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•Görsel malzeme, teknik ifllemlere uygun orjinal foto¤raf,
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on y›llarda ülkemizde ve kentlerimizde

öncelikli gündeme sahip kentsel dönüflüm

üzerine görüfllerin örneklerle bildirildi¤i

ve Hasan Topal taraf›ndan ele al›nan

"Kentin Yaflam Kalitesi ve Kentsel Dönüflüm"

bafll›kl› yaz›s›n› sizlerle paylafl›yoruz. ‹zmir-

‹nciralt› Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma

Amaçl› Naz›m ‹mar Plan› ve 1/1000 ölçekli

Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar Plan› üzerinde

yap›lan incelemeler do¤rultusunda ç›kar›lan

de¤erlendirme sonuçlar›n› sizlere sunuyoruz.

Kordon’da son dönemde dükkan-kafe ve

restoranlar›n camekan, çiçeklik gibi yaya yolunu

tamamen kapatarak yaya geçifline barikat kuran

elemanlarla d›flar› taflmalar›n› anlatan yaz›m›z›

sizlerle paylafl›yoruz.

Didem Akyol Altun editörlü¤ünde “Medyatik

bir kavram olarak Sürdürülebilirlik” isimli dosya

konusuna bu say›da yer veriyoruz. Düzenlenen

“Sürdürülebilir Yap› Tasar›m› Konferans›”nda Ken

Yeang, Nils Larsson, Hüdai Kara, Ardeshir

MAhdavi ve Begüm Kültür konuflmac› olarak

kat›ld›. Mimarl›k meslek prati¤i üzerinde

sürdürülebilirlik kavram› ve etkilerinin tart›fl›ld›¤›

konferansa ait detaylar› sizlerle paylafl›yoruz.

Ayflin Sev, “Sürdürülebilir Mimarl›¤› Do¤ru mu

Alg›l›yoruz?” makalesinde sürdürülebilir mimarl›k

ve öne ç›kan farkl› yorumlamalar› detaylar› ile

incelerken; Rüksan Tuna, bina sertifikas›

sistemlerinden BREAM sertifika sistemini konu

ald›¤› “Bina Sertifika Sistemleri” isimli yaz›s›nda

sertifikasyon sistemlerinin tasar›mdan uygulama

ve kullan›m süreçlerine yap›lar›n çevreye

etkilerini irdeliyor. Müjde Alt›n  ise “Bir

Sürdürülebilir Mimarl›k Örne¤i: Dynamaxion Evi”

isimli yaz›s›nda kendi kendine yetebilen binalar›

Dynamaxion Evi örne¤i üzerinden anlat›rken;

Hasan Begeç de “Sürdürülebilir Yüksek Yap›

Tasar›m›nda Yönelimler” makalesinde

sürdürülebilirlik yaklafl›mlar› ile yüksek yap›lar›n

tasarlanmas›n› irdeleyecek. “Mimarl›kta Betonun

Sürdürülebilirli¤i” makalesi ile Ahmet Vefa

Orhon, dünya çap›nda yayg›n bir yap› malzemesi

olan betonun nas›l sürdürülebilir k›l›nabilece¤ini

irdeleyecek. Enerji etkin bir kamu binas› olan

Denizli Valilik Binas›’n›n tasar›m ve uygulama

süreçleri “Denizli’de Sürdürülebilir, Enerji Etkin

Bir Kamu Yap›s›: Denizli Valilik Binas›”

makalesinde Gözde Kan Ülkü taraf›ndan

incelerken, Ken Yeang  ise sürdürülebilirlik

hakk›ndaki görüfllerini yap›lan röportajda

aktar›yor. 

Yap› Tan›t›m bölümümüzde Te¤et

Mimarl›k/Mehmet Kütükçüo¤lu taraf›ndan

tasarlanan 35. Sokak projesinin tasar›m

aflamalar›n› sizlerle paylafl›yoruz.

Bir sonraki say›m›zda buluflmak dile¤iyle, 

‹yi okumalar…

YAYIN KOM‹TES‹

zmir ‹mar Yönetmeli¤i Kaosu
Sona Ermelidir
‹zmir Büyükflehir Belediye Meclisi, 2012 y›l›

Kas›m ay›nda yürürlü¤e girmek üzere Çevre

ve fiehircilik Bakanl›¤›’nca yay›mlanan “‹mar

Yönetmeli¤i” ne uyum gerekçesiyle ‹zmir

Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i’ni

de¤ifltirdi.

De¤ifliklik sürecinde yap›lan elefltiri ve

önerilere önem vermeden yönetmeli¤i

yürürlü¤e koydu.

Ancak, yap›lan ‹mar Yönetmeli¤i

de¤iflikli¤inin, Tip ‹mar Yönetmeli¤i’ne

uymad›¤›, bu nedenle yarg› taraf›ndan ya da

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’nca iptal

edilece¤ine dair Büyükflehir Belediyesi’ne

yap›lan uyar›lar›m›za ra¤men kararda ›srar

edildi.

Sonuçta Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›, ‹zmir

‹mar Yönetmeli¤i de¤iflikli¤ini Tip ‹mar

Yönetmeli¤i’ne uymad›¤› gerekçesiyle

onaylamad›.

Bu geliflme üzerine ‹zmir Büyükflehir

Belediye Meclisi 12.04.2013 tarih,

97509404.301.05.643 say›l› karar› ile ‹zmir ‹mar

Yönetmeli¤i’ni, anlafl›lamayacak bir biçimde

yeniden karara ba¤lad›. Meclis karar›n›n ekinde,

gazetede yay›mlanacak flekilde düzenlenmifl bir

“‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i”

bulunmamakta. Proje haz›rl›k aflamas›nda olan

mimarlar, mühendisler ve tasar›mc›lar, yasal

olarak yürürlükte bulunan bir ‹mar

Yönetmeli¤i’ne ulaflamamakta.

Yap› ruhsat› düzenlenmesinde ve proje

haz›rl›¤› aflamalar›nda t›kan›kl›klar yaflanmakta.

Yap› ruhsat› ifllemlerinin gereksiz uzamas›na

neden olunmakta, yönetmelik süreci bir kaos

ortam› haline dönüflmekte.

3194 say›l› ‹mar Kanunu ve 5216 say›l›

Büyükflehir Belediyesi Kanunu uyar›nca ‹zmir

Büyükflehir Belediyesi ‹mar Yönetmeli¤i’nin

düzenlenmifl flekliyle resmi gazetede

yay›mlanarak uygulamaya konulmas› ve

mimarlar›n kolayca eriflebilecekleri yöntemlerle

kamu oyuna sunulmas›n› talep ediyoruz.

Düzenleme ve duyurularda yard›mc› olmaya

haz›r oldu¤umuzu bildiriyoruz.

YÖNET‹M KURULU
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ENGLISH SUMMARY

NEWS The Quality of Life in
City and Urban Renewal
The authorities explained that there are

6,5 million houses will be renewed,

which means the half of the city,

because they are unsafe. Addition to

that, It is expected the budget of the

renewal will be 550-600 billion dollars.

We are sharing the selected strategies

from previous cities around the world.

NEWS EXPO is being misused
to make ‹nciralt› turn into a
construction site
The research on the 1/1000 and 1/5000

scaled prepared plans of ‹nciralt› Area

are shared in detail.

NEWS The ‹llegal Additional
Structures at Kordon must be
Removed ‹mmediately
The cafes, restaurants and stores are

observed in Kordon as they have

begun using the illegal additions on the

outsides of their place. These

barricading additional objects do not

let  pedestrian to pass and walk safely

either blocking accessibility. These

illegal objects have to be removed

immediately.

ISSUE Sustainable Building
Design Conference was at
12th-13th of November, 2012
‹lker Kahraman, Mehmet Çipio¤lu, Sevinç Alkan, Eray
Bozkurt, Nazl› Yata¤an

The Sustainable Building Design

Conference by Yaflar University was at

12th-13th of November, 2012. Ken

Yeang, Lirs Larsson, Hüdai Kara and

Ardeshir Mahdavi were key note

speakers for the conference. There

were lectures discussing sustainability

and the energy efficieny with addition

to the workshops. The details about

the conference are prepared for you in

this issue.

ISSUE “Does Sustainable
Design Perceived Correctly?”
Assist. Prof. Ayflin Sev, Mimar Sinan Fine Arts
University Department of Architecture

The main problem about the term

sustainable architecture, which is very

popular nowadays, and the differences

between interpretations about

sustainable design lie behind the

identifying it just with the ecological

architecture. The author will examine

these differences in understanding

sustainable architecture in detail.

ISSUE “Building Certification
Systems”
Rüksan Tuna, Architect 

The building certification systems aim

to certificate the buildings in different

steps from design process to

construction and usage phases. The

main criteria are to reduce the bad

effects of building on environment. The

author explains the criteria for BREAM

certification system in the article.

ISSUE “An example of
Sustainable Architecture:
Autonomous Buildings-
Dymaxion House”
Assist. Prof. Dr. Müjde Alt›n, DEU Faculty of
Architecture, Department of Architecture

The definitions about “autonomous

buildings” used for self-sufficient

buildings by considering energy or

water, yet more the ones which do not

pollute its built environment. But, this

term is not recent new for the

architectural discourse. In the late

1920s, Fuller’s design of Dymaxion

House is one of the examples about

autonomous designed buildings. The

details about autonomous design are

placed in the article.

ISSUE “The Orientation on
High-rise Building Design”
Assist. Prof. Dr. Hasan Begeç, DEU Faculty of
Architecture, Department of Architecture

There have been developments on

renewable energy sources which

beneficially effect high-rise building

design. By considering these

developments, the high-rise building

design is getting more important for

the near future in cities. The author

examines the design process with

guidance of renewable energy sources

and main design criterias.

ISSUE “The Sustainability of
Concrete in Architecture”
Assist. Prof. Dr. Ahmet Vefa Orhon, DEU Faculty of
Architecture, Department of Architecture

One of the main elements in sustainable

design is material. The purpose should

be to choose the most suitable materials

in design which match the design best.

Addition to that, concrete is one of the

most applied materials in construction

all around the world. The aim should be

to understand the structure of this

widespread material to have sustainable

buildings. 

ISSUE Governor’s Office in
Denizli: An Energy-Sufficent
and Sustainable Building
Res. Assist. Gözde Kan Ülkü, Pamukkale University,
Faculty of Architecture, Department of Architecture

The article tells the relationship between

design and sustainable-energy sufficient

criteria on the governor’s office building

in Denizli. This governmental building is

the only one energy-sufficient

constructed building till now in Denizli,

and aims to be the leading example in

sustainable and energy-sufficient

building design in its environment. 

ISSUE Interview with 
Ken Yeang
‹lker Kahraman, Mehmet Çipio¤lu, Sevinç Alkan, Eray
Bozkurt, Nazl› Yata¤an

The Sustainable Building Design

Conferences took place in 12th-13th of

November in Izmir. In the program of

the conference, Ken Yeang was one of

the key note speakers. There was an

interview about sustainability organized

during the program by the members of

the organization committee of the

conference.

ARCHITECTURES 35. Sokak
Housing Project
Mehmet Kütükçüo¤lu, Architect

The housing project, located on the

north part of Izmir, is a structure which

has its own autonomy in its site. The

concept is to create a street that is

really a social space for its inhabitants.

EGEM‹MARLIK 83 2013/1

English Summary by Naciye Ç›rac›
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‹nciralt›’n› Yap›laflmaya Açmak için EXPO Kullan›l›yor

Expo organizasyonu
yönünden; 
‹zmir ‹nciralt› Turizm Merkezi 1/5000

ölçekli Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar

Plan› ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl›

Uygulama ‹mar Plan› ile, 15 Haziran

2012 tarih, 6324 say›l› ‹zmir Expo Alan›

Hakk›nda Kanun’a ayk›r› olarak,

kanunda 3.maddede tan›mlanm›fl olan,

sa¤l›k, turizm ve nitelikli konut ifllevinin

d›fl›nda oldukça büyük bir alan 2.

Derece Ticaret Merkezi olarak

tan›mlam›fl ve ayr›ca Tali ‹fl Merkezi

karar› getirilmifltir. 

Planda getirilen ticaret ifllevi Expo

Kanunu’nda bulunmamaktad›r.

Getirilen  2.derece ticaret merkezi

alan› halihaz›rda Balçova’da otoyol ile

Mithatpafla Caddesi aras›nda bulunan

ticaret alanlar› toplam›ndan (AVM

alanlar›ndan) daha büyüktür. Bu

nedenle ask›da bulunan 1/5000

ölçekli koruma amaçl› naz›m imar

plan› ve 1/1000 ölçekli koruma amaçl›

uygulama imar plan› 6324 say›l› Expo

Kanunu’na ayk›r›d›r.

• Expo alan› ‹nciralt› Birinci Derece

Do¤al Sit Alan›na ve ‹nciralt› lagününe

kayd›r›lm›flt›r. Bu flekliyle ask›da

bulunan planlar ‹nciralt›’nda de¤il lagün

çevresindeki birinci derece do¤al sit

alan›nda Expo önermektedir. 

Expo otoritelerince beyan edildi¤i gibi

Expo organizasyonu s›ras›nda alt› ayl›k

‹ZM‹R - ‹NC‹RALTI TUR‹ZM MERKEZ‹ 1/5000 ÖLÇEKL‹ KORUMA AMAÇLI NAZIM ‹MAR PLANI VE 1/1000
ÖLÇEKL‹ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA ‹MAR PLANI ‹NCELENM‹fi OLUP AfiA⁄IDAK‹
DE⁄ERLEND‹RMELER YAPILMIfiTIR

dönemde yaklafl›k en az otuz milyon

ziyaretçinin alana gelece¤i

düflünüldü¤ünde bu büyüklükte bir

ziyaretçi potansiyeli olan Expo alan› bu

flekliyle, ‹zmir kenti için çok önemli bir

de¤er olan birinci derece do¤al sit

alan›n› ve kufllar için çok önemli olan

‹nciralt› lagününü yok edecektir.

Expo plan› ile ilgili haz›rl›klarda ve

halka aç›k toplant›larda sürekli olarak

lagün ve birinci derece do¤al sit

alan›n›n kullan›lmayaca¤› ifade

edilmiflken, ask›daki planlarda aksi

yönde kararlar›n bulunmas› kentlinin

yan›lt›ld›¤›n›n bir göstergesidir. Bu

nedenle tabiat varl›klar›n›n korunmas›

ile ilgili mevzuata ayk›r›d›r.

• Birinci derece do¤al sit alanlar›

d›fl›ndaki, turizm, yüksek nitelikte

konut, ticaret merkezi, tali ticaret, kür

merkezi vb. kullan›fllar getirilen

alanlardan kanun gere¤i normal olarak

ayr›lmas› gereken (DOP) düzenleme

ortakl›k pay›n›n son derece yetersiz

oldu¤u ve EXPO için gereken yaklafl›k

150-200 ha. alan› sa¤lamad›¤›

görülmektedir. Planlaman›n amac›na

ve Expo Kanunu’na ayk›r›d›r.

Turizm alan›, yüksek nitelikte konut

alan›, 2.derece ticaret merkezi, tali

ticaret merkezi kararlar› vb ile

yap›laflmaya aç›lan alan, Balçova

‹lçesindeki bütün yap›laflm›fl alandan

daha büyüktür. Bu haliyle ‹nciralt›

bölgesinde, ‹zmir planlama tarihinde

yarat›lm›fl olan en yo¤un ve hiç teknik

ve sosyal alt yap›s› (donat›s›) olmayan

bir bölge yarat›lacakt›r. Taban alan›

s›n›rlamas› getirilmemifl olmas›

nedeniyle turizm alan› olarak belirtilmifl

alanlarda turizm tesislerinin mekan

gereksinimi sonucu yap› yaklaflma

mesafeleri içinde oldukça yo¤un bir

yap›laflmaya neden olunacakt›r. Deniz

yönünde Balçova ilçesinin  önüne

Balçova ilçesindeki toplam yap›laflm›fl

alandan daha büyük bir yap›laflma

getirilmektedir.

Ayr›ca yaklafl›k 600 ha.  Turizm

merkezi alan›n›n planlanmas›nda,

turizm merkezinin Balçova kapl›calar

kesimiyle bir bütünlük içermiyor olmas›

ve ulafl›m iliflkisinin yetersizli¤inin yan›

s›ra, çok yo¤un ve bitiflik düzende

yap›laflm›fl Balçova ilçesinin k›y›yla ve

denizle iliflkisini kuracak yeflil koridorlar,

ulafl›m koridorlar›, imbat koridorlar› vb,

kamusal alan düzenlemelerini içermiyor

olmas› büyük yanl›fll›kt›r. Planlar bu

haliyle, düflünülmemifl, bütünleflik

olarak iyi etüd edilmemifl, aceleye

getirilmifl belgelerden ibarettir.

Bir baflka ifade ile ask›da bulunan

planlar ile hiçbir yeterlili¤i olmayan

turizm alan› yarat›lacak, ancak turizmin

beklentisi olan, nitelikli yap›l› çevre ve

nitelikli alt yap› elde edilemeyecektir.

Bu nedenle planlama amac›na da

ayk›r›d›r. 

Planlar, Expo alan›n› içermemekte,

bir anlamda ‹nciralt›’n› planla yo¤un

yap›laflmaya açabilmek için Expo araç

olarak kullan›lmaktad›r.

Expo öne sürülmese kentin önemli bir

bölgesi olan inciralt›’nda bu kadar

yo¤un yap›laflma içeren bir plan

yap›lamayacakt›r.

Bu plan, Expo Kanunu’na, ‹mar

Kanunu’na ve eki yönetmeliklere,

Tabiat Varl›klar› Kanunu’na, Toprak

Koruma Kanunu’na ayk›r›d›r, bu

ba¤lamda kamu yarar›na ve planlama

ilkelerine ayk›r›d›r. ‹ptal edilerek alan›

koruyacak bir planlama yap›lmal›d›r.

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

30 Nisan 2013
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Kordon’da Yönetmeliklere Ayk›r› Yap›lan Uygulamalar

Derhal Kald›r›lmal›d›r

‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan

haz›rlanan Kordon Yönetmeli¤i’nde

Atatürk Caddesi'nin Cumhuriyet Meydan›

ile Alsancak Liman› aras›ndaki bölümünde

yap›lan dolguyla ortaya ç›kan büyük

fiziksel de¤iflikli¤i de göz önüne alarak,

mevcut parsel cepheleri ile deniz aras›nda

kalan alan›n kamu yarar›na öncelik tan›yan

bir anlay›flla kente yeniden kazand›r›lmas›

için düzenlenmesi ve kullan›m›na iliflkin

esaslar belirlenmifltir1.  Yönetmelik

gere¤ince, tan›mlanan bölge 5 parçada

düzenlenmifl ve yaya kald›r›mlar›n›, tafl›t

yolunu, dolgu ile kazan›lm›fl bölümü; bu

alanda yap›lacak her türlü mekân

düzenlemesi ile alan›n kullan›m›na iliflkin

tan›m ve esaslar belirlenmifltir.

Yönetmelikte geçen 5 bölüm ise flu

flekilde tan›mlan›r.

Birinci bölüm, cepheleri Proje Alan›'na

bakan yap›lara girifl ç›k›fl›n

engellenmemesi ve ticarethaneler ile

vitrinlerin önünde yayalar›n rahat biçimde

dolaflabilmelerini sa¤lamak amac›yla

düzenlenmifltir. Bu bölümde, yayalar›n

yürüyüflünü, geçiflini, dolafl›m›n›

güçlefltirecek, kal›c› ya da geçici, hiçbir

engel bulunamaz, bulundurulamaz; sabit

pergola ve saçak yap›lamaz. Ancak,

birinci kat›nda aç›k ya da kapal› ç›kma

bulunmayan binalarda yandaki binan›n

ç›kma mesafesini aflmamak, ç›kma alt

kotundan afla¤›ya inmemek , cephesinde

kapal› ya da aç›k ç›kman›n k›smen oldu¤u

binalarda ise bulundu¤u binan›n ç›kma

mesafesini aflmamak, ç›kma alt kotundan

afla¤›ya inmemek kofluluyla Belediyece

onanacak projeye dayal› olarak saçak

yap›labilir. Birinci kat›nda tamamen ç›kma

bulunan binalarda ise saçak yap›lamaz. 

‹kinci bölümde, bölümün ayr›l›fl

amac›na uygun olarak Belediye taraf›ndan

yap›lan, yapt›r›lan ya da izin verilen

donan›mlar bulunur. Bu bölümde, ‹mar

Yasas›'n›n 5. maddesindeki "yap›"

tan›m›na girecek hiçbir tesis yap›lamaz. 

Üçüncü bölüm yaya kald›r›m›d›r. Bu

bölüm, hiçbir biçimde yaya kald›r›m›

amac› d›fl›nda kullan›lamaz, iflgal

edilemez. 

Dördüncü bölüm 6.60 metre

geniflli¤inde tafl›t yoludur. Bu bölüm iki

yan›ndaki bölümlerden daha düflük kotta

düzenlenir ve iki yan›ndaki bölümlerden

bordürle ayr›l›r.  

Beflinci bölüm, tafl›t trafi¤ine ayr›lan

bölümden bordürle ayr›l›r. Bu bölümde,

yaln›zca do¤al malzemelerle donanm›fl

sert ve yumuflak zemin gezinti, koflu,

bisiklet yol ve parklar› gölgelikler ve seyir

noktalar› düzenlenir; bunlar›n d›fl›nda

hiçbir sabit yap› yer alamaz. 

Özellikle ikinci bölüm için yap›lan

düzenlemeler için yap›lan detayl› tan›mda

ise flöyle denmektedir:

Madde 8- Lokanta, pastane,

kahvehane gibi rekreasyon amaçl›

iflyerlerinin, kullan›lmas›na belediyece izin

verilen servis alanlar› yaln›zca Proje

Alan›'n›n 7.70 metre geniflli¤indeki ikinci

bölümünde yer al›r. ‹kinci bölümde

yiyecek ve içecek sat›fl› ve servisi,

Belediye'ce izin verilmesi durumunda,

cephesi bu bölümde bulunan iflyerlerince

gerçeklefltirilir. ‹flyerlerinin bu bölüme

cephesi olmas›, Belediye'ye izin verme

zorunlulu¤u yüklemez, verilmifl iznin

iptalini engelleyemez. Bu bölümü

s›n›rlayan çizgilerin d›fl›na, geçici kullan›m

için bile olsa reklam ya da tan›t›m

panosu, ticari levha, fiyat listesi, süsleme

amaçl› saks›, çiçek, bitki, dekorasyon

elemanlar› gibi hiçbir nesne konulamaz.

Bölümü belirleyen çizgilerin üzeri

do¤rudan ya da izdüflümü olarak

kullan›lamaz. ‹flletmeler, bu bölümde

kullanacaklar› masa, iskemle, koltuk,

tezgah gibi eflyalar›n seçiminde

Belediyece belirlenmifl ilke ve kurallara

uyarlar.

Yönetmeliklerde de belirtildi¤i üzere,

Kordon’da yer alan kald›r›mlar hiçbir

koflulda kapat›lamazlar. Fakat ‹zmir

kentsel belle¤inde çok önemli yere sahip

olan Kordon Boyu’nda bugünlerde bu

yasa¤›n tam tersi yönünde ciddi bir

de¤iflim yaflan›yor.  Kordon Boyu’nda

dükkân, kafe ve restoranlar›n önünde yer

alan ve “eriflilebilirlik” ve “geçifl”i azalt›c›

ay›r›c› iflgal elemanlar›n›n say›s› gün

geçtikçe artarak uygulanmaya devam

etmektedir. Alsancak’taki bu farkl› dükkân,

kafe ve restoranlar›n Kordon cephesinde

yer alan ve zamanla önce zemin

dokusunda de¤iflme, sonra her dükkân›n

kendine ait üst örtüsü ve en sonunda da

aç›k alanlara barikat kuran çiçeklik-

taflanlar ve hatta camekânlar; Kordon’a

eriflilmesini engellemekteler. Yaya kald›r›m›

olan bu aç›k alanlar›n girifl-ç›k›fllar›n› ise

sanki kendilerine ait bir bahçeymiflçesine

sadece kendi dükkânlar›n›n giriflleri

yönünden yeniden tariflenmifl

durumdad›rlar ve kald›r›mda iflgal

yapmaktad›rlar. 

Özellikle konser, buluflma, kutlama gibi

yaya yo¤unlu¤unun fazlaca yafland›¤›

etkinliklerin düzenlendi¤i günlerde

yayalara geçifl tan›mayan, yürümeye izin

vermeyen bu barikat kuran elemanlar

sebebi ile izdiham yaflanmakta oldu¤u da

gözlemlenmifltir. Sadece Alsancak

taraf›nda de¤il ayn› zamanda Pasaport

‹skele k›sm›nda devam eden yürüyüfl

hatt›nda da yayalar engellenmekte ve

Kordon’u kullanamamaktad›r. Yine

dükkânlar›n masa-sandalyelerini yaya

yoluna tafl›rmalar› ve hatta belediye

taraf›ndan yerlefltirilen banklar› birer servis

tezgâh› haline getirmeleri, iflgalin tüm

Kordon boyunca devam etti¤ini gözler

önüne sermektedir.

Kordon’da yayalara karfl› barikat kuran

her türlü çiçeklik ve camekânlar ivedilikle

kald›r›lmal› ve Kordon aç›k alanlar› yine

yayalar›n kullan›m›na olanak sa¤layacak

biçimde düzenlenmelidir. 

KORDON'DA YER ALAN DÜKKAN, KAFE VE RESTORANLARDA GÖZLEMLENEN Ç‹ÇEKL‹K, CAMEKAN
VE D‹⁄ER ‹fiGAL ELEMANLARI DERHAL KALDIRILMALIDIR

D‹PNOT

1 ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Kordon Yönetmeli¤i
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Kentin Yaflam Kalitesi ve Kentsel Dönüflüm

Son y›llarda ülkemizin ve

kentlerimizin öncelikli gündemini,

ekonomik ve mekânsal politika

kapsam›nda “Kentsel Dönüflüm”

oluflturmaktad›r. Yetkililer taraf›ndan,

genel olarak kentsel alan›n yar›s›n›

oluflturan ve güvenli olmad›¤› kabul

edilen yaklafl›k 6,5 milyon konutun

yenilenece¤i, dönüflece¤i, bu iddial›

program›n 550-600 milyar dolar

maliyetinin olaca¤› hesaplanmaktad›r. 

Bir konutta ortalama dört kiflinin

yaflad›¤› kabul edildi¤inde yaklafl›k 25

milyon kifli bu süreçten do¤rudan

etkilenecektir. Yetmifl befl milyon

toplam ülke nüfusunun üçte birinin

yaflam›n› do¤rudan etkileyecek bir

süreç olacakt›r. Bir baflka ifadeyle

kentler yeniden infla edilecek denebilir.

Politika ekonomik büyümenin mekânsal

yeniden yap›lanma üzerinden

sa¤lanmas›n› amaçlamaktad›r. Kentsel

mekân›n insanlar için yaflanabilir ve

paylafl›labilir bir toplumsal üretim ve

tüketim alan› olmas› ile kent mekân›n›n

bir sermaye birikim arac› olmas›

aras›ndaki ciddi gerilim yaflanmaktad›r.

Baflta karar vericiler olmak üzere

her kentlinin, bütün aktörlerin ve

süreçle ilgili profesyonellerin çok

duyarl›, dikkatli ve özenli olmas›

gereklidir. 

Dünyada kamu, özel, yerel yönetim

birlikteli¤inde gerçeklefltirilen baflar›l›

kentsel yenileme, dönüflüm proje ve

uygulamalar›na bak›ld›¤›nda özenle

belirlenmifl stratejileri oldu¤u

görülüyor.

Almanya, Hamburg Hafencity
Kentsel Dönüflüm Stratejisi
Gelecek için öncü ve sürdürülebilir

kentsel geliflme ile yüksek nitelikte bir

mimarl›k, mükemmel toplu ulafl›m,

ekolojik ve ekonomik, yaflanabilir kent. 

Hollanda, Amsterdam Do¤u
Liman Bölgesi Kentsel
Dönüflüm Stratejisi
Kentte canl› bir konut, kültür ve

e¤lence bölgesinin, yarat›c› ve yenilikçi

mimari ve peyzaj tasar›mlar› ile

gelifltirilmesi, ruhu olan bir kentsel

yaflam alan›n›n gerçeklefltirilmesi.

Bölgede sosyal sektörleri kar›flt›rarak,

yüksek gelir gruplar›n›n ayr›flmas›n›

önlemek, tarihsel özellikleri yitirmeden

mimari kalite ile kentsel cazibeyi,

sa¤lamak.  

‹spanya, Barcelona Poublenou
Bölgesi Kentsel Dönüflüm
Stratejisi
Nitelikli mimariler ve konforlu ulafl›m

sistemleriyle yüksek kentsel kalite,

konut, kültür, e¤lence ve küçük al›flverifl

ifllevleriyle çeflitlilik sunan dengeli

yaflam alanlar› oluflturma. E¤itim,

üretim, araflt›rma, konaklama, kültür,

bar›nma yap›lar› ve mükemmel kamusal

alanlar›n ve yeflil alanlar›n sa¤lanmas›

için yeni bir model yaratma’’  olarak

benimsenmifl, bu stratejileri yaflama

geçirirken de, ödünsüz uygulanan ilke

ve duyarl›l›klar saptanm›flt›r.

Örneklerde; 

Sosyal Ayr›flman›n Önlenmesi
Kentsel yenileme, dönüflüm alanlar›nda

yaflayanlar› yerinden etmeden,

ekonomik geliflmeyi desteklemek ve

sosyal ayr›flmay› önlemek amac›yla çok

güçlü, kal›c› önlemler al›nmaktad›r. Bu

alanlarda üretilen konutlar›n ve ifl

yerlerinin tamam›n›n varl›kl› kesimlerin

eline geçmesini ve yüksek gelir

gruplar›n›n ayr›flmas›n› önlemek, yoksul

ve az gelirlilerin de bu alanlardan

YETK‹L‹LER TARAFINDAN GENEL OLARAK KENTSEL ALANIN YARISINI OLUfiTURAN VE GÜVENL‹
OLMADI⁄I KABUL ED‹LEN YAKLAfiIK 6,5 M‹LYON KONUTUN YEN‹LENECE⁄‹, DÖNÜfiECE⁄‹, BU ‹DD‹ALI
PROGRAMIN 550-600 M‹LYAR DOLAR MAL‹YET‹N‹N OLACA⁄I HESAPLANMAKTADIR

“DÜNYADA KAMU, ÖZEL, YEREL YÖNET‹M
B‹RL‹KTEL‹⁄‹NDE GERÇEKLEfiT‹R‹LEN
BAfiARILI KENTSEL YEN‹LEME, DÖNÜfiÜM
PROJE VE UYGULAMARINA BAKILDI⁄INDA
ÖZENLE BEL‹RLENM‹fi STRATEJ‹LER‹
OLDU⁄U GÖRÜLÜYOR”

Amsterdam - Do¤u Liman Bölgesi Kamusal Alan  Amsterdam - Do¤u Liman Bölgesi Kamusal Alan  Hamburg - Hafencity Kamusal Alan  
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yararlanmas›n› sa¤lamak için tedbirler

gelifltirilmektedir.

Yenileme, dönüflüm alan›nda

üretilen konutlar›n %25-45 oran›nda bir

bölümü kiral›k konut olarak ayr›lmakta

ve kiralarda sübvansiyon

uygulanmaktad›r. Yoksullar›n ve az

gelirlilerin de bu bölgelerde iskan›n›

olanakl› k›lan bu uygulama toplumsal

ayr›flmay› önlemektedir. Böylece kentte

mülk sahibi olamayan kesimlerin

nitelikli, ucuz kiral›k konutlardan ve

nitelikli kentsel mekândan yararlanmas›

sa¤lanmakta, sosyal tabakalar ayn›

yerleflim alan›nda buluflturulmaktad›r. 

Mekânsal Eflitsizliklerin
Giderilmesi
Kentlerde mekânsal eflitsizliklerin

giderilmesine yönelik tedbirler

gelifltirilmektedir. Özellikle yeflil alan,

kültürel alan, sa¤l›k, e¤itim, ulafl›m,

otopark alanlar› gibi kentsel teknik ve

sosyal altyap› alanlar› aç›s›ndan yoksun

olan yenileme, dönüflüm alanlar›nda bu

yetersizlikleri gidermeyi amaçlayan

nitelikli tasar›mlar ve uygulamalar

gerçeklefltirilmektedir. 

Örgütlenmenin Desteklenmesi
Dönüflüm alanlar›nda örgütlenmeler

gerçeklefltirilmekte, kooperatif vb.

kurulufllar desteklenmekte, dernekler

oluflturulmaktad›r. Bu tarzda

oluflturulan kurumsal yap›larla karar

sürecine ilgililerin kat›l›m› sa¤lanmakta,

yenileme, dönüflüm sürecinin ve

projelerinin, uygulamadan

etkilenecekler taraf›ndan benimsenmesi

sa¤lanmaktad›r. 

Kat›l›m ve fieffafl›k
Yenileme ve dönüflüm alanlar›n›n tespit

edilmesi aflamas›ndan itibaren aç›k ve

fleffaf programlar uygulanmaktad›r.

fieffafl›¤›n sa¤lanabilmesi için ayn›

zamanda kat›l›m› da içeren dan›flma

kurullar› oluflturulmaktad›r.  Kentte

bulunan Meslek Odas› temsilcileri,

akademik kurum temsilcileri, sanat ve

kültür kurulufllar› temsilcileri, dan›flma

kurulunda üye olarak yer almaktad›rlar.

De¤er Art›fl›n›n Kamuya
Yans›t›lmas› 
Kente yap›lacak her olumlu müdahale

genel anlamda de¤er art›fl› yaratan bir

sonuç do¤urur. Kentsel dönüflüm

programlar› da de¤er art›fl›

SOLDA Barcelona Poublenou

Bölgesi Mimari

SOL ALTTA Hamburg -

Hafencity Metro ‹stasyonu

“KENTLERDE MEKÂNSAL Efi‹TS‹ZL‹KLER‹N
G‹DER‹LMES‹NE YÖNEL‹K TEDB‹RLER
GEL‹fiT‹R‹LMEKTED‹R. ÖZELL‹KLE YEfi‹L
ALAN, KÜLTÜREL ALAN, SA⁄LIK, E⁄‹T‹M,
ULAfiIM, OTOPARK ALANLARI G‹B‹ KENTSEL
TEKN‹K VE SOSYAL ALTYAPI ALANLARI
AÇISINDAN YOKSUN OLAN YEN‹LEME,
DÖNÜfiÜM ALANLARINDA BU
YETERS‹ZL‹KLER‹ G‹DERMEY‹ AMAÇLAYAN
N‹TEL‹KL‹ TASARIMLAR VE UYGULAMALAR
GERÇEKLEfiT‹R‹LMEKTED‹R”
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yaratabilecektir. Sorun de¤er art›fl›

yarat›lmas› de¤il, yarat›lacak de¤erin

nas›l bölüflülece¤i sorunudur. Uygar

toplumlarda, kentte yarat›lacak de¤er

birilerine de¤il, kamuya ve kent

gereksinimlerine yans›t›lmaktad›r.

Yenileme, dönüflüm alanlar›nda

yap›lacak uygulamalarda yeni

yarat›lacak de¤erlerin kamuya dönük

olmas›n› sa¤lamak için aç›kl›k, fleffafl›k

ve kat›l›mc›l›k önemli denetim

araçlar›d›r. 

Konforlu Toplu Ulafl›m
Yenileme, dönüflüm alanlar›nda güçlü

flehirsel altyap›lar gerçeklefltirilmekte,

h›zl›, konforlu toplu rayl› ulafl›m

sistemleriyle yüksek kentsel kalite

amaçlanmakta. Yenileme alanlar›n›n

kentin merkeziyle iliflkileri

güçlendirilerek bu alanlarda

yaflayanlar›n kentlileflme süreci

desteklenmektedir.

Yüksek Nitelikli Mimarl›k           
Yenileme dönüflüm alanlar›nda yüksek

nitelikli mimarl›k ve kültür odakl›

kentleflme stratejileri

benimsenmektedir. Yarat›c› ve yenilikçi

mimari ve kentsel tasar›mlarla elde

edilecek mimari güzellik ile kentsel

cazibenin gelifltirilmesi amaçlanmakta,

ruhu olan bir kentsel yaflam alan›, gurur

duyulacak bir mimari çevre

hedeflenmektedir. Çok say›da mimar›n

yar›flmalar yöntemiyle sürece kat›l›m›

sa¤lanarak mimari çeflitlilik ve zenginlik

yarat›lmaktad›r.

Yüksek Standartl› Yap›laflma 
Yenileme, dönüflüm alanlar›nda

sürdürülebilir bir kentleflme program›

kapsam›nda, tasar›m ve uygulamalarda;

engellilerin eriflimi ve kullan›m›na

yönelik standartlar, enerji verimlili¤ine

yönelik standartlar ve teknolojiler,

afetlere yönelik güvenlik standartlar›,

yang›n güvenli¤ine iliflkin standartlar

özel bir önem ve dikkatle yap›lara

yans›t›lmaktad›r. 

Sonuç
Her ülkenin, her bölgenin, her kentin,

her yerleflmenin, her mahallenin

kendine özgü koflullar›, olanaklar›,

f›rsatlar›, tehditleri vard›r. Bu nedenle

kentsel dönüflüm ya da yenileme

alanlar› için bir tek modelden, bir tek

do¤rudan bahsedilemez. Ancak

dönüflüm ya da yenileme alanlar› için

ilkeler, politikalar ve stratejiler,

yöntemler genel olarak tan›mlanabilir. 

Kentlerimizin, geçmiflte h›zl› kentleflme

sürecinde niteliksiz yap›larla geliflmesi

bugün yak›n›lan sa¤l›ks›z, niteliksiz,

güvensiz yap›l› kentsel çevreyi

yaratm›flt›r. Baflta kentsel yenileme,

dönüflüm uygulamalar›nda olmak üzere

bu niteliksiz yap›laflma sürdürülmemeli,

yaz›da özetlenen ilke ve duyarl›l›klar›

kavrayan bir anlay›flla, kentlerin

mimarl›k düzeyinin, yap› kalitesinin ve

mekânsal kalitenin yükseltilmesi en

öncelikli kentleflme politika ve stratejisi

olmal›d›r. Kentin yaflam kalitesi ancak

bu duyarl›l›klarla istenen düzeye

ç›kar›labilecektir. ‹zmir kenti sahip

oldu¤u do¤al, kültürel miras› ve mimari

birikimi ile bu stratejiyi fazlas› ile hak

ediyor.

Hasan Topal  -  Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim

Kurulu Baflkan›

SA⁄DA Hamburg -

Hafencity dönüflüm

alan›

Hamburg -

Hafencity Mimari

Amsterdam - Do¤u

Liman Bölgesi

Amsterdam - Do¤u

Liman Bölgesi

mimari ayr›nt›

Hamburg -

Hafencity Mimari

ayr›nt›



KAPAK TASARIM Didem Akyol Altun
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MEDYAT‹K B‹R KAVRAM OLARAK
“SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K”
ED‹TÖR Didem Akyol Altun

SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K, MEDYAYA VE ÇEfi‹TL‹ MESLEK ALANLARININ
L‹TERATÜRÜNE G‹DEREK YERLEfiEN B‹R KAVRAM. M‹MARLIK
D‹S‹PL‹N‹NDE DE, POPÜLERLEfiEN BU KAVRAMIN DIfiINDA
KALMAMAK ÖNEML‹ HEDEFLERDEN B‹R‹ HAL‹NE GELD‹.
“SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K” KAVRAMININ MU⁄LAK TANIMI ONA HER
fiEY‹ KAPSAYACAK B‹R N‹TEL‹K SA⁄LARKEN, AYNI ZAMANDA
‹Ç‹N‹N BOfiALTILMASINI KOLAYLAfiTIRIYOR. “ÇEVREYE
DUYARLILIK” BAfiLI⁄I ALTINDA TOPLANAB‹LECEK M‹MAR‹
TASARIMLAR, OLDUKÇA GÖRECEL‹ B‹R PLATFORMA OTURMAKTA.
BU DOSYA, KAVRAMA ELEfiT‹REL B‹R GÖZLE BAKMAYI
HEDEFL‹YOR VE TEOR‹DEN, UYGULAMAYA GEN‹fi PERSPEKT‹FTE
YAZILAR ‹ÇER‹YOR. ÖNCEL‹KLE, KASIM 2012’DE DÜZENLENEN
SÜRDÜRÜLEB‹L‹R YAPI TASARIMI KONFERANSI,
ORGAN‹ZATÖRLER‹N‹N SUNUfiUYLA YER ALIYOR. AYfi‹N SEV,
SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K HAKKINDA GENEL B‹R ÇERÇEVE Ç‹ZEN
YAZISINDA, KAVRAMIN NE KADAR DO⁄RU ALGILANDI⁄INI
TARTIfiIYOR. RÜKSAN TUNA, BREEAM SERT‹F‹KA S‹STEM‹NE
ODAKLANARAK, B‹NALARIN SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹⁄‹N‹N
BELGELENMES‹N‹ AÇIKLIYOR. MÜJDE ALTIN,
SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹⁄‹N, GELENEKSEL M‹MARLIK ÜRET‹M‹NDE
ZATEN VAR OLDU⁄UNU SAVUNAN YAZISINDA, FULLER’‹N
DYMAX‹ON EV‹’N‹ VE “OTONOM B‹NA” KAVRAMINI ‹NCEL‹YOR.
VEFA ORHON, YAPI ‹NfiASINDA EN ÇOK KULLANILAN MALZEME
OLAN BETONU SÜRDÜRÜLEB‹L‹R KILMANIN ÖNEM‹N‹N ALTINI
Ç‹Z‹YOR. HASAN BEGEÇ, YÜKSEK YAPILARDA SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K
AÇISINDAN GÜNCEL E⁄‹L‹MLER‹ ‹NCELERKEN; GÖZDE KAN ÜLKÜ,
YAKIN ZAMANDA TAMAMLANMIfi DEN‹ZL‹ HÜKÜMET KONA⁄I’NI
KR‹T‹K ETT‹⁄‹ YAZISINDA, SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K KR‹TERLER‹N‹N
TASARIMLA BULUfiMASININ MÜMKÜN OLDU⁄UNU ANLATIYOR. SON
OLARAK, BU ALANDA ÖNCÜ ‹S‹MLERDEN B‹R‹ OLAN KEN
YEANG’LA B‹R SÖYLEfi‹ YER ALMAKTA. YEANG’IN GÖRÜfiLER‹NDEN
ÇIKARTILAB‹LECEK EN ÖNEML‹ DERS, SÜRDÜRÜLEB‹L‹R B‹R DÜNYA
‹Ç‹N HEP‹M‹Z‹N YAfiAM TARZIMIZI VE ALIfiKANLIKLARIMIZI
DE⁄‹fiT‹RMEM‹Z GEREKT‹⁄‹…
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Sürdürülebilir Yap› Tasar›m› Konferans›,

12-13 Kas›m 2012

KONFERANSA DR. KEN YEANG, M‹MAR N‹LS LARSSON, DR. HÜDA‹
KARA, PROF DR. ARDESH‹R MAHDAV‹ VE BEGÜM KÜLTÜR KATILDI

‹lker Kahraman, Mehmet  Çipo¤lu, Sevinç Alkan Korkmaz

irifl
Yaflar Üniversitesi Mimarl›k

Fakültesi mimarl›k e¤itiminin

merkezine yerlefltirdi¤i

“Sürdürülebilirlik” kavram›n›n Mimarl›k

Meslek Prati¤i üzerindeki etkisi ve

önemini ortaya koymak üzere 11-12

Kas›m 2012 tarihlerinde yurt içi ve

d›fl›ndan kat›lan misafirleri ile BTM,

AKfiAN, DYO, Y›ld›zpen, EKB 825, Acar

Metal flirketleri; Ifl›klar holding, Tu¤la ve

kiremit üreticileri  derne¤i ile Anemon

Otel sponsorlu¤unda genifl kat›l›ml› bir

konferans düzenlendi.

Konferansa yurt d›fl›ndan “Biyoiklimsel

gökdelenlerin babas›“ olarak tan›nan ve

Küçükçekmece Kentsel Dönüflüm

Projesi Yar›flmas›’n› kazanan Dr. Ken

Yeang; Sürdürülebilir Yap›l› Çevreler

için Uluslararas› ‹nisiyatif’in

kurucular›ndan mimar Nils Larsson;

malzeme bilimci,  karbon ve enerji

yönetimi uzman› Dr. Hüdai Kara; Viyana

Teknoloji Üniversitesi- Bina Fizi¤i ve

ekolojisi bölüm baflkan› Prof. Dr.

Ardeshir Mahdavi ile yaflam döngüsü

analizi ve karbon ayak izi uzman›

Begüm Kültür kat›ld›. Bunun yan›nda

konferansa yurt içinden farkl› üniversite

ve kurumlardan 33 bildiri kabul edildi.

Sürdürülebilir Yap› Tasar›m›
Konferans›
Çevre konular› 1960’l› y›llara kadar

önemsenmemesine ra¤men 1962

y›l›nda “do¤an›n ve do¤al kaynaklar›n

korunmas› için Avrupa uzmanlar

komitesi kurulmas›” ile dünya

devletlerinin gündemine girmeye

bafllad›.

Sürdürülebilirlik kavram›, ismini  Gro

Harlem Brundtland’ den alan

Brundtland raporunda tan›mland›¤› hali

ile  "günümüz ihtiyaçlar›n›n, gelecek

kuflaklar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lama

olanaklar›ndan fedakârl›k yap›lmaks›z›n,

karfl›lanabilmesi süreci" olarak 1987

y›l›nda gündeme geldi.

1990’l› y›llardan itibaren ise küresel

›s›nma tart›fl›lmaya bafllanm›fl; ›s›nman›n

avantaj veya dezavantaj oldu¤u

yönünde çeflitli görüfller öne

sürülmüfltü. Bu tart›flmalara aç›kl›k

getirmek amac› ile de ‹ngiltere

hükümeti Nobel ödüllü ekonomist Sir

Nicholas Stern’e bir rapor haz›rlatt›.

Stern Rapor’una göre milyarl›k

nüfuslar›yla h›zla büyüyen ülkelerin,

atmosferi bu h›zla kirletmeye devam

etmeleri halinde "buhran"

yaflan›labilece¤i gerçe¤i ortaya ç›km›flt›.

Ve gene bu rapordan bildi¤imiz kadar›

ile iklim de¤iflikli¤i ile mücadelenin

maliyeti küresel ›s›nmadan

kaynaklanacak zarar›n çok alt›nda

olacakt›.

Sürdürülebilirlik kavram›n›n ve

küresel ›s›nma gerçe¤inin tart›fl›lmaya

bafllanmas› ile bu konularda lokomotif

sektörlere yönelik çal›flmalara baflland›.

‹nflaat sektörü bu lokomotif

sektörlerden birisidir.  ‹nflaat

sektöründe yap›lacak düzenlemeler,

sürdürülebilir bir gelecek hedefine

ulaflman›n ana konusu olacakt›r çünkü,

enerji kullan›m›n›n % 50’sinin,

hammadde kullan›m›n›n % 40’›n›n,

ozana zararl› kimyasallar kullan›m›n›n %

50’sinin, tar›ma uygun arazi kayb›n›n %

80’inin, kullanma suyu tüketiminin

%50’sinin yap›l› çevrelerde bulunan

binalar taraf›ndan oluflturuldu¤u

görülmektedir. 

Küresel ›s›nmada öncü rol oynayan

G
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ve dünyam›zda kullan›lan enerjinin

yaklafl›k yar›s›n› tüketen bina

sektörünün ana aktörü olan mimarlarda

fark›ndal›k yaratmak amac› düzenlenen

etkinliklerin ilki, Türkiye’de yeflil tasar›m

konusunda çal›flmalar yapan Cengiz

Bektafl, Çelik Erengezgin, Prof.Dr. Ayfle

Balanl› ve Doç.Dr. Sofia Tahira Elias

Özkan’›n kat›l›m› ile 2011 y›l›nda

gerçekleflmiflti.

‹kinci etkinlik olan 2012 y›l›ndaki

ulusal konferans›n ilk gününde, aç›l›fl

konuflmalar›n›n ard›ndan, IISBE

(International Initiative for a

Sustainable Built Environment

(Sürdürülebilir Yap›l› Çevreler ‹çin

Uluslararas› ‹nisiyatif) Yöneticisi Nils

Larsson, “From Green to Sustainable:

History, Problems and Policies”

(Yeflilden Sürdürülebilire: Tarihçe,

Problemler ve Politikalar) bafll›kl›

sunuflunu gerçeklefltirdi. Larsson,

sunumunun ilk k›sm›nda, uluslararas›

kar amac› gütmeyen bir organizasyon

olan IISBE üzerinde durdu. Kuzey

Amerika’da do¤al çevrenin korunmas›

hakk›ndaki bilincin, 1962 y›l›nda Rachel

Carson taraf›ndan yaz›lm›fl “Sessiz

Bahar” isimli kitapla bafllad›¤›n› aktaran

Larson’a göre tasar›m ve inflaat h›zl›d›r,

kazanç veya kay›p ise uzun sürede belli

olur.

‹nflaat sektörünün sürdürülebilir bina

tasar›m›na yönlenmesine k›lavuzluk

eden IISBE’nin, özellikle entegre

tasar›m sürecinin gelifltirilmesine ve

e¤itimine katk› sa¤lad›¤›n› ve birçok

farkl› çal›flma grubunu koordine etti¤ini

belirten Larsson, sunuflunun ikinci

k›sm›nda, küresel iklim de¤iflikli¤inin

sonuçlar›n› hat›rlat›p, yap› sektörünün

bu alanda oynad›¤› rolü tart›flt›,

sürdürülebilir yap› tasar›m› olgusunun

ortaya ç›k›fl›na zemin haz›rlayan

unsurlara de¤indi.

Sunuflun son k›sm›nda ise “ne

yapabiliriz?” sorusunu gündeme getiren

Larsson, yap›lmas› gerekenleri “yeni

binalarda sera gaz› sal›n›m›na dair

düzenlemelerin yap›lmas›, planlanan

geliflim alanlar›n›n toplu ulafl›m a¤› ile

iliflkili düflünülmesi, enerji ve sal›n›m

gibi konularda etiketlendirme yap›lmas›,

nitelikli ustalar için e¤itim

programlar›n›n bafllat›lmas›” olarak

s›ralad› ve özellikle “Entegre Tasar›m

Süreci” üzerinde durdu. Avrupa’da

yak›n zamanda sürdürülebilirlik

alan›nda yaflanan geliflmeleri

özetledikten sonra, yeflil ve

sürdürülebilir bina olgusunun

bilinirli¤inin artmas›na ra¤men

uygulamalar›n k›s›tl› oldu¤unu dile

getirdi.

‹lk günün ikinci tematik sunuflu ise,

özellikle tasarlad›¤› biyoklimatik yap›lar

ile tan›nan Dr. Ken Yeang taraf›ndan

gerçeklefltirildi. Konuflmas›na mimari

tasar›m›n flekilleniflinde en belirleyici

unsur olan “yer” ve “yere ait iklimsel

özelliklerden bahsederek bafllayan

Dr.Yeang, farkl› co¤rafyalarda ve farkl›

ölçeklerde tasarlanan proje örnekleri

üzerinden sunumunu gerçeklefltirdi.

Tasarlad›¤› projelerdeki do¤al

havaland›rma, gün ›fl›¤› kullan›m› ve

böylelikle sa¤lanabilecek enerji

tasarrufu üzerinde duran mimar;

tasar›mda yeflil ö¤elerin kullan›m›,

düfley bahçeler ve yeflil strüktür

kavramlar›na de¤indi.

Dr. Yeang, insan topluluklar›, do¤a

ve yap›l› çevrenin birlikte oluflturdu¤u

yeni yaflama alanlar›n›, proje örnekleri

ve kavramsal flemalar üzerinden

tariflerken; süreklilik göstermesi

gereken yeflil ö¤eleri ve oluflturulmas›

gereken eko-koridorlar› da vurgulad›.

Dr. Ken Yeang, tasar›mc›lar›n art›k “yeni

bina”lar yerine, “yeni habitat”lar

tasarlamas› gerekti¤inin alt›n› çizdi.

Konferans›n ikinci günü ise, Dr.

Hüdai Kara’n›n “Sustainable products

for green buildings: Environmental

Product Declarations” (Yeflil binalar için

sürdürülebilir ürünler: Çevresel Ürün

Deklarasyonu) bafll›kl› tematik sunuflu

ile bafllad›.

Dr. Kara, ortalama bir Avrupa

vatandafl›n›n ortalama bir Afrika

vatandafl›ndan dört kat, ortalama bir

Asya vatandafl›ndan üç kat daha fazla

do¤al kaynak tüketmekte oldu¤unu

belirtti. Ancak Avrupa’y›, Amerika,

Kanada veya Avusturya ile

karfl›laflt›r›ld›¤›nda bu ülke

vatandafllar›n›n do¤al kaynak

tüketiminin ancak yar›s›n›n ortalama bir

Avrupa vatandafl› taraf›ndan

yap›lmakta oldu¤unu aktard›. Ortalama

olarak bir Avrupa vatandafl› y›lda 16 ton

malzeme kayna¤› tüketirken, kifli bafl›na

y›lda alt› ton at›k üretildi¤ini belirtti. Dr.

Kara, inflaat iflleri tasar›m›nda,

uygulanmas›nda ve y›k›m›nda; 

Y›k›mdan sonra inflaat malzemelerinin

veya parçalar›n›n yeniden kullan›m›n›n

sa¤lanmas› ile

‹nflaat›n dayan›kl›l›¤›n›n sa¤lanmas› ile

Çevreye duyarl› kaynaklardan gelen

malzemelerin ve de ikincil kullan›m›n›

yaflayan malzemelerin tercihinin

sa¤lanmas› ile sürdürülebilir do¤al

malzeme kullan›m›n›n sa¤lanabilece¤ini

belirtti. 

Dr.Kara, Çevresel Ürün

Deklerasyonu'nun (EPD) geliflimi ve

inflaat sektörü ile yak›n iliflkisi üzerinde

durdu. EPD'nin inflaat malzemesinin ve

yaflam döngüsünün tan›mlanmas›,

yaflam döngüsü analizi, onay ve

tetkikler süreçlerinden olufltu¤unu

belirten Kara, Avrupa'da uygulamada

pek çok farkl› EPD sistemi oldu¤unu ve

bunlar›n ortaklaflmas› için çal›flmalar›n

devam etti¤ini hat›rlatt›. Devam›nda

Begüm Kültür taraf›ndan

gerçeklefltirilen “The International EPD

System” (Uluslararas› EPD Sistemi)

bafll›kl› sunuflta ise, Çevresel Ürün

Deklerasyonu'nun (EPD) geliflimi

tarihsel bir ba¤lamda ele al›nd› ve

organizasyon yap›s›, iflleyifli, sa¤lad›klar›

“DÜNYANIN FARKLI BÖLGELER‹NDE
KULLANILAN SBTOOL PROFRAMI, B‹NANIN
TASARIM AfiAMASINDA, YAPIM AfiAMASINDA
VEYA ‹fiLETME AfiAMASINDA ÇEVRESEL
PERFORMANSINI ÖLÇEN B‹R S‹STEMD‹R”

Ken Yeang
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ve gerektirdikleri üzerinde duruldu.

Begüm Kültür, ayr›ca, yaflam

döngüsü analizi ve karbon ayak izi

uzman› olarak uluslararas› çevresel

ürün deklarasyonu sertifikas› hakk›nda

yapt›¤› sunumunda; ilk çevresel ürün

deklarasyonunun 1998 y›l›nda

yay›nland›¤›n› belirtti. Bunun akabinde

1999 y›l›nda ‹talya ve di¤er ülkelerden

organizasyonlar›n kat›l›m›, 2006 y›l›nda

ilgili standart olarak ISO 14025’in

yay›nlanmas›, 2007 y›l›nda uluslararas›

yaflam döngüsü analizi sertifikas›n›n

oluflturulmas› gerçekleflti. Kültür,

günümüzde sistemde 18 ülkeden 180

organizasyonun bulundu¤unu ve 400

sertifikasyon ifllemi gerçeklefltirildi¤ini

vurgulad›.  Begüm Kültür ayr›ca

oluflumun sekreteryas›n›n ‹sveç-

Stockholm’de yer ald›¤›n›, ‹sveç

Çevresel Yönetim Derne¤i isimli kar

amac› gütmeyen bir organizasyon

taraf›ndan yürütüldü¤ünü, yaflam

döngüsü analizi ve de çevresel

deklarasyonlar konusunda fiili, ‹talya,

‹sveç, Amerika ve Türkiye kökenli

dokuz uzman›n teknik komiteyi

oluflturdu¤unu sözlerine ekledi.

Toplant›n›n son tematik sunuflu,

Prof. Dr. Ardeshir Mahdavi taraf›ndan

“Technology as panacea for eco-

efficiency in the built environment?”

(Yap›l› çevrede eko-verimlilik için her

derde deva Teknoloji) bafll›¤› ile

gerçeklefltirildi. Prof. Dr. Mahdavi, iki

bölümden oluflan sunumunun ilk

k›sm›nda, sürdürülebilirlik kavram›n›n

bina performans simülasyonlar›

özelinde teknoloji ile iliflkisini ele ald›.

Varolan yap›l› çevre ile ilgili bilgi

edinmek için kullan›lan performans

simülasyonlar›n›n yan›nda, bina tasar›m

sürecini destekleyen simülasyonlar

üzerinde de durdu. Bu alandaki güncel

sorunlar›, iklim, kent ba¤lam› ve insan

faktörü bafll›klar› alt›nda de¤erlendirdi

ve bu faktörlerin pasif faktörler (›s›

kaynakl› emsiyonlar, kirleticiler, ses

emilimi gibi) ve aktif faktörler (binalar›n

çevresel sistemlerinin iflleyifli, su

kullan›m›, elektrikli aletler gibi) olarak

alt bafll›klar içerdi¤ini belirtti. ‹kinci

k›s›mda ise, kabul gören “yeflil

mimarl›k” imgesini elefltiren Mahdavi,

sürdürülebilirlik olgusunu bir üst bafll›k

olarak tart›flt›. Yeflil bina teknolojisinin

önemli oldu¤unu ama her derde deva

olarak kabul edilmesinin hatal›

oldu¤unu hat›rlatarak sunumunu

sonland›rd›.

Sürdürülebilirlik üst bafll›¤›n›n farkl›

ba¤lamlarda irdelenmesini amaçlayan

etkinlik çerçevesinde, tematik

sunufllar›n yan›nda, bildiri sunumlar›n›n

yer ald›¤› alt› oturum düzenlendi. Bu

oturumlar›n ana konu bafll›klar› ise;

“sürdürülebilir yap›m sistemleri”, “enerji

etkin tasar›m kriterleri”, “eko-etkinlik”,

“geleneksel yap› tasar›m›nda

sürdürülebilirlik kriterleri”,

“sürdürülebilir cephe tasar›m›”,

“ekolojik tasar›m kriterleri” idi. Ayr›ca

kat›l›mc› firmalar, konferans

kapsam›nda ürünleri ile ilgili k›sa

sunumlar yapt› ve firmalara ait stantlar

konferans süresince gezilebildi.

Ek olarak, konferans›n ikinci

gününde, Nils Larsson ve ‹lker

Kahraman’›n yöneticili¤inde, Yaflar

Üniversitesi Mimarl›k Bölümü

ö¤rencileri ile birlikte bir atölye

çal›flmas› gerçeklefltirildi.

SBTool Atölye Çal›flmas›
Sürdürülebilir bina yap›m›ndan

bahsedildi¤i anda bunun kriterlerinin ne

olaca¤› sorusu gündeme gelmektedir.

Binalar›m›z›n sürdürülebilirlik

kriterlerine göre tasarlan›p infla

edildi¤ini nas›l test edece¤imiz önemli

bir sorundur.  Bu sorunu çözmek ve

binalar›n çevreye olan etkilerini net ve

tarafs›z bir flekilde ortaya koyup

k›yaslama yap›labilmesini sa¤lamak

amac› ile bina de¤erlendirme sistemleri

gelifltirilmifltir. 

Pek çok farkl› ülke kendi ülke

koflullar›na göre oluflturdu¤u kriterler

ile bina de¤erlendirmesini yapmaktad›r.

Bu de¤erlendirme yap›l›rken farkl› ana

bafll›klar alt›ndaki bina performans›

s›nanmakta ve buna göre bir puanlama

yap›lmaktad›r. Bu puanlamalar ise ana

bafll›klar›n önem derecelerine göre

oluflturulmakta ve ana bafll›klar›n yüzde

olarak a¤›rl›klar› belirlenmektedir.

Farkl› ülkelerin uzmanlar› taraf›ndan

gelifltirilmifl farkl› bina de¤erlendirme

sistemleri vard›r. 

Amerika Birleflik Devletleri taraf›ndan

gelifltirilen LEED (Leadership in Energy

and Environmental Design), 

‹ngiltere taraf›ndan gelifltirilen BREEAM

(BRE Environmental Assessment

Method), Japonya taraf›ndan gelifltirilen

CASBEE (Comprehensive Assessment

System for Building Environmental

Efficiency),

Almanya taraf›ndan gelifltirilen DGNB

(Deutsche Gesellschaft Für

Nachhaltiges Bauen), 

Kanada’da gelifltirilen ve farkl› ülkelerce

de kullan›lan SBTool (Sustainable

Building Tool)

Fransa taraf›ndan gelifltirilen HQE

(Haute Qualité Environnementale)

Avusturya taraf›ndan gelifltirilen

GREEN STAR

Söz konusu atölye çal›flmas›, IISBE

taraf›ndan gelifltirilmifl olan SBTool’un

ana bafll›klar› ve kriterlerinin tan›t›m›

amac› ile Nils Larsson taraf›ndan Yaflar

Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k

Bölümü 3.s›n›f ö¤rencilerine yönelik

olarak düzenlenmifltir.

Atölye çal›flmas› s›ras›nda Nils Larsson,

öncelikle birçok kifliye göre, global sera

gazlar›n›n %35-40’›ndan yap›

sektörünün sorumlu oldu¤unu

aktararak, Malezya’da tüm sera gaz›

sal›n›m›n›n %18’inden yap› sektörünün

sorumlu oldu¤u tahmin edilmekte

Nils Larsson

Ardeshir Mahdevi
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oldu¤unu ve bu hesaplamada, flehre

gelen ulafl›m ba¤lant›s›n›n ihmal

edildi¤ini söyledi. Bu nedenle yap›

sektörünün problemin büyük bir

parças› oldu¤unu ve öncelikli hedef

olarak iyilefltirilmesinin gerekti¤ini

belirtti. 

Gayrimenkul yat›r›mlar› bulunan

çok-uluslu Avrupa firmalar›n›n, son

zamanlarda sertifikalarla ve

etiketlendirmelerle ilgilendi¤ini belirten

Larsson, bu durumun k›smen iklim

de¤iflikli¤ine karfl› olan ilginin

artmas›ndan; k›smen EPBD flartlar›n›n

yürürlü¤e girmesinden, k›smen de

USGBC’nin LEED’i, BRE’nin BREEAM’›

pazarlamas›ndan kaynakland›¤›n›

aktard›. Ayr›ca SB Alliance, Bureau

Veritas, ve son günlerde International

Sustainability Alliance (ISA)’›n

pazarlama çabalar›n›n da, ilginin

artmas›nda önem arz etti¤ini söyledi. 

Nils Larsson ayr›ca;

Enerji-kullanan ürünler için yap›lm›fl

Eco-Design yönetmeli¤inin 2005

y›l›nda kabul edildi¤ini, 

Binalarda Enerji Performans›

Yönetmeli¤i (EPBD)’nin 2008 y›l›

bafllar›nda yürürlü¤e girdi¤ini ve flu

s›ralarda revizyonunun gelifltirilmekte

oldu¤unu, 

Avrupa’da 20/20/20 hedefini (2020

y›l›na kadar, enerji verimlili¤ini % 20

art›rmak, enerji tüketiminde

yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n pay›n›

% 20 art›rmak ve sera gaz›

emisyonlar›n› % 20 azaltmak hedefi).

2016 y›l›na kadar Birleflik Krall›k’taki;

2020 y›l›na kadar, Hollanda’daki tüm

evlerin (iflleyifllerinde) «Karbon Nötr»

olmas›n›n hedeflendi¤ini,

Birleflik Krall›k’ta, yeni ‹klim De¤iflikli¤i

Kanunu’nun, yüzy›l›n ortalar›na kadar

sera gaz› sal›n›m› de¤erlerinin 1990’lar›n

de¤erlerinin en az %80 alt›na inmifl

olmas›n› zorunlu k›ld›¤›n›, 

Birleflik Krall›k’ta konut d›fl›nda

kullan›lan binalar›n, toplam karbon

sal›n›m›n›n %18’inden sorumlu

oldu¤unu,

Almanya’da 17,3 milyona yak›n konut,

1,5 milyona yak›n konut d›fl› bina

bulunmakta oldu¤unu,

Konut binalar›n›n %73’ünün ilk ›s›

izolasyonu yönetmeliklerinin yürürlü¤e

girdi¤i 1978’den önce infla edildi¤ini

aktard›. 

Bu bilgiler ›fl›¤›nda ise haz›rlad›klar›

SBTool isimli bina de¤erlendirme

program›n›n öneminden bahsetti. 

SBTool isimli program›n, bir önceki

sürümünde GBtool ad› ile an›ld›¤›ndan

bahseden Larsson, program›n iki

“excell” dosyas›ndan olufltu¤unu

aktard›. Bu dosyalar ö¤rencilere

da¤›t›larak program üzerinde

çal›flmalar› sa¤land›. 

Program›n, IISBE’nin üyesi olan

ülkelerin merkezlerince ülke

gerçeklerine göre revize edilebilece¤ini

aktaran Larsson, program› oluflturan

Dosya A ’n›n sadece ülke merkez

komitesi taraf›ndan de¤ifltirilebilece¤ini

Dosya B’nin ise e¤itim alacak SBtool

uzmanlar› taraf›ndan de¤erlendirmede

kullan›labilece¤ini belirtti. Türkiye’ye

özgü de¤erlendirmelerin nas›l

yap›laca¤›na yönelik çal›flma için

da¤›t›lan Dosya A üzerinde ö¤rencilerin

çal›flmas› sa¤land›.

Dünyan›n farkl› bölgelerinde

kullan›lan SBTool binan›n çevresel

performans›n› ölçtü¤ü, bu ölçümün ise

“B‹NALARIMIZIN ÇEVREYE OLAN ETK‹LER‹N‹
NET VE TARAFSIZ B‹R fiEK‹LDE ORTAYA
KOYUP KIYASLAMA YAPILAB‹LMES‹N‹
SA⁄LAMAK AMACI ‹LE B‹NA DE⁄ERLEND‹RME
S‹STEMLER‹ GEL‹fiT‹R‹LM‹fiT‹R”

binan›n tasar›m aflamas›nda, yap›m

aflamas›nda veya iflletme aflamas›nda

yap›labildi¤inden bahsedildi. Tasar›m

öncesi incelemenin ise sadece Alan

(arazi) Lokasyonu, Uygun (Ulafl›labilir)

Servisler ve Alan (arazi) Özellikleri

konusunda olabilece¤i aktar›ld›. Farkl›

aflamalarda yap›lacak incelemelerin

yedi ana bafll›k alt›nda olaca¤›n›

belirten Larsson bu bafll›klar›  Alan

(arazi) Yenileme ve Gelifltirme, Kentsel

Planlama ve Altyap›, Enerji ve Kaynak

Kullan›m›, Çevresel Yükler, Yap› ‹çi

Çevresel Kalite, Servis Kalitesi, Sosyal,

Kültürel ve Alg›sal Durumlar, Maliyet ve

Ekonomik Durum olarak aç›klad›. Bu

farkl› ana bafll›klar alt›ndaki kriterlerin

de farkl›l›k gösterece¤i aktar›ld›.  Bu

sebeple ana bafll›klar alt›nda kriterlerin

de çeflitlendi¤i belirtildi.

SBTool program›n›n binay›

sürdürülebilirlik performans› aç›s›ndan

de¤erlendirirken de¤erlendirmenin

detayland›r›lmas›n›n da mümkün

oldu¤u belirtildi. De¤erlendirmenin 3

farkl› ölçekte yap›labilece¤i, bunlar›n

minimum, orta ve maksimum düzeyler

olaca¤›, bu farkl› düzeylere göre de

inceleme kriter say›lar›n›n farkl›l›k

gösterece¤i aç›kland›. 

Bahsedilen bafll›klar ve bu bafll›klar›n

alt›ndaki kriterler ö¤rencilere tan›t›ld›.

Bu tan›t›mdan sonra ise kriterlerin nas›l

ölçüldü¤ü ve kriterlerden nas›l puan

al›nd›¤› örneklerle belirtildi. Atölye

çal›flmas›na kat›lan ö¤rencilere SBTool

tan›t›m kitapç›¤› ile kullan›m k›lavuzu

verildi. Ayr›ca bu tür sistemleri

kullanarak tasar›mlar›n› sürdürülebilirlik

aç›s›ndan de¤erlendirebilecekleri

aktar›ld›. t

‹lker  Kahraman, Ö¤r. Gör., Yaflar Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi Mimarl›k Bölümü
Mehmet  Çipo¤lu, Ö¤r. Gör., Yaflar Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi Mimarl›k Bölümü
Sevinç Alkan Korkmaz, Yaflar Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi Mimarl›k Bölümü

Atölye çal›flmas›
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Sürdürülebilir Mimarl›¤› 

Do¤ru Mu Alg›l›yoruz?

ÇA⁄IMIZIN POPÜLER KAVRAMLARI ARASINDA YER ALAN SÜRDÜRÜLEB‹L‹R
M‹MARLI⁄IN FARKLI fiEK‹LLERDE YORUMLANMASININ ALTINDA YATAN
TEMEL NEDEN, KAVRAMIN ÇEfi‹TL‹ AÇILIMLARININ OLMASI, ÇO⁄U ZAMAN
SADECE EKOLOJ‹K M‹MARLIKLA ÖZDEfiLEfiT‹R‹LMES‹, ANCAK KES‹N VE
NET B‹R TANIMININ OLMAMASIDIR
Ayflin Sev

irifl
Yap›lanm›fl çevrenin çevresel

zararlar›n oluflumuna önemli

oranda katk›da bulundu¤u,

günümüzde herkesçe bilinen bir

gerçektir. Endüstrileflmifl ülkeler baflta

olmak üzere, dünya genelindeki kaynak

tüketimi afl›r› boyutlara ulaflarak

yeryüzünün tafl›ma kapasitesini çoktan

aflm›fl ve insan faaliyetleri sürdürülebilir

olmaktan ç›km›flt›r. Yeryüzü tarih

öncesi dönemlerde de ekolojik

dengenin bozulmas› sorunuyla

karfl›laflm›fl olsa da, bu bozulma h›z›

günümüzdekine oranla çok yavafl

kald›¤›ndan, do¤a yeniden dengesini

kurmay› baflarm›flt›r. Oysa günümüzde

tek ç›k›fl yolu, vazgeçilemez olan

kalk›nman›n sürdürülebilirli¤i ile

mümkün gibi görünmektedir. 

Sürdürülebilir kalk›nman›n çok çeflitli

tan›mlar› olsa da, bunlar›n tek bir ortak

noktas› ve bizleri yönlendirdi¤i tek bir

hedef vard›r: do¤an›n varl›¤›n›

sürdürülebilmesi ve bunun için insan

faaliyetlerinin yeniden gözden

geçirilmesi. Sürdürülebilir mimarl›¤›n da

ç›k›fl noktas› olan bu hedefe do¤ru

ilerlemekte ne kadar do¤ru ad›mlar

at›yoruz? ‹flte bu noktada sorulmas›

gereken soru budur. Bu soruya cevap

ararken, sürdürülebilir mimarl›¤›n nas›l

alg›land›¤›na de¤inmek ve gerçek

hedefe ulafl›lmas› için at›lan ad›mlar›n

ne kadar do¤ru oldu¤unu

de¤erlendirmek yararl› olacakt›r.

Sürdürülebilir Mimarl›k Ve
Alg› Sorunu
Ça¤›m›z›n popüler kavramlar› aras›nda

yeralan sürdürülebilir mimarl›¤›n farkl›

kesimler taraf›ndan farkl› flekillerde

alg›lanmas›n›n ve yorumlanmas›n›n

alt›nda yatan temel neden, kavram›n

çeflitli tan›mlar›n›n olmas›, ço¤u zaman

sadece ekolojik mimarl›kla

özdefllefltirilmesi, ancak kesin ve net bir

tan›m›n›n olmamas›d›r. Ekolojik

mimarl›k ilkelerini de kapsamakla

birlikte, çok daha genifl bir ilkeler ve

yaklafl›mlar yelpazesini bar›nd›ran

sürdürülebilir mimarl›k, birçok bak›fl

aç›s›n› içine al›r ve çeflitli yorumlara

aç›kt›r (Sev, 2009). Toplumun sadece

çevresel sorunlar›na de¤il, ayn›

zamanda sosyo-ekonomik sorunlar›na

da yol ararken ortaya ç›kan

sürdürülebilir mimarl›k yaklafl›mlar›,

geçmiflte uygulanan geleneksel

yaklafl›mlar›n yeniden hat›rlanmas›n›

gerektirir. ‹flte as›l sorun da günümüz

koflullar›na uyum sa¤lamaya çal›fl›rken,

do¤a ve canl›lar›n gelece¤ini yok

etmeden, toplumsal ve ekonomik

yap›ya uygun mimarl›¤›n nas›l

gerçeklefltirilece¤idir. Yüzy›llard›r

sürdürülen ve insan ihtiyaçlar›n›

destekleyen, ço¤u zaman estetik

duygusu uyand›ran mimarl›k ne

olmufltur da, bu özelli¤ini kaybetmifltir.

Bu sorunun cevab›n› bulmak için çok

geçmifllere de¤il, sadece Endüstri

Devrimi’ne kadar gitmek yeterlidir.

Kalk›nma ihtiyac› ile birlikte

sanayileflme, h›zl› kentleflme, nüfus

art›fl›, ifl hacminin büyümesi gibi

nedenler, sürdürülebilirli¤i özünde

bar›nd›rmas› gereken mimarl›k

mesle¤ini olumsuz etkileyerek, yap›lar›

do¤ay› ve canl›lar› yokedebilecek bir

düzeye tafl›m›flt›r. 

Bugün etraf›m›za bakt›¤›m›zda,

geliflmifl ça¤dafl binalarla ulaflm›fl

olmam›z gereken noktadan çok uzakta

G

ÜSTTE Nimes’teki Roma Amfitiyatrosu, Fransa.

(http://en.wikipedia.org/) (Resim 1)

SA⁄ ALTTA Strata Tower, Londra. (Resim 2)

(http://m.zimbio.com/pictures)
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oldu¤umuzu görebiliriz. 2000’li y›llar›n

sürdürülebilir mimarl›k örneklerine

bakt›¤›m›zda, çok flafl›rt›c› bir flekilde

Nimes’teki Roma Amfitiyatrosu

karfl›m›za ç›kar (Resim 1). Yaklafl›k

2000 y›ld›r çok çeflitli amaçlar için

kullan›lagelen bu yap›n›n yap›m›ndan

ve bak›m-onar›m›ndan kaynaklanan

çevresel etkiler dikkate al›nd›¤›nda çok

iyi bir yaflam döngüsüne sahip oldu¤u

söylenebilir. Ayn› durum geçmiflten

günümüze ulaflan tüm antik yap›lar ile

dünyan›n her bölgesinde varl›¤›n›

sürdüren yöresel ve geleneksel

mimarl›k örnekleri için de geçerlidir.

Günümüzde sosyal ve ekonomik

koflullar›n geçmifle oranla çok farkl› bir

boyutta oldu¤u gerçe¤inden yola

ç›karak, bu farkl›l›klar›n mimarl›k

yaklafl›mlar›n› da ister istemez etkilemifl

oldu¤unu kabul etmek gerekir. 20. yy’›n

bafl›ndan itibaren mimarlar yeni

ihtiyaçlara ve sorunlara karfl› yeni

formlar gelifltirmifl, mühendisler bu

çözümlere teknik olarak destek olmaya

çal›flm›flt›r. Oysa sürdürülebilir kalk›nma

hedefine yeni formlar ve teknolojilerle

ulaflmak her koflulda mümkün de¤ildir.

Yap›lmas› gereken, artan

gereksinmelere ve sorunlara yeni bir

bak›fl aç›s› getirmek, farkl› sorular

sormak, geçmiflte uygulanan

yöntemleri yeni kombinasyonlarla

bütünlefltirmek ve denemektir. 

Sürdürülebilir mimarl›k, kavram›n

çok aç›k ve net bir tan›m›

olmad›¤›ndan, bafll› bafl›na sorunlu bir

konudur. Mimar›n görevi insan

ihtiyaçlar› ile konfor ve memnuniyet

aras›nda denge kurmak, ayn› zamanda

da kaynaklar› etkin kullanmakt›r. Bu

denge küresel sürdürülebilirlik

söyleminin de temelini oluflturmakta,

lüzumlu görünen kalk›nma eyleminin

baflta çevresel olmak üzere, toplumsal

ve ekonomik koflullarla uyumlu

yürütülmesi gerekmektedir. Geriye

döndürülemeyen çevresel etkilerin

azalt›lmas›, ekonomik kalk›nma h›z›n›n

korunmas› ve yaflam kalitesinin

art›r›lmas› esast›r. Ancak paydafllar

ço¤u zaman sürdürülebilir mimarl›¤›

sadece binalar›n çevresel etkilerinin

azalt›lmas› fleklinde alg›lamaktad›rlar.

Bunun sonucunda da yeflil olarak

markalaflan binalar, birbirine yak›n

co¤rafi ortamlarda dahi farkl›

sürdürülebilirlik düzeylerine sahip

olabilmektedir. Bu, sürdürülebilir binalar

konusunda bir di¤er yanl›fl alg›ya yol

açmaktad›r. Sürdürülebilir mimarl›¤›n

net bir aç›klamas›n›n yoklu¤unda birçok

kifli yeflil bina de¤erlendirme araçlar›na

baflvurmakta, yeflil olma düzeyini

sertifikalarla efllefltirmektedir. Bu

de¤erlendirme sistemleri bina

performans›n› belirlemek için

göstergeler sunmas› aç›s›ndan yararl›

olsa da, bu sistemlerin kendisi dahi

hergün de¤iflmekte, geliflmektedir.

Ayr›ca bu sistemlerin tümü kendi

bulunduklar› koflullara göre

gelifltirilmifltir ve kendi ülkelerinin

kalk›nma sorunlar›na çözüm aray›fl›

içindedir (Sev, 2011; Sev ve Canbay,

2009). 

Sürdürülebilir mimarl›k kavram›n›n

yanl›fl ya da eksik alg›lanmas›n›n alt›nda

yatan nedenlerden biri de son y›llarda

medyatik bir kavram haline dönüflmüfl

olmas›d›r. “Yeflil” kavram›n›n bugün için

büyük bir pazarlama de¤eri vard›r. Baz›

yat›r›mc›lar yeflil binalar›n daha yüksek

maliyetli olaca¤› kan›s›yla, bu

yaklafl›mdan uzak dururken, baz›lar› ise

toplumsal ve çevresel yararlar›n›

dikkate almaks›z›n, pazarlama de¤erini

yükseltti¤inden, özellikle yeflil bina

talebinde bulunmaktad›r. Yeflil binalar›n

neden veya hangi koflullarda daha

yüksek maliyetli oldu¤una iliflkin kesin

bir bulgu olmamakla birlikte, olas›

maliyet art›fl›, geleneksel bir yap›ya,

alternatif enerji kaynaklar›ndan

yararlanmak, sudan tasarruf sa¤lamak

gibi amaçlarla teknolojik bir tak›m

unsurlar›n eklenmesi, ithal yap›
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malzemelerinin kullan›lmas› gibi

durumlarda oluflmaktad›r. Baz›

durumlarda yüksek teknoloji unsurlar›

ayn› zamanda binaya estetik bir de¤er

kazand›rmak amac›yla da

kullan›lmaktad›r. Ancak bu tür

uygulamalar her zaman baflar›l›

sonuçlar do¤urmamaktad›r. Her tasar›m

ait oldu¤u ülkenin ve bölgenin iklimsel,

co¤rafi, ekonomik ve sosyo-kültürel

koflullar› ile güçlü ve zay›f yönleri

dikkate al›narak flekillenmelidir. 

Sürdürülebilirlik ve mimarl›¤›n bir araya

gelmesindeki en büyük güçlük, yeni

bina infla etme sürecindeki çeliflkilerdir.

Nereden bak›l›rsa bak›ls›n, gereken tüm

önlemler al›nsa da, bu süreçler enerji ve

kaynak kullan›m› gerektiren süreçlerdir.

Ne kadar yenilenebilir enerji kullan›lsa

da, binan›n tümü geri dönüfltürülmüfl

malzemelerden yap›lsa da –ki günümüz

için böyle bir durum neredeyse

olanaks›z gibidir- yap›m faaliyetleri

insano¤lunun ekolojik ayakizini

geniflletmekte ve bu durum do¤al

kaynaklar›n, çevrenin korunmas›

ilkesiyle ters düflmektedir. Bu bak›fl

aç›s›yla halihaz›rda varolan yap›, yeni

yap›lacak olana göre daha

sürdürülebilir niteliktedir. Ancak

günümüz koflullar›na bak›ld›¤›nda,

sosyal ve ekonomik kalk›nma bir

zorunluluk oldu¤u sürece yeni binalara

olan talep sürekli artacakt›r. ‹flte bu

noktadaki zorluk, kalk›nman›n bir

gereklilik oldu¤unu kabul etmek, ancak

kalk›n›rken oluflturaca¤›m›z ekolojik

ayakizini mümkün oldu¤unca

azaltmakt›r. 

Bu ba¤lamda bak›ld›¤›nda geliflmifl

teknolojilerin uyguland›¤›, ultra modern

tasar›m çözümlerinin bizleri çok

etkilememesi gerekir (Resim 2). Yeflil

bir bina, flehrin herhangi bir yerine

yerlefltirilmifl, dev hava filtreleri olarak,

çevresindeki toksinleri filtreleyen,

karbondioksit emerek havaya oksijen

veren, enerji üreten ve suyu

geridönüfltüren bir unsur de¤ildir. Daha

do¤rusu sadece bu flekilde

alg›lanmamal›d›r. Bu özelliklere sahip

bir bina ancak s›radan bir binaya göre

çevreye yararl› olarak de¤il, “çevreye

daha az zararl›” olarak alg›lanmal›d›r.

Çat›s›nda rüzgar türbinlerinden enerji

üreten bir gökdelen ilk bak›flta müthifl

bir sürdürülebilir mimarl›k ve teknoloji

ürünü olarak görülebilir (Resim 3). Ya

da kat bahçelerinde meyve-sebze

üreten, hiç ayr›lmadan tüm yaflamsal

faaliyetlerimizi geçirebilece¤imiz,

üstelik organik formda bir yap› bizi çok

etkileyebilir (Resim 4). Bu tür yap›lar

dergi sayfalar›nda çok dikkat çekici

olabilir. Kullan›c›lar bu tür yap›larda

elektrik ve su faturalar›ndan oldukça

tasarruf edecektir. Ancak bu yap›lar

yap›l›rken de, yaflat›l›rken de mevcut

altyap›ya ek yük getirmektedir; ekolojik

dengenin tekrar kurulmas› için bir

direnç kayna¤›d›r; ekolojik ayakizinin

s›n›rlar›n› geniflletmektedir. Dolay›s›yla

çevre için iyi yap›lar de¤ildir; sadece

benzerlerinden daha az kötü yap›lard›r. 

Konuya aç›kl›k getirmek amac›yla,

benzerlerinden daha az strüktürel çelik

kullanan bir sistemle tasarlanan bir

gökdeleni ele alal›m. Çevresel

duyarl›l›ktan yoksun flekilde çelik

kullanan, ama çat›s›nda rüzgar

türbinleri olan bir gökdelenle

karfl›laflt›r›ld›¤›nda, hangisinin daha

çevreci oldu¤u genifl bir tart›flma

konusudur. Daha belirgin bir tart›flma

ortam› oluflturmak aç›s›ndan, herbiri 50

katl› iki gökdelen ele alal›m. ‹lk

gökdelen için mimar ve

mühendislerden oluflan tasar›m ekibi

defalarca biraraya gelerek, daha az

strüktürel malzeme kullanman›n

yollar›n› aramaktad›r. Bu amaçla ilk

tasar›mdaki konsol döflemelerden

vazgeçilmekte ve gerekli di¤er

revizyonlar yap›lmaktad›r. Ayr›ca kat

yüksekliklerini azaltacak, dolay›s›yla

tüm yap› malzemelerinden tasarruf

sa¤layacak önlemler üzerinde de

çal›fl›lmaktad›r. Önlemler bunlarla

kalmay›p, gün›fl›¤›ndan daha fazla

yararlanma ve su tasarrufu yapmaya

yönelik çal›flmalar da yap›lmaktad›r.

‹kinci gökdelenin tasar›m ekibi ise,

ortaya konan ilk tasar›m üzerinde bu

tür de¤ifliklikler yapmay›p, kulenin

çat›s›na rüzgar türbinleri, cephesine de

fotovoltaik paneller yerlefltirme yoluna

gitmektedir. 

Bu noktada hangi gökdelenin daha

çevreci oldu¤u konusu genifl

tart›flmalara yol açacakt›r. Ancak

sürdürülebilirlik kavram›n›n kökenine

bak›ld›¤›nda, tart›flman›n gelece¤i

nokta belirginleflir. Mimarl›k, geliflmifl

teknolojilerin olmad›¤› yüzlerce y›ld›r

sürdürülmüfltür ve bu esnada çevre

yaflanabilir niteli¤ini kaybetmemifltir.

Neden bugün ileri teknoloji

sürdürülebilirlik için olmazsa olmaz

niteliktedir ki? 

Elbetteki ilk örnek daha

sürdürülebilir niteliktedir. Ancak onun

bu üstünlü¤ünün alg›lanmas›n›

engelleyen görselli¤idir. Bu binada

al›nan kararlar ço¤unlukla toplumda ses

getiren kararlar de¤ildir; göze hitap

etmezler ve medyada yer almalar›na

gerek yoktur. Binan›n cephesinde tüm

bu çevreci yaklafl›mlar› resimlefltirmek,

görsel hale getirmek de mümkün

de¤ildir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda ikinci

örnek daha dikkat çekicidir. Ancak

sürdürülebilir mimarl›¤›n hedefi

dikkatleri üzerine çekmek de¤ildir.

Önemli olan tüm paydafllar›n bunu

içsellefltirmesi, hangi amaca

yöneldiklerini unutmamalar›d›r.

Benzer bir örnek geleneksel konut

mimarisidir. Geleneksel konutlar›m›z

dikkat çekici flekilde enerji etkin, insan

sa¤l›¤›na uygun, yöre iklimiyle uyumlu

ve yerel malzemelerle yap›lm›fl mimari

örneklerdir. Rüzgar türbinleri, günefl

panelleri ve di¤er yüksek teknolojili

ekipmanlar medyan›n dikkatini

çekebilir. Ancak en ak›lc› ve çevreci

çözümler geleneksel yaklafl›mlarda

yatmaktad›r. 

Sonuç
Yap›lanm›fl çevreyi ne flekilde

oluflturdu¤umuz ve binalar›n içinde

nas›l yaflad›¤›m›z, içinde bulundu¤umuz

sosyal çevrenin ve do¤al dengenin

gelece¤ini belirleyen en önemli

etkenlerdendir. Sürdürülebilir

mimarl›¤›n ç›k›fl noktas› olan

sürdürülebilir kalk›nma, gelecekteki

faaliyetlerimizin ekolojik, ekonomik ve

toplumsal boyutlar›n›n

bütünlefltirilmesini, yaflam biçimlerimizi
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ve davran›fllar›m›z› de¤ifltirmemizi

zorunlu k›lmaktad›r. Her türlü koflulda

hiç bina yapmamak ile yeflil bina

yapmak aras›nda fark vard›r. Yeflil bir

binan›n, hiç yap›lmam›fl bir binaya göre

mutlak surette çevresel bir etkisi vard›r;

ancak bu bina çevre aç›s›ndan iyi olan

bina de¤il, daha az zararl› olan binad›r.

Rüzgar türbinleri, günefl panelleri,

ya¤mur suyu tanklar›, tek bafl›na bir

binay› çevre için yararl› yapan unsurlar

de¤il, ancak daha az zararl› yapan,

çevresel etkilerini azaltan unsurlard›r.

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda mimarl›k

alan›nda hangi konularda k›s›tlamalara

gidilmesi gerekti¤i, hangilerinde cömert

davran›laca¤› ince bir çizgi ile

ayr›lmaktad›r. 

Yüksek performansl› sürdürülebilir

binalar›n, medyatik yaklafl›mlardan

uzak, karmafl›k teknolojiler

kullanmaks›z›n yap›lamayaca¤›n›

düflünen ak›llar›n ürünü, günümüzün

makinevari ve ultra-modern görünümlü

yap›lar›n› do¤urmufltur. Bu düflünce

tarz›na göre yeflil binalarda ileri

teknolojilerden yararlanma, yeni

malzemeler deneme, yat›r›mc›, mimar,

planlamac›, mühendis ve yüklenici

iflbirli¤i ile tasar›m ve yap›m sürecine

yeni aktörlerin kat›l›m› flart gibi

görünmektedir. Bunlar›n baz›lar› do¤ru

olmakla birlikte, baz›lar›na kat›lmak

mümkün de¤ildir. Binalar› sadece

görünüflüne göre de¤erlendirmek bu

anlamda yanl›fl sonuçlar

do¤urmaktad›r. Gerçek anlamda

sürdürülebilirlik hedefine ulaflmak için

çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlar

aç›s›ndan fark›ndal›k ve duyarl›l›k

gerekmektedir. t
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Bina Sertifika Sistemleri

B‹NA SERT‹F‹KA S‹STEMLER‹, B‹NALAR TASARLANIRKEN, ‹NfiA
ED‹L‹RKEN VE KULLANILIRKEN, ÇEVREYE OLAN ETK‹LER‹N‹N EN AZA
‹ND‹R‹LMES‹N‹ TEfiV‹K ETMEK ÜZERE, ONLARI BELGELEND‹RMEKT‹R

Rüksan Tuna

ünümüzde hayli güncel olan bu

konuda herkes ayn› soruyu

sormaktad›r. Bina sertifika

sistemleri nedir? Bu soruya k›saca flöyle

cevap verebiliriz: Binalar›n

tasarlan›rken, infla edilirken ve

kullan›l›rken çevreye olan etkilerini en

aza indirme çal›flmalar›n› teflvik etmek

üzere, onlar› belgelendirmektir.

Dünyada pek çok sertifika sistemi

bulunmaktad›r. Hemen her geliflmifl

kirletici ülke, kendi yap› kodlar›n›n

yan›s›ra, bu standartlar›n üzerinde

kriterler koyan sertifika sistemleri

gelifltirmifllerdir. Bunlar›n bir k›sm›

gönüllü, bir k›sm› zorunlu, pek ço¤u da

yerel ve ulusal idarelerin teflviki

alt›ndad›r.

Bina sertifika sistemlerinin büyük

ço¤unlu¤u Birleflik Krall›k’›n BREEAM

de¤erlendirme metodunu baz alarak

oluflturulmufltur. Yap› araflt›rma kurumu

(BRE) 1921 y›l›nda devlet taraf›ndan

kurulmufl ve laboratuarlar›yla, araflt›rma

enstitüleriyle inflaat sektörüne yön

göstericilik yapm›flt›r. 1997’de

özellefltirilmifl,  kurum araflt›rma vakf›

ile bütünleflerek 2006’dan itibaren

uluslararas› projeleri yönetir olmufltur.

Sertifika sistemlerinin en yayg›n

kullan›lanlar›: Kuzey Amerika’da LEED

(Leadership in Energy and

Environmental Design),Kanada’da

Green Globes, California’da Green

Building Code, Brezilya’da AQUA,

Avrupa’da BREEAM ( Building

Research Establishment-Environmental

Assessment Method), ‹spanya’da

VERDE, Almanya’da  DGNB (Deuthche

Gesellschaft für Nachhaltige Bauen),

‹talya’da Protocollo Itaca, Finlandiya’da

PromisE, ‹sviçre’de Minergie, Fransa’da

HQA (Haute Qualite? Environmentale) ,

Japonya’da CASBEE (Comprehensive

Assessment System for Built

Environment Efficiency),  Singapur’da

Green Mark, Avustralya’da Green Star

ve Körfez Ülkelerinde EST‹DAMA.

Bunlar›n yan›s›ra baz› ülkeler   BREEAM

kriterlerini kendi ülke koflullar›na

uyarlayarak  kullanmaya bafllam›fllard›r.

Örne¤in Hollanda: BREEAM- NL.

Ayr›ca  dünyada yap›lar›n enerji

tüketimlerini ve çevreye olan etkilerini,

iç hava kalitesi ve konforlar›n› ölçmeye,

mukayese etmeye yarayan hesaplama

metotlar› ve de¤erlendirme sistemleri

yay›nlayan, kar amac› gütmeyen

kurulufllar vard›r. Bunlar IIESBE

(International Initiative for a

Sustainable Built Environment

(SBTool)ve SB Alliance (Sustainable

Buildings Alliance)’d›r. Avrupa Birli¤i

ise LEnSE projesini lanse ederek bu

çal›flmalara h›z vermifltir.

Türkiye’mizde  sertifikal› binalar

h›zla artmaktad›r. Türkiye Yeflil Binalar

Derne¤i’nin 2007 y›l›nda kuruldu¤unu

düflünürsek, son befl y›lda 25 kadar

bina BREEAM, LEED ve DGNB

sertifikalar› alm›flt›r, 70 kadar binan›n

da sertifika süreci devam etmedir.

Dünyada ise bugüne kadar yaklafl›k

120bin bina BREEAM sertifikas› alm›fl

ve yaklafl›k 700bin bina da sertifika

kayd› yapt›rm›flt›r. Birleflik Krall›k’ta

2009 itibariyle 819bin konut

sertifikalanm›flt›r.

Bu yaz›da Avrupa standartlar›n› (EN

kodlar›n›) ve kriterlerini kullanan

BREEAM sertifika sistemi ele

al›nmaktad›r.

Bina Araflt›rmalar› Kurumu Çevresel

De¤erlendirme Metodu olan BREEAM,

G

Birleflik Krall›k, Chatterley Vadisi,

(http://www.makeitstokestaffs.co.uk/uplo

ads/asset_image/2_290.jpg)
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baflta Birleflik krall›k olmak üzere,

Avrupa Birli¤i’ne üye devletler ( 27

ülke) ve ‹rlanda, EFTA üyeleri (Avrupa

Serbest Ticaret Birli¤i) olan Norveç,

‹sveç, ‹zlanda, AB aday ülkeleri Türkiye,

H›rvatistan, Makedonya ve Avrupa’n›n

di¤er ülkeleri Arnavutluk, Belarus,

Bosna Hersek, Moldova, Karada¤lar,

S›rbistan ve Ukrayna’da geçerli bir

sistemdir. Ayr›ca di¤er ülkeler ve körfez

ülkeleri için uluslararas› k›lavuzlar ve el

kitaplar› yay›nlanm›flt›r.

BREEAM, Binalar›n çevreye olan

etkilerini azaltmak; Sürdürülebilir

binalar talebini teflvik etmek; Binalar›n

çevresel yararlar›na göre tan›nmas›n›

sa¤lamak; Binalar için güvenilir,

çevresel bir etiket sa¤lamak amaçlar›n›

gütmektedir.

Metodun hedefleri flunlard›r:  

Pazar›n çevreye zarar vermeyen

binalar› tan›mas›n› sa¤lamak;

Binalar›n en iyi çevresel uygulamalarla

yap›lmas›n› garanti etmek;

Yönetmeliklerin üstünde ölçütler

oluflturarak yenilikçi çözümleri teflvik

etmek;

Mülk sahiplerinin, kullan›c›lar›n,

iflletmecilerin ve tasar›mc›lar›n, çevre

dostu binalar›n yararlar› konusunda

fark›ndal›¤›n› art›rmak;

Kurumlar›n kendi tüzel çevre

hedeflerine ulaflmalar›na katk›da

bulunmak

Metodun de¤erlendirme kapsam›na

bütün yeni yap›lar girer. Bunun yan›s›ra

mevcut yap›lar›n büyük çapl›

yenilemeleri, mevcut binaya ek yap›lan

binalar, yeni bina ile mevcut binan›n

bileflimi, karma kullan›ml› binalardaki bir

k›s›m veya yenilenen k›s›m ve mevcut

binan›n ince yap› donat›lar› sertifika

sistemine al›nabilirler.

Metot, binan›n çevreye olan etkilerini:

Tasar›m aflamas›nda de¤erlendirir, bu

çal›flma ara sertifika ile sonuçlan›r.

‹nflaat sonras›nda de¤erlendirir, bunun

sonucunda nihai sertifika al›n›r.

BREEAM sertifika dereceleri:

Derece d›fl›………………………….30 puana

kadar

Geçer………………………………….30 puan üstü

‹yi………………………………………..45 puan üstü

Çok iyi…………………………………55 puan üstü

Mükemmel………………………..70 puan üstü

Ola¤anüstü………………………..85 puan üstü

De¤erlendirmeye al›nabilecek yap›

türleri, ofisler, sanayi yap›lar›,

perakende sat›fl binalar›, konutlar-toplu

konutlar, e¤itim binalar›, hastaneler,

hapishaneler, adliyelerdir. Bu

kategorilerin d›fl›ndaki yap›lar BREEAM

özel imalat k›lavuzu kullan›larak

de¤erlendirilir. Bu yap› türlerinin

tamam› için ölçütler oluflturulmufltur.

De¤erlendirmeler k›lavuzlardaki bu

ölçütlere göre yap›l›r.

BREEAM k›lavuzlar›nda bulunan

de¤erlendirme konular› 10 bafll›k alt›nda

toplan›r. Bunlar;

Yönetim, Sa¤l›k ve Konfor, Enerji,

Ulafl›m, Su, Malzeme, At›klar, Arazi

Kullan›m› ve Ekoloji, Kirlilik ve

Yenilikçiliktir.

Bu konular inceledi¤imiz di¤er sertifika

sitemleri aç›s›ndan hemen hemen

ayn›d›r. Baz› bafll›klar birlefltirilmifl

baz›lar›n›n puanlar› ülke koflullar›na

göre yükseltilmifltir. Örne¤in Japonya

sertifika kriterlerine depremi eklemifl,

körfez ülkeleri su puanlar›n› yüksek

tutmufllard›r.

Daha önce belirtti¤imiz gibi,

de¤erlendirme metodundaki kriterler,

içinde bulunulan ülkelerin mevcut yap›

yönetmeliklerinin üstünde kriterlerdir.

Ç›tay› yüksek tutman›n sebebi yine

belirtildi¤i gibi yap›lar›n tasarlan›rken,

infla edilirken ve kullan›l›rken çevreye

olan etkilerini en aza indirmektir. Bu

hat›rlatman›n ›fl›¤›nda tek tek konu

bafll›klar›n› incelemek isterim.

YÖNET‹M gerek flantiye yönetimi

gerekse binan›n kullan›m süreçlerinin

yönetimindeki çevreci kriterlerdir.

Konunun önemli alt bafll›klar› flunlard›r:

‹flletmeye alma: binalar›n en ideal

verimlilikte iflletilmelerini sa¤lamak

üzere ölçütler konmufltur.

Müteahhitlerin çevresel ve sosyal ifl

kurallar›: aç›klanabilir ve sorumlu bir

yöntemi teflvik etmek amac›yla ölçütler

konmufltur.

‹nflaat sahas› etkileri: kaynak kullan›m›,

enerji tüketimi ve kirlilik aç›s›ndan

flantiyelerin çevreci tutumla

yönetilmesini teflvik etmek amac›

güdülmüfltür.

Yaflam döngüsü maliyet analizi:

Tasar›mda, flartname haz›rlanmas›nda,

iflletmeye alma ve bak›m süreçlerinin

iyilefltirilmesi üzerine analiz modellerini

teflvik ölçütleridir. Bu kavram Türkiye

için yenidir, beflikten befli¤e uzanan

yaflam döngüsü analizlerinin yap›lmaya

bafllanmas› çok yararl› olacakt›r.

SA⁄LIK VE KONFOR konusu

tamam›yla insan sa¤l›¤›, yap›

kullan›c›lar›n›n konforunu art›rma

yönündeki tasar›mlar› teflvik etmeyi ve

ödüllendirmeyi amaçlamaktad›r. Aranan

kriterlerde do¤al havaland›rma ve

gün›fl›¤› kullan›m› öne ç›kmaktad›r.

Ölçütler flu alt bafll›klardan oluflur:

Gün›fl›¤›: Bina kullan›c›lar›na yeterli

gün›fl›¤› sa¤lama kriterleridir.

Görüfl alan›: Bilgisayar kullan›c›lar› ve

masabafl› çal›flanlar›n›n gözlerini iflten

ay›rmalar›n› sa¤lamak ve göz

yorgunlu¤unu azaltmak.

Kamaflma kontrolü: Kontrol sistemleri

kullanarak kamaflma ile ilgili sorunlar›

azaltmak.

Yüksek frekansl› ayd›nlatma: Floresan

ayd›nlatman›n neden oldu¤u ›fl›k

titreflimlerinden kaynaklanan sa¤l›k

problemleri riskini azaltmak.

‹ç ve d›fl ayd›nlatma düzeyleri: Görsel

verim ve konfor aç›s›ndan en iyi

çal›flma koflullar›na uygun ayd›nlatma

tasar›m›n› teflvik etmek.

Ayd›nlatma bölgeleri ve kontrolleri:

Kullan›c›lar›n bina içindeki ayd›nlatma

bölgelerine kolayca ulaflmalar›n› sa¤lamak.

Do¤al havaland›rma imkân›: Tüm

yap›larda mekânlara çapraz

havaland›rma imkan›n›n sa¤lanmas›n›

ve mekanik havaland›rmal›larda ise

do¤al havaland›rmaya geçifl

esnekli¤inin sa¤lanmas›n› teflvik etmek.

‹ç mekân hava kalitesi: ‹ç mekân hava

kalitesizli¤inden kaynaklanacak sa¤l›k

sorunlar›n› azaltmak.

Uçucu organik bileflenler: ‹ç mekân

bitirme malzemelerinde kullan›lan

uçucu organik bileflenlerin çok düflük

yay›l›mda olmalar›n› sa¤layarak, sa¤l›kl›

ortam› teflvik etmek.

Is›l konfor: Binan›n yaz ve k›fl ›s›l konfor

düzeylerinin ›s›l modelleme araçlar›

kullan›larak tesis edilmesidir.  Binan›n

formu ve yönü, tasar›mda öne

ç›kar›lmas› gereken noktalard›r. 

Is› bölgeleri: Binadaki ›s›tma/so¤utma

bölgelerinin birbirinden ba¤›ms›z olarak

ayarlanmalar›n› sa¤layacak kullan›c›

kumandalar›n›n sa¤lanmas›.

Mikrobiyal kirlenme: Binan›n iflletme ve

kullan›lma aflamas›nda, lejyoner

hastal›¤› riskini azaltacak flekilde

tesisat›n tasarlanmas›n› sa¤lamak.

Akustik performans: Binan›n akustik

performans›n›n amac›na uygun

standartlar› karfl›lamas›n› sa¤lamak.

ENERJ‹ konusu yap›lar›n enerji

tüketimlerini en aza indirgemeyi

amaçlamaktad›r. Alt bafll›klar›:
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Enerji verimlili¤i: Binalar› iflletirken ve

kullan›rken en az enerji harcayacak

flekilde tasarlanmalar›n› teflvik etmektir.   

Süzme sayaçlar: Gerçek enerji tüketimi

ölçümlerini izlerken alt ölçümleme

sa¤lanmas›.

Yüksek enerji yükü: Kirac›lar›n veya

son kullan›c›lar›n tüketimlerinin ayr› ayr›

süzme sayaçlarla ölçülmesinin teflviki.

D›fl ortam ayd›nlatmas›: Yap›n›n d›fl

ortam ayd›nlatmas›nda verimli

ayd›nlatma armatürlerinin

kullan›lmas›n›n teflvik edilmesi.

Bina kabu¤u performans› ve hava

s›zd›rmazl›k: Bina kabu¤undan hava

s›zd›rma ve ›s› kayb›n› azaltmak için

al›nacak önlemleri teflvik etmek.

So¤uk depolar: Enerjiyi verimli kullanan

so¤uk hava depolama sistemlerini

teflvik etmek.

Asansörler: Enerjiyi verimli kullanan

sistemlerin teflviki.

Yürüyen merdivenler ve yollar: Enerjiyi

etkin kullanan sistemlerin teflvik

edilmesi.

Düflük veya s›f›r karbon teknolojileri:

Enerji ihtiyac›n›  günefl enerjisi,

fotovoltaikler, hidro, gelgit, dalga,

rüzgar, biyokütle, hava-toprak ›s›

pompalar›, jeotermal ve hidrojen

üretimli yak›t hücreleri gibi

yenilenebilir kaynaklardan ve yerel

enerji kaynaklar›ndan karfl›lamay› teflvik

etmek, böylelikle karbon sal›m› ve

atmosfer kirlili¤inin azalt›lmas›

hedeflenmektedir.

ULAfiIM konusunda bisiklet kullan›m› ve

toplu tafl›ma araçlar› kullan›m› öncelikle

teflvik edilmektedir. Kriterlerin alt

bafll›klar› flöyledir:

Toplu ulafl›m imkan›n›n sa¤lanmas›:

Toplu ulafl›m a¤›na yak›n yap›laflmay›

teflvik etmek.

Kentsel donat›lara yak›nl›k: Kentsel

donat›lara ( banka, krefl-okul, berber-

kuaför, sa¤l›k merkezi, eczane vb)

yak›n yap›laflmay› teflvik etmek, uzun

yolculuklar› azaltmak.

Ulafl›m alternatifleri: Kullan›c›lar›n

farkl› ulafl›m alternatiflerini

kullanmalar›n› sa¤lamak. Örne¤in

bisiklet kullan›m›n› teflvik için ilgili

tesisleri oluflturmak.

Yaya ve bisikletlilerin güvenli¤i: Proje

içinde yer alan yaya ve bisiklet

yollar›n›n güvenli olmas›n› sa¤lamak.

Azami otopark kapasitesi: Özel araç

kullan›m›n› ve dolay›s› ile trafik

yo¤unlu¤unu azaltmak. Örne¤in her

üç-dört kullan›c›ya bir otopark

sa¤lanmas› ( Türkiye’de bunun tam

tersi bir kullan›c›ya 2-3 otopark imkan›

sunulmaktad›r!)

Ulafl›m bilgi noktas›: Toplu ulafl›m ve

sefer tarifeleri hakk›nda güncel

bilgilerin bina kullan›c›lar›na

sunulmas›n› sa¤lamak.

Da¤›t›m ve manevra: Bina

kullan›c›lar›na arsa içinde ve yaklaflma

yollar›nda tafl›ma araçlar›n›n rahats›zl›k

vermesini engellemek ve güvenli¤i

sa¤lamak.

SU bafll›¤›, temiz su kaynaklar› azalan

dünyam›zda, su tüketimini azaltan

sistemleri teflvik etmek, bu konuda

yap›lan çal›flmalar› ödüllendirmektedir.

Alt bafll›klar› ve ölçütleri:

Su tüketimi: Daha az tüketen

armatürlerin kullan›m›n› teflvik ederek,

hijyenik kullan›mdan kaynaklanan su

tüketimini azaltmak.

Su sayac›: Su tüketimini ölçmek,

yönetmek ve bu sayede su tüketimini

azaltmak.

Ana su kaçaklar›n›n tespiti: Su

kaçaklar›n›n sesli uyar› sistemleri ile

tespiti.

S›hhi tesisat suyunun kesilmesi:

K›z›lötesi alg›lay›c›lar gibi sistemleri

kullanarak tuvaletlerdeki su kaça¤›

riskinin azalt›lmas›.

Sulama sistemleri: Temiz içme

suyunun süs bitkileri ve peyzaj

sulamas›nda kullan›m›n› azaltmak,

damlatmal› sulama, ya¤mur suyu

kullan›m›, gri su kullan›m›, susuzlu¤a

dayan›kl› bitkiler ve ya¤›fla dayal›

türlerin seçimini teflvik etmek.

Araç y›kama: Suyu toplay›p ar›tarak

araç y›kama için yeniden kullan›m›n›

teflvik etmek.

Yerinde su ar›tma: Suyun nitrojen,

fosfor gibi maddelerden yerinde

ar›t›larak yeniden kullan›lmas›n›

özendirmek.

MALZEME konusunda pek çok ülke

standartlar getirmifl;  ürün ve üretim

süreçlerini ayr› ayr› sertifikaland›rarak

listeler (Green guide-yeflil rehber)

yay›nlam›flt›r. Ülkemizde yeni olan bu

konuda TÜB‹TAK ve di¤er kurulufllar›n

çal›flmalar› sürmektedir. Konunun alt

bafll›klar›:

Malzeme flartnameleri: Döflemeler,

duvarlar ve çat› gibi temel yap›

elemanlar›nda çevresel etkileri en az

olan yap› malzemelerinin kullan›m›n›

teflvik etmek. 

Sert peyzaj ve çevre duvarlar›: Yaflam

döngüsü analizlerinde çevresel etkileri

en az olan malzemeleri teflvik etmek.

Cephenin yeniden kullan›m›: Mevcut

binan›n cephelerinin yeniden

kullan›m›n› teflvik etmek.

Tafl›y›c› sistemin yeniden kullan›m›:

Mevcut binan›n strüktürel yap›s›n›n yeni

projede kullan›m›.

Malzemelerin sorumlu kaynaklardan

edinilmesi: Temel yap› elemanlar›n›n

malzemelerinin sorumlu kaynaklardan

edinilmesini teflvik etmek. Örne¤in

ahflab›n FSC (Forest Stewardship

Council) belgesi olmas›.

Yal›t›m: Sorumlu kaynaklardan

edinilmifl ve ›s›l özelliklerine göre

çevresel etkisi düflük olan yal›t›m

malzemelerinin kullan›m›n› teflvik

etmek.

Dayan›kl›l›k-süreklilik için tasarlamak:

Malzeme de¤iflim s›kl›¤›n› en aza

indirmek için, bina dolafl›m alanlar›n›n

ve sert peyzaj malzemelerinin koruma

yöntemlerini teflvik etmek.

ATIK bafll›¤› yap› üretim sürecinde

ç›kan at›klar›n geri dönüflümü ve bina

iflletim ve kullan›m sürecinde ç›kan

at›klar›n de¤erlendirilmesini destekler,

bu yöndeki tasar›mlar› ödüllendirir. Alt

bafll›klar›:

‹nflaat alan› at›k yönetimi: fiantiyelerde

“BREEAM, SÜRDÜRÜLEB‹L‹R B‹NALARI
TEfiV‹K ETMEK; B‹NALARIN ÇEVRESEL
YARARLARINA GÖRE TANINMASINI
SA⁄LAMAK AMAÇLARINI GÜDER”
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üretilen at›klar›n kriterlere uygun ve

enerji etkin yönetimi, yani uygun

alanlarda depolanmas› ve bertaraf›n›

teflvik eder.

Geri dönüfltürülmüfl agregalar: Geri

dönüfltürülmüfl agregalar›n ve porselen

at›¤›, granüle ocak cürufu gibi ikincil

agrega tabir edilen agregalar›n

kullan›m›n› teflvik ederek hammadde

talebini azaltmak.

Geri dönüfltürülmüfl at›klar›n

depolanmas›: Binan›n iflletimi ve

kullan›m› s›ras›nda oluflan at›klar›n,

kâ¤›t, cam, plastik, metaller gibi geri

dönüfltürülebilir olanlar›n›n

depolanmas›n› sa¤lamak, bunlar›n

döküm sahas›na veya yak›lmaya

gönderilmesini önlemek.

At›k s›k›flt›rma/balyalama presi: Balya

presi kurdurmak gibi yöntemlerle

at›klar›n temiz ve verimli bir flekilde

ayr›flt›r›larak depolanmas›n› teflvik

etmek.

Kompost: Binalar›n kullan›m› ve

iflletimi s›ras›nda ortaya ç›kan

kompostlanmaya müsait organik at›¤›n,

yerinde kompostlanarak, döküm

sahas›na giden hacmini azaltmay›

teflvik etmek.

Zemin kaplamalar›: Kiralanan alanlarda

ve di¤erlerinde son kullan›c›lar›n seçti¤i

zemin kaplamalar›n›n uygulanmas›n›

teflvik ederek gereksiz malzeme at›¤›n›

önlemek.

ARAZ‹ KULLANIMI VE EKOLOJ‹: Bu

bafll›kta üzerinde hiç inflaat yap›lmam›fl

arazileri ve biyoçeflitlili¤i korumak

hedeflenmifltir. Alt bafll›klar›:

Arazinin yeniden kullan›m›: Üzerinde

hiç inflaat yap›lmam›fl arazilerin

kullan›m› önlemek amac›yla inflaat

yap›lm›fl mevcut arsalar›n kullan›m›n›

teflvik etmek.

Bulafl›c›larla kirletilmifl arazi:

Bulafl›c›larla kirletilmifl arazilerin ›slah

edilerek inflaat arazisi olarak kullan›m›n›

teflvik etmek.

Arazinin ekolojik de¤eri ve ekolojik

özelliklerinin korunmas›: ‹nflaat bitene

kadar mevcut ekolojinin korunmas›yla

birlikte arazinin do¤al hayata olumlu

etkilerinin art›r›lmas›n›n teflvik edilmesi.

Yap›laflman›n ekolojiye etkilerinin

azalt›lmas›: Yap›laflman›n mevcut arazi

ekolojisine etkilerini asgari düzeye

indiren çözümleri teflvik etmek.

Yap›laflman›n biyoçeflitlilik üzerinde

uzun dönem etkilerinin azalt›lmas›:

Mevcut arazi ve çevre alanlardaki

biyoçeflitlili¤in uzun dönemde

yap›laflmadan olumsuz etkilenmemesi

için al›nacak tedbirleri teflvik etmek. 

K‹RL‹L‹K hem küresel ›s›nmaya etkisi

olan zararl› ak›flkanlar, hem ›fl›k-gürültü

kirlili¤i, hem de toprak ve su kaynaklar›

kirlili¤ini önleyecek tasar›mlar›

ödüllendiren alt bafll›klarda ele

al›nm›flt›r.

Binalarda kullan›lan so¤utucu

ak›flkanlar›n küresel ›s›nmaya etkileri:

Küresel ›s›nmaya etkisi oldu¤u bilinen

HFC (hidroflor0karbon), HCFC

(hidrokloroflorokarbon), CFC

(kloroflorokarbon)lar gibi

so¤utucularda kullan›lan ak›flkanlar›n

kullan›m›n› azaltan tasar›mlar› teflvik

etmek.

So¤utucu ak›flkan s›z›nt›lar›n›n

önlenmesi: So¤utma tesislerindeki

kaçaklardan kaynaklanan so¤utucu

ak›flkanlar›n atmosfere sal›mlar›n›

azaltmak. 

So¤uk hava depolar›nda kullan›lan

ak›flkanlar›n küresel ›s›nma potansiyeli:

So¤uk hava depo tasar›mlar›n›n iklim

de¤iflikli¤ine olan katk›s›n› en aza

indirmeyi sa¤lamak.

Is› kaynaklar›ndan NOx sal›mlar›: Bina

›s›tma tesisat›nda, brülör ve yak›t

kazanlar›nda fosil yak›tlar›n kullan›lmas›

sonucu ortaya ç›kan nitrojen oksit

sal›n›mlar›n› en aza indirgemek.

Bilindi¤i gibi bu gaz günefl ›fl›¤› ile

reaksiyona girer: ozon oluflur, solunum

ve nefes darl›¤› problemlerine yol açar,

su ile reaksiyona girer: asit ya¤murlar›

oluflur. NOx ana sera etkisi ve çevre

kirlili¤i yaratan, ozon tabakas›n› delen

gazlardand›r. Is›n›n bu gaz sal›m›n›

asgariye indiren sistemlerden elde

edilmesi teflvik edilmektedir.

Su yata¤› kirlili¤inin azalt›lmas›:

Binalardan ve sert peyzajdan su ak›fl›

yoluyla do¤al su yataklar›na

ulaflabilecek kum, a¤›r metal,

kimyasallar ve ya¤lardan oluflacak

kirlili¤i azaltmak.

Taflk›n riski: Yap›laflman›n taflk›n riski

düflük alanlarda geliflmesini teflvik

etmek, risk alanlar›nda ise taflk›n

etkilerini azaltacak önlemlerin

al›nmas›n› sa¤lamak. Bunun için

akarsular›n 100 y›ll›k ak›fl debileriyle

taflk›n yüzdeleri hesaba kat›l›r.

Gece ›fl›k kirlili¤inin azalt›lmas›: D›fl

ayd›nlatman›n uygun alanlarda

yo¤unlaflmas›n›, yukar›ya dönük

ayd›nlatman›n en aza indirgenmesini

sa¤layarak, gereksiz ›fl›k kirlili¤inin,

enerji tüketiminin ve komflu mülklere

verilen rahats›zl›¤›n azalt›lmas›.

Gürültü azalt›m›: Yeni yap›lanmadan

kaynaklanan gürültünün, yak›n

mesafede olan mesken, hastane, okul,

kütüphane, ibadethane ve park gibi

gürültüye hassas binalar› etkilemesini

azaltmak hedeflenmifltir.

YEN‹L‹KÇ‹L‹K: BREEAM standart

de¤erlendirme ölçütlerinin üstündedir.

Yukar›da sayd›¤›m›z k›staslar›n

üzerinde, sürdürülebilirlik alan›nda

yenilik getiren tedarik stratejisine,

tasar›m özelli¤ine, yönetim sürecine

veya teknolojik geliflmeye yap›lan

katk›lar› ödüllendirir, üstün performans

olarak de¤erlendirir.

Bu on konu bafll›¤› ve alt bafll›klar›yla

BREEAM’in de¤erlendirme kriterlerini

anlatmaya çal›flt›m. Sertifika alm›fl

binalar›n bu kriterlerin tamam›ndan

de¤il elbette,  alt bafll›klardaki

kriterlerden binan›n türüne uygun

olanlar aç›s›ndan de¤erlendirildi¤ini

söylememiz gerek. Örneklerimizi

BREEAM resmi sitesinde yay›nlananlar

aras›ndan seçtik. Ülkemizdeki sertifikal›

binalara bir de bu gözle bakmam›zda

yarar oldu¤unu düflünüyorum. t

Rüksan Tuna, Y. Mimar, BREEAM De¤erlendiricisi

SOL ÜSTTE Birleflik Krall›k, Carnegie Village, Leeds

Metropoliten Üniversitesi, ö¤renci yurtlar›, BREEAM

‘’mükemmel’’ derecesi alm›fl. Solar su ›s›tma, at›k su

ar›tarak yeniden kullanma, hava s›zd›rmazl›k ve yüksek

düzeyde izolasyonla enerji tasarrufu öne ç›kan

özellikleri.

ÜSTTE Birleflik Krall›k, Bristol Medeni Adalet Merkezi,

(Her Majesty’s Court Service)BREEAM ‘’mükemmel’’

derecesiyle ödüllendirilmifl. Mahkeme salonlar›na

gün›fl›¤› sa¤lanmas›, do¤al havaland›rma tesis edilmesi

bu sonuca ulaflmalar›n› etkilemifl.
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Bir Sürdürülebilir Mimarl›k Örne¤i:

Otonom Binalar - Dymaxion Evi

OTONOM B‹NA TANIMI GÜNÜMÜZDE, ENERJ‹, SU G‹B‹ ÇEVRESEL
KAYNAKLAR AÇISINDAN KEND‹ KEND‹NE YETEB‹LEN, HATTA
ATIKLARIYLA ÇEVREYE ZARAR VERMEYEN B‹NALAR ‹Ç‹N
KULLANILMAKTADIR

Müjde Alt›n

irifl
Dünya genelinde 1970’lerde

yaflanan enerji krizi ve sera

gazlar›n›n küresel ›s›nmaya

sebep olmas›, bir taraftan fosil

yak›tlardan farkl›, miktar› s›n›rl› olmayan

ve çevreye zarar vermeyen yeni enerji

kaynaklar› aray›fl›n› zorunlu k›larken;

di¤er taraftan enerji ihtiyac›n› en aza

indirecek çözüm aray›fllar›n› ve enerji

verimlili¤ini günümüzün en önemli ve

acil konular› haline getirmifltir. Bu

aray›fllar aras›nda son zamanlarda

karfl›m›za ç›kan çözümlerden birisi de

“otonom binalar”d›r. 

Otonom bina tan›m› günümüzde,

enerji, su gibi çevresel kaynaklar

aç›s›ndan kendi kendine yetebilen,

hatta at›klar›yla çevreye zarar

vermeyen binalar için kullan›lmaktad›r

(Chen, Chu, Cheng, & Lin, 2009). Bu tür

binalar›n çevreye verdikleri zarar›

azaltmak için öncelikle enerji ihtiyaçlar›

azalt›lmakta, azalt›lan bu enerji ihtiyac›

da yenilenebilir enerji kaynaklar›yla

karfl›lanmaktad›r. Yine benzer flekilde

di¤er kaynaklara olan ihtiyaç da en aza

indirilmekte, bu da mümkün oldu¤u

kadar do¤al ve yerel kaynaklardan,

çevreye zarar verilmeden karfl›lanmaya

çal›fl›lmaktad›r. . Örne¤in binan›n su

ihtiyac›, gri su geri kazan›m sistemiyle

azalt›lmakta, böylelikle evdeki foseptik

at›k içermeyen kullan›lm›fl su ar›t›larak,

tuvaletlerde ve bitkilerin sulanmas›nda

tekrar kullan›lmakta, kullanma suyu da

ya¤mur sular›n›n toplanmas›yla

karfl›lanmaya çal›fl›lmaktad›r. Ayr›ca

at›klar ayr›flt›r›l›p mümkün oldu¤u kadar

geri dönüfltürülerek çevreye verilen

zarar da azalt›lmaya çal›fl›lmaktad›r.

Özetle, otonom binalar,

alternatif/yenilenebilir enerji kaynak ve

teknolojilerini binalara entegre eden,

fosil kaynaklara ba¤›ml›l›¤› ve karbon

emisyonlar›n› azaltarak küresel ›s›nmay›

engelleyen, bunlar› ayn› zamanda

yüksek kalitede bir yaflam konforu

sunarak gerçeklefltiren binalard›r (Chen,

Chu, Cheng, & Lin, 2009). Bu tür

binalar, günümüzde çok s›k kullan›lan

sürdürülebilir mimarl›k tan›m›n› da

büyük ölçüde karfl›lamaktad›rlar. Bir

bina ne kadar otonom ise çevreye

verdi¤i zarar da ayn› ölçüde

azald›¤›nda daha sürdürülebilir bir bina

olmaktad›r. 

1900’lerde tasarlanm›fl, ancak seri

üretime geçirilememifl olup sadece

prototipi üretilen 

bir binada, iç mekan tasar›m› da esnek

yap›larak, yap›n›n zaman içerisinde

de¤iflen ihtiyaçlara karfl›l›k verebilmesi,

yenisine ihtiyaç duyulmamas›

sa¤lanmaya çal›fl›lm›fl; hatta

gerekti¤inde içinde yaflayan kiflilerle

birlikte, k›sa sürede tafl›nmas›

öngörülmüfltür. 1900’lü y›llar›n

bafllar›nda tasarlanan bu yap›, R.

Buckminster Fuller’in Dymaxion Evi’dir

(Resim 1). ‹lk bafllarda 4D evi olarak

adland›r›lan bu binan›n, günümüzde

çok s›k dile getirilen “sürdürülebilir

mimarl›k” konusunun ilk örneklerinden

oldu¤u söylenebilir. Bina bu özelli¤ini

günümüzde de korumaya devam

etmektedir. Her ne kadar “otonom ev”

tan›m›n› ilk olarak 1972’de Alexander

Pike, 1975’te de Brenda ve Robert Vale

kullanm›fl, hatta Vale’ler 1993’te bir

“Otonom Ev”i tasarlam›fl ve infla

etmifllerse de (Chen, Chu, Cheng, & Lin,

2009), otonom ev diyebilece¤imiz ilk

örnek asl›nda Fuller’in Dymaxion

G

Dymaxion Evi –montaj› bitmifl halde: tüm

malzemeler, resmin sol taraf›ndaki tüpün

içinde tafl›n›yor (Hays & Miller, 2008, s. 119)

(Sieden, 1989, s. 277) (Resim 1)
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Evi’dir. Ancak o günkü koflullarda enerji

kaynaklar›n›n limitli oldu¤u henüz fark

edilmedi¤i ve çevre sorunlar› henüz

günümüzdeki kadar kötü olmad›¤› için

Dymaxion Evi’nin de¤eri anlafl›lamam›fl,

mimar›n da mükemmeliyetçili¤i

nedeniyle bu ev prototipin ötesine

geçememifltir. Çünkü Fuller’e göre ev

daha seri üretime geçirilmeye haz›r

de¤ildir ve hala daha iyisi yap›labilir.

Ancak bu ev günümüzde bile hala,

zaman›n›n ötesinde tasarlanm›fl bir yap›

durumundad›r. Evin tasar›m› biraz

detayl› olarak incelendi¤inde bunun

kan›t› ortaya ç›kmakta, sürdürülebilir

tasar›m› arayan mimarlar için iyi bir

örnek karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu

do¤rultuda bu çal›flman›n amac›,

Fuller’in Dymaxion Evi’ni inceleyerek

sürdürülebilir mimarl›k kriterlerini ne

derecede sa¤lad›¤›n› göstermek,

“sürdürülebilir mimarl›k”›n yeni bir

kavram olmay›p daha önceden

uygulan›yor fakat bir flekilde unutulmufl

oldu¤unu göstermektir. Bunun için

öncelikle sürdürülebilir mimarl›k tan›m›

tart›fl›lm›fl, daha sonra Dymaxion Evi’nin

nas›l ortaya ç›kt›¤› ve tasar›m özellikleri

detaylar›yla irdelenmifl, sürdürülebilir

mimarl›¤›n asl›nda tarihteki hemen her

dönemde uygulanan ancak unutulan,

günümüzde yeniden canland›r›lmaya

çal›fl›lan bir fenomen oldu¤u anlat›lmak

istenmifltir. Biz mimarlar›n yapmas›

gereken, yeni tasar›mlar yaparken

eskiyi bir kenara atmadan, var olan›

inceleyip kullanarak üstüne yeni

detaylar eklememiz gerekti¤ini

unutmamam›zd›r. Böylelikle yeniyi daha

iyi flekilde ve çevreye zarar vermeden

üretmek mümkün olacakt›r.

Sürdürülebilirlik ve
Sürdürülebilir Mimarl›k
Sürdürülebilirlik tan›m› ilk defa 1983

y›l›nda yap›lan Birleflmifl Milletler Genel

Kurul Toplant›s›’n›n sonucunda, Dünya

Çevre ve Kalk›nma Komisyonu Baflkan›

Gro Harlem Brundlandt taraf›ndan

aç›klanan ve 1987’de yay›nlanan “Ortak

Gelece¤imiz (Our Common Future)”

raporunda geçmifltir. Brundlandt

Raporu olarak da an›lan bu raporda,

sürdürülebilir kalk›nma “bugünün

gereksinmelerini, gelecek nesilleri kendi

gereksinmelerini karfl›lama yetisinden

yoksun b›rakmadan karfl›layarak

kalk›nma” olarak tan›mlanm›flt›r

(WCED, 1987) (Sev, 2009).

Sürdürülebilir kalk›nman›n üç boyutu

vard›r. Bunlar “çevre, toplum ve

ekonomi”dir. “Sürdürülebilir kalk›nma”,

çevreye zarar vermeyen iyi bir

tasar›m›n, toplumun yarar›na

çal›flmas›na ve ekonomik olmas›na özen

gösterilmesi gerekti¤ini ifade eder.

Kavram›n ilk kullan›ld›¤› 1983’ten bu

yana, sürdürülebilirlik kavram› birçok

alanda kullan›lm›fl olup bunlardan bir

tanesi de “mimarl›k”t›r. Bu alanda da

kavram “sürdürülebilir mimarl›k” olarak

söylenmekte olup, son y›llarda

sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir

kalk›nmaya ulaflabilmek için bir ak›m

olarak karfl›m›za ç›kmaya bafllam›flt›r.

“Yeflil mimarl›k” ve “ekolojik mimarl›k”

gibi terimler de bazen ayn› anlam›

vermek için kullan›lmaktad›r. 

Zeynep Durmufl Arsan’›n yaz›s›nda

belirtti¤i gibi mimari uygulamalar farkl›

dönemlerde farkl› isimlerle an›lm›fl,

1970’lerde ‘çevresel tasar›m’, 1980’lerde

‘yeflil tasar›m’, 1980’lerin sonu ve

1990’larda ‘ekolojik tasar›m’, 1990’lar›n

ortas›ndan günümüze dek ise

‘sürdürülebilir tasar›m’ ad›n› alm›flt›r

(Durmufl Arsan, 2008). Luu Duc

Cuong’un (Cuong, 2007) yaz›s›nda

belirtti¤i gibi, bilim insanlar› ve

mimarlar tan›m konusunda halen

anlaflamam›fl olup, baz› bilim insanlar›

sürdürülebilir mimarl›¤› “dünya

düzeninde, desenlerinde ve yaflam

stillerinde sosyal ve kültürel de¤iflim”

olarak; di¤er bir grup da “sa¤l›kl›, kal›c›

toplumlar üretmek için çevre dostu

tasar›m, inflaat ve iflletme modlar›”

olarak tan›mlamaktad›r (Kremers, 1995)

(Alt›n & Orhon, 2012). Yenilenebilir

enerjilerin mimariye entegrasyonunda

dünya çap›nda tan›nan bir isim olan

Steven Strong, sürdürülebilir mimarl›k

için “Terim entelektüel olarak dürüst

de¤il…” yorumunu yaparken; Dick

Levine ise “bir tezatt›r” ifadesini

kullanm›flt›r (Kremers, 1995). Ayflin Sev

ise kitab›nda “içinde bulundu¤u

koflullarda ve varl›¤›n›n her döneminde,

gelecek nesilleri de dikkate alarak,

yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n

kullan›m›na öncelik veren, çevreye

duyarl›, enerjiyi, suyu, malzemeyi ve

bulundu¤u alan› etkin flekilde, kullanan,

insanlar›n sa¤l›k ve konforunu koruyan

yap›lar ortaya koyma faaliyetlerinin

tümüdür” fleklinde, sürdürülebilir

mimarl›k kavram›n›n en genifl kapsaml›

tan›mlar›ndan birini yapmaktad›r (Sev,

2009, s. 31).

“Sürdürülebilir Mimarl›k” tan›m› her

ne kadar tart›flmal› bir konu olup farkl›

flekillerde yorumlansa da, tüm

tan›mlar›n ortak birtak›m noktalar›

vard›r. Bunlar genellikle çevreye sayg›l›

ve mümkün olan en az zarar›n verildi¤i

tasar›mlar› kapsamaktad›r.

Sürdürülebilir mimarl›k kavram›n›n

tan›m› kapsam›nda en çok bahsedilen

konular flöyle s›ralanabilir:

• Yap› alan›n›n etkin kullan›m›

(bulundu¤u çevreye, iklime uygun

tasar›m)

• Enerji korunumu (›s› yal›t›m›, enerji

ihtiyac›n›n azalt›lmas›, pasif ve aktif

enerji sistemlerinin kullan›lmas› vb. gibi) 

• Yeni ve yenilenebilir enerji

kaynaklar› kullan›m›

• Su korunumu (ya¤mur suyu

kullan›m›, kullan›m suyunun ar›t›larak

kullan›lmas› vb. gibi)

• Yerel malzeme ve ifl gücü

kullan›m› (yak›ndaki malzemelerin ve ifl

gücünün tercih edilmesi)

• At›k yönetimi

• Geri dönüflüm (geri dönüflümlü

malzeme kullan›m›)

Tarihsel Süreçte Sürdürülebilir
Mimarl›k
‹nsanlar, ihtiyaçlar›n› karfl›lamak ve

temel ihtiyaçlardan biri olan bar›nma

ihtiyac›n›n konforunu sa¤lamak için

tarih boyunca günefl enerjisini, rüzgar›

“SÜRDÜRÜLEB‹L‹R M‹MARLIK VEYA OTONOM
B‹NA KAVRAMLARI GERÇEKTE YEN‹
KAVRAMLAR OLMAYIP, M‹MARLIK TAR‹H‹
‹Ç‹NDE GEREK SÜRDÜRÜLEB‹L‹R M‹MARLI⁄A,
GEREKSE OTONOM B‹NALARA DA‹R PEK ÇOK
ÖRNE⁄E RASTLAMAK MÜMKÜNDÜR”
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ve suyu, yani do¤al kaynaklar›

kullanm›fllard›r. Örne¤in günefl enerjisi

Yunan ve Roma flehirlerinin ve

binalar›n›n tasar›m›nda kullan›lm›flt›r.

Ayr›ca literatürde Sokrates Evi olarak

geçen ev (Resim 2), yukar›da s›ralanan

sürdürülebilir mimarl›k ilkelerinin

ço¤unu karfl›lamakta, dolay›s›yla

sürdürülebilir bir yap› olarak kabul

edilmektedir. 

Geleneksel mimari ürünleri de, infla

edildikleri günün flartlar›na göre iyi

birer sürdürülebilir yap› örnekleridir.

Bunlar›n ço¤u, yerel yap› malzemeleri

kullan›larak yerel iflgücü ile infla

edilmekte ve yaflayanlar›n ihtiyaçlar›

karfl›lanmaktad›r. Ancak

endüstrileflmeyle birlikte h›zl› nüfus

art›fl›, köyden kente göç, ihtiyaç - talep

ve yaflam tarzlar›n›n de¤iflmesi,

savafllar gibi nedenlerle birçok binan›n

y›k›lm›fl veya tahrip edilmifl olmas›

sonucu, k›sa sürede çok say›da bina

infla etmek zorunlu hale gelmifl; bunun

geleneksel yap›m yöntemleriyle

karfl›lanmas› mümkün

olamayaca¤›ndan, h›zl› ve çok say›da

konut üretimini sa¤layan yeni yap›m

yöntemleri ortaya ç›km›flt›r (Norton,

2012). Bunun d›fl›nda, de¤iflen yaflam

tarzlar›na cevap veren, önceden var

olmayan çok farkl› bina türleri

(insanlar›n daha çok vakit geçirmek için

gittikleri büyük al›flverifl merkezleri

gibi)  ve binalar›n iç mekan oluflumlar›

(eskiden bir odada bir aile yaflarken

günümüzde bir evde tek kiflinin

yaflad›¤› örnekler çok say›dad›r) ortaya

ç›km›flt›r. Eskiden bir aile evini ustaya

yapt›r›rken, günümüzde ev infla etmek

veya ettirmek eskisi kadar kolay

de¤ildir. Arsa fiyatlar› çok artt›¤› için de

çok katl› yap›lar yapmak neredeyse bir

zorunluluk haline gelmifltir denebilir.

Buna ek olarak, bu çok katl› yap›lar›n

inflas› için gerekli ifl gücü ve ekipman›n

bulunmas›, evini infla etmek/ettirmek

isteyen kiflinin bu ekipmanlara tek

bafl›na ulaflmas› da geleneksel

mimarideki duruma oranla oldukça zor

hatta baz› durumlarda imkans›zd›r.

Daha k›sa sürede daha çok say›da bina

infla etme gereklili¤i sonucu enerji

tüketimi de artm›flt›r. Çünkü hem yeni

binalar art›k daha çok enerji tüketilerek

infla edilmekte, hem de bu binalar›n

konfor koflullar›n› yeteri kadar

sa¤layabilmek için fosil enerji

kaynaklar› kullan›lmaktad›r. Bunun yan›

s›ra, de¤iflen yaflam tarzlar› ile binalar›n

tasar›m› ve kullan›m› de¤iflmifl, eskiden

var olmayan yeni fonksiyonlar ve bina

türleri ortaya ç›km›fl, teknolojinin de

ilerlemesiyle yeni yap› malzemeleri,

yap›m teknikleri ve yap›m yöntemleri

geliflmifl, böylelikle fosil kaynakl› yak›t

tüketimi katlanarak artm›flt›r. Bu durum,

çevreye oldukça fazla zarar vermekte,

günümüzde çok tart›fl›lan küresel

›s›nma, iklim de¤iflikli¤i ve enerji

kaynaklar›n›n h›zla tükenmesine neden

olmaktad›r. Bu nedenle çevreyi

korumak ve enerji kaynaklar›n› h›zla

tüketmemek için sürdürülebilir mimarl›k

prensiplerinin uygulanmas› kaç›n›lmaz

hale gelmifltir.

Geleneksel mimaride var olan

sürdürülebilirlik özelliklerini yönlenme,

malzeme seçimi, kap›-pencere boyutlar›

ve su kullan›m› olarak s›ralayabiliriz.

Enerji korunumu için binalar rüzgar ve

günefle göre uygun ve komflunun

güneflini, manzaras›n› kesmeyecek

flekilde yönlendirilmifltir. Bu konu,

Vitruvius’un Mimarl›k Üzerine On Kitap

adl› kitab›nda da geçen, günümüzden

yüzlerce y›l öncesinde de uygulanan bir
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özelliktir. Yap› malzemesi olarak tafl,

tu¤la, ahflap gibi hem geri dönüflümlü

hem de yerel malzeme kullan›m› vard›r.

Anadolu’da yak›nlardaki malzemeler

kullan›lm›fl, hatta varsa eski yap›

kal›nt›lar›ndan da malzemeler al›n›p

binalar›n inflas›nda kullan›lm›flt›r. Ayr›ca

kap›-pencere boyutlar› enerji kayb›n›

minimumda tutmak için küçük

tutulmufltur. Böylelikle ›s› kay›p ve

kazançlar› dengelenmifl, iç mekan

konfor koflullar› sa¤lanabilmifltir. Su

korunumu için de sarn›çlar kullan›lm›fl,

ya¤mur suyu biriktirilip bekletilerek

kullan›lmas› sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca evlerin

bahçelerindeki su biriktiren yap›lar, ayn›

zamanda iklimlendirme için de

kullan›lm›flt›r. Dünya genelinde

günümüzde sürdürülebilir yap›lar,

mümkün oldu¤u kadar az suya ve

enerjiye ihtiyaç duyan, bu suyun büyük

k›sm›n› ya¤mur sular›n› biriktirerek veya

gri su geri kazan›m sistemi ile azaltan,

enerjiyi de kendisi üreten yap›lar olarak

karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Otonom Binalar ve Dymaxion
Evi
Otonom binalar asl›nda çok yeni bir

kavram olmay›p, mimar ve mucit

Buckminster Fuller taraf›ndan

tasarlanan “Dymaxion Evi”, 20. yüzy›l›n

ilk bilinçli otonom tasar›m› olarak kabul

edilebilir. Fuller, ilk zamanlarda 4D

(dört boyutlu) olarak tan›mlanan

Dymaxion evini ilk olarak 1927-1929

y›llar› aras›nda, tek aile için, herhangi

bir bölgede veya çevrede monte

edilmek üzere, kaynaklar› verimli olarak

kullanacak flekilde prototip olarak

tasarlam›fl, 1946’da ise bu tasar›m›n›

revize ederek Wichita Evi olarak bilinen

evi infla etmifltir. Tasar›m kriterlerinden

baz›lar› seri üretim, sat›n al›nabilirlik

(ekonomik olma), tafl›ma ve montaj

kolayl›¤› ile çevresel verimlilik olarak

say›labilir. Fuller, Dymaxion evini, seri

üretime uygun bir paket halinde ve

tafl›nabilir flekilde tasarlam›fl, bu

tasar›m›n› flantiyede kolayl›kla monte

edilecek flekilde gelifltirmifltir. Bir aile

bir adet ev sat›n ald›¤›nda, hiçbir

zaman evini satmak ve yenisini almak

zorunda kalmayacakt›r. Nerede

yaflamak isterlerse istesinler, bir “4D evi

tafl›ma firmas›”n› arayacaklar ve evleri

yaflamak istedikleri veya tafl›nacaklar›

bölgeye hava yoluyla birkaç gün içinde

tafl›nm›fl ve monte edilmifl olacakt›r

(Sieden, 1989). Her ne kadar havayolu

ile tafl›nmas› gerekse de, insanlar›n

evlerinden ayr›lmas›n›, yeni bir konut

infla ettirmesini gerektirmedi¤i için,

uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir

tasar›m oldu¤unu söylemek

mümkündür.

Dymaxion Evi, ortada düfley bir

tafl›y›c›s› (kolon) olan (Resim 3), tüm

evin bu düfley tafl›y›c›ya as›larak

tafl›nd›¤› bir tasar›md›r. Öncelikle bu

kolon monte edilerek tafl›y›c› kablolar

ve çelik kirifller buna as›lmakta daha

sonra alüminyum kaplama ve ›s› yal›t›m›

uygulanmaktad›r (Resim 4) (Gössel &

Leuthauser, 2005). Tüm ›slak mekanlar,

s›hhi tesisat, güç üreten ve ayn›

zamanda hava, ›fl›k, ›s› ve benzerlerini

da¤›tmak için kullan›lan ekipmanlar da

bu düfley tafl›y›c›ya as›lmaktad›r. Evin

odalar›, her biri ba¤›ms›z olarak düfley

tafl›y›c› kolona as›lm›fl olan,

gerekti¤inde yerleri de¤ifltirilebilen

veya ç›kar›l›p daha yeni ve ileri

teknoloji ürünü olan birimler

yap›ld›¤›nda onlarla de¤ifltirilebilen

bölümlerdir (Sieden, 1989). Fuller,

do¤al olarak ›s›t›lan ve serinletilen,

“FULLER, DO⁄AL OLARAK ISITILAN VE
SER‹NLET‹LEN, KEND‹ ENERJ‹S‹N‹ ÜRETEN,
DEPREME VE FIRTINALARA DAYANIKLI,
PER‹YOD‹K BAKIM GEREKT‹RMEYEN KALICI
MALZEMELERDEN YAPILMIfi B‹R KONUT
TASARLAMAYA ÇALIfiMIfiTIR”

SOL ÜSTTE Sokrates’e ait oldu¤u

düflünülen ev (Atagündüz, 1989, s. 194)

(Resim 2)

SOL ALTTA Dymaxion Evi’nin tafl›y›c›

sistemini gösteren montaj foto¤raf›

(Gössel & Leuthauser, 2005, s.364)

(Resim 3)

SA⁄DA Dymaxion Evi’nin alüminyum

kaplamalar›n› gösteren montaj

foto¤raf› (Gössel & Leuthauser, 2005,

s. 364) (Resim 4)
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kendi enerjisini üreten, depreme ve

f›rt›nalara dayan›kl›, periyodik bak›m

gerektirmeyen kal›c› malzemelerden

yap›lm›fl bir konut tasarlamaya

çal›flm›flt›r. Dairesel plan flemas›,

Dymaxion evinin ›s› kaybedilen yüzey

alan›n› azaltm›flt›r. Bu konutun plan›

gerekti¤inde kolayl›kla

de¤ifltirilebilmektedir. Örne¤in bir parti

için yatak odalar›n› küçültüp yaflama

mekan›n› büyütmek mümkündür

(Resim 5) (Baldwin, 1997) (Baldwin,

2012) (Dymaxion house, 2012).

Dymaxion Evi, tamamen metal

malzemeden üretilmesine ra¤men,

Fuller s›cak bir iç mekan oluflturmaya

çal›flm›flt›r. Bunun için alüminyum

kirifllerin üzerinde ahflap döfleme

kaplamas› ve büyük hacimli yaflama

mekan›n›n içinde mekana hakim, büyük

bir aç›k flömine tasarlam›flt›r (Sieden,

1989). Anlafl›laca¤› gibi Fuller’e göre

insan çok önemli olup, yapt›¤› tüm

tasar›mlar› ve çal›flmalar›, insanlar ve

onlar›n rahat›, konforu için yapm›flt›r.

Dymaxion Evi’nin sürdürülebilir

özelliklerinin en önemlilerinden birisi de

budur.

Fuller Dymaxion Evi tasar›m›nda silo

yap›lar›ndan esinlenmifltir. ‹lk

prototiplerde keflfetti¤i “kubbe etkisi”ni

(Resim 6) tasar›m›nda bina içindeki

havaland›rmay› sa¤lamak için

kullanm›flt›r. Revize etti¤i tasar›m›nda

ise, kubbenin üstünde bir vantilatör ile

dairesel plan› çepeçevre saran

menfezleri kullanm›flt›r. Bu menfezler,

pencere altlar›ndaki panellerin

istendi¤inde yaklafl›k “46 cm (18 inch)”

kadar afla¤›ya indirilmesiyle

oluflturulmufltur. Böylelikle bina do¤al

bir flekilde havaland›r›labilmektedir.

Vantilatör, evin tam üstünde,

merkezdeki düfley tafl›y›c›n›n üstüne

oturan ve hareketli bir eleman olarak

tasarlanm›flt›r. Bu eleman ile evin çat›s›,

aerodinamik yap›s› nedeniyle, bir evin

çat›s›ndan çok bir geminin taban›na

veya bir uça¤›n kuyru¤una

benzemektedir. Vantilatörün kapal›

k›sm› (dairesel bölümü) daima rüzgara

dönmekte; bunun tam karfl›s› ise aç›k

ve kuyru¤a benzemektedir. Böylelikle

rüzgar hangi yönden eserse essin

yakalanarak evin içindeki do¤al

havaland›rma sa¤lanmaktad›r. Buna ek

olarak evdeki tozlar da havayla birlikte

bu menfezlerden afla¤› çekilerek, evin

elektrik süpürgesiyle temizlenmesine

gerek b›rakmamaktad›r (Baldwin, 1997)

(Baldwin, 2012) (Dymaxion house,

2012) (Sieden, 1989).

Mekan tasar›m›nda da Fuller’in yine

zaman›na göre oldukça ileriyi gören bir

çözümü mevcuttur. Kendi deyimiyle

“hayat›-yakalama” veya “hizmet-fayda”

odas›, çamafl›rlar›n üç dakikada

tamamen temizlenip kurutuldu¤u bir

çamafl›r y›kama birimi içermektedir. Bu

oda ayn› zamanda modern bir mutfa¤›n

tüm gerekliliklerini karfl›layacak flekilde,

hatta kirli bulafl›klar› y›kay›p kurutarak

yerine yerlefltiren bir sistemi de

içerecek flekilde tasarlanm›flt›r. Evin

sahiplerinin kiflisel e¤itimleri için ise

“hayat›-yaflama” odas›n›, ihtiyaçlar› olan

her fleyle (radyo, televizyon, harita,

döner kitap raflar›, çizim masalar›,

daktilolar ve ö¤renme için gerekli olan

di¤er malzemelerle) donatm›flt›r. Bu

özellikleriyle Dymaxion Evi, dönem

itibariyle zaman›n›n oldukça

ilerisindedir (Sieden, 1989).

Kaynak korunumu konusu, Fuller’in

dikkat etti¤i konulardan birisi olup

Dymaxion Evi’nde de bunu

uygulam›flt›r. Dymaxion Evi’nde hiçbir

kaynak bofla harcanmam›fl; su filtre

edilerek ve geri dönüfltürülerek

kullan›lm›fl, çat›daki ya¤mur suyu ileride

kullan›lmak üzere biriktirilmifltir.

Dufllarda f›skiye gibi özel bir sistemle

su çok küçük partiküller halinde

“M‹MARLARIN YAPMASI GEREKEN, YEN‹
TASARIMLAR YAPARKEN ESK‹Y‹ B‹R KENARA
ATMADAN, VAR OLANI KULLANARAK ÜSTÜNE
YEN‹ DETAYLAR EKLEMELER‹ GEREKT‹⁄‹N‹
UNUTMAMALARIDIR; BÖYLEL‹KLE DAHA ‹Y‹
ÇEVRELER VE YAfiAM ALANLARI
YARATILAB‹L‹R, SÜRDÜRÜLEB‹L‹R M‹MARLIK
SÜRDÜRÜLEB‹L‹R”
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püskürtülerek kullan›lm›fl, böylelikle su

tüketimi azalt›lm›flt›r. Kat› at›klar, geri

dönüfltürülmek üzere merkezi iflleme

birimlerine gönderilmek için

paketlenmifltir. Güç ise günefl ve

rüzgardan toplanarak düfley tafl›y›c›da

depolanacak flekilde tasarlanm›flt›r

(Sieden, 1989)  (Dymaxion house,

2012).

Fuller, “Dymaxion” kelimesini,

‹ngilizce’deki kendi favori kelimeleri

olan dinamik (DYnamic), maksimum

(MAXimum) ve gerilme (tensION)

kelimelerinin harflerinden seçip

birlefltirerek oluflturmufltur. Böylelikle

kendisi için önemli olan kriterleri, bu

oluflturdu¤u isimle prototip binalar›na

vererek, binalar›n bu özellikleri

tafl›d›¤›n› da vurgulam›flt›r (Baldwin,

1997) (Baldwin, 2012) (Dymaxion

house, 2012) (Sieden, 1989).

Fuller’in Dymaxion evi, prototip

haricinde maalesef seri üretime

geçememifltir. Ancak prototip olarak

bile olsa sürdürülebilirlik ilkelerini içinde

bar›nd›ran, tasarland›¤› dönemin

ihtiyaçlar›na çok iyi karfl›l›k veren bir

tasar›m olarak tarihe geçmifltir. Binan›n

prototiplerinden bir tanesi, Wichita’l›

bir ifladam› taraf›ndan sat›n al›narak

evinin yak›n›ndaki göl kenar›na,

tepesindeki havaland›rma sistemi gibi

baz› özellikleri devreden ç›kar›larak

monte edilmifltir. Wichita Evi olarak

bilinen bu örnek, 1992 y›l›nda mümkün

oldu¤unca tasar›m›n›n ilk haline

dönüfltürülerek restore edilip Henri

Ford Müzesi’ne konmufl ve halen

burada sergilenmeye devam

etmektedir (Baldwin, 1996).

De¤erlendirme ve Sonuç:
‹rdelenen örnekte görüldü¤ü gibi

“Sürdürülebilir Mimarl›k” veya “Otonom

Bina” kavramlar› gerçekte yeni

kavramlar olmay›p, mimarl›k tarihi

içinde gerek sürdürülebilir mimarl›¤a,

gerekse otonom binalara dair pek çok

örne¤e rastlamak mümkündür. Özellikle

ülkemizdeki geleneksel mimari

örneklerinin birço¤unda sürdürülebilir

mimarl›k prensipleri ve otonom bina

özellikleri görülmektedir. 20. yüzy›l›n

bafllar›nda ise ileri görüfllü bir mimar-

mucit olan R. Buckminster Fuller’in

Dymaxion Evi tasar›m›nda her iki özellik

bir arada mevcuttur. Mimarlara düflen,

tamam›yla yeni binalar tasarlamak

yerine, eskiyi unutmadan, onun

SOL ÜSTTE Dymaxion Evi – iç mekan

(Sieden, 1989, s. 281) (Resim 5)

SA⁄ ÜSTTE Kubbe etkisinin flematik

anlat›m› (Baldwin, 1996, s. 57)

(Resim 6)

özelliklerini de dikkate alarak yeniyi

tasarlamakt›r. Sürdürülebilir mimarl›k

aray›fllar›, denemeleri içinde geleneksel

mimari unutulmamal›, prensipleri

gözden kaç›r›lmamal›d›r. Çünkü

geleneksel mimari örneklerindeki

prensipler, yüzy›llard›r denenerek elde

edilmifl, infla edilmifl oldu¤u dönemin

sürdürülebilir yap›lar› olarak günümüz

mimarlar›na çok önemli ipuçlar›

sunmaktad›r. Sonuç olarak asl›nda

mimarlar›n yapmas› gereken, yeni

tasar›mlar yaparken eskiyi bir kenara

atmadan, var olan› kullanarak üstüne

yeni detaylar eklemeleri gerekti¤ini

unutmamalar›d›r. Böylelikle yeni daha

iyi flekilde ve çevreye zarar vermeden

üretilebilir, daha iyi çevreler ve yaflam

alanlar› yarat›labilir, sürdürülebilir

mimarl›k sürdürülebilir. t

Müjde Alt›n, Yard. Doç. Dr., DEÜ Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü
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Sürdürülebilir Yüksek Yap› Tasar›m›nda

Yönelimler

YÜKSEK YAPILAR, GEREK DUYULAN ISITMA-SO⁄UTMA-
HAVALANDIRMA, MEKAN‹K, S‹RKÜLASYON VE AYDINLATMA
S‹STEMLER‹ AÇISINDAN HEM ‹LK YATIRIM MAL‹YET‹ HEM DE YAPININ
KULLANIMI SIRASINDAK‹ G‹DERLER‹ D‹⁄ER B‹NALARA GÖRE DAHA
YÜKSEK OLAN B‹NA TÜRLER‹D‹R
Hasan Begeç

irifl
‹nsano¤lu, dünya üzerinde

yaflam›n› devam ettirebilmek

için di¤er canl›lar ve do¤a ile

birlikte uyum içinde yaflamak

zorundad›r. Zaman içinde insano¤lunun

do¤aya üstün gelme çabas› ile bu

birliktelik bozulmufltur. Bu dönemde

ça¤dafl insan kendisini, do¤an›n bir

parças› olarak görmemifl, do¤ay›

egemenli¤i alt›na alma kudretinde olan

bir d›fl güç olarak hissetmifltir. Hatta

do¤ayla savafltan bile söz etmifltir.

Oysa böyle bir savafl› kazanacak olursa

kendisi de yenik düflen tarafta

bulunaca¤›n› öngörememifltir.

‹nsano¤lunun do¤ayla olan

mücadelesinin sonucunda, fosil

yak›tlar›n azalmas›, ormans›zlaflma, h›zl›

nüfus art›fl›, toplumlardaki tüketim

e¤ilimlerinin artmas›, karbondioksit ve

metan gazlar›n›n atmosferde y›¤›lmas›

gibi birçok çevresel sorun ortaya

ç›km›flt›r. 

Sürdürülebilirlik ve Mimarl›k
‹liflkisi
Çevresel sorunlar›n temeli, 17. yüzy›ldan

itibaren bilim ve teknolojinin

geliflmesine ba¤l› artan ihtiyaçlar›n

karfl›lanmas› için, do¤an›n kaynak

olarak kullan›lmas›na ve 19. yüzy›l›n

sonunda Sanayi Devrimi ile yaflanan

geliflmelere dayanmaktad›r. Özellikle

20. yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren

yaflanan do¤al afetler, çevre kirlili¤i,

kendini hissettiren küresel ›s›nma, enerji

krizi ve biyoçeflitlili¤in azalmas› gibi

çevresel sorunlar›n giderek büyük

boyutlara ulaflt›¤› görülmektedir

(Kuban, 2002). Günümüzde hem

çevresel sorunlar›n büyük boyutlara

ulaflmas› hem de yenilenemeyen enerji

kaynaklar›n›n k›sa sürede bitecek

olmas› sürdürülebilirlik kavram› ve ona

dair uygulanmalar› karfl›m›za çözüm

önerisi olarak ç›karmaktad›r.

‹nsan ve çevre sa¤l›¤› sorunlar›na bir

çözüm önerisi olarak ileri sürülen

sürdürülebilirlik kavram›n›n gündelik

yaflam için uygulama metotlar›, di¤er

birçok disiplinde oldu¤u gibi mimarl›k

alan›nda da tart›fl›lmaktad›r. Yap›lar,

yaflam döngüsünün (life-cycle) her

aflamas›nda enerji kullanmaktad›r.

‹nflaat aflamalar›ndan itibaren enerji ve

kaynak tüketmekte, biyoçeflitlili¤e zarar

vermekte ve at›k üretmektedir. Yap›lan

araflt›rmalarda; dünya genelinde

tüketilen enerjinin yaklafl›k % 40’›n›n ve

suyun % 42'sinin, bina yap›m›nda ya da

kullan›m süreçlerinde harcanmakta

oldu¤u; küresel ›s›nmaya neden olan

sera gazlar›n›n % 50'sinin, içme

sular›ndaki kirlenmenin % 40'›n›n, hava

kirlili¤inin % 24'ünün, yap›larla iliflkili

faaliyetlerden kaynakland›¤›

belirlenmifltir. (Ery›ld›z, 2003). 

Sürdürülebilirlik ve Yüksek
Yap› ‹liflkisi
Sanayi devrimi; bir taraftan birçok

çevresel sorunu, di¤er taraftan da bu

çevresel sorunlar› artt›r›c› yeni bir bina

tipi olan yüksek yap›laflmay›

beraberinde getirmifltir. Yüksek

yap›lar›n, büyük ölçekleri, nerdeyse bir

köy nüfusunu bar›nd›r›yor olmalar›

nedeniyle kente yapt›¤› etkiler ve çevre

yükleri di¤er yap›lara göre daha

fazlad›r (Morhayim, 2003). Ayr›ca

yüksek yap›lar, gerek duyulan ›s›tma-

so¤utma-havaland›rma, mekanik,

sirkülasyon ve ayd›nlatma sistemleri

G

ÜSTTE National Commercial Bank-

(http://en.wikipedia.org/wiki/National_

Commercial_Bank) (Resim 1)

SA⁄ ÜSTTE Menara Mesiniaga-

(http://ecofuture.net/design/ken-

yeang/menara-mesiniaga/) (Resim 2)
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aç›s›ndan hem ilk yat›r›m maliyeti hem

de yap›n›n kullan›m› s›ras›ndaki

giderleri di¤er binalara göre daha

yüksek olan bina türleridir (Lepik,

2004). Yap› üretim sektörü içinde

günümüzde say›lar› h›zla artan yüksek

yap›lar›n, enerji ihtiyac› için önlem

al›nmas› ve sürdürülebilir mimarl›k

anlay›fl› ile tasarlanmalar›

gerekmektedir.

Büyük bir enerji tüketicisi olan

geleneksel yüksek yap›lar›n imaj›, her

ne kadar sürdürülebilir mimarl›k anlay›fl›

içinde yer almasa da yeni yap›lmakta

olan yüksek yap›larda enerji etkin

yaklafl›mlar›n uygulanmaya bafllad›¤›n›

görebiliriz. ‹flte bu noktada “yüksek

yap›lar sürdürülebilir olarak nas›l

yap›labilir?” sorusu akla gelmektedir.

Yüksek yap›lar›n, sürdürülebilir mimarl›k

kavram›n›n ileri sürdü¤ü kavramsal

çerçeve içinde ele al›nmas› ve do¤ru

kararlar ile uygulanmas›, “Sürdürülebilir

Yüksek Yap›” kavram›n› ortaya

ç›karmaktad›r. Sürdürülebilir yüksek

yap› en basit tan›mla, varl›¤›n›n her

döneminde kaynak kullan›m›na duyarl›,

çevre kirlili¤i yaratmayan,

kullan›c›lar›n›n sa¤l›k ve konforunu

koruyan, bu kriterleri ekonomik

biçimde yerine getiren ve ayn›

zamanda yerel toplumun olumlu

görüfllerini kazanan yap›d›r (Sev,

2009). 

Sürdürülebilir Yüksek Yap›
Tasar›m Yönelimleri
Sürdürülebilir yüksek yap› tasar›m›nda

farkl› yönelimlerin oldu¤u

görülmektedir. Bunlar yenilenebilir

do¤al kaynaklardan aktif ve pasif

olarak faydalan›lmas› ile ortaya ç›kan

yönelimlerdir. 1970’lerin sonu ve

1980’lerin bafllar›nda az say›da

tasar›mc› taraf›ndan gelifltirilen, iklim ve

bölgesel özelliklere göre tasar›m

anlay›fl› (bioklimatik tasar›m) ilk

yönelim olarak de¤erlendirilebilir (Al›,

Armstrong 2010). Do¤al kaynaklardan

pasif biçimde faydalan›lan bu yönelimin

ana kriterleri, iklimle dengeli tasar›m,

do¤al havaland›rma ve do¤al

ayd›nlatma, binan›n konumu ve

formunun günefle göre

yönlendirilmesidir. Bu yönelimin ilk

örne¤i 1982 y›l›nda Cidde’de yap›lan

National Commercial Bank Binas›’d›r

(Resim 1). Üçgen plan flemas›na sahip

binada kurgulanan boflluklar gökavlu

olarak kullan›lm›flt›r. Yap›n›n d›fl cephesi

taflla, gökavluya bakan cepheler camla

kaplanm›flt›r. Gökavlular›n düfleydeki

düzeni baca etkisi yaratarak hava

dolafl›m›na olanak tan›makta ve binan›n

iç cephesindeki ›s›y› 10 ºC ye kadar

düflürerek so¤utma giderlerinden

tasarruf sa¤lamaktad›r. 

‹kinci örnek ise Malezya Kuala

Lumpur’daki Menara Mesiniaga

Binas›’d›r (Resim 2). T.R. Hamzah ve

Ken Yeang taraf›ndan tasarlanan bina;

günefle göre yönlendirilerek do¤al

›fl›ktan maksimumda yararlanmak ve

pasif ›s›tma-so¤utma sa¤layabilmek

amaçlanm›flt›r (Hamzah, Yeang 1994).

Bina tasar›m›nda dikey peyzaja

dayanan konsept, binan›n girifl kat›ndan

bafllamakta ve bina cephesinde dönen

gökavlularla birlikte en üst kota kadar

devam etmektedir (Güvenç, 2008). Ken

Yeang, sonras›nda tasarlad›¤› birçok

yap›da (Plaza Atrium, IBM Plaza)

benzer bir konsept kullanm›flt›r. 

Üçüncü örnek, Frankfurt’ta yap›lm›fl

olan Commerzbank Genel Merkez

Binas›’d›r. Genellikle yüksek yap›larda

çekirdek ve sirkülasyon alanlar› yap›n›n

merkezinde yer al›rken, bu binada

üçgen plan flemas›n›n ortas›nda 160 m

yüksekli¤inde ve 17 m geniflli¤inde bir

atrium bulunmaktad›r (Zinzade,2010).

Üçgen planl› binan›n her kat›nda yer

alan üç kanat›n ikisinde ofis alanlar›

di¤er kanatta ise dört kat yüksekli¤inde

gökavlular yer almaktad›r. Bahçeler her

dört katta bir üçgenin di¤er kanad›na

kaymaktad›r. Gökavlu ile hem gün

›fl›¤›n›n binan›n iç k›s›mlar›na kadar

girmesi sa¤lanm›fl hem de çal›flanlar

için dinlenme ve rekreasyon alanlar›

yarat›lm›flt›r. Ayr›ca gökavlular binaya

kendine özgü bir form da

kazand›rmaktad›r. Buna ek olarak,

yap›n›n ortas›nda yer alan atrium,

gökavlu ve kullan›lan çift cephe sistemi,

binan›n do¤al ayd›nlatma ve

havaland›rmas›na da olanak

tan›maktad›r. Binada, % 80 oran›nda

do¤al havaland›rmadan faydan›lmas›yla

%30 enerji tasarrufu sa¤lanm›flt›r. 

‹lk yönelime verilebilecek son örnek,

Londra’daki Swiss Re Genel Merkez

Binas›’d›r (Resim 3-4). Bina ayn›

“SÜRDÜRÜLEB‹L‹R YÜKSEK YAPI EN BAS‹T
TANIMLA, VARLI⁄ININ HER DÖNEM‹NDE
KAYNAK KULLANIMINA DUYARLI, ÇEVRE
K‹RL‹L‹⁄‹ YARATMAYAN, KULLANICILARININ
SA⁄LIK VE KONFORUNU KORUYAN, BU
KR‹TERLER‹ EKONOM‹K B‹Ç‹MDE YER‹NE
GET‹REN VE AYNI ZAMANDA YEREL TOPLUMUN
OLUMLU GÖRÜfiLER‹N‹ KAZANAN YAPIDIR”
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zamanda, Londra’n›n “ilk çevre dostu

gökdeleni” olarak bilinmektedir. Yap›n›n

yukar›ya do¤ru daralan silindirik formu,

klasik prizma formlu yüksek yap›lara

göre, rüzgâr karfl›s›nda daha fazla

dayan›m sa¤lamaktad›r. Dairesel plan

flemas›na sahip yap›n›n katlar› 5º

döndürülerek üst üste getirilmifl ve her

katta düzenlenen 6 adet boflluk bina

yüksekli¤ince spiral formlu atriumlar

oluflturulmufltur. Bu atriumlar, yaz

aylar›nda s›cak havay› baca etkisi ile

yukar› yönlendirerek d›flar› atmakta ve

do¤al havaland›rmay› sa¤lamakta; k›fl

aylar›nda ise sera etkisi oluflturarak

›s›tma giderlerinin azalt›lmas›na

yard›mc› olmaktad›r. Ayr›ca do¤al

ayd›nlatma aç›s›ndan da önemli katk›s›

bulunmaktad›r. Bina ayn› boyutlardaki

baflka bir yüksek yap›ya göre %50 daha

az enerji harcamaktad›r. 

Do¤al kaynaklar›n pasif kullan›m›na

dayal› bu yap›larda genel olarak mimari

form ve cephe aç›s›ndan; cephe

alanlar›n›n kat alanlar›na oran› oldukça

fazla, cephe ile çekirdek aras›ndaki

mekân aç›kl›¤› ise azd›r (Sev, Baflar›r

2011). Kat planlar›nda atrium ve

gökavlu gibi aç›k alanlar oluflturulmakta

ve bu aç›k alanlar›n binan›n yüksekli¤i

boyunca ya süreklili¤i kurulmakta ya da

parçal› biçimde kurgulanmas› ile do¤al

havaland›rma- ayd›nlatma

sa¤lanmaktad›r.

Sürdürülebilir yüksek yap›

yap›m›ndaki di¤er yönelim; yap›n›n

kullan›m› boyunca harcanan enerjinin

aktif yöntemlerle (fotovoltaik paneller,

günefl toplaçlar›, su ar›tma sistemleri,

rüzgar türbinleri gibi) üretilmesi ve

kullan›lmas› ile geliflen tasar›m

anlay›fl›d›r. Bu yönelim temelde, enerji,

malzeme ve su gibi kaynaklar›n

kullan›m›nda yüksek teknolojili mekanik

sistemler kullan›larak, enerji

yönetiminde fayda sa¤lanmas›na

dayanmaktad›r. 

Eklektik biçimlenme özellikleri ile

post modern bir bina olan Times

Meydan›-4 Conde Nast Binas› (Resim5),

enerji etkin tasar›m›, yüksek teknoloji

kullan›m›na dayal› yaklafl›m› ve

malzeme tercihleri ile bu yönelimin

önemli örneklerinden biridir ([1], [2],

[3]). 1999 y›l›nda tamamlanm›fl binada,

genifl yüzeylerde kullan›lan yüksek

performansl›, düflük yay›n›ml› (Low-e)

camlar ile enerji etkinli¤i

sa¤lanmaktad›r (Okutan, 2001). Ayr›ca
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binan›n 19 kat›n›n güney ve do¤u

cephelerinde yer alan perde duvarlar

üzerine yap›sal olarak uygulanm›fl

fotovoltaik paneller (PV), binan›n

ihtiyac› olan elektrik enerjisinin %8’ini

karfl›lamaktad›r. Binadaki tüm sistemler,

bina otomasyon sistemine (BOS) ba¤l›

olup merkezi biçimde ya da ofis

otomasyonuna dayal› olarak ba¤›ms›z

ve esnek iflletilebilmektedir. Bina

“Ulusal Yenilenebilir Enerji

Laboratuvar›”n›n (National Renewable

Energy Laboratory) 2001 y›l›ndaki

incelemelerine göre, geleneksel yüksek

yap›lara göre %40 daha az enerji

harcamaktad›r. Binan›n y›ll›k enerji

maliyetinde sa¤lad›¤› tasarruf

1.760.000 $, y›ll›k enerji kullan›m›ndaki

tasarruf 20.841.269 kWh/y›l ve

karbondioksit emisyonundaki azalma

9.191 ton/y›l de¤erlerindedir. 

Di¤er örnek dünyadaki en çevre

dostu gökdelen ve en yeflil binalardan

biri olarak adland›r›lan One Bryant

Park-Bank of America Tower Binas›’d›r

(Resim 6). Bina Çevre Sertifikas› olan

LEED Platinyum Sertifikasyonuna sahip

olan ilk gökdelendir ([4]-[5]).

Cook+Fox mimarl›k taraf›ndan New

York’da yap›lan bina, 366 m

yüksekli¤inde 55 katl› olup 2010 y›l›nda

tamamlanm›flt›r ([6]-[7]). Bina ayr›ca

2010 y›l› Haziran ay›nda, Council on Tall

Buildings and Urban Habitat (CTBUH)

taraf›ndan “Amerika’n›n En ‹yi Yüksek

Bina” ödülüne lay›k görülmüfltür.

Binada kullan›lan havaland›rma

sisteminde, hava üst katlardan

al›nmakta, hava filtresinden geçirilerek

temizlenmekte, binada kullan›ld›ktan

sonra çevreye verilmektedir. Yeflil çat›

kullan›m› ile ›s› adas› etkisi (heat island

effect) azalt›lmakta ve ya¤mur sular›

toplanmaktad›r. Binada yer alan

dönüfltürülmüfl su sistemi (gray-water

system), ya¤mur sular›n› farkl› katlarda

yer alan 32.000 lt’lik dört adet su

tank›nda toplamakta ve ya¤mur

suyunun tamam›n›, at›k suyun ise büyük

k›sm›n› bina genelinde tekrar kullanarak

400.000.000 lt/y›l, 500.000 $/y›l

tasarruf sa¤lamaktad›r. Binan›n

cephesinde kullan›lan cam›n aras›na

buharla yerlefltirilen çok küçük boya

parçalar› güneflin zararl› etkilerinin

yap›n›n içine girmesini engelleyerek iç

mekân›n serin kalmas›n› sa¤lamakta,

böylece havaland›rma için daha az

enerji harcanmakta, ayd›nlatma ve

klimalara olan ba¤›ml›l›k azalmaktad›r.

Bina geleneksel yüksek yap›lara göre

%50 daha az enerji harcamakta, y›lda

4.000.000 $ tasarruf sa¤lamaktad›r. 

Sürdürülebilir Yüksek Yap›
Tasar›m›nda Rüzgâr
Enerjisinin Kullan›m›
Son y›llarda, karbondioksit emisyon

oran› çok düflük ve en ekonomik

yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan olan

rüzgar enerjisinin kullan›m› giderek

önem kazanm›flt›r (Semizo¤lu, 2009).

Yap›n›n yüksekli¤i artt›kça, rüzgar

yap›ya kesintisiz olarak temas etmekte,

rüzgar h›z› artmakta ve bu özelli¤i ile

rüzgar türbininden yararlan›larak

önemli miktarlarda elektrik enerjisi

üretmek mümkün olmaktad›r. Yüksek

yap›lar›n tasar›m›nda da rüzgâr

potansiyelinden faydalanabilmek için

rüzgâr türbinlerinin, popüler bir tasar›m

ö¤esi olarak kullan›ld›¤› görülmektedir.

Yüksek yap›larda rüzgar türbinlerinin

uygulanmas›nda, tasar›m aflamas›nda

vaziyet plan› yerleflimi, bina formunda

rüzgar aerodinami¤i, yerel rüzgar

düzeni, rüzgar h›z› yo¤unlu¤u, rüzgar

h›z› da¤›l›m frekanslar› ve hâkim rüzgar

yönü gibi parametrelerin dikkate

al›nmas› gereklidir. Bu nedenle, her yap›

için birbirinden çok farkl› özellikler söz

konusudur. 

Yap›larda rüzgar türbinlerinin

uygulanma biçimleri binadan ba¤›ms›z,

binaya monte ve binaya entegre olmak

üzere üç grupta incelenebilir (Günel ve

Ilg›n, 2008). Yüksek yap›larda rüzgar

türbinlerinin uygulanmas› ise

ço¤unlukla binaya entegre biçimde

olmaktad›r. Rüzgar türbini olan yüksek

yap›lar incelendi¤inde, türbinlerin,

çat›ya yak›n üst k›s›mlar, çat›dan daha

SOLDA Swiss Re Binas› –

(http://www.panoramio.com/photo/8

81565,

http://ww.architectureweek.com/200

5/0504/tools_1-2.html)

(Resim 3 - 4)

SA⁄DA Times Meydan›-4 Conde Nast

Binas›

(http://wirednewyork.com/skyscraper

s/4-times-square/) (Resim 5)

“GELENEKSEL YÜKSEK YAPILARDAN %5 DAHA
MAL‹YETL‹ OLAN SÜRDÜRÜLEB‹L‹R YÜKSEK
YAPILAR ÜZER‹NE YAPILAN ARAfiTIRMALAR,
YAKLAfiIK 10 YIL ‹Ç‹NDE ‹LK YATIRIM
MAL‹YETLER‹N‹ KARfiILADIKLARINI VE ‹fiLETME
G‹DERLER‹ AÇISINDAN DAHA FAZLA FAYDA
SA⁄LADIKLARINI ORTAYA ÇIKARMIfiTIR”
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alçak bölümler veya bloklar aras›nda

olmak üzere üç farkl› biçimde

uyguland›¤› görülmektedir. 

Rüzgar türbinlerinin yüksek

yap›larda ilk kullan›ld›¤› örnek, Bahreyn

Dünya Ticaret Merkezi Binas›’d›r (Resim

7). Bina 240 m yüksekli¤inde ve 50

katl› iki bloktan oluflmaktad›r. Eliptik bir

plan formuna sahip bloklar aras›na 3

adet 29 m kanat çapl›, yatay eksenli

rüzgâr türbinleri yerlefltirilmifltir.

Türbinler y›lda 1100-1300 MWsaat.lik

enerji üretmekte, bu da binan›n y›ll›k

elektrik enerjisi ihtiyac›n›n yaklafl›k

olarak %11-15 ini karfl›lamaktad›r. 

Çin’in Guangzhou flehrinde 2011

y›l›nda tamamlanan 71 katl› ve 309 m

yüksekli¤indeki Pearl River Tower

Binas›’nda rüzgâr türbinlerinin binan›n

çat›dan daha alçak bölümlerinde

uyguland›¤› görülmektedir (Tosun,

2010). Binan›n y›l boyu hâkim rüzgar

alan güney cephesi, binadaki iki rüzgar

tüneline do¤ru ak›fl› sa¤layacak

biçimde içbükey olarak tasarlanm›flt›r

(Frechette ve Gilcgrist, 2008). Rüzgar

tünellerinde h›z› 2,5 kat artan rüzgar,

binan›n ayd›nlatma, ›s›tma-so¤utma-

havaland›rma sistemleri için gerekli

enerjiyi sa¤layan “Darrieus” tipi düfley

eksenli türbinleri çal›flt›rmaktad›r. Bina

cephesinde bulunan rüzgâr tünelleri,

ayn› zamanda bina yükseldikçe sorun

haline gelmeye bafllayan rüzgar yükünü

de düflürmektedir. 

Londra’da Castle House bölgesinde

yer alan 43 katl› ve 178 m

yüksekli¤indeki Strata SE1 Binas›

bünyesinde rüzgâr türbinleri bulunan ilk

binalardan biridir ([8]). Binada 9 m

çap›nda, 5 kanatl›, her biri 19 kW

(toplamda y›lda 50 MWh) enerji üreten

3 adet türbin bulunmaktad›r (Demir,

2011). Türbinler binan›n tepesinde ve

yap›n›n tafl›y›c› sistemi ile bütünleflmifl

biçimde yer almakta ve binan›n enerji

ihtiyac›n›n %8’ini karfl›lamaktad›rlar.

Binan›n yar›m elips biçimindeki plan

formu ve hâkim rüzgâra karfl› oluflan

konkav yap›s›, rüzgâr›n çat›daki

türbinlere ulaflmas›n›

kolaylaflt›rmaktad›r. 

Sonuç
Geçmiflte büyük bir enerji tüketicisi

olan geleneksel yüksek yap›lar,

günümüzde yenilenebilir enerji

kaynaklar›ndan yararlanma konusunda

oldukça fazla ilerleme kaydetmifltir.

Geleneksel yüksek yap›lardan %5 daha

maliyetli olan sürdürülebilir yüksek

yap›lar üzerinde yap›lan araflt›rmalar,

yaklafl›k 10 y›l içinde ilk yat›r›m

maliyetlerini karfl›lad›klar›n› ve iflletme

giderleri aç›s›ndan daha fazla fayda

sa¤lad›klar›n› ortaya ç›karm›flt›r. 
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Yüksek yap›larda rüzgar

türbinlerinin, enerji sa¤lanmas›,

strüktürel sistem üzerindeki rüzgar

yüküne karfl› tasar›ma yard›mc› olmas›

gibi olumlu etkilerine karfl›n, de¤iflen

çevre flartlar› karfl›s›nda nas›l tepki

verece¤inin öngörülememesi, önemli

bir sorundur. fiu an mevcut binalara

göre yap›lan rüzgâr hesaplar› daha

sonra çevre yap›laflmas›n›n artmas› ile

de¤iflebildi¤inden, ön maliyeti yüksek

rüzgâr türbinlerinden ileride istenilen

verimin al›namamas› söz konusu

olmaktad›r. Bu nedenle sürdürülebilir

yüksek yap›larda rüzgâr türbinlerinin

kullan›lmas›, gelece¤e yönelik daimi

tasar›mlar olarak de¤il, bir alternatif

olarak görülmelidir. Öte yandan Times

Meydan› 4-Conde Nast Binas› ve One

Bryant Park-Bank of America Tower

Binalar›, sürdürülebilir yüksek yap›

tasar›m›nda yeni geliflimin yönünü

belirleyen örnekler olarak

de¤erlendirilebilirler.

Gelecekte sürdürülebilir yüksek

yap›lar›n yap›lmas› flehirlerimiz ve

gezegenimiz için hayati önem

tafl›maktad›r. Yap›lacak tek tek yap›lar

fazla bir etki sa¤lamayacakt›r. Ancak

bu tür yap›lar›n yayg›nlaflmas›yla, iklim,

çevre ve insan sa¤l›¤› üzerinde yararlar

sa¤lanabilir. t

Hasan Begeç, Yrd. Doç. Dr., DEÜ Mimarl›k Fakültesi,
Mimarl›k Bölümü
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Mimarl›kta Betonun Sürdürülebilirli¤i

GÜNÜMÜZDE YAPI EYLEM‹N‹N EN ÇOK KULLANILAN MALZEMES‹ OLAN
BETONUN DÜNYA ÇAPINDAK‹ YAYGIN KULLANIMI DÜfiÜNÜLDÜ⁄ÜNDE
BU MALZEMEY‹ DAHA DA SÜRDÜRÜLEB‹L‹R KILMANIN ÖNEM‹ DAHA ‹Y‹
ANLAfiILACAKTIR

Ahmet Vefa Orhon

irifl
Günümüzde beton, dünya

üzerinde en fazla üretilen insan

yap›m› malzemedir. 2006

verilerine göre tüm dünyada y›lda 7.5

km3 beton üretilmektedir; bu tahmini

miktar dünya nüfusuna bölündü¤ünde

kifli bafl›na 1 m3 ten fazla beton

düfltü¤ü görülür [USGS, 2007]. Kifli

bafl›na düflen y›ll›k beton miktar› için

yap›lan tahminler kimi kaynaklarda 3

m3’e kadar ç›kmaktad›r [Gonchar,

2007]. Korozyona u¤ramaz, yanmaz,

aleve maruz kald›¤›nda toksik duman

salmaz, yerel olarak elde edilebilir, geri

dönüfltürülebilir, dayan›kl› ve uzun

ömürlü bir yap› malzemesi olarak beton

– temel bilefleni çimentonun CO2

sal›n›m› (emisyonu) yüksek üretim

sürecine ra¤men – hiç flüphesiz ki

sürdürülebilir bir üründür. Yap›lar›n

tasar›m ve üretim sürecinde, betonun

do¤as›na uygun baz› basit yaklafl›mlarla

bu malzemeyi daha da sürdürülebilir

k›lmak olanakl›d›r.

Betonun Sürdürülebilir
Kullan›m› için Tasar›m ve
Üretim Yaklafl›mlar›
Betonun dünyadaki yo¤un kullan›m›

düflünülürse, beton kaynakl› CO2

sal›n›mlar›n› azaltmaya yönelen

yaklafl›mlar›n önemi anlafl›lacakt›r. Bu

sürdürülebilirlik yaklafl›mlar›:

• Yap›n›n kullan›m sürecindeki CO2

sal›n›m›n› azaltmaya dönük tasar›m

yaklafl›mlar› (dolayl› kazan›m)

• Betonun yap›m sürecindeki CO2

sal›n›m›n› azaltmaya dönük üretim

yaklafl›mlar› (direkt kazan›m)

olarak bafll›ca iki gruba ayr›labilir.

Dolayl› kazan›m yaklafl›mlar›

betonun uygun kullan›m›yla yap›n›n

kullan›m sürecindeki CO2 sal›n›m›n›

azaltmaya dönük tasar›m

yaklafl›mlar›d›r. Bu yaklafl›mlarda temel

nokta betonun oldukça iyi olan ›s›

depolama özelli¤ini dikkate almak,

baflka bir deyiflle betonun ‘termal

kütlesi’ni kullanmakt›r. Duvar, trombe

duvar› veya döflemede betonun termal

kütlesiyle pasif günefl enerjisi kullan›m›

(Resim 1) 1980’lerden bu yana özellikle

müstakil konutlar baflta olmak üzere

kullan›m bulmaktad›r. Son yirmi y›lda

bu yaklafl›m gelifltirilerek ofis binalar›

baflta olmak üzere büyük yap›larda da

uygulanmaya bafllanm›flt›r. Bu yap›lara

örnek olarak betonarme tafl›y›c›l› 10

katl› bir yeflil-ofis yap›s› olan CH2 /

Council House 2 (Melbourne,

Avustralya, 2006, Mick Pearce)

verilebilir. CH2 yap›s›nda ›s›tma ve

so¤utma maksad›yla kullan›lan yaklafl›m

‘biyotaklit’ (do¤al sistemleri taklit etme

– ‹ng: biomimicry) örne¤idir; topra¤›n

termal kütlesini kullanarak y›l boyu

s›cakl›¤› de¤iflmeyen akkar›nca (termit)

yuvalar›ndan ilham alm›flt›r. Daha önce

mimar taraf›ndan Estgate (Harare,

Zimbabwe, 1996) yap›s›nda denenen

yaklafl›m, bu yap›da betonarme

döflemenin termal kütlesi aktif biçimde

kullan›larak gelifltirilmifltir (Resim 2).

‘Gece havaland›rmas›’ (gündüz

so¤utma için kullanmak üzere gece

havaland›rarak termal kütlenin

so¤utulmas› – ‹ng: night ventilation)

d›fl›nda bina cephesinde veya dufl

kulesinde ›s›t›lan ya da so¤utulan su da

betonun termal kütlesine destek

vermektedir.

Enerji kullan›m›nda tasarruf

sa¤lamak üzere betonarme strüktürün

G

ÜSTTE Döflemede termal kütle ile pasif

günefl enerjisi kullan›m› ilkesi (DOE, 2001)

(Resim 1)

SA⁄ ÜSTTE Council House 2 yap›s›nda

betonarme döflemenin havaland›rma ve

iklimlendirme eleman› olarak aktif

kullan›m›

(http://www.melbourne.vic.gov.au/Enviro

nment/CH2/aboutch2/Pages/AboutCH2.a

spx)( Resim 2)

SA⁄ ALTTA San Francisco Federal Binas›

(Resim 3)
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termal kütlesine ve gece

havaland›rmas›na dayanan tasar›m

yaklafl›m› San Francisco Federal

Binas›nda da (California, A.B.D., 2007,

Morphosis) kullan›lm›flt›r (Resim 3). 71

m. yüksekli¤indeki 18 katl› bu ofis

yap›s›n›n son 13 kat›nda, betonarme

döflemenin termal kütlesini kullanmak

üzere iç pencere duvarlar›ndaki

hareketli bileflenleri kontrol eden bir

bina otomasyon sistemi (BOS) vard›r.

So¤utmaya ihtiyaç duyulan yaz

döneminde BOS, gece boyu betonu

so¤utmak üzere serin gece havas›n›

döfleme betonuna yönlendirir. Böylece

gün boyunca çal›flanlar ve donan›m

(bilgisayar, ayd›nlatma vb.) taraf›ndan

üretilen mekan ›s›s›, döfleme betonu

taraf›ndan so¤urulaca¤› için mekanlar›n

so¤utma gereksinimi azalmaktad›r.

LEED Silver sertifikal› olan bu yeflil

bina, ayn› büyüklükteki ortalama bir

ofis yap›s›na göre y›lda 6.9 milyon kWh

daha az enerji tüketerek %55 enerji

tasarrufu sa¤lamaktad›r. Yap› infla

edildi¤i California eyaletinin enerji

yönetmeli¤i “Title 24” uyar›nca infla

edilen ayn› büyüklükteki bir ofis

yap›s›na göreyse %34 enerji tasarrufu

sa¤lamaktad›r. California eyaletinin yap›

yönetmeli¤ine 1978 y›l›ndan itibaren

enerji verimlili¤ini artt›rmak üzere

hükümler konulmaya bafllanm›flt›r; bu

hükümler geliflen enerji teknolojilerine

ve yaklafl›mlar›na uygun olarak sürekli

güncellenmektedir. Bu enerji

yönetmeli¤i sayesinde 1978 y›l›ndan

beri eyalet çap›nda 56 milyar dolar

enerji tasarrufu yap›ld›¤› kabul

edilmektedir [CEC, 2010].

Direkt kazan›m yaklafl›mlar› ise

betonun yap›m sürecindeki CO2

sal›n›m›n› azaltmaya dönük

yaklafl›mlard›r. Bu yaklafl›mlar›n ilki

uygun bileflen seçimiyle betonun yap›m

sürecindeki CO2 sal›n›m›n› azaltmakt›r.

Bu aç›dan stratejik bileflen çimentodur;

günümüzde dünya çap›nda insan

kökenli CO2 sal›n›m›n›n %5’inin çimento

üretiminden kaynakland›¤›

düflünülmektedir. Çimento üretimi,

yo¤un enerji kullan›m› nedeniyle CO2

sal›n›m› yüksek bir süreçtir. Ayr›ca

üretim aflamalar›ndaki kimyasal

tepkimelerde - kireç tafl›n›n çözünmesi

nedeniyle - CO2 üretir. Hammaddelerin

ç›kart›lmas›, fabrikalara tafl›nmas› ve

son ürünün nakliyesi için de ayr›ca

enerji kullan›l›r. Günümüzde dünya

ortalamas›nda 1 ton çimento üretmek

için atmosfere 1 ton CO2 sal›nd›¤›

yayg›n bir kabuldür. Kullan›lan

teknolojiye ve yak›ta ba¤l› olarak bu

de¤er geliflmekte olan ülkelerde 1.2 ton

CO2 ye kadar ç›karken, geliflmifl

ülkelerde genellikle dünya

ortalamas›n›n alt›na inmektedir. Yap›

malzemelerinin üretimi s›ras›nda

atmosfere sal›nan CO2 miktar›n›

göstermek üzere ‹ngiltere’de ECO2

(Embodied CO2; ‘gömülü CO2’) de¤eri

kullan›lmaktad›r. Örne¤in; normal

Portland çimentosunun (PÇ) ECO2

de¤eri 930 kg. CO2/ton kabul

edilmektedir [mpa, 2008b].

Betonda kullan›lan çimento miktar›

a¤›rl›kça %8-15 aras›nda de¤iflmektedir.

Betonun ECO2 de¤eri hakk›nda bir fikir

vermek gerekirse, yayg›n kullan›lan

C28/35 betonu için bu de¤er normal

PÇ ile yap›l›rsa 120 kg CO2/ton, uçucu

kül (%35) katk›l› PÇ ile yap›l›rsa 80 kg

CO2/ton olmaktad›r [mpa, 2008b].

Betonun ECO2 de¤erini azaltmak

için katk›l› çimento kullanmak d›fl›nda

bir di¤er yaklafl›m çimentoyu sanayi

at›¤› puzolanlar (uçucu kül, silis duman›,

yüksek f›r›n cürufu, pirinç kabu¤u külü,

metakaolin gibi) ile birlikte

kullanmakt›r. Endüstriyel süreçler

sonunda oluflan yan ürünler olmalar›

“YAPILARIN TASARIM VE ÜRET‹M
SÜREC‹NDE, BETONUN DO⁄ASINA UYGUN
BAZI BAS‹T YAKLAfiIMLARLA BU MALZEMEY‹
DAHA DA SÜRDÜRÜLEB‹L‹R KILMAK
OLANAKLIDIR”
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nedeniyle do¤rudan kullan›m alanlar›

bulunmayan ancak puzolanik özellik

gösteren bu maddeler, katk›l› çimento

üretimi için kullan›labilecekleri gibi

belirli bir miktara kadar çimento yerine

de kullan›labilmektedir (‹ng:

supplementary cementitious material).

Avrupa yönetmeliklerinde çimentonun

kütlece %6-10 silis duman›, %6-55

uçucu kül veya %6-80 ö¤ütülmüfl

yüksek f›r›n cürufu ile de¤ifltirilmesine

izin verilmektedir. Yan ürünler olmalar›

nedeniyle ECO2 de¤erleri düflük olan

bu yapay puzolanlar betonun ECO2

de¤erini de düflürürler. Örne¤in;

C28/35 betonunun ‘%100 normal PÇ’ ile

yap›lmas› durumunda 120 kg CO2/ton

olan ECO2 de¤eri, ‘%70 normal PÇ -

%30 uçucu kül’ için 85 kg CO2/ton,

‘%50 normal PÇ - %50 ö¤ütülmüfl

yüksek f›r›n cürufu’ için 65 kg CO2/ton

olmaktad›r. Çimentoya puzolan katk›s›

betonun temel niteliklerini de etkiler.

Örne¤in, cüruf kullan›m› genellikle

betonu daha yo¤un, suya daha dirençli

hale getirip dayan›kl›l›¤›n› artt›r›r buna

karfl›l›k hidratasyon süresini uzat›r. Bu

durum bafllang›çta betonun dayan›m

kazanmas›n› geciktirse de sonuçta elde

edilen betonun dayan›m› genellikle

konvansiyonel betonlardan fazlad›r.

LEED Platinium Sertifikal› ilk

gökdelen olan Bank of America Tower

(New York, USA, 2009, Cook+Fox

Architects) yap›s›nda çimento, yüksek

f›r›n cürufu (%45) ile birlikte

kullan›larak yap›n›n üretim sürecindeki

CO2 sal›n›m› azalt›lm›flt›r. Beton

kar›fl›m›nda ayn› oranda cüruf kullan›lan

bir di¤er yap› LEED Gold sertifikal› 38

katl› bir apartman olan The Helena

(New York, A.B.D., 2005, Fox & Fowle

Architects) Binas›’d›r. Bu yeflil

yaklafl›m›n etkinli¤i hakk›nda bir fikir

vermek gerekirse, Amerikan

hükümetine ait 18 katl› bir ofis yap›s›

olan San Francisco Federal Binas›’nda

(California, A.B.D., 2007, Morphosis)

brüt beton strüktürde kullan›lan

çimento %50 yüksek f›r›n cürufu ile

de¤ifltirilerek atmosfere 5000 ton CO2

sal›n›m›na engel olundu¤u

hesaplanmaktad›r [Gonchar, 2007].

ECO2 de¤eri düflük bir di¤er tür

çimento ise magnezyum oksit (MgO)

içeren çimentolard›r. Normal PÇ

üretimi s›ras›nda klinker f›r›nlar›nda

1450°C ›s›ya gerek duyulurken çimento

bünyesine reaktif magnezyum oksit

kat›lmas› durumunda f›r›n ›s›s› 750°C’a

kadar düflürülebildi¤inden klinker

aflamas›ndaki enerji gereksinimi,

dolay›s›yla da CO2 sal›n›m› büyük

ölçüde azalt›labilmektedir [Smith,

2005]. Bu tip çimentolar normal

çimentoya göre daha az alkali özellik

göstermeleri nedeniyle normalde

kullan›lamayan endüstriyel at›klar›n ve

yan ürünlerin agrega olarak kullan›m›na

da olanak vermektedir. Ayr›ca bu tip

çimentolarla yap›lan betonlar›n h›zl›

karbonlaflabilmeleri (bir kaç y›lda

tamamen kireç tafl›na dönerler) bir

di¤er avantajlar›d›r. Buna karfl›l›k en

önemli dezavantaj magnezyum oksitin

bol bulunan bir hammadde

olmamas›d›r.

Betonarme yap›lar›n karbon ayak

izini azaltmak için bir di¤er yaklafl›msa

ultra-yüksek performansl› beton (‹ng:

ultra-high performance concrete -

UHPC) kullan›m›d›r. Reaktif pudra

betonu (RPB) olarak da an›lan bu

betonlar ilk kez 1990’l› y›llar›n

bafllar›nda Paris`te Bouygues

laboratuvarlar›nda araflt›r›lmaya

bafllanm›fl olup, bas›nç dayan›mlar› 800

MPa’ya ve çekme dayan›mlar› 150

MPa’ya kadar ç›kabilen yeni kuflak

betonlard›r [Yaz›c›, 2011]. Günümüzde

ultra-yüksek performansl› betonlar›n

ticari kullan›ma sunulan ilk örne¤i

Frans›z Lafarge firmas› taraf›ndan

‘ductal’ ad›yla piyasaya sunulan

betondur. Kullan›lacak uygulamaya

ba¤l› olarak metalik veya polivinil alkol

(PVA) liflerle üretilen bir RPB olan

ductal, 150-225 MPa bas›nç dayan›m›

ve 25-50 MPa çekme dayan›m› ile

konvansiyonel betonlara (Örne¤in; C30

betonu için karakteristik bas›nç

dayan›m› 30 MPa, çekme dayan›m› 1.9

MPa) k›yasla oldukça güçlü bir

betondur. Bünyesinde kullan›lan

metalik veya organik lifler sayesinde

donat› gerektirmeksizin kullan›labilen,

konvansiyonel betonlara k›yasla 6-8 kat

daha yüksek bas›nç dayan›m›na sahip

bu tip betonlar sayesinde çok daha

narin kesitli tafl›y›c› elemanlar

tasarlanabilmekte böylece kullan›lan

beton miktar›, dolay›s›yla da CO2

sal›n›m› azalt›labilmektedir. Bir

çal›flmada [Perry, 2009] ductal betonu

kullan›larak yap›lan köprülerin ayn›

fonksiyonu gören beton ve çelik

donat›l› konvansiyonel köprülere

k›yasla %50 daha az malzeme

gerektirdi¤i gösterilmifltir. Bu tip

betonlar›n konvansiyonel betonlara

karfl› bir di¤er avantaj›, daha uzun olan

ekonomik ömürleri sebebiyle

gelecekteki bak›m gereksinimlerinden

kaynaklanan ilave CO2 sal›n›mlar›n› da

azaltmalar›d›r.

Son y›llarda kullan›ma giren bir

di¤er çevre dostu çimento ise bu
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SOL ALTTA Jübile

Kilisesi (Hart, 2001)

(Resim 4)

özellikleri sonradan farkedilen foto

katalitik çimentolard›r. Yap›s›nda

titanyum dioksit (TiO2) bulunan bu tip

çimentolar›n ticari kullan›ma sunulmufl

ilk örne¤i ‹talyan ‹talcementi firmas›

taraf›ndan ‘TX active’ ad›yla piyasaya

sunulmufl olan çimentodur. Malzeme ilk

kez Richard Meier taraf›ndan tasarlanan

– ‹talyanca ad› La Chiesa di Dio Padre

Misericordioso olan – Jübile Kilisesi

(Roma, ‹talya, 2003) yap›s›nda

kullan›lm›flt›r (Resim 4). Kilisenin

ebediyet hissini vermesi için bembeyaz

olmas› istenen beton yüzeylerine bu

rengi vermek üzere - en yayg›n beyaz

pigment malzemesi olan - titanyum

dioksitle üretilen bu çimento

gelifltirilmifltir. Bu çimentoyla birlikte

k›r›lm›fl Carrera mermerinin agrega

olarak kullan›ld›¤› yap›da, küresel beton

yüzeyler 346 adet küre biçimli

prefabrike beton blokla yap›lm›flt›r

[Hart, 2001]. Yap›n›n kullan›ma

aç›lmas›n› takip eden y›llarda, bu

çimentoyla yap›lan beyaz beton

duvarlar›n kir tutmad›¤› fark edilince

yap›lan laboratuar deneylerinde

malzemenin foto katalitik özelli¤i fark

edilmifltir. Günümüzde bu tip

çimentolarla yap›lan betonlar ‘kirlilik

yiyici beton’ olarak da an›lmaktad›r; bu

betonla temas eden havadaki kirletici

maddeler (parçac›k maddeler, uçucu

organik bileflikler, azot oksitler gibi)

günefl ›fl›¤› alt›nda parçalanmaktad›r.

Normal betonlarda da bu tip bir etki

k›smen görülmekle birlikte titanyum

dioksit, süreci oldukça

h›zland›rmaktad›r.

Betonarme’nin sürdürülebilirli¤i

aç›s›ndan dikkate de¤er di¤er bir

uygulama ise çelik yerine bambu ile

donat›lm›fl betonarme uygulamalar›d›r

[Orhon, 2006]. Kimi türleri günde

onlarca santimetre boy atabilen ve

çelik kadar çekme dayan›m›

gösterebilen bambular, özellikle Asya

ülkelerinde yerel beton

uygulamalar›nda donat› olarak

kullan›lmaktad›r.

Sonuç
Günümüzde yap› eyleminin en çok

kullan›lan malzemesi olan betonun,

giderek geliflen uygulamalar›yla birlikte

gelecekte daha da vazgeçilmez hale

gelece¤i aç›kt›r [Orhon, 2006]. Dünya

çap›ndaki yayg›n kullan›m›

düflünüldü¤ünde bu malzemeyi daha

da sürdürülebilir k›lman›n önemi daha

iyi anlafl›lacakt›r. Nitekim günümüzde

dünyan›n pek çok yerinde betonun

nano yap›s›n› anlamak üzere çal›flmalar

yayg›n biçimde sürmektedir. Kimyasal

süreçlerden kaynaklanan CO2 sal›n›m›n›

azaltmak üzere çimentoda kireç tafl›

yerine kullan›labilecek alternatif

hammaddeler bulmay› amaçlayan yeni

malzeme araflt›rmalar› devam etse de

günümüz çimentolar›n›n evsaf›,

19.yüzy›l›n ilk çeyre¤inde piyasaya

ç›kan ilk ticari çimentolardan bu yana

hemen hiç de¤iflmemifltir. Betonun - ve

betonarmenin - yap› malzemeleri

aras›na kat›lmas›ndan bu yana geçen

200 y›la yak›n sürede, malzemenin

temel nitelikleri fazla de¤iflmese de

küresel ›s›nman›n gündeme gelifliyle

birlikte betonun mimarl›kta

sürdürülebilir kullan›m› için yeflil

stratejiler önem kazanmaya bafllam›flt›r.

Betonun do¤as›na uygun yaklafl›mlarla

yap›n›n yap›m ve kullan›m sürecindeki

CO2 sal›n›mlar›n› (karbon ayak izini)

azaltmay› amaçlayan sürdürülebilirlik

yaklafl›mlar›na bu çal›flmada

de¤inilmifltir. Yap›n›n kullan›m

sürecindeki karbon ayak izini azaltmaya

dönük - betonun termal kütle vb.

niteliklerini esas alan - tasar›m

yaklafl›mlar› ve yap›n›n üretim

sürecindeki karbon ayak izini azaltmaya

dönük üretim yaklafl›mlar› olmak üzere

bafll›ca iki grupta sunulan bu

yaklafl›mlar birbirlerini tamamlayan

stratejilerdir. Nitekim sürdürülebilir

mimarl›¤›n baflar›l› örneklerinden kabul

edilen yap›lara bak›ld›¤›nda, azami

etkinlik için her iki yaklafl›m›n da

bütünlük içinde kullan›ld›¤›

görülmektedir. Malzemenin

sürdürülebilirli¤i, mimarl›¤›n

sürdürülebilirli¤i için temel bileflen

oldu¤una göre sürdürülebilirlik

aç›s›ndan en etkin çözüm, yap›n›n

tasar›m›ndan üretimine kadar her

aflamas›nda yap› malzemesinin

nitelikleriyle en iyi uyuflan olmal›d›r. t

Ahmet Vefa Orhon, Yrd. Do. Dr., 
DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü
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“MALZEMEN‹N SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹⁄‹,
M‹MARLI⁄IN SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹⁄‹ ‹Ç‹N TEMEL
B‹LEfiEN OLDU⁄UNA GÖRE
SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K AÇISINDAN EN ETK‹N
ÇÖZÜM, YAPININ TASARIMINDAN ÜRET‹M‹NE
KADAR HER AfiAMASINDA YAPI
MALZEMES‹N‹N N‹TEL‹KLER‹YLE EN ‹Y‹
UYUfiAN OLMALIDIR”
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Sürdürülebilir, Enerji Etkin Bir Kamu Yap›s›:

Denizli Valilik Binas› 

DEN‹ZL‹’DEK‹ TEK SÜRDÜRÜLEB‹L‹R ENERJ‹ ETK‹N KAMU B‹NASI OLMA
ÖZELL‹⁄‹ TAfiIYAN YAPIDA, ESTET‹K Ö⁄ELER SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K
KR‹TERLER‹YLE B‹RL‹KTE GEL‹fiT‹R‹LM‹fi; ‹fiLEV‹N DE ÖNEM KAZANDI⁄I
B‹R SENTEZ OLUfiTURULMAYA ÇALIfiILMIfiTIR. B‹NANIN KONUMU,
EGEMEN RÜZGAR, GÜNIfiI⁄I VE ÇEVRES‹ ‹LE ‹L‹fiK‹S‹ ‹RDELENM‹fiT‹R
Gözde Kan Ülkü

on y›llarda çevre sorunlar›

konusunda oluflan kamuoyu,

farkl› alanlarda çevreci

yaklafl›mlar gelifltirmifltir.

Mimarl›k alan›nda da çevre sorunlar›na

duyarl› tasar›m yaklafl›mlar› ortaya

ç›km›flt›r.  ‹simler çeflitlilik gösterse de -

sürdürülebilir, ekolojik, enerji etkin,

yeflil, çevre dostu, s›f›r enerjili, ak›ll› vb.-

hepsi ortak bir paydada buluflmaktad›r:

çevreye duyarl›l›k.

Yap› sektöründe belli standartlar

alt›nda sertifikalan›p, do¤aya sayg›l›,

ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini

azaltan çevre dostu, sürdürülebilir

binalar›n gündeme gelmesi, çevre

kirlili¤i (sera gazlar›ndaki art›fl, hava

kirlili¤i, zehirli at›klar), küresel ›s›nma ve

do¤al kaynaklar›n h›zla tüketilmesi

sonucu olmufltur. Sürdürülebilir enerji

etkin binalar, insanlar›n sa¤l›kl› yaflama

olana¤›n› artt›r›p, kullan›c›lar›na sa¤l›kl›

iç ortamlar sunan ve konfor koflullar›n›

yüksek düzeyde sa¤layan daha iyi bir

çevre olufltururken; çevresine duyarl›,

az enerji tüketen ve kaynaklar›m›z›

daha verimli flekilde kullanabilmemiz

için de iyi bir f›rsat olarak

görülmektedirler. Enerji etkin binalar

hem yeni yap›lar olarak hem de eski

binalar›n bir k›sm›n›n ya da tamam›n›n

tadilat› ile oluflturulabilmektedir. Günefl

pillerinden yararlan›lmas›, aktif ›s›

yal›t›m›, otomatik havaland›rma,

ayd›nlatma veriminin yükseltilmesi,

elektrik kullan›m veriminin

yükseltilmesi, ya¤mur suyundan

yararlan›lmas› ve bitkilendirme,

tasar›mda öne ç›kan unsurlar olarak

ifade edilebilir. Sürdürülebilirlik kavram›

disiplinleraras› do¤as› gere¤i birçok

alan›n birlikte çözüm gelifltirmesini

gerektiren bir kavramd›r. Çevre

mühendisleri, çevre dan›flmanlar›,

ekoloji mimarlar› gibi birçok uzmanl›k

alan› birlikte çal›flmaktad›r.

Sürdürülebilirlik her ne kadar

kavram olarak yeni say›lsa da, geçmifle

bakt›¤›m›zda bunun bir dünya görüflü

olarak yeni olmad›¤›n› görürüz. Oktay

(Oktay, 2002); sürdürülebilirli¤in,

özellikle iklimsel özelliklerin tasar›mda

kullan›lmas›n›n antik dönemlerden beri

uygulanan yaklafl›mlar›ndan biri

oldu¤unu ifade ederken; Slesssor

(Slessor, 2002) sürdürülebilirli¤in

temellerinin geçmiflte oldu¤unu ve

hatta ekolojik prensiplerin üçüncü

dünya ülkelerinin k›rsal kesimlerinde

hala görülebilir ve bu bölgelerden

dersler ç›kar›labilir oldu¤unu

vurgulamaktad›r. 

“Yeflil”, “sürdürülebilir”, “ekolojik”

veya “çevre dostu” gibi isimlerde

adland›r›lan çevreye duyarl› yap›lar,

iklim verilerine ve o yere özgü koflullara

uygun, ihtiyac› kadar tüketen,

yenilenebilir enerji kaynaklar›n›

kullanan, inflaas›nda insan sa¤l›¤›na

zarar vermeyen, do¤al ve at›k

üretmeyen malzemelerin kullan›ld›¤›,

projelerine kat›l›m› teflvik eden,

ekosistemlere duyarl› yap›lar olarak

tarif edilebilir. 

Binalar, ›s›tma, so¤utma, ayd›nlatma,

havaland›rma ve bina ifllevine ba¤l›

etkinlikler için enerjiye gereksinim

duyarken, dünyadaki mevcut enerjinin

yaklafl›k üçte birini kullanmaktad›rlar.

Bu gereksinimler için yap›n›n

tüketece¤i enerji miktar›; a) d›fl iklim

koflullar› (s›cakl›k, nem, ya¤›fl, rüzgâr,

günefl ›fl›n›m miktar›) ,b) d›fl çevre

koflullar› (gölgeleme, bitki örtüsü, su

S

ÜSTTE Sürdürülebilir yeflil bina tasar›m›

(http://www.yesilbina.com/images/haber

/icerik/2012/05/407-sekil2.jpg)

SA⁄ ÜSTTE Denizli Valilik Binas›’nda

sürdürülebilirli¤in yar›flma paftas›nda

anlat›m›

SA⁄ ALTTA Bina çat›s›na yerlefltirilen

günefl panelleri
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ö¤esi ve çevre özellikleri), c) yap›

kabu¤u (kesit özellikleri, saydam alan

oran›), d) yap› formu, e) yönlenme, f)

planda bölgeleme (zonlama), g) do¤al

havaland›rma, h) do¤al ayd›nlatma

özellikleri ile birlikte kullan›c› say›s› ve

tüketim al›flkanl›klar›na ba¤l› olarak

de¤iflmektedir (Özbalta,2011).

Yap›lan araflt›rmalarda, elektri¤in

yaklafl›k yüzde % 60’›, kullan›lan içme

suyunun yaklafl›k % 15’i binalarda

tüketilmekte olup binalardan kaynakl›

sera gaz› üretimi ise yaklafl›k yüzde 30

oran›ndad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda

binalar›n tüketim miktarlar› önemli

rakamlara ulaflmaktad›r.

Yeflil Bina Sertifikasyon
Sistemleri ve Ülkemizdeki
Yönetmelikler

Sertifika sistemlerinde konunun

oda¤›na enerji verimlili¤i oturmaktad›r.

At›klar›n tekrar kullan›lmas›ndan

(ya¤mur suyunun tekrar kullan›m› gibi),

bina içi hava kalitesinin sa¤lanmas›na;

günefl kolektörlerinin s›cak su ihtiyac›n›

karfl›lamas›n›n yan›nda k›fl›n bile günefl

enerjisinden bina ›s›t›lmas›na kadar farkl›

faktörlerle enerji tasarrufuna gitme

ihtiyac› göz önünde bulundurularak “Yeflil

Binalar” infla etme konusunda ad›mlar

at›lm›fl ve sertifikasyon sistemleri

gelifltirilmifltir. Bunlardan dünyada kabul

görmüfl, çevreci binalar›n yap›lmas› için

belli kriterlerin belirlendi¤i bafll›ca iki

önemli standart Breeam ve Leed’dir. 

• BREEAM (Building Research

Establishment Environmental

Assessment Method), ‹ngiltere Çevre

Konseyi taraf›ndan 1990 y›l›nda,

binalar›n çevresel ve enerji

performanslar›n›n de¤erlendirilmesi için

do¤ru ölçütleri belirlemek amac› ile

oluflturulmufltur.

• LEED (Leadership in Energy and

Environmental Design), Amerikan Yeflil

Binalar Konseyi (USGBC) taraf›ndan

1998 y›l›nda inflaat sektöründe binalar›n

tasar›m›nda, yap›m› s›ras›nda uygulanan

yöntemde ve malzemede

sürdürülebilirlik ve do¤aya en az zarar

veren bina standartlar›n› belirlemek ve

kontrol etmek amac› ile gelifltirilmifltir. 

Bu standartlar›n d›fl›nda, dünyan›n

pek çok ülkesinde birçok kurum

taraf›ndan oluflturulmufl ve uygulanan

DGNB, Green Star, CASBEE, BCA, HQE

gibi çeflitli sertifikasyon sistemleri de

bulunmaktad›r. 

Son y›llarda ülkemizde de Binalarda

Enerji Verimlili¤i Çal›flmalar› (EIE Genel

Müd.) ivme kazanarak,

sürdürülebilirli¤inin sa¤lanabilmesi için

birtak›m düzenlemeler yap›lmakta ve

bu konuyla ilgili olarak baz›

yönetmelikler oluflturulmaktad›r.

Binalarda Is› Yal›t›m› Kurallar› Standard›

TS 825, Binalarda Is› Yal›t›m›

Yönetmeli¤i, Kamu Kurum ve

Kurulufllar›n›n Enerji Tüketimlerini

Azaltmak için Alacaklar› Önlemler ve

5627 Say›l› Enerji Verimlili¤i Kanunu

bunlar aras›nda say›labilir. Özellikle 18

Nisan 2007 tarihinde kabul edilen ve 2

Temmuz 2009 tarihinde yürürlü¤e

giren 5627 Say›l› Enerji Verimlili¤i

Kanunu oldukça önem tafl›maktad›r.

Kanunun amac›; enerjinin etkin

kullan›m› ve israf›n›n önlenmesi, enerji

maliyetlerinin ekonomi üzerindeki

yükünün hafifletilmesi ve çevrenin

korunmas› için enerji kaynaklar›n›n ve

enerjinin kullan›m›nda verimlili¤in

art›r›lmas›d›r. Bu kanuna göre 1 Ocak

2011 tarihinden itibaren art›k her

binan›n Enerji Kimlik Belgesi sahibi

olmas› gerekmektedir. Dikkat edilirse

bu yasa ve yönetmeliklerle binalardaki

›s› kay›plar›n› en aza indirecek

önlemlerin al›nmas› bir zorunluluk

haline gelmifltir (fiahmal›, 2011).

Denizli’de Bir Enerji Etkin
Kamu Binas›
Ülkemizde çok az say›da düflük enerjili,

kendi kendine yetebilen, çevreye

duyarl› kamu yap›s› bulunmaktad›r

(Arsan,2008). Denizli Valilik Binas›, Ege

Bölgesi’nde enerji etkin yap›s›yla öncü

binalardan biri olarak karfl›m›za

ç›kmaktad›r.

2009 y›l›nda Denizli Valili¤i ‹l Özel

‹daresi Müdürlü¤ü taraf›ndan

düzenlenen, “Ulusal Denizli Hükümet

Kona¤› Mimari Projesi ile Yak›n Çevresi

Kentsel Tasar›m Projesi Yar›flmas›”nda,

268 mimari proje aras›ndan seçilen ve
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2010 y›l›nda inflaat›na bafllanan Denizli

Valilik Binas›, yaklafl›k 53 bin

metrekarelik bir alanda projelendirilen

ve tasarland›¤› bölgeye bak›ld›¤›nda

birçok potansiyeli içinde bar›nd›ran bir

niteliktedir. Bu alan›n gündüz ve gece

kullan›m›n› sa¤layacak bir meydan ile

bununla bütünleflik yönetim ve kültür

hizmetleri verilebilecek kentsel

tasar›mlar beklentisini karfl›lamas›n›n

yan› s›ra, mevcut Valilik Binas› ve

Endüstri Meslek Lisesi’nin tafl yap›lar›n›

koruyarak, kültür varl›klar›na sayg›l›,

korumac›, sürdürülebilirlikten yana ve

enerjinin geri dönüflümüne olanaklar

veren özellikler tafl›maktad›r.

Denizli’deki tek sürdürülebilir enerji

etkin kamu binas› olma özelli¤i tafl›yan

yap›da, estetik ö¤eler sürdürülebilirlik

kriterleriyle birlikte gelifltirilmifl; ifllevin

de önem kazand›¤› bir sentez

oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r. Binan›n

konumu, egemen rüzgâr, gün›fl›¤› ve

çevresi ile iliflkisi irdelenmifltir.

Sürdürülebilir tasar›m›n en önemli konu

bafll›klar›ndan biri olan enerji, Denizli

Valilik Binas›’n›n tasar›m›nda ön plana

ç›kmaktad›r. Sürdürülebilir, enerji

gereksinimini kendisi üreten bir bina

olabilmesi için, içeri¤ini yenilenebilir

enerji teknolojilerinin oluflturdu¤u bir

fizibilite çal›flmas› GSR Enerji taraf›ndan

haz›rlanm›flt›r. 

Yap›da, enerji gereksiniminin enerji

tasarrufu önlemleri ile olabildi¤ince

azalt›lmas› hedeflenmifltir. Buna örnek

olarak yal›t›m, do¤al ayd›nlatma ve

havaland›rma, sensörlü ayd›nlatma

sistemleri, enerji verimli ekipmanlar›n

kullan›m›, ›s› geri kazan›m› verilebilir.

Örne¤in söz konusu ilke do¤rultusunda

bina, gazbeton bloklar›n üzerine 

5 cm.lik tafl yünü ile mantolanarak bina

kabu¤undaki ›s› kay›plar› azalt›lm›flt›r.

Havaland›rmada iki adet ›s› geri

kazan›ml› klima santrali kullan›m›

mevcut olup iç ortam hava kalitesi

istenen düzeyde tutuldu¤u gibi

sistemlerin gereksinim d›fl› durumlarda

çal›flmas› ve dolay›s›yla enerji tüketimi

önlenmifltir. Yo¤uflmal› do¤algazl›

kazan kullan›larak yak›t tasarrufu

sa¤lanm›flt›r. Binan›n s›cak su

ihtiyac›n›n büyük bir k›sm›, tanesi 2,4

m2 olan 20 adet s›cak su kolektörü

kullan›larak günefl enerjisi ile

karfl›lanm›flt›r. Binadaki enerji

kay›plar›n› minimize etmek için binan›n

tüm camlar›nda ‘temperli lowe cam’

kullan›larak, 20 mm.lik boflluk argon

gaz›yla doldurulmufltur. 

Bunun d›fl›nda, yenilenebilir enerji

kaynaklar›n›n en üst düzeyde

kullan›lmas› hedeflenmifltir. Valilik

Binas›’n›n enerji gereksiniminin

yenilebilir enerji kaynaklar›ndan

sa¤lanmas› amac›yla yap›lan çal›flmada,

rüzgâr, günefl ve jeotermal sistemlerin

teknik ve ekonomik incelemesi

yap›lm›fl, bu sistemler aras›nda günefl

enerjisinden faydalanman›n uygun

oldu¤u görülmüfltür. Denizli Valili¤i’nin

çat›s›na yerlefltirilen günefl panelleri (75

kWp fotovoltatik günefl enerji sistemi)

ile gün›fl›¤›ndan en üst düzeyde

yararlan›larak binan›n kendi elektri¤ini

kendi üretmesi planlanm›flt›r. Üretilen

elektrik enerjisinin, tüm binan›n

ihtiyac›n› karfl›lamas› ve üretilen enerji

fazlas›n›n flebekeye verilmesi

öngörülmüfltür.  

Güneflin, hem ayd›nlatma hem de

›s›tma özelli¤i ile do¤adaki yaflam›n

sürdürülebilirli¤inin vazgeçilmez bir

bilefleni oldu¤u bilinerek, binada galeri

bofllu¤u planlanarak gün ›fl›¤›ndan daha

çok yararlanmak hedeflenmifltir. Is›

kay›plar›n›n önlenmesi, yüksek yal›t›ml›

cam sistemleri, cephede günefl k›r›c›

eleman kullan›m› gibi pasif enerji

korunumu önlemleri tercih edilmesi

sayesinde, ›s›tma ve so¤utma için

harcanan enerjiden tasarruf

edilebilmektedir. Havaland›rma için

kullan›lan enerjinin azalt›lmas›nda en

önemli ilke, yap›larda aç›labilir pencere

ile do¤al havaland›rma sa¤lanmas›d›r.

Giydirme cephede kullan›lan günefl

k›r›c›larla bina içerisine direkt gün

›fl›¤›n›n al›nmas› engellenerek, kontrollü

do¤al ayd›nlatma sa¤lanm›flt›r. 

Denizli Valilik Binas›’nda kurulu olan

fotovoltaik sistemin gücü 75 kW’t›r.

Binan›n k›smi yüklerine de¤il, tamam›na

destek olmas› düflünülen sistem

flebekeye alternatif de¤il, flebeke ile

senkronize (on-grid) çal›flmaktad›r.

fiebeke enerjisi kesildi¤inde fotovoltaik

sistem otomatik olarak devreden

ç›kmaktad›r. Hafta sonlar› enerji

tüketiminin s›f›ra yak›n oldu¤u

zamanlarda üretilen enerjinin flebekeye

verilebilmesi için çift yönlü sayaç

kullan›lm›flt›r. Böylelikle üretilen

enerjide ekonomik kay›p önlenmifl

olmaktad›r. Santralde 396 Adet 190 Wp

gücünde monokristal günefl paneli ve 6

Adet 12,5 kW gücündeki Trifaze

Inverter kullan›lm›flt›r. Santralde

kullan›lan günefl panelleri flartnameye

ve mimari projeye uygun olarak çat›

“YAPIDA, ENERJ‹ GEREKS‹N‹M‹N‹N ENERJ‹
TASARRUFU ÖNLEMLER‹ ‹LE OLAB‹LD‹⁄‹NCE
AZALTILMASI VE YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹
KAYNAKLARININ EN ÜST DÜZEYDE
KULLANILMASI HEDEFLENM‹fiT‹R ”
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üzerindeki konstrüksiyona 0 º aç› ile

yerlefltirilmifltir. 

Santralin tasar›m›, fotovoltaik günefl

santrallerinin elektriksel dizayn›nda

dünyada yayg›n olarak kullan›lan

PVSYSTEM yaz›l›m› ile yap›lm›flt›r. Y›ll›k

olarak üretilecek 106,19 mwh (106.190

kwh) elektrik enerjisinin, ayl›k 75 TL

elektrik (günlük 7 kwh elektrik tüketen)

faturas› ödeyen 41 adet evin elektrik

tüketimine eflde¤er olmas›

amaçlanm›flt›r. Ekonomik aç›dan y›ll›k

getirisi 37.166 TL. olarak hesaplanm›flt›r. 

Gün›fl›¤›ndan kullan›c›lar taraf›ndan

en üst düzeyde yararlan›lmas› için

tasarlanm›fl ayd›nlatma otomasyonu,

bina temelinde yeralt› sular›n› toplamak

için yap›lan toplama çukurlar›

vas›tas›yla toplanan ya¤mur suyunun

peyzaj sulama döngüsünde kullan›m›,

s›cak su destek ünitelerinde günefl

panellerinin uygulanmas› noktalar›nda

özel ayr›nt›lar, proje özelinde

gelifltirilmifltir.

Bölgedeki ilk ekolojik/çevreye duyarl›

bina olma özelli¤i tafl›yan proje,

fotovoltaik günefl enerji sistemiyle de,

ilk olma ve referans bir proje olmaya

adayd›r. Araflt›rma uygulamalar› ya da

kamusal hibe/destek al›nan projeler

haricinde, ülke genelindeki ticari

projeler içerisinde, kurulu güç ve

üretece¤i elektrik bak›m›ndan en büyük

sistem, Valilik Binas› için tasarlanm›flt›r.

Bu projeyle, bundan sonra kurulmas›

planlanan santraller için de veri bankas›

oluflturularak, verimlili¤i ve yat›r›m

fizibilitesi ile bundan sonra bölgeye

yat›r›m planlayan giriflimcilerin ilgisini

çekmek amaçlanmaktad›r.

De¤erlendirme
Sürdürülebilirlik, ekoloji, yeflil, çevre

dostu kavramlar› mimarl›k camias›nda

her ne kadar çok ra¤bet görse de, ifl

sözden ç›k›p yap›m aflamas›na

gelindi¤inde durum farkl›laflmaktad›r.

Kuflkusuz bu durumu oluflturan birçok

nedenden bahsedilebilir. Sürdürülebilir

bir sistemin ilk yat›r›m maliyetleri,

merkezi veya yerel yönetimlerin

gösterdi¤i ilgisizlik, sürdürülebilirli¤i

teflvik eden mimari ve planlama

politikalar›n›n eksikli¤i gibi nedenlerden

ötürü çevremizde sürdürülebilir yap›

say›s› oldukça azd›r. Oysa bugün enerji

kaynaklar›m›z›n sonsuz olmad›¤›, do¤al

kaynaklar›m›z›n h›zla tükendi¤i

gerçe¤ini kabul etmek zorunday›z. Bu

anlamda bakt›¤›m›zda, bina

yaklafl›mlar›m›zda çevre dostu

parametrelerinin tasar›mla örtüflmesi,

etkin bir flekilde gündeme getirilip,

yaflama geçirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle sürdürülebilir yap›

üretiminde kamuoyunda bir talep

oluflturabilmek oldukça önemlidir.

Görünen mevcut durumda resmi

kurumlar›n sürdürülebilirlik konusunda

öncülük etti¤ini söylemek pekâlâ

mümkündür. Sürdürülebilir mimari

prati¤inin daha kolay kabul görmesi ve

kullan›c› talebinin artabilmesi için daha

fazla say›da kamusal yap›

projelendirilmeli, bu konuda bir bilinç

yarat›lmal›d›r. Denizli Valilik Binas› bu

anlamda öncülük eden örnek

projelerden biri olarak kabul edilebilir.t

Gõzde Kan Ülkü, Ö¤r. Gör. Dr. Pamukkale Üniversitesi,
Mimarl›k ve Tasar›m Fakültesi Mimarl›k Bölümü
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Ken Yeang ‹le Söylefli

DÜfiÜK ENERJ‹ KULLANICIYLA, ‹NSANLARLA BAfiLAR. HAYAT
TARZINIZI VE ALIfiKANLIKLARINIZI DE⁄‹fiT‹R‹RSEN‹Z, TALEB‹ VE HER
fiEY‹ DE⁄‹fiT‹REB‹L‹RS‹N‹Z. BUNLARIN HEPS‹ ‹NSANLARIN HAYAT
TARZI VE DAVRANIfiLARI HAL‹NE GEL‹R

Düzenleme Komitesi Ad›na: ‹lker Kahraman, Mehmet Çipo¤lu, Sevinç Alkan, Eray Bozkurt, Nazl› Yata¤an 

üzenleme Komitesi-

Ö¤rencilerin e¤itimleri s›ras›nda

ilhama ihtiyaçlar› oldu¤una

inan›yoruz. Bu etkinlik yard›m›yla,

onlara geleceklerini planlamada

yard›mc› oldunuz. E¤er uygunsa sizinle

bir röportaj yapmak isteriz,  ‹zmir

hakk›ndaki görüflleriniz nelerdir?

K.YEANG: Kald›¤›m otelin çok güzel bir

k›y› manzaras› var.

D.K.- ‹stanbul’da Küçükçekmece

Kentsel Dönüflüm Projesi Yar›flmas›’na

kat›ld›n›z, bu projede yar›flma

flartlar›ndan memnun kald›n›z m›,

yar›flman›n ele al›n›fl›nda problemler var

m›yd›?

K.YEANG- Yar›flma çok zor de¤ildi.

fiunu söyleyebilirim ki jüri çok

tart›flmal›yd›. Bir grup di¤er projeyi

be¤enmiflken bir gurup da benimkini

be¤endi. Sonuç olarak jüri benim

projemde karar k›ld› ve tasar›m iflini bize

verdiler, fakat uygulama aflamas›na

geçilemedi. Uygulama aflamas›na

geçilememesinin sebebi de projenin iki

seçim bölgesi aras›nda olmas›yd›, biri

‹stanbul di¤eri ise di¤er seçim bölgesi.

‹ki seçim bölgesindeki seçmenler de

anlad›¤›m kadar›yla anlaflamad›, bir

fikirde birleflemedi. Böylelikle proje

ilerleyemedi. ‹stanbul’a geldim ve

belediye baflkan› ile proje hakk›nda

konufltum.

D.K.- Belediye baflkan›n›n kendisi de

mimar.

K.YEANG- Konufltuktan sonra mimar

olmad›¤›n› düflündüm.

D.K.- Belediye ile mi belediye baflkan›

ile mi konufltunuz?

K.YEANG- Belediye ile konufltum. Süha

Özkan’›n projeyi be¤endi¤ini

düflünüyorum belki de onaylad›.

Sürdürülebilir bir proje sunuldu.

D.K.- Sizi dünya, “Biyoiklimsel

gökdelenlerin babas›” olarak tan›yor.

Bu yorumu kabul ediyor musunuz?

K.YEANG- Biyoiklimsel tasar›m

1950’lerden itibaren gelifltirildi.

Biyoiklimsel tasar›m› ortaya sunan

kifliler “iklimle tasar›m” üzerine çal›flan

iki Macar kardefltir. Olgyay kardefller.

D.K.- Do¤a ile tasar›m sizin kitab›n›z›n

ismi de¤il mi?

K.YEANG- Do¤a ile tasar›m Mc Harg’›n

kitab›d›r. Benim kitab›m›n ismi “Do¤a

ile Tasarlamak”, yani di¤erinden farkl›.

Ayn› zamanda, ‹srail’de Baruch Givoni

isminde bir fikir babas› daha var. ‹srail

Teknoloji Enstitüsünde (Technion) ders

veriyor ve ayn› zamanda gerçek bir

uzman. Onun kitaplar›ndan çok fley

ö¤rendim. Prensiplerini yüksek katl›

binalar›n tasar›m›nda uygulad›m.

D.K.- Bu sistemi e¤itime nas›l entegre

edebiliriz? 

K.YEANG- Biyoiklimsel gökdelenler ile

ilgili bir kitap yazd›m. Biyoiklimsel

tasar›m›n bafllang›ç noktas› yeflil

tasar›m… bir birimin içinde yeflil

tasar›m. Yeflil tasar›m›n içeri¤ini

oluflturacak olursam biyoiklim ilk

önceliklidir. Di¤er hepsi  (Biyoiklimsel

estetik dâhil) yeflil tasar›mdan türer. 

Washington Üniversitesi’nde bir

profesör bana iklimsel Ken

Yeangscraper’›n babas› oldu¤umu

söyler.

D

ÜSTTE Ken Yeang (Kaynak: Yazar Arflivi)

SA⁄ ÜSTTE Düzenleme Komitesi Ken Yeang

ile birlikte (Kaynak: Yazar Arflivi)
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D.K.- Yeflil ve sürdürülebilir bir

gelecek için tasar›mc›lar›n rolü nedir?

K.YEANG- Yeflili tasarlamak sonradan

yapmak zorunda oldu¤umuz bir fley.

Benim jenerasyonum yeflil tasar›m›

mimarl›k derslerini bitirdikten sonra

ö¤rendi. Bugünün ö¤rencilerinin ço¤u

yeflil tasar›m› okulda ö¤reniyor. Yani

belki 10 y›l sonra yeflil tasar›m geçmiflte

kalan bir düflünce olacak. Bunu

otomatik olarak tasar›m›n içinde

yapaca¤›z. Bence gelecekteki yeflil

tasar›m, tasar›m süreci modelinin bir

parças› haline gelecek.

D.K.- Müflterilerin e¤itimi de yeflil

tasar›m için önemli. Genelde yeflil

tasar›m›n avantajl› taraflar›n›n fark›nda

de¤iller. Sizin tasar›mlar›n›z›

anlamalar› için, estetik, tasar›m

felsefesi ve yeflil tasar›m gibi mimari

ifadelerle ilgili geri bildirimler almalar›

gerekti¤ini düflünüyor musunuz?

K.YEANG- Hay›r, müflteriler bunu

çoktan ö¤rendiler. Geçenlerde

Londra’da bir emlak acentesi ile

konufluyordum. Bir konut projesi

planlad›klar›n› söylediler. Birisi neden

paralar›n› yeflil tasar›m yapmak için

harcad›klar›n› sordu. Emlak acentesi ise,

bugünkü sat›fllar umut vaat ediyor

görülmeyebilir ama 3-4 sene içinde

tamamlan›nca, yeflil tasar›m olmalar›

beklenecek, müflteriler do¤al olarak

ilgilenecek diye fikrini aktard›. Toplum

bütün olarak: yeflil tasarlamak veya

yeflil sürdürülebilir ekonomiye ya da

hayat tarz›na sahip olmak fikrini

benimsedi. Bu benimseme insanl›¤›n

gelece¤i için çok önemli. ‹nsanlar›

e¤itmek için çok fazla endiflelenmemize

gerek yok. Onlar kendilerini otomatik

olarak adapte edecekler.

D.K.- Yeflil tasar›m› yerleflik k›lmak için

daha çok talep olmal›. E¤er talep

artarsa, bu durumla bafla ç›kabilecek

yeterli say›da uzman oldu¤unu

düflünüyor musunuz?

K.YEANG- E¤er Amerika ya da

‹ngiltere’de herhangi bir mimarl›k

bürosuna soracak olursan›z, zaten yeflil

tasar›m yapmakta olduklar›n›

söyleyeceklerdir. Herkes yapt›¤›n›

söylüyor.

D.K.- Planlar›na yeflil tasar›m›n baz›

özelliklerinden koyup projelerinin yeflil

oldu¤unu söylüyorlar. Bu tamam

çünkü bu iflin içindeler aksi takdirde

karfl›s›nda olurlar. Siz insanl›¤›n

inorganik dünyas› ile do¤al yaflam›

hangi yolla entegre ediyorsunuz? Nas›l

bafll›yorsunuz, bir kontrol listeniz var

m›?

K.YEANG- Habitata bak›yoruz. Habitat

türlerin yaflad›¤› yerdir ve bu habitatlar

yeflil çat›l›, yeflil duvarl› olsa da infla

edilmifl sulak arazi olarak kullan›labilir,

hepsi vahfli yaflam için potansiyel

yerleflme alanlar›d›r. Yerli türleri geri

getirir, bitki örtüsünü ve habitat›n›

seçer.

Biz flora ve faunay› efllefltiriyoruz.

Böylelikle tüm aflamalar bir sisteme

dönüflüyor. Yani orada hangi yaflam

alanlar›n›n oldu¤unu belirleyerek ifle

bafll›yoruz. Sonras›nda di¤er habitatlara

bakmak için bir çevre bilimci ile

çal›fl›yoruz. Türler hakk›nda araflt›rma

yap›yoruz. fiöyle ki mesela; ‹srail’de bir

proje yapmaktayd›k. Yerellik k›sm›yla

ilgili olarak avc› kufllara habitat

sa¤lamam›z› söylediler. Avc› kufllara

orada kalacak yer bulma, beslenecek

yerler sa¤lama, onlara üreyecek bir

çevre sa¤lama, onlara bar›nacak yer

sa¤lama gibi flora ve fauna için çok

say›da düflünce görev edindik. 

Hedeflenen o alan›n ekolojisiyle

bafllamak. Bizim mimarl›¤›m›z oradan

evriliyor. Yani bu bizim flimdiki

yaklafl›m›m›z.

D.K.- Tüm dünyada ofislerinizin

oldu¤unu biliyoruz…

K.YEANG- Sidney’deki gibi sosyal

ofislerimiz var. Gerçek ofislerimiz

Londra, Malezya ve Çin’de.

Duydu¤unuz di¤er tüm ofisler sosyal

ofis.

D.K.- De¤iflik bölgelerdeki bu

ortakl›klar ya da ofisler yeni f›rsatlar

yarat›yor mu?

K.YEANG- Onlara de¤er

ekleyebilece¤im, katk›da

bulunabilece¤im projeler buluyoruz.

D.K.- Binalar›n›z sayesinde yeflil bir

imzan›z var. Bu binalarda düflük

enerjiye ulaflmak için ana yap›lanma

nedir?

K.YEANG- Düflük enerji kullan›c›yla,

insanlarla bafllar. 

D.K.- ‹nsanlar mevcut hayat tarzlar›n›

de¤ifltirmeli mi?

K.YEANG- E¤er talep az enerji ise az

enerji kullan›yorsunuz. Az enerji talebi

yarat›lmal›. Birleflmifl Milletler’de

arabalar›n en yüksek enerji müflterisi

oldu¤u söylendi ve düflük enerjili araba

tasar›mlar›na baflland›. Ama asl›nda

yap›lmas› gereken insanlara k›sa

mesafeler için araba kullanmamalar›n›

söylemektir. Toplu ulafl›m kullan›lmal›.

Yani bu insanlarla bafll›yor, sistemden

de¤il.

D.K.- Konferans›m›za kat›lan IISBE

yöneticisi Nils Larsson, talebi

azaltmak için, enerji fiyatlar›n›n

azalt›lmas›n› tavsiye etti. 

K.YEANG- Ben buna kat›lm›yorum.

Düflük enerji talebi insanlarla bafllar.

Örne¤in havaland›rma, 40 derece

enerji talebi varsa fiyatlar yükselir, 21

derece olunca ise azal›r. ‹nce giysiler

giymek yerine kal›n giysiler giymek de

öyle. Hayat tarz›n›z› ve al›flkanl›klar›n›z›

de¤ifltirirseniz, talebi ve her fleyi

de¤ifltirebilirsiniz. Bunlar›n hepsi

insanlar›n hayat tarz› ve davran›fllar›

haline gelir. Tüm gerekli tedbirler yeflil

mimarl›k için çevre haz›rlayacak. Bir

beslenme biçimi gibi. Et yiyorsan›z,

büyük bafl hayvana ihtiyac›n›z var.

Hayvan yetifltirmek için bir alan

belirlemeniz gerekir. Hayvanlar›

kesti¤iniz zaman bu çevreyi etkiler. Et

d›fl›nda bal›k yemek daha çok

sürdürülebilir bir hayat tarz› çünkü

çevreye daha az etkisi var. Hayat

tarz›m›z› de¤ifltirmemiz gerekir.

Beslenme biçimimiz de de¤iflecektir.

D.K.: Bu röportaja zaman ay›rd›¤›n›z

için teflekkürler. Burada olman›zdan

çok memnun olduk. t

‹lker Kahraman, Mehmet Çipo¤lu, Sevinç Alkan, Eray
Bozkurt, Nazl› Yata¤an
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5. Sokak, ‹zmir'de flehir

merkezinden Menemen'e do¤ru

Kuzey'e uzanan aks›n üstündeki,

Ulukent semtinde bir araziye kuruluyor.

Bu aks tam ovan›n, tar›msal arazilerin

bitip tepelerin yükselmeye bafllad›¤›

çizgiden geçiyor. 35. Sokak’ta bu

yamac›n bafl›nda yer al›yor. Arazinin

bafllay›p sonland›¤› nokta aras›nda 60

metre civar›nda oldukça büyük bir kot

fark› var.  Bu kot fark›n› t›rmanan yap›,

arazinin s›n›rlar›ndan ba¤›ms›z kendi

otonomisi olan bir figürdür.

Arazinin 3 farkl› noktas›ndan

sa¤lanan araç giriflleri, s›ra evlerin

kulland›¤› yaya soka¤›n›n alt›nda araziye

gömülmüfl bir tünel olan otoparka

aç›lmaktad›r. Bu yeralt› otopark ve araç

yolu sistemi sayesinde tüm araç trafi¤i

yeralt›na tafl›nm›fl ve parkyerlerinin

evlere olan uzakl›klar› optimum

derecede sa¤lanmaktad›r. Otoparktan

ve binay› çevreleyen yeflil alandan

soka¤a ç›k›fl belli aral›klarla tekrarlanan

istasyonlardan sa¤lanmaktad›r.

3

‹ZM‹R’DE fiEH‹R MERKEZ‹NDEN MENEMEN’E DO⁄RU KUZEY’E UZANAN
AKSIN ÜSTÜNDE KURULAN 35. SOKAK ARAZ‹N‹N SINIRLARINDAN
BA⁄IMSIZ KEND‹ OTONOM‹S‹ OLAN B‹R YAPIDIR. BU YAPIDA
AMAÇLANAN NOSTALJ‹K B‹R SOKAK OLUfiTURMAK DE⁄‹L, SOKA⁄I
SOSYAL ALANA DÖNÜfiTÜRMEKT‹R
Mehmet Kütükçüo¤lu

K›rsaldan
Kentsele Geçifl

YAPI ADI 35. Sokak
M‹MAR‹ PROJE Te¤et Mimarl›k
M‹MARLAR Mehmet Kütükçüo¤lu, Ertu¤ Uçar
PROJE M‹MARLARI EK‹B‹ Tuberk Altuntafl, Nazl›
Balkaya, Hatice Ça¤›ran, Asl›han Ero¤lu, ‹rem
Güçlü, Serhat Özkan, Mert Üçer, Yi¤it Yalg›n
‹fiVEREN Akflan Yap› A.fi.                                           
ÇEL‹K PROJES‹ Akkon Çelik                                         
STAT‹K PROJE Yap› Akademisi Ltd.                             
ELEKTR‹K PROJE ECC Mühendislik
MEKAN‹K/ALTYAPI POJES‹ Tanr›över Mühendislik
YAPIM TÜRÜ Betonarme + Hafif Çelik Konstrüksiyon
ARSA ALANI 130.000 M2

TOPLAM ‹NfiAAT ALANI 100.000 M2

PROJE TAR‹H‹ fiubat 2010- Eylül 2011    
YAPIM TAR‹H‹ Kas›m 2010-2014
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Burada kentsel yaflam›n

gerçekleflebilece¤i bir durum yaratmak

istenmektedir. Bu noktada "town

house", kent evi kavram›na

odaklan›lm›flt›r. Bu kavram flehir

d›fl›ndaki büyük lüks evlerde yaflayan

aristokratlar›n, sosyalleflmek, ifl yapmak

vs. gibi aktiviteler için yapt›rd›klar› flehir

içinde kalan daha küçük evlerden

ç›kmaktad›r. Daha sonras›nda flehir

dokusu çok daha s›klaflmakta ve s›ra

evler yap›s› ortaya ç›kmaktad›r. ‹flte

burada amaçlanan, flehrin biraz d›fl›nda

kalan projede k›rsaldan kentsele yap›lan

o geçifl yakalanmaya çal›fl›lm›flt›r. 

130 dönümlük bu arazinin 3'te 2'sini

yeflil alan olarak b›rak›p, 3'te 1'ine

uzanan iki kilometrelik bir sokak

oluflturulmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu

arazinin topografyas›yla da uyum
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“YER ALTI OTOPARK
VE ARAÇ YOLU
S‹STEM‹ SAYES‹NDE
TÜM ARAÇ TRAF‹⁄‹
YER ALTINA TAfiINMIfi
VE PARK YERLER‹N‹N
EVLERE OLAN
UZAKLIKLARI
OPT‹MUM DERECEDE
SA⁄LANMAKTADIR”
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sa¤layan, arazinin topografyas›n›

izleyerek k›vr›lan ve yükselen, hem de

bu durumdan yararlanan bir kesitle

bahçeye ve soka¤a aç›lan bu soka¤›n

üzerine 550 tane ev dizilmektedir.

Amaçlanan nostaljik bir sokak

oluflturmak de¤il, servis koridoru olarak

gördü¤ümüz bu soka¤› sosyal bir alana

dönüfltürmektir. 

Sistem, betonarme ve çelikten

oluflmaktad›r. Çok ucuza yap›lmas›

“130 DÖNÜMLÜK
ARAZ‹N‹N 3’TE 2’S‹N‹
YEfi‹L ALAN OLARAK
BIRAKIP, 3’TE 1’‹NE
UZANAN ‹K‹ KM’L‹K
B‹R SOKAK
OLUfiTURULMAYA
ÇALIfiILMAKTADIR”

hedeflenmekte ve hedef kitlesi orta s›n›f

olarak belirlenmektedir. Cephe

sistemleri çok basit. Cepheler, bu inflaat

sisteminin elverdi¤i en basit flekli

kullanarak, uyumlu olmas›na çal›flarak

oluflturulmaktad›r. Bu nedenle büyük

konsollar ve y›rt›klar yoktur. t



52

EGE M‹MARLIK N‹SAN 2013

Ekolojik
Tasar›m
Rehberi

YAYIN TANITIM

Mimar ve planlamac› Ken Yeang, sürdürülebilir yap› tasar›m›nda önde

gelen araflt›rmac› ve uygulamac›lardan biridir. Bu alanda yapt›¤› doktora

tezi çerçevesinde 1970’li y›llarda ekolojik yap›lar üzerine çal›flmalar›na

bafllayan Yeang, dünya çap›nda ün kazanan tasar›mlar›yla, teoriyi prati¤e

aktarma konusunda da baflar› kazanm›flt›r. Uzun y›llar boyunca edindi¤i

deneyimlerinin sonuçlar›n› ortaya koydu¤u kitaplardan biri olan

Ekotasar›m, sürdürülebilir bir gelecek için mevcut mimarl›k anlay›fl›m›z› ve

tasar›m yaklafl›m›m›z› kökten de¤ifltirmemiz gerekti¤ini, nedenleriyle

birlikte ortaya koyan bir ekolojik tasar›m rehberidir. Yazar, her türlü

tasar›m›n do¤al çevreyle uyumlu ve kusursuz flekilde bütünleflmesi

gerekti¤ini savunarak, bu ideali gerçeklefltirmenin yollar›n› göstermektedir.

Temel hedef, yenilenebilir olmayan enerji kaynaklar›n› olabildi¤ince az

tüketen, yeflil malzemelerle infla edilmifl, yap›m aflamas›nda arazinin

ekolojisi üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirilmifl ve kullan›m ömrünü

tamamlad›ktan sonra sökülebilir, yeniden kullan›labilir ve geri

dönüfltürülebilir biçimde tasarlanm›fl bir yap›l› çevredir. Bu do¤rultuda

kitap, sürdürülebilir yeflil binalar ve ürünlerin tasar›m›, yap›m› ve kullan›m›

üzerine, flematik anlat›mlar, tablolar, detayl› çizimler ve görseller eflli¤inde,

belirli ilkeler sunmaktad›r. Kitap, mimarl›k ve tasar›m ö¤rencilerinin yan›

s›ra, kendi çal›flmalar›nda yeflil fikirleri hayata geçirmek isteyen

uygulamac›lar›n da yararlanabilece¤i kuramsal ve pratik bilgiler

içermektedir.

YAZAR Ken Yeang
YAYINEV‹ Yem Kitabevi
ORJ‹NAL BASIM 2006,
“Ecodesign: A Manual
for Ecological Design”,
John Wiley & Sons Ltd. 
ÇEV‹RENLER Semih
Ery›ld›z ve Demet
Ery›ld›z
YAYIN TAR‹H‹ 2012
ISBN 978-9944-757-64-5

‹ÇER‹K

• Metin, daha önce yay›mlanmam›fl olmak

flart› ile özgün yaz›, derleme, proje tan›t›m›,

yap› tan›t›m›, yay›n tan›t›m›, röportaj, çeviri

yaz› gibi alanlarda olabilir.

• Metin ile iliflkili görselleri içermelidir.

MET‹N BOYUTU 

• Sunulacak yaz›lar, varsa özetleri de dahil

olmak üzere 1600 kelimeyi aflmamal›d›r.

Dipnotlar ve kaynaklar bu s›n›rlamaya dahil

de¤ildir.

MET‹N YAZIM fiEKL‹

• Sunulacak yaz›lar microsoft word

program›yla yaz›lmal›d›r.

• Yaz›m karakteri Arial’d›r.

• Kullan›lacak puto boyutu; ana bafll›klar için

12, alt bafll›klar ve metin için 10’dur. 

• Paragraf ayr›mlar› bir sat›r boflluk

b›rak›larak yap›lmal›d›r.

GÖRSELLER

• Görsel malzemenin say›s› 10’u aflmamal›d›r. 

• Kesinlikle metin içerisine yerlefltirilerek

de¤il, ayr›ca gönderilmelidir. 

Egemimarl›k Metinleri Yaz›m K›lavuzu

• Siyah – beyaz veya renkli opak foto¤raf,

dia veya digital formatta görsel yollanabilir. 

• Digital formatta yollanacak görsellerin eni

en az 20 cm olacak flekilde en az 300 dpi

çözünürlükte, JPG veya TIFF format›nda

teslim edilmelidir. 

• Mimari çizimler, Autocad program›nda da

teslim edilebilir.

TESL‹M fiEKL‹ 

• Makale, görselleri ile birlikte tek nüsha

ka¤›t ç›kt›s›, CD format›nda Mimarlar Odas›

‹zmir fiubesi’ne elden veya posta ile teslim

edilebilir.

KAYNAKLAR

• Kaynaklar bafll›¤› alt›nda yazar soyadlar›na

göre alfabetik s›rada verilmelidir. 

• Kaynak kitap ise: Yazar Soyad›, Yazar Ad›

(Bas›m Tarihi), Kitap Ad›, Çevirmen Ad›

Soyad›, Yay›nevi, Bas›m Yeri düzeni

geçerlidir. Örnek: Tümer, Gürhan (1998),

Cumhuriyet Dönemi’nde Yabanc› Mimarlar

Sorunu, Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi

Yay›nlar›, Tükelmat A.fi.

• Kaynak makale ise: Yazar Soyad›, Yazar

Ad› (Bas›m Tarihi), “Makale Ad›”, Makalenin

‹çinde Yer Ald›¤› Yay›n, Editör Ad›,

Çevirmen Ad›, Yay›nevi, Bas›m Yeri, Sayfa

Numaras› düzeni geçerlidir. Örnek: Gündüz,

Orcan (2006), “Cumhuriyet’ten 1980’li

Y›llara Karfl›yaka’n›n Mimari Kimli¤ine

Katk›da Bulunan Mimarlar, Mühendisler ve

‹nflaatç›lar”, Egemimarl›k 58, ‹nci Uzun,

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yay›nlar›, Doruk

Grafik San ve Tic. Ltd. fiti., 28.

• Metnin içinde kayna¤a de¤inmek istenirse;

(Yazar Soyad›, Yay›n Y›l›, Sayfa Numaras›)

fleklinde olmal›d›r. Örnek: (Gündüz, 2006,

28)

D‹PNOTLAR

• Ana metinle ayn› yaz›m özelli¤ine sahip

olarak, parantez içerisine al›nan s›ra

numaralar› fleklinde verilmelidir. 

• Dipnotlar sayfa alt›nda de¤il, metnin

sonunda “Dipnotlar” bafll›¤› alt›nda s›ras›yla

yaz›lmal›d›r. 
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