünün
yap›m› için 1,5 ayl›k bir zaman diliminin

gerekti€i görülmektedir.
Yukar›da yap›lan irdeleme ve
karﬂ›laﬂt›rmalar sonucu ‹zmir Otobüs
Terminali Aç›k Alan Üst Örtüsü
uygulamas›n›n yap›m esnas›nda
de€iﬂtirilmesinin süreç ve maliyet
aç›s›ndan yap› bütünün inﬂas›na
getirdi€i faydalar görülmektedir. Bu da
bize geniﬂ alanlar›n örtülmesinde
çekmeye çal›ﬂan asma-germe membran

EGE M‹MARLIK ARALIK 2012

30
DOSYA

SOLDA Bilkent Üniversitesi Aç›k Hava Tiyatrosu
ALTTA Ege Üniversitesi Tribün, İzmir
SAĞ ÜSTTE Adnan Menderes Havaliman›, İzmir
SAĞ ORTADA Havagaz› Fabrikas›, İzmir
SAĞ ALTTA Konak Meydan›, İzmir

“

ASMA GERME MEMBRAN SİSTEMLER ÇOK
FARKLI İŞLEVLERE SAHİP YAPILARDA
KULLANIM ALANI BULMAKTADIR

”

taﬂ›y›c› sistemlerin strüktürel etkinlik ve
süreç aç›s›ndan geliﬂtirilmiﬂ
konvansiyonel yap›m sistemi ile
yap›lm›ﬂ betonarme karkas taﬂ›y›c› üst
örtülerden daha avantajl› oldu€unu
göstermektedir. Mimarlar›n
tasar›mlar›nda geniﬂ alanlar›n
örtülmesinde daha gerçekçi ve
ekonomik çözümlere ulaﬂmak için bu
kriterleri dikkate almalar›
gerekmektedir.

Ortaya ç›kan yukar›daki özellikler
do€rultusunda asma germe membran
sistemler çok farkl› iﬂlevlere sahip
yap›larda kullan›m alan› bulmaktad›r.
Bunlar›n baﬂl›calar› ticari yap›lar,
endüstri yap›lar›, spor yap›lar›, sergikültür ve e€lence yap›lar›, ulaﬂ›m
yap›lar›, askeri yap›lar, aç›k alan
düzenlemeleri ve hatta konutlar olarak
s›ralanabilir.
Anadolu yar›m adas›nda çad›r
geleneksel olarak eskiden beri kullan›la

gelmiﬂtir. Ancak toplumlar›n yerleﬂik
düzene geçmeleri ile birlikte çad›r ve
benzeri yap›lar a€›rl›klar›n›
yitirmiﬂlerdir. Bizans, Selçuklu, Osmanl›
dönemlerinde çad›rlar›n daha çok
askeri amaçl› kullan›ld›€› görülmüﬂtür.
Daha sonralar› ise a€›rl›kl› olarak
Yörükler taraf›ndan yaylalarda ve
Akdeniz Bölgesi’nde kullan›ld›€›
görülmektedir. 1980’li y›llar›n sonlar›na
do€ru yurdumuzda eski tarihi formlar›n
t›pk› 1970’lerde Avrupa’ da oldu€u gibi
yeni modern ve yüksek dayan›ml›,
geliﬂmiﬂ örgü dokuma membran
malzemeler ile ça€daﬂ anlamda tekrar
yorumlanmaya baﬂlad›€›n› görmekteyiz.
Bunlar›n ilk örnekleri olarak Ankara
Alt›npark Fuar Alan›’ndaki aç›k hava
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tiyatrosunu ve tekerlekli paten pistini
görmekteyiz.
Yine bir e€lence merkezi olan
Temal› Park; Tatilya’da giriﬂ saça€›
olarak membran üst örtü kullan›lm›ﬂt›r.
Bu yap›ya 2003 y›l›nda alüminyum ve
membran malzemelerin kullan›ld›€› çok
amaçl› salon eklenmiﬂtir.
ﬁu an yine ekonomik ömrünü
tamamlad›€› için sökülen Tüyap Fuar
ve Kongre Merkezi’nin Pnömatik (alçak
hava bas›nc› ile ayakta tutulan) sergi
salonlar› 7500 mÇ’lik kullan›m alanlar›
ile Türkiye’nin önemli sergi
mekânlar›ndan birini teﬂkil etmekteydi.
Oasis Al›ﬂveriﬂ Kültür ve E€lence
Merkezi’ndeki giriﬂ kanopisi ve
gölgeleme amaçl› membran kullan›m›
da ticari ve e€lence yap›lar›ndaki ilk
kullan›mlardan biri olarak öne
ç›kmaktad›r.
Ankara’daki büyük çapl› projelerden
olan T.J.K Ankara Hipodromu ve
Bilkent Üniversitesi Aç›k Hava Tiyatrosu
geniﬂ aç›kl›klarda ve tribünlerde
membran kullan›m›na yeni soluk
getirmiﬂtir.
Bunlar› Fenerbahçe ve B.J.K. spor
kulüplerinin stadyumlar›ndaki tribün üst
örtüleri izlemiﬂtir.
Ülkemizde a€›rl›kl› olarak turistik
bölgelerde ve ‹zmir’ de de gölgeleme
özelli€i, hafifli€i ve ﬂ›k görüntüsünden
dolay› son zamanlarda tercih edilen bir
üst örtü türü olarak asma germe
membran sistemler yine karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. t
İsmail Sar›ay, Yüksek Mimar, Arch-Art Mimari Tasar›m
ve Uygulama Grubu
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Hareketli Çift Eğrilikli
Çizel Yüzeylerin Tasarımı
MEC-ART ARAﬁTIRMA GRUBU, MEKANİZMA BİLİMİNİN DE KATKILARIYLA
HAREKETLİ ÇİFT E⁄RİLİKLİ ÇİZEL YÜZEY ÜRETİLMESİ ÜZERİNE
ÇALIﬁMALAR YAPMAKTADIR. HAREKETLİ STRÜKTÜREL MEKANİZMALAR
İLE MİMARLIK GÜNÜMÜZÜN DE⁄İﬁEN İHTİYAÇLARINA DAHA KOLAY
ADAPTE OLACAKTIR
Gözde Susam, Fulya Gürcü, Koray Korkmaz

Ç
ÜSTTE Genişleyen Hiperbol(expanding hypar)
Chuck Hoberman (1998,California) (Kaynak :
http://hoberman.com/portfolio/expandingh
ypar) (Resim 1)
SAĞ ÜSTTE Franz Dischinger taraf›ndan 1922
y›l›nda tasarlanan betonarme kabuk sistem
çat› örtüsü. (Kaynak: Casinello Pepa, Félix
Candela: Centenary 2010) (Resim 2)

Candela taraf›ndan tasarlanan Los
Manantiales Restoran›, Meksika 1958.
(Kaynak: Casinello Pepa, Félix Candela:
Centenary 2010)(Resim 3)
SAĞ ALTTA Düz Kenarl› Hiperbolik Paraboloit.

(Kaynak: Helmut Pottman, 2007) (Resim 4)
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izel yüzeyleri ilk kez ‹spanyol
Mimar Félix Candela 1950’li
y›llarda betonarme kabuk
sistemlerde kullanm›ﬂt›r. Mimaride
birçok çizel yüzey günümüze kadar
çelik ve benzeri metaller kullan›larak
dura€an yap›lar için üretilmiﬂtir. Biz
Mec-Art grubu olarak, mimarl›€›n di€er
disiplinler ile girift bir yap›s›n›n olmas›
gereklili€ine inan›yoruz. Bu girift yap›
da günümüz ça€daﬂ yap›m
teknolojilerinin bir parças› olmal›d›r. Bu
do€rultuda, mekanizma biliminin de
katk›lar›yla hareketli çift e€rilikli çizel
yüzey üretilmesi üzerine çal›ﬂmalar
yapt›k. Hareketli strüktürel
mekanizmalar ile mimarl›k günümüzün
de€iﬂen ihtiyaçlar›na daha kolay adapte
olacakt›r.
Mimarlar özgün tasar›m yaklaﬂ›mlar›
geliﬂtirebilmek için di€er disiplinlerden
gelecek yeni bilgilere ve uygulamalara
aç›k olmal›d›rlar. Böylelikle, ortaya
ç›kacak yeni tasar›mlar farkl›
disiplinlerin sahip olduklar›
potansiyeller ile zenginleﬂecektir.
Geçmiﬂte mimariyi sanat ve
mühendislikle bütünleﬂtirmeyi baﬂarm›ﬂ
birçok mimar mevcuttur. Örne€in
dünyaca ünlü mimar Frank O. Gehry
mimariyi sanat ve mühendislikle
bütünleﬂtirerek yap›lar›n› büyük ölçekli
birer kentsel heykele dönüﬂtürmeyi
baﬂarm›ﬂt›r. Mimarlarla çal›ﬂan makine
mühendisi Chuck Hoberman’›n
tasarlad›€› mekanizmalar da mimariye
yeni bir boyut kazand›rm›ﬂt›r.
Hoberman, California Bilim Müzesi’nin
avlusu için tasarlad›€› ‘geniﬂleyen
hiperbol’ (expanding hypar) (Resim 1)
enstalâsyonu ya da kendi ad›n› verdi€i
aç›l›p katlanarak büyüyen ve küçülen

Hoberman küresi gibi hareketli
strüktürleri ile mimaride fark yaratmay›
baﬂarm›ﬂt›r. Mimar Santiago Calatrava
ise mekanizmalar› akademik çal›ﬂma
ortam›ndan ç›kar›p mimari projelerinde
kullanm›ﬂt›r. Örne€in en basit
mekanizmalardan biri olan dört çubuk
mekanizmas› ile Ernsting Deposu
(1983-1985,Almanya), Pfalzkeller Acil
Hizmetler Merkezi (1996-1999,‹sviçre),
Alcoy Metro Giriﬂi (1995, ‹spanya),
Valencia bilim merkezinde bulunan
Hemispheric’ in (2007, ‹spanya)
hareketli giriﬂi gibi mimari uygulamalar›
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bu projeleri ile
al›ﬂ›lm›ﬂ dura€an mimarinin d›ﬂ›na ç›k›p,
dikkat çeken hareketli yap›lar inﬂa
etmiﬂtir. Calatrava tasarlad›€› strüktürel
mekanizmalarla k›sa zamanda tan›nan
bir mimar olmuﬂtur.
Biz Mecart grubu olarak mimariyi
mekanik bilimi ile harmanlayarak,
özgün bir yap› eleman› tasarlamay›
hedefledik. Félix Candela’n›n 50’li
y›llarda yayg›n olarak kulland›€›
hiperbol yüzeyleri günümüz ça€daﬂ
yap›m teknolojilerinin ve mekanik
biliminin yard›m› ile hareketli hale
getirerek özgün bir yap› eleman› elde
ettik.
Mühendis ve mimar Félix Candela
kabuk sistemlerden faydalanarak 1950’li
y›llarda kendisine dünya çap›nda ün
sa€layacak eserler yaratm›ﬂt›r. Baz›
kaynaklarda “structural artist” (yap›
sanatç›s›) olarak ad›ndan söz ettirmeyi
baﬂard›€› bir kaç santimlik narin,
ço€unlu€u hiperbol yüzeylerden oluﬂan
kabuk sistemler ile üst örtüler
tasarlam›ﬂt›r. 1950-1960’l› y›llarda
Candela’n›n heykelimsi kabuklar›na
ilginin artmas›n›n bir nedeni de,
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Bauhaus, Gropius, Mies Van der Rohe,
Le Corbusier etkisindeki modern
mimarl›€›n keskin hatl› formlar› ve
kutular›na karﬂ› oluﬂan tepkidir
(Casinello Pepa, Félix Candela:
Centenary 2010). Félix Candela’dan
önce de gerçekleﬂtirilmiﬂ kabuk yap›
örnekleri mevcuttur. Alman tasar›mc›
Franz Dischinger taraf›ndan 1922
y›l›nda 16 metre aç›kl›€› sadece 3 cm
kal›nl›€› ile geçmeyi baﬂaran betonarme
kabuk sistem çat› örtüsü, inﬂa edildi€i
günden bu yana Wiesbaden-Erbesheim
Almanya’da yer almaktad›r (Resim 2).
Dischinger’›n yap›s› bu alanda
gerçekleﬂtirilmiﬂ ilk örnek olma
özelli€ine sahiptir. Ancak, Candela
gerçekleﬂtirdi€i nirengi yap›lar haline
gelen tasar›mlar›yla kabuk sistemlerin
yayg›nlaﬂmas›n› sa€layan mimar
olmuﬂtur. Candela’n›n ikonik yap›lar›na
bir örnek olarak 1958 y›l›nda
Xochimilco Meksika’da inﬂa edilen Los
Manantiales Restoran›n› örnek olarak
verebiliriz. Söz edilen yap›da 42,5
metre uzunlu€undaki aç›kl›k 42
milimetre kal›nl›€›ndaki ard›ﬂ›k
hiperbolik parabollerle çözülmüﬂtür
(Resim 3).
Félix Candela’n›n kabuk
sistemlerinde de rastland›€› gibi
hiperbolik paraboloit kabuk sistemlerde
s›kça kullan›lan çizel yüzeyler
aras›ndad›r. Çift e€rilikli yüzeylerden
hiperbolik paraboloitler (H.P.) çizel
yüzey olarak türetilebilmektedir ve
mimaride düz kenarl› ve e€ri kenarl›
olmak üzere farkl› ﬂekillerde
kullan›l›r(Resim 4). Daha önce de
de€inildi€i gibi Candela da
tasar›mlar›nda H.P. geometrisini tercih
etmiﬂtir. Böylelikle kal›p yap›m› kolay
olan tek e€rilikli yüzeylere ek olarak,
taﬂ›y›c›l›k yönünden de daha dirençli
olan çift e€rili€e sahip yüzeyler
uygulan›rken kal›plar do€rusal
elemanlar (kal›p tahtalar›) kullan›larak
düﬂük bir maliyette yap›labilmekteydi
(Çetin Türkçü,2003-syf.110).
Ancak sonraki y›llarda betonarme
kabuklar›n çok ince dökülmelerinden
dolay› kendi yüklerini taﬂ›makta
zorland›klar› görüldü. Oluﬂan çekme
gerilmeleri yüzünden betonarme
kabuklarda çatlaklar oluﬂtu. Hatta
oluﬂan bu çatlaklardan dolay› baz›
yap›lar kullan›lamaz duruma gelmiﬂtir.
Çift e€rilikli yüzeyler için betonarme
kabuk ince kal›nl›klarda dökülebilmesi

ve kal›p imalat›n›n kolayl›€› aç›s›ndan
avantajl› görünse de dayan›kl›l›k
aç›s›ndan zamanla uygun olmad›€›
anlaﬂ›ld›. Dayan›kl›l›k aç›s›ndan yaﬂanan
sorunlara ek olarak, betonarme
kabuklar›n tasar›m ve yap› fizi€i
aç›s›ndan da sorunlar› vard›. Örne€in
betonarme kabuk sistemler opak
yap›lard›r. Yap› içine ›ﬂ›€›n geçmesine
olanak sa€lamad›€› için geniﬂ
aç›kl›klarda iç mekan karanl›k olur.
Betonarme kabuklara ›ﬂ›k için boﬂluk
açmak da rasyonel bir çözüm de€ildi,
çünkü kabu€un dayan›m› azaltmaktayd›
ve analizleri güçleﬂtirmekteydi
(Casinello Pepa, Félix Candela:
Centenary 2010). ‹nﬂa edildikleri
y›llarda betonarme kabuklar›n yap›
fizi€i aç›s›ndan sorunu ise iyi bir termal
yal›t›m sa€layamamas›yd›. Yal›t›m
levhalar› betonarme kabuklar›n en
önemli özelli€i olan ‘narinlik’ özelli€i ile
örtüﬂemedi. Bu yüzden özellikle kuzey
ülkelerinde betonarme kabuk sistemler
tercih edilmemiﬂtir. Son olarak,

MEC-ART GRUBU 1903 YILINDA BULUNAN
“
BENNETT MEKANİZMASINDAN YOLA ÇIKARAK
YENİ BİR MEKANİZMA GELİŞTİRMİŞTİR
”
Candela’n›n da onaylad›€› gibi 30
metreden fazla olan aç›kl›klar için
betonarme kabuk sistemler ekonomik
de€ildir (Kaynak: Casinello Pepa, Félix
Candela: Centenary 2010). Tüm bu
sebeplerden dolay› kabuk sistemlerin
betonarme uygulamalar› giderek azald›.
Sonraki y›llarda çelik yap› teknolojisinin
geliﬂmesi ve yap›sal çeli€in endüstriyel
üretiminin ucuzlamas›yla çizel
yüzeylerin uygulamalar›nda yap›
malzemesi olarak çelik ve di€er
metaller tercih edilmeye baﬂlad›.
Özetleyecek olursak, 1950’li y›llarda
H.P. yüzeyli betonarme kabuklar
Candela ile mimarl›k camias› taraf›ndan
tan›nm›ﬂ, sonraki y›llarda ise betonarme
kabu€un sorunlar› keﬂfedildikçe ve çelik
yap› sektörü geliﬂtikçe yap› malzemesi
olarak çelik kullan›m› tercih edilmiﬂtir.
Ancak günümüze kadar yap›lm›ﬂ olan
örneklerin hiçbiri fonksiyonel ya da
iklimsel de€iﬂime adapte olabilen, yani
hareket ederek ﬂekil de€iﬂtirebilen
strüktürel mekanizmalar de€ildir. Baﬂka
bir deyiﬂle, var olan tüm mimari

örnekler dura€an yap›lard›r. ‹zmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde MecArt çal›ﬂma grubu taraf›ndan benzer
çizel yüzeylerin hareketli olabilmeleri
üzerine çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.
Mimaride hareketli yap› ve yap› bileﬂeni
kullan›m› çok eskilere gitse de, bilimsel
anlamda mimaride mekanizmalar›n
kullan›m› üzerine ilk çal›ﬂmalar›
‹spanyol mimar Emilio Pérez Piñero
1960’l› y›llarda yapm›ﬂt›r. Piñero makas
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EN ÜSTTE Emilio Pérez Piñero’nun hareketli üst
örtüsü. (Kaynak :T.Robbin, 1996) (Resim 5)
ÜSTTE Travis Langbecker’in makaslardan oluşan çift
eğrilikli strüktürel mekanizması . (Kaynak:
Langbecker,1999 ) (Resim 6)
ALTTA Bennett mekanizması nı n pipet ve iğne
kullanı larak üretilmiş üç farklı tipi. (Resim 7)
EN ALTTA Mec-Art grubu’nun denediği ilk Bennet

mekanizması çalı şması (Resim 8)

EGE M‹MARLIK ARALIK 2012

mekanizmalar üzerine çal›ﬂm›ﬂt›r ve
geliﬂtirdi€i strüktürel mekanizmas› ile
hareketli bir üst örtü tasarlam›ﬂt›r
(Resim 5). Piñero bu strüktürünü 1961
y›l›nda Londra’daki UIA (Union
Internationale des Architectes)
kongresinde tan›tm›ﬂt›r. Üst örtüsü
serbestlik derecesi bir olan
mekanizmalar s›n›f›na girer. Bu tür
mekanizmalar sadece tek bir hareketi
gerçekleﬂtirir. Daha baﬂka bir ifade ile
Resim 5’de görülen strüktürel
mekanizma her zaman ayn› kapal› ve
aç›k biçimleri alabilir. Baﬂka bir biçimde
kapanamaz veya aç›lamaz. Piñero’nun
çal›ﬂmalar› benzer strüktürler üzerine
çal›ﬂan di€er araﬂt›rmac›lara da
önderlik etmiﬂtir. Theodore
Zeigler(1976) ve Felix Escrig(1980)
kubbemsi ve tonoz formlar› üzerine
çal›ﬂm›ﬂlard›r. Daha sonra Travis
Langbecker (1999), Resim 6’da görülen
çift e€rilikli hareketli yüzeyleri
tasarlam›ﬂt›r.
Mec-Art grubu Langbecker’in makas
mekanizmalar› ile üretti€i hareketli çift
e€rilikli yüzeyleri geliﬂtirmeyi
hedeflemiﬂtir. Langbecker’in makas
mekanizmas› çok say›da döner mafsal
ve çubuk elemandan oluﬂur. Strüktürel
mekanizmas›n›n sorunu imalattan
kaynaklanan mafsal boﬂluklar›
sebebiyle çok say›da mafsal›n sistemde
istenmeyen hareketlere neden
olmas›d›r. Ayr›ca kuvvetin ve hareketin
iletimi çok say›da çubuk üzerinden
olmas› sistemi aﬂ›r› zorlamakta,
sistemin kendini dahi taﬂ›mas› mümkün
olamamaktad›r. Mec-Art grubu benzer
yüzeylerin çizel yüzeylerin üretim
yönteminden de faydalan›larak daha az
say›da çubuk ve mafsal ile
üretilebilece€ini düﬂünmektedir. Bu
fikirden yola ç›karak yap›lan ilk
araﬂt›rma sonras›nda Bennett
mekanizmas›n›n hareketli
do€rultmanlar› oluﬂturmak için uygun
oldu€una karar verildi. Bennett
mekanizmas› dört çubu€un dört döner
mafsalla bir araya getirilmesinden
oluﬂan üç boyutlu bir mekanizmad›r
(Resim 7). G. T. Bennett bu
mekanizmay› oluﬂturan çubuklar›n
uzunluklar› ile mafsallar aras›ndaki
aç›sal iliﬂkiyi 1903 y›l›nda ispatlam›ﬂ ve
yay›nlam›ﬂt›r (Bennett 1903). K›saca bu
iliﬂkiyi ifade etmek gerekirse; Resim
7’deki mekanizmalar› oluﬂturan eﬂit
uzunluktaki pipetler uçlar›ndaki mafsal

görevi gören i€nelerin belirli bir aç›yla
döndürülerek bat›r›lmas›yla birbirine
tutturulur. Resim 7’deki üç mekanizma
ayn› uzunluktaki pipetlerden yap›lm›ﬂ
olsa da farkl› biçimleri ald›klar›
görülmektedir. Bunun sebebi her
üçünde mafsallar aras›ndaki aç›lar›n
farkl› olmas›d›r.
Ayr›ca Bennett mekanizmas›n›n
k›s›tl› olan hareket kabiliyeti Resim 8’de
görülmektedir. Mekanizmay› oluﬂturan
dört çubuk ayn› anda hiçbir zaman
zemine temas edememektedir.
Mekanizman›n hareketi önceden
belirlenmiﬂ olan aç›k ve kapal› biçimleri
ile k›s›tl›d›r. Asl›nda Resim 8’de görülen
mekanizma tam do€ru bir Bennett
mekanizmas› da de€ildir. Çünkü
Bennett bu mekanizmay› aç›klarken
çubuklar›n asl›nda bir aksta kesiﬂti€ini
söylemiﬂtir. Fakat Bennett’›n aç›klad›€›
gibi çubuklar› bir aksta kesiﬂtirerek bu
mekanizman›n imalat› çok zordur.
Resim 8’de görülen örnekte çubuklar
üst üste monte edilerek bir benzeri
yap›lm›ﬂt›r. Çubuklar ayn› aksta
kesiﬂmedi€i için bu mekanizma
gerçekte hareket de etmez. Bu makette
hareket mafsal boﬂluklar› sayesinde
gerçekleﬂmektedir.
Do€ru bir Bennett mekanizmas›
yaparken mafsal imalat›ndaki zorlu€u
aﬂmak için makine mühendisi olan Yan
Chen yeni bir döner mafsal montaj
yöntemi önermiﬂtir. Öncelikle dairesel
kesitli çubuklar yerine kare kesitli
çubuklar kullanm›ﬂt›r. Bu kare kesitli
çubuklar› da yaprak menteﬂeler ile
birleﬂtirmiﬂtir (Yan Chen, 2003). Chen
doktora tezinde bu kare kesitli
çubuklar›n hangi aç›larla kesilmesi
gerekti€ini birçok maket üzerinden
aç›klam›ﬂt›r. Buldu€u çözüm mafsal
imalat›n› ve montaj›n› kolaylaﬂt›rsa da
hareket kabiliyeti aç›s›ndan fazla bir
katk› sa€lamam›ﬂt›r. Resim 9’da
görüldü€ü gibi üretti€i mekanizman›n
dört çubu€u da art›k ayn› düzlem
üzerinde durabilmektedir ve dört
çubuk tam olarak kapanabilmektedir.
Ancak mekanizma bu ﬂekliyle de tek bir
harekete izin vermektedir. Yani hep
ayn› aç›l›p kapanma hareketini
yapabilmektedir. Asl›nda hareketi hala
k›s›tl›d›r.
Mec-Art grubu Bennett
mekanizmas›n› inceleyip hareket ve
mafsal montaj›n›n zorluklar›n›
gördükten sonra yeni bir mekanizma
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geliﬂtirmiﬂtir ve yay›nlanm›ﬂt›r (K.
Korkmaz, 2012). Yeni mekanizma fikri
resim 7’dan ç›km›ﬂt›r. ‹stenilen, yeni
üretilecek mekanizman›n Resim 7’de
görülen üç farkl› H.P. yüzeyin biçimini
almas› hatta sonsuz biçimde H.P
yüzeye dönüﬂebilmesidir. Daha önce de
ifade edildi€i gibi resim 7’deki üç
maket ayn› uzunlukta çubuklardan bir
araya gelse de, çubuklar aras›ndaki aç›
180-01 kadar olsa da ayn› biçimi
alamamalar›n›n sebebi her maketin
çubuklar›n›n üzerindeki iki mafsal›n
(i€nenin) aras›ndaki aç›n›n di€er
makettekilerden farkl› olmas›d›r.
Aç›lar›n de€iﬂememesi bir maketin
di€erinin biçimini alamamas›na sebep
olur. O halde mafsallar aras›ndaki aç›lar›
de€iﬂebilir yaparsak yeni mekanizma
her tür H.P yüzeye dönüﬂebilir.
Resim 10’da görülen yeni mekanizma
dört k›sa ve kal›n, dört uzun ve ince
toplamda sekiz adet dairesel kesitli
çubuktan oluﬂmaktad›r. Tüm çubuklar
döner mafsallarla birbirine
tutturulmuﬂtur ve mafsallar aras›nda
aç›sal bir iliﬂki yoktur. Ayr›ca çubuklar
ayn› aksta kesiﬂmek zorunda de€il ve
üst üste monte edilebilir. Aç›sal iliﬂkinin
ortadan kalkmas› ve çubuklar›n üst üste
monte edilebilirli€i mekanizman›n
mafsal montaj›n› basitleﬂtirmiﬂ ve
hareket kabiliyetini art›rm›ﬂt›r. Yeni
mekanizma istenilen her tür H.P.
biçimini alabilmektedir (Resim 11).
Mekanizmaya eklenen ara çubuklar ise
do€uray görevi görmekte ve sistem
tam bir çizel yüzey görünümünü
alm›ﬂt›r (Resim 12). Eklenen ara
çubuklar›n montaj› için mafsal tipleri
ayr›ca bulunmuﬂtur. Mekanizman›n
hareket kabiliyetini daha iyi görebilmek
için Mec-Art grubunun internet
sitesinden maketin filmini
izleyebilirsiniz.
Günümüzde birçok yap› de€iﬂen
ihtiyaçlara cevap veremedi€i için
y›k›lmaktad›r. Yine birçok yap› iklimsel
de€iﬂikliklere adapte olamamaktad›r.
Hareketli yap› veya yap› bileﬂenlerinin,
mimarl›€›n de€iﬂen ihtiyaçlara adapte
olabilme becerisini art›raca€›n›
düﬂünüyoruz. Biz üretti€imiz yeni
mekanizman›n mimaride hareketli
cephe veya çat› örtüsü olarak
kullan›labilece€ini düﬂünüyoruz. Ara
çubuklara monte edilecek rijit paneller
ile mekanizma hareketli bir cephe veya
çat› olarak kullan›labilir. Elbette

hareketi gerçekleﬂtirmek için ilk tahrik
hidrolik pistonlar ile veya elektrikli
motorlardan sa€lanacakt›r. t
Gözde Susam, Mimar, İYTE Mimarl›k Bölümü
Yüksek Lisans Öğrencisi
Fulya Gürcü, Mimar, İYTE Mimarl›k Bölümü
Yüksek Lisans Öğrencisi
Koray Korkmaz, Yrd. Doç. Dr. İYTE Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü

EN ÜSTTE Mec-Art grubu taraf›ndan
yap›lan Yan Chen’in Bennett
mekanizmas› maketi (Resim 9)
ÜST ORTADA Mec-Art grubunun
geliştirdiği yeni mekanizma (Resim 10)
ÜST SAĞ ORTADA Mec-Art grubunun
geliştirdiği yeni mekanizma her tür HP
biçimini alabilmektedir (Resim 11)
ÜSTTE Yeni mekanizman›n üzerine ara
çubuklar eklenerek çizel yüzeye
dönüşmüş biçimi (Resim 12)
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Sade, Saydam,
Fonksiyonel
İZMİR BORNOVA’DA YER ALAN ÖZYAVRU ELEKTRİK İDARE BİNASI,
ÇEVRESİNDEKİ SAĞIR YÜZEYLERE SIRTINI DÖNMÜŞ, TEK DÜZELİK VE
MONOTONLUK KAVRAMLARINI KIRMAYA ÇALIŞAN BİR YAPI
NİTELİĞİNDE OLMAYI HEDEFLEMEKTEDİR
Noyan Umur Vural
YAPI ADI Özyavru Elektrik İdare Binası
M‹MAR‹ GRUBU Noyan Umur Vural, Mahir Çimen,

Leyla Kantur, Gizem Soybil, F. Burcu Durmaz
İŞVEREN Vedat Özyavru
YÜKLENİCİ Sentez Yapı
STATİK PROJE Salih Erdil Vural
ELEKTRİK PROJE Vedat Özyavru - Özyavru Elektrik
TESİSAT Nejdet Tunalı / Proje Isı
YAPIM TARİHİ 2011
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Ö

zyavru Elektrik Şirketi İdare
Binas›, Bornova'da 4 kat ve
bodrumdan oluşan 1300 m2’lik
alana inşa edilmiş bir yap›d›r. Yap›
içerisinde yer alan aç›k ofisler daha
ayd›nl›k ve ferah olmas› düşünülerek
şeffaf k›s›mlara yerleştirilirken; özel
çal›şma alanlar›, toplant› odalar› gibi
mekanlar kenarlara yaslanarak ve sağ›r
yüzeylerle ilişkilendirilerek ortak
alandan kopar›lm›şt›r.
Yap›n›n tasarland›ğ› bölgeye üst
ölçekten bak›ld›ğ›nda bir çok potansiyeli
içinde bar›nd›rd›ğ›n› görülmektedir. Öyle
ki, bu alan İzmir'in en önemli kent
merkezlerinden Alsancak ve
Karş›yaka’ya yak›nl›ğ› ile ön plana
ç›kmaktad›r. Ayr›ca çevresinde bulunan

eski depo binalar›, fabrikalar gibi
yap›larla ileride dönüştürülmeye müsait,
kent için hiyerarşik bir nokta olma
niteliğindedir. Özyavru Elektrik Şirketi
İdare Binas›, bölgesindeki bu tarz bir
gelişimin ilk ad›mlar›ndan biri olarak
görülmektedir. Dolay›s›yla yap›
bulunduğu mimari çevrede, tek düzelik
ve monotonluk kavramlar›n› k›rmaya
çal›şan bir yap› niteliğinde olmay›
hedeflemektedir.
Özellikle iş hayat›ndaki yoğunluğun
kent merkezlerinde toplanmas›, yetersiz
mekan-fazla iş gücü oluşumlar›na
sebep olurken, özel sektörün kent
merkezlerinden önce bu merkezlere
sad›k kalarak uzaklaşmas›n›, sonras›nda
ise yeni odaklar›n oluşturmas›
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13

Lobi ve Giriş

2 Ofis
3 Depo
4 Araç Asansörü

1

2

5 Bayan WC
6 Bay WC
7 Asansör
8 Merdiven
9 Yang›n Güvenlik Holü
10 Sekreterya
11 Bilgi İşlem
12 Pano Odas›
13 Otopark Alan›

Zemin kat plan›
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Galeri boşluğu

2 Çay Ocağ›
3 Arşiv

12

4 İnsan Kaynaklar› Bölümü

1

5 Bayan WC

2

6 Bay WC
7 Asansör
8 Merdiven
9 Yang›n Güvenlik Holü
10 Toplant› Odas›

13

11 Depo
12 Kafeterya
13 Sigara İçme Bölümü

Birinci kat plan›

6
5
4

10

8
7

11
3

9

1

1

Proje Grubu Birimi

2 Mühendis Odas›
3 Koridor
4 Mühendis Odas›

2

5 Bayan WC
6 Bay WC
7 Asansör
8 Merdiven
9 Yang›n Güvenlik Holü
10 Proje Grubu Birimi

İkinci kat plan›

EGE M‹MARLIK ARALIK 2012

11 Depo

39
YAPI TANITIM

BİNANIN FORMAL YAPISI VE CEPHEDEKİ OYUNLAR HEM İÇE
“
DÖNÜK OLAN BU YAPININ İŞLEVLERİNİ DIŞARIYA OKUTMASINI

SAĞLIYOR HEM DE ONA BOYUTSAL BİR KAYGISI OLMAMASINA
RAĞMEN ÇEVRESİNE GÖRE HİYERARŞİK BİR ETKİ KAZANDIRIYOR

”
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durumunu getirmektedir. Böylelikle
daha serbest mekanlara sahip, kişiye
veya firmaya özel yap›lar›n ivmeli olarak
artt›ğ› görülmektedir. Bu perspektife
göre Özyavru Elektrik Şirketi’nin İzmir'in
Bornova ilçesinde bulunan idare binas›,
sade ve mütevaz› bir örnek olma
özelliğine sahiptir.
Çevresindeki sağ›r yüzeylere s›rt›n›
dönmüş bir yap› olan Özyavru Elektrik
Şirketi İdare Binas›, asl›nda iç yaşant›s›n›
d›şar›dan okutma becerisine sahip
olmay› hedeflemektedir. Öyle ki galerili
girişi, ortak amaca hizmet eden
geçirgen yüzeyleri ve daha özel, kapal›
ofis birimleri sokaktan alg›lanmaktad›r.
Bu da asl›nda oldukça kompakt ve içe
dönük bir formun yüzey
farkl›laşmas›ndaki net kararlar ile birlikte
kendini sergilemesini sağlad›ğ›n›
göstermektedir. Binan›n mimarisine
formal olarak bak›ld›ğ›nda, tasar›m›nda
işlevsel ve motivasyona yönelik
kayg›larla beraber kullan›c› odakl› bir
plan şemas› görülmektedir. Asl›nda yap›
daha özel kullan›mlara hizmet eden L
formuna sahip bir d›ş cephe ile bu
cephenin sard›ğ› ve ortak kullan›m
alanlar›n›n bulunduğu odak niteliğindeki
daha geçirgen bölümden oluşmaktad›r.
Yap›n›n köşelerindeki konsollar
birbirlerine bu saydam bölümde d›ş
kontürlerle bağlanmaktad›r. Kontürler,
sarma etkisini ve iç mekanlardaki
fonksiyonel farkl›laşmay› daha çok
vurgulamaktad›r. Bu fikri daha da
desteklemek ve farkl›laşmay›
belirginleştirmek için giriş k›sm›n›n
cephesinde bu d›ş kontürlere referans
veren güneş k›r›c›lar tercih edilmektedir.
Tüm bu kararlar sonucunda, tasar›m
dilini kesin hatlar›yla belirleyen Özyavru
Elektrik Şirketi İdare Binas› asl›nda
farkl›laşma oyunlar› ile (hem kendi
içinde hem çevresiyle) hiyerarşik olma
yar›ş›na girmeden varl›ğ›n› belli etme
eğilimindedir. Bu tav›r tasar›m›n
niteliğini düşürmemekte, aksine onu son
derece işleve ve kullan›c›ya yönelik
farkl› bir proje haline getirmektedir.
Tüm bu konseptin ve sonuçta ç›kan
ürünün özü, kullan›c› odakl›, işleve
yönelik alternatif bir ofis binas›
oluşturabilmektir. t
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İzmir Ulaşım Ana Planı 2009
ﬁEH‹RSEL ULAﬁIM S‹STEMLER‹NE A‹T ALT YAPI YATIRIMLARININ UZUN
VADEL‹ HESAPLAMALARA DAYALI OLARAK PLANLANMASINDA
GEL‹ﬁT‹R‹LEN YAKLAﬁIMLARIN, YASA GERE⁄‹ BÜYÜKŞEHİRLERDE
HER BEﬁ YILDA B‹R GÜNCELLEﬁT‹R‹LMES‹ GEREKMEKTED‹R. ‹ZM‹R
BÜYÜKﬁEH‹R BELED‹YES‹’NCE 2007 – 2009 DÖNEM‹NDE YÜRÜTÜLEN
ÇALIﬁMANIN DANIﬁMANLARINDAN B‹R‹ OLAN YAZAR, GEN‹ﬁ
KAPSAMLI ‹ﬁLER‹N KISA B‹R ÖZET‹N‹ VERMEKTED‹R
M. Yıldırım Oral

G

5216 Say›l› Yasa ile Öngörülen İzmir Büyükşehir
Belediyesi S›n›rlar› (Resim 1)
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“‹zmir Ulaﬂ›m Ana Plan›”
[k›saca Ana Plan] ‹zmir Büyük
ﬁehir Belediye Baﬂkanl›€›’n›n [k›saca
Belediye] kurumsal yap›s› içinde,
Ulaﬂ›m Dairesi Baﬂkanl›€› – Ulaﬂ›m
Koordinasyon Müdürlü€ü’nde kurulan
birimde yürütülmüﬂ ve iki y›l süren
araﬂt›rma/planlama süreci 2009 y›l›nda
tamamlanm›ﬂt›r. Sonras›nda ise
öngörülen alt sistemlere iliﬂkin iﬂletme
ve hat planlamas› ba€lam›nda
çal›ﬂmalar sürdürülmektedir. Bu yaz›da
ad› geçen üniversitelerden
uzmanl›klar›na göre çal›ﬂmaya katk›
sa€layan dan›ﬂmanlar›n, sözü geçen
birimde görev almalar› ve sonuç
raporun yine bu dan›ﬂmanlarca
yaz›lmas› Belediye taraf›ndan
kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Söz konusu
dan›ﬂmanl›k hizmetleri ‹zmir Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkanl›€› ile Dokuz Eylül
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl›k
Fakülteleri’nin, ayr›ca yine Belediye’nin
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi ile imzalad›€› protokollere
dayal› olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir*. 5216
Say›l› Büyükﬂehir Belediyeleri
Kanunu’nun hükmü gere€ince
haz›rlanan “‹zmir Ulaﬂ›m Ana Plan›”
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi Ulaﬂ›m
Koordinasyon Merkezi’nin 11.03.2009
tarih ve 299.(2009/04) say›l›
toplant›s›n›n gündemine al›narak
görüﬂülmüﬂ ve uygunlu€una oybirli€i
ile karar verilmiﬂtir. Ayr›ca Ana Plan
‹zmir Büyükﬂehir Belediye Meclisi’nin
17.04.2009 tarihli toplant›s›n›n
gündemine al›nm›ş, plan›n meclis
üyelerine sunumu yap›lm›ﬂt›r.
Belediye’nin görev ve sorumluluk
s›n›rlar›n›n 5216 say›l› Kanun’a göre

yeniden tan›mlanarak geniﬂletilmiﬂ
olmas› nedeniyle Ana Plan
çal›ﬂmalar›n›n da bu yeni çerçevede ele
al›nmas› gerekmiﬂtir (Resim 1). Yine söz
konusu s›n›rlar içinde haz›rlanm›ﬂ
bulunan ‹zmir Kentsel Bölge Naz›m
‹mar Plan›’n›n (‹KBN‹P) getirdi€i uzun
vadeli stratejiler ve geliﬂme önerileri
esas al›narak Ana Plan’›n yürütülmesi
istenilmiﬂtir. Bu nedenle çal›ﬂmada
gerekli olan 2030 y›l› hedefli temel
planlama verileri ve kestirimlerin naz›m
imar plan› paftalar›ndan ve rapor eklerinden
aktar›l›p yorumlanarak elde edilmiﬂtir.
‹KBN‹P’n›n bölgesel ölçekte haz›rlanm›ﬂ
olmas›, Ana Plan’›n da ayn› düzeyde ele
al›nmas›n› gerektirmiﬂ, çal›ﬂmalarda ad›
geçen plandan gelen “Kentsel Bölge”
(Metropoliten Bölge) ve “Merkez Kent”
tan›mlamalar› hesaplamalarda
kullan›lm›ﬂt›r (Resim 1). Ana Plan’›n
temel amaçlar› ve beklentilerine k›saca
bak›ld›€›nda ise aﬂa€›daki hususlar öne
ç›kacakt›r:
Ana Plan’›n hedefi Büyükﬂehir
belediyesinin sorumlulu€u alt›ndaki
ﬂehirsel-bölgesel alanda uygulamal›
olarak;
•Ulaﬂ›m ve trafik sistemleriyle ilgili
araﬂt›rma, de€erlendirme, bilgi-veri
düzeni kurma çal›ﬂmalar›n› yürütmek ve
bu giriﬂimlere süreklilik kazand›rmak,
•‹lgili tüm kamu kurumlar› aras›nda
yeniden eﬂgüdüm ve yönetimsel
düzenleme olanaklar› yaratmak,
•Sosyo – ekonomik yap›y› ve
davran›ﬂsal özellikleri araﬂt›r›p
saptamak, buna dayal› ulaﬂ›m talep
analizleri ve kestirimleri geliﬂtirmek,
•Arazi kullan›m kararlar›yla ulaﬂ›m
sistemleri aras›ndaki karﬂ›l›kl› iliﬂkilerin
göz önünde bulunduruldu€u bir
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denetim ortam›n› yaratmak,
•Ulaﬂ›m altyap› projelerinin
tan›mlanmas›n›, konumland›r›lmas›n›
yapmak, maliyetleriyle ilgili analizler
geliﬂtirerek teknik, ekonomik ve
toplumsal standartlar›n› tespit etmek,
•Bu projelerle ilgili olarak da
kurumsal sorumluluk alanlar› ve
uygulama önceliklerini belirlemek olarak
tan›mlanm›ﬂt›r.
Ana plan çal›şmalar›n›n yukar›da
say›lan hedef ve ilkeleri, uygulanacak iş
program›n›n teknik ayr›nt›lar›n›n
belirlenmesinde etken olmuştur.
Belediyenin ilgili birimlerinin
haz›rlanacak bu program çerçevesinde
ve mutlak bir eşgüdüm içinde çal›şt›ğ›,
ayr›ca planlama alan›ndaki tüm ulaş›m
ve trafik sorunlar›n›n uzun vadeli ve
birbiriyle çelişmeyen politikalarla
çözümlenmesinin yönetimsel denetim
alt›nda tutulacağ› kabul edilmiştir.
Çal›şmalar›n ara raporlarla izlenmesi, bir
yandan mevcut ulaş›m uygulamalar›n›n
kararlaşt›r›lan politika ve stratejiler
içinde irdelenip değerlendirilmesi diğer
yandan da yeni uygulama projelerinin
önerilerek geliştirilmesi düşünülmüştür.

Gerçekleﬂtirilen Araﬂt›rma ve
Etütler
Ulaş›m ana plan› çal›şmalar› genelinde
gerekliliği kabul gören teknik araşt›rma
ve kurulacak bilgi sisteminin gereği
olarak aşağ›daki başl›klar alt›nda bir dizi
araşt›rma ve etüt çal›şmas›
gerçekleştirilmiştir. Kurulan atölyede bu
girişimlerin özgünlük içinde
tasarlanmas›na ve İzmir’in koşullar›na
uygun uygulamalar olarak ele al›nmas›
ve yürütülmesine özen gösterilmiştir.
Planlama Verileri
• İKBNİP Kararlar› ve Öngörüleri
• Mevcut ve Gelecekteki Nüfus Verileri
• Mevcut ve Gelecekteki Arazi Kullan›ş
Verileri
Trafik Etütleri
•Otopark Etütleri
•Motorlu Taş›t Bilgileri-Trafik Hacim ve
Kompozisyon Say›mlar›
•Mevcut Trafik Sorunlar› Etüdü
•Merkez Şehirsel Alan Trafik
Mühendisliği Stratejileri
•Yolculuk Süreleri ve Maliyetleri
Analizleri
•Karayolu Ağ› Teorik Kapasiteleri Etüdü
– Hizmet Düzeyi Etütleri
•Karayolu Ağ› Öngörülen Pratik
Kapasiteleri Etüdü

Anketler
•“Merkez Kent” Yolculuklar Baﬂlang›ç –
Bitiﬂ Hane halk› Anketi
•Toplu Ulaﬂ›m Etütleri - Otobüs –
Körfez Vapurlar› – Rayl› Sistemler;
Say›mlar / Anketler
•“Kentsel Bölge” Ölçe€indeki Etüt ve
Araﬂt›rmalar – ‹ﬂyeri – Konut – Kurum
Anketleri
•‹ç ve D›ﬂ Kordon Geçiﬂlerine ‹liﬂkin
Araﬂt›rmalar – Say›mlar / Anketler
Ulaﬂ›m A€› Fiziki Verileri
•Mevcut Yol a€› Analizleri Kademelenme ve Kapasite Ölçümleri
•Mevcut Ulaﬂ›m Alt Yap› Yat›r›m
Programlar› [ﬁehir ‹çi Karayollar›, Hafif
Rayl› Sistem, Körfez Vapurlar›,
Demiryollar› Banliyö Sistemi]
•Geniﬂletilmiﬂ Mevcut Ulaﬂ›m Yol A€lar›
Analizleri
Yük Etütleri
•Yük Hareketlerinin Ortaya Ç›kmas›na
Neden Olan Arazi Kullan›ﬂ tipleri
•Alan, ‹stihdam ve Kullan›ﬂlara Göre /
Gelip – Giden / A€›r – Hafif Yük
Taﬂ›tlar› Say›lar›
Tamamlay›c› Ön Araﬂt›rmalar,
Kuramsal ve Teknik Çal›ﬂmalar
•ﬁehir içi Trafik Kazalar› Etüdü, Risk
Analizleri
•Tamamlay›c› Kuramsal ve Teknik
Çal›ﬂmalar
•Ulaﬂ›m Ortam ve Taﬂ›tlar›nda Engelliler
‹çin Öneriler
•ﬁehirsel Ulaﬂ›m Sistemleri Tür
Seçenekleri Üzerinde Araﬂt›rmalar
•Bisiklet; Bisiklet Kullan›c›lar› ve Bisiklet
Yollar› Etüdü

•Yaya Güzergâhlar› Analizleri
•Ara Toplu Ulaﬂ›m Etütleri: Taksi –
Dolmuﬂ – Servis Taﬂ›tlar› Etütleri - (Özel
– Kurumsal – ﬁehirleraras› Otobüs
Servisleri)
Bu çal›ﬂmalarla elde edilen veriler; bilgi
sisteminin oluﬂturulmas›nda, yerel olarak
deneye dayal› (ampirik) ‹zmir ulaﬂ›m
modelinin kurgusunda, alt modellerin
geliﬂtirilmiﬂ ölçümlemelerinin
gerçekleﬂtirilmesinde (kalibrasyonunda),
ayr›ca tamamlay›c› trafik mühendisli€i
stratejilerinin belirlenmesinde
kullan›lm›ﬂt›r.

Planlama Modelinde Kullan›lan
De€iﬂkenler
Ana plan çal›ﬂmas›nda model
kurgusunda kullan›lan ‹zmir merkez kent
ve kentsel bölgede nüfus ve arazi
kullan›ﬂ de€iﬂkenleri ölçümlenmiﬂ ve
2010 – 2030 y›llar›n› kapsayan planlama
dönemi kestirimleri hesaplanarak
tablolaﬂt›r›lm›ﬂt›r (Tablo 1 ve 2). Ulaﬂ›m
modelinin kurgusunda ilk önce; Toplam
Nüfus, Toplam Aktivite Merkezi
Kullan›mlar›, E€itim ve Sa€l›k Kullan›ﬂlar›
Toplam›, Sosyo-Kültürel ve Rekreasyon
Kullan›ﬂlar› Toplam›, yolculuk talebinin
hesaplanmas›nda de€iﬂkenler olarak
kullan›lm›ﬂt›r. Sonras›nda ise
hesaplaman›n güvenilirliği aç›s›ndan;
Toplam Çal›ﬂanlar›n Say›lar›, Toplam
Ö€renci Say›lar›, Toplam ‹ﬂ ve Okul
Amaçl› Yarat›lan Yolculuk Talepleri ve
Yarat›lan Yolculuklar›n Süreleri
de€iﬂkenler olarak kestirim
hesaplamalar›na eklenmiﬂtir.
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2030 Hedef Y›l› ‹çin Toplam
Yolculuk Taleplerinin
Kestirimi
‹lk belirlenen de€iﬂkenlere göre
yolculuk talep tahmini çal›ﬂmas›nda
merkez kent için 2030 y›l› toplam
günlük yolculuk say›s› kestirimi
5.659.283 olarak, toplam taﬂ›tl› yolculuk
kestirimi ise 3.508.596 olarak
yap›lm›ﬂt›r. Hane halk› anket
uygulamas› sonras›nda ise yolculuk
talebini etkileyecek faktörler
çeﬂitlendirilmiﬂ ve toplam yolculuk
talebinin 2030 y›l›nda kentsel bölge
için en çok 7.600.000, en az ise
6.500.000 olarak tespit edilmiştir.
Eksik tahminlerin, bilgi verilmesi ihmal
edilmiﬂ çok k›sa veya yaya yolculuklar›n
bir bölümüyle ilgili oldu€u kabul

ALTTA 2008 y›l› dağ›l›mlar›na göre istek hatlar›. Kal›n
koyu k›rm›z› çizgiler 100.000 yolculuk / gün isteğini
temsil etmektedir. Kuzey – Güney ve Doğu – Bat› oklar›
istek hatt› ağ›rl›klar›n› göstermektedir.(Resim 2)
EN ALTTA 2030 y›l› dağ›l›mlar›na göre istek hatlar›. Kal›n
koyu k›rm›z› çizgiler 100.000 yolculuk / gün isteğini
temsil etmektedir. Kuzey – Güney ve Doğu – Bat› oklar›
istek hatt› ağ›rl›klar›n› göstermektedir.(Resim 3)
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edilmiﬂtir. Aﬂ›r› tahminlerin ise
k›ﬂk›rt›lm›ﬂ talep olarak
de€erlendirilmesi yap›lm›ﬂt›r. Sonuç
olarak, toplam yolculuk say›s›n›n, tüm
elde edilen de€erlerin genel bir
ortalamas› olarak, merkez kent için
5.656.114 kiﬂi olaca€›, kentsel bölge
(Metropoliten Bölge) için ise 7.128.847
kiﬂi olarak kabul edilmesi gerekliliği
gerçekçi de€erler olarak hesaplanm›ﬂt›r
(Resim 1).
Yolculuk Oranlar›
Bir ﬂehirsel yerleﬂmedeki yolculuk
al›ﬂkanl›klar›n›n genel bir göstergesi
olarak ‹zmir’deki yolculuk oranlar›na
bak›ld›€›nda, 1974 y›l›ndan beri yap›lan
hane halk› anket uygulamalar›nda bu
oran›n ortalama olarak ayn› de€erde

kald›€› saptanm›ﬂt›r. En son ana plan
çerçevesinde uygulanm›ﬂ olan anket
sonuçlar› da benzer oranlar›
vermektedir. Bu nedenle Tablo 3’de
verilen de€erlerin halen geçerli oldu€u
kabul edilmiﬂtir.
‹stek Hatlar›
Yolculuklar›n mevcut ve planlama
dönemi içindeki da€›l›m
hesaplamalar›na göre günlük de€erlerin
alg›lanmas› aç›s›ndan istek hatlar›n›n
ﬂema ile gösterilmesi mümkündür
(Resim 2, 3). Yolculuk istek hatlar› 5216
say›l› yasan›n getirdi€i yetki s›n›rlar›na
göre yap›lan yolculuk da€›t›m›
kestirimleriyle de elde edilmiﬂtir. Bu
yaz›da ise söz konusu hatlar yaln›zca
2008 ve 2030 y›llar› için ve “kentsel

bölge” düzeyinde verilmekte ve
bölgeler aras›ndaki yolculuk istek
a€›rl›klar›n› ayr› ayr› gösterilmektedir.
Bu istek hatlar›n›n a€›rl›klar›yla ulaﬂ›m
alt yap› yat›r›mlar› aras›nda bir iliﬂkinin
kurulmas› görsel olarak mümkün
olmaktad›r. (Resim 3, Resim 14)

Taﬂ›tl› Yolcular›n Ulaﬂ›m Alt
Sistemlerine Toplam
Atamalar› (2030)
Taﬂ›tl› yolculuklar›n 2030 y›l› için atama
de€erleri ulaﬂ›m alt sistemlerine göre
Tablo 4, 5, 6 ve 7’de verilmektedir.
Toplu ulaﬂ›m sistemlerine atamalar
(Tablo 4) ve toplu ulaﬂ›m aktarma
kesimleri atamalar› (Tablo 5) ve ﬂehir
içi karayolu a€› özel ulaﬂ›m yolculuklar›
atama de€erleri (Tablo 6) oransal
da€›l›mlar›yla gösterilmiﬂtir.
Aktarma kesimlerinin yolculuk
yüklerine bak›ld›€›nda, 2030 y›l›nda
%26,76 ile en yüksek oran›n karayoluna
dayal› toplu ulaﬂ›m ile banliyö
demiryolu yolculuklar› aras›ndaki
ba€lant› toplam›nda ortaya ç›kaca€›
görülmektedir (Tablo 5).
Özel otomobil yolculuklar›n›n 2030
y›l› karayolu a€›n›n tür kesimlerine göre
da€›l›mlar› Tablo 6 ve 7’de ortalama bir
günde otomobil ve yolculuk say›lar›
olarak gösterilmektedir.

Ulaﬂ›m Alt Yap› Yat›r›mlar›
Program Öngörüleri
Yukar›da belirtilen 2010 – 2030 y›llar›
dönemi için yap›lan ileriye dönük
hesaplama ve kestirimler sonucunda
ulaﬂ›m alt yap› yat›r›mlar›n›n da aﬂamal›
olarak gerçekleﬂtirilmesi için yat›r›m
program› cetvelleri oluﬂturulmuﬂtur
(Tablo 8 – 11). Sürekli olarak, toplu
ulaﬂ›m sistemlerine a€›rl›k verilen bir
program›n gerçekleﬂtirilmesi esas
olarak al›nm›ﬂt›r.
Yat›r›m cetvelleri geliﬂtirilirken
karayoluna dayal› yat›r›mlar ayr› bir
tablo ile ele al›nm›ﬂ (Tablo 8), di€er
toplu ulaﬂ›m alt sistemlerinin her biri
için ‹ZBAN – METRO – ‹ZDEN‹Z olarak
ayr› ayr› tablolaﬂt›rmalara gidilmiﬂtir
(Tablo 9, 10 ve 11).

‹zmir Kentsel Bölgede Ulaﬂ›m
Altyap› Yat›r›mlar›n›n
Mekansal Oluﬂumu
Tan›mlanan ulaﬂ›m alt yap› sistemleri
yat›r›mlar›n›n mekânsal olarak
alg›lanabilmesi amac›yla ayr›ca ﬂematik
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SOL ÜSTTE İzmir “Kentsel Bölge” ve
“Merkez Kent” 2030 Karayolu Ağ›
(Resim 4)

İzmir “Merkez Kent” Bölgesel Aktivite
Merkezi ve Çevresi
2030 Karayolu Ağ› (Resim 5)
EN SOLDA İzmir “Kentsel Bölge”

Alan›nda 2030 y›l› Karayollar› D›ş› Toplu
Ulaş›m Alt Sistemleri Ağ› (Resim 6)
SOLDA İzmir “Merkez Kent” Bölgesel

Aktivite Merkezi ve Çevresi
2030 Toplu Ulaş›m Ağ› (Resim 7)

anlat›m kullan›lm›ﬂt›r. Bu amaçla ‹zmir
Ulaﬂ›m Ana Plan› Sonuç Raporu’nda
öngörülen 2030 ulaﬂ›m a€lar› ve ulaﬂ›m
altyap›s› yat›r›mlar› mekânsal analiz
ﬂemalar› oluﬂturulmuﬂtur.
2030 Y›l› Ulaﬂ›m A€lar› (Resim 4, 5, 6
ve 7)
2030 y›l› hedefi için önerilmekte olan
tüm alt sistemlere ait ulaﬂ›m a€lar›,
mekânsal ﬂemalarla “Kentsel Bölge”
için genelde ve “Merkez Kent” için
ayr›nt›l› örnekleri ve lejantlar›yla birlikte
verilmektedir.
Ulaﬂ›m Altyap›s› Yat›r›mlar› Mekânsal
Analizleri (Resim 8 – 14)
Ulaﬂ›m altyap›s› yat›r›mlar›n›n “Merkez
Kent”e iliﬂkin ﬂemalar› uygulama
aﬂamalar›na göre verilmektedir. ‹lk
uygulaman›n 2011 y›l›nda banliyö
demiryolu öncesinde karayolu a€›ndaki
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iyileﬂtirmeler ve trafik düzenlemeleri
giriﬂimleriyle yürütülmesi, ESHOT
belediye otobüsleri ana arterlerinin
oluﬂturularak ola€anüstü otobüs
yolculuklar› yükünün, otobüs öncelikli
hat düzenlemeleri ve optimizasyon
çal›ﬂmalar›yla daha ak›lc› bir düzeye
çekilmesi düﬂünülmüﬂtür (Resim 8).
2011 y›l›nda bu düzenlemelerin
sürdürülerek banliyö demiryolu
uygulamalar›n›n baﬂlat›lmas› ile birlikte
‹zmir’de ulaﬂ›m sisteminin yeni bir
aﬂamaya gelece€i ve bu çerçevede
ulaﬂ›m sistemleri aras› entegrasyonun
geliﬂtirilerek aktarma noktalar›n›n
yeniden ele al›nmas›n›n gerekece€i
kabul edilmiﬂtir (Resim 9).
Ayr›ca 2011 - 2015 y›llar› aﬂamas›nda
ise HRS’nin (Metro); F.Altay uzant›s› ve
Bornova Merkez ba€lant› k›s›mlar›n›n
iﬂletime al›naca€› öneri programa

konulmuﬂtur (Tablo 10, Resim 10).
Hafif rayl› sistemin (HRS) 2010 –
2015 döneminde 2013 y›l› sonu
itibariyle mekânsal oluﬂumu di€er toplu
ulaﬂ›m sistemleriyle birlikte Resim 10’da
gösterilmektedir.
2015 sonras›nda Banliyö
Demiryolu’nun (‹ZBAN) Torbal›’ya
uzat›laca€› yat›r›m cetvelinde
önerilmiﬂtir.
Yine bu dönemde 2013 y›l› sonuna
kadar Konak ve Buca Tramvay
sistemleri uygulanmas› önerilmiﬂtir
(Tablo 8).
Bu durumda 2020 y›l› sonuna kadar
mekânsal aç›dan bak›ld›€›nda (Resim
10, 11 ve 12);
• Ulaﬂ›m talep yönetimi (UTY)
uygulamalar› sonuçland›r›lmas›,
• Ara toplu ulaﬂ›m sistemlerine
iliﬂkin di€er sistemlere ba€l› olarak
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yeniden düzenleme uygulamalar›
tamamlanmas›,
• Belediye otobüs sistemlerinin ve
hatlar›n›n di€er toplu ulaﬂ›m
sistemlerine göre düzenlenmesinin
sonuçlar› al›nmas›,
• Öncelikle Konak sonras›nda Buca
Tramvay sistemlerinin uygulanm›ﬂ
olmas›,
• Üçüncü ve dördüncü aﬂamalar
olarak Karﬂ›yaka ve Bornova Tramvay
sistemlerinin iﬂletime al›nmas›,
• Vapur sisteminin Konak -

Üçkuyular hatt›n›n, M. Kemal Bulvar›’na
paralel iskeleler olarak tamamlanmas›
önerilmektedir.
Yine 2015 – 2020 y›llar› döneminde
ayn› ﬂekillerde izlenmekte oldu€u gibi;
• Demiryolu banliyö sisteminin
Torbal›’ya uzat›lmas›,
• Konak, Buca ve Karﬂ›yaka
Tramvay Sistemlerinin iﬂletime al›nmas›,
• Maviﬂehir, ‹nciralt› ve Güzelbahçe
yeni vapur hatlar›n›n iﬂletime al›nmas›,
• Banliyö demiryolu hatt›n›n Alia€a
Organize Sanayi Bölgesi’ne uzat›lmas›,

EN ÜSTTE 2011 Banliyö Demiryolu Sistemi İşletime
Al›nmadan Uygulanmas› Önerilen Toplu Ulaş›m Ağ› ve
Otobüs Ana Arterleri (Resim 8)

2011 Banliyö Demiryolu Sistemi İşletime Al›nd›ktan
Sonra Önerilen Toplu Ulaş›m Ağ› (Resim 9)
ÜSTTE 2013 Y›l› Sonu – HRS ve Diğer Toplu Ulaş›m Ağ›
(Resim 10)

2015 Y›l› Sonu – Önerilen Toplu Ulaş›m Ağ› (Resim 11)
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Torbal› ba€lant›s›n›n kurulmas›,
önerilmiﬂtir.
Sözü edilen yat›r›mlar›n olanaklara
göre uygulamaya konulmas›nda
gecikmeler olabilece€i kabul
edilmektedir. Ancak tümünün, 2020 y›l›
sonuna kadar öncelikleri korunarak
tamamlanmas› program›n amaç
tutarl›l›€› ve genel ulaﬂ›m sistemine
denge getirilmesi aç›s›ndan gerekli
oldu€u düﬂünülmektedir.
2025 – 2030 y›llar› döneminde
Metro’nun ‹YTE ve DEÜ T›naztepe
Yerleﬂkesi ba€lant›lar›n›n kurulmas›,
orta ve d›ﬂ körfezdeki Urla, Bal›kl›ova
ve Eski Foça vapur iﬂletme hatlar›n›n
uygulanmas› ve banliyö demiryolu
sisteminin Bay›nd›r ve Selçuk’a
uzat›lmas› ile 2030 hedef y›l›na ulaﬂ›m
sistemleri aç›s›ndan eriﬂilmesi
gerçekleﬂtirilmiﬂ olacakt›r (Resim 13 ve
14) (Tablo 8, 9, 10 ve 11).

birlikte yaklaﬂ›k iki y›ll›k bir sürede
tamamlanmas›na ba€l› olarak proje
çal›ﬂmalar›n›n ve uygulamalar›n da
baﬂlat›lmas› beklenilmektedir.
Bu Ana Plan’›n yerel nitelikli kurumsal,
yasal ve yönetsel düzenlemelerde ve
uygulamalarda belirleyici olmas›
sa€lanmal›d›r. Yine mevzuata uyularak
zaman içinde revize edilmesi yasal ve
teknik kurallar çerçevesinde mümkün
olabilecektir. Ana Plan belgeleriyle
kabul edilmiﬂ temel ilke ve esaslara
ayk›r› karar ve uygulamalara meydan
verilmemesine Belediye ve di€er tüm
idarelerce özen gösterilmesi
sa€lanmal›d›r. t
M. Y›ld›r›m Oral, Yrd. Doç. Dr., DEÜ Mimarl›k Fakültesi,
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
* İzmir Ulaş›m Ana Plan Dan›şmanlar›:
Yrd. Doç. Dr., M. Y›ld›r›m Oral, DEÜ
Doç. Dr., Serhan Tanyel, DEÜ
Yrd. Doç. Dr., Çetin Varl›oprak, DEÜ
Doç. Dr., Y.Şazi Murat, Pamukkale Üniversitesi

Sonuç
‹zmir Ulaﬂ›m Ana Plan› çal›ﬂmalar›
kapsam›nda geliﬂtirilmiﬂ bulunan karar,
öneri ve hesaplamalar çerçevesinde
öngörülen ulaﬂ›m alt yap› projelerinin
ve iﬂletme sistemlerinin verilen
önceliklere ve zamanlamalara (Tablo 8,
9, 10, 11) göre gerçekleﬂtirilmesi
durumunda 2025 y›l›nda ‹zmir’de
dengeli bir ulaﬂ›m sisteminin oluﬂmuﬂ
olaca€› kabul edilmektedir. 2030 y›l›
sonras› ise bulan›kt›r. Bu nedenle 2025
– 2030 y›llar› döneminde yeni bak›ﬂ
aç›s›yla ileriye dönük hesaplamalar›n ve
kararlar›n yenilenmesi gerekecektir.
Ayr›ca yine 5216 say›l› yasa gere€i her
beﬂ y›lda ana plan›n güncelleﬂtirilmesi,
bunun bir gere€i olarak da hane halk›
ve toplu ulaﬂ›m anketi uygulamalar›n›n
iki y›lda bir, trafik etüt ve say›mlar›n›n
ise her y›l güncelleﬂtirilmesi yararl›
olacakt›r. ‹zmir Ulaﬂ›m Ana Plan› ile
getirilen karar ve önerilerin, (UKOME)
Ulaﬂ›m Koordinasyon Müdürlü€ü’nce
izlenmesi, sürekli olarak
güncelleﬂtirilmesi ve yaﬂama
geçirilmesinde ›srarl› olunmas›
gerekmektedir. Çal›ﬂmalar›n gerekli
ayr›nt›larda ilerletilerek yürütülmesi ile
bu giriﬂimlerden sonuç al›nmas›
mümkündür. Dolay›s›yla program›n
Resim 15’de çerçevelendi€i gibi
yönlendirilmesi ve geliﬂtirilmesi
dan›ﬂmanlarca önerilmektedir. Söz
konusu planlama çal›ﬂmas›n›n, gerekli
tüm haz›rl›k, ön etüt ve araﬂt›rmalar› ile

SOLDA SIRAYLA 2020 Y›l›

Sonu – Önerilen Toplu
Ulaş›m Ağ› (Resim 12)
2025 Y›l› Sonu – Önerilen
Toplu Ulaş›m Ağ› (Resim 13)
2030 Y›l› Sonu – Önerilen
Toplu Ulaş›m Ağ› (Resim 14)
İzmir Ulaş›m Ana Plan›
İlkelerine göre yap›lacak işler
için ana çerçeve program›
(Resim 15)

