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ÖZET
Günümüzde çevresel sorunlar1n ortaya ç1k1ş1nda yap1laşman1n da önemli bir
rolü olduğu bilinen bir gerçektir. Yap1lar, yap1 malzeme hammaddesinin kaynağ1ndan
elde edilişinden başlay1p yap1 ömrünün sona ermesine kadar geçen yaşam döngüsü
boyunca, çevresel sorunlar1n oluşumuna katk1da bulunurlar. Bunun başl1ca
nedeni, bütün bu süreç boyunca doğal kaynak ve enerjinin kullan1lmas1 sonucu,
zararl1 emisyonlar1n ve diğer at1klar1n üretilmesi ve çevreye b1rak1lmas1d1r.
Ancak bu çevresel etki
seviyesi
yap1lar1n
çeşitli
özelliklerine
göre
değşmektedir. Ekolojik özelikler artt1kça çevresel etki de azalmakta ve yap1lar çevreye
daha az zarar vermeye başlamaktad1r. Çevre dostu olarak an1lan bu yap1lar için
tasar1m aşamas1 s1ras1nda baz1 çevresel kararlar1n al1nmas1 gerekmektedir.
Bu kararlar, birçok çevresel ve ekonomik yararlar1 da beraberinde getirir. Ekolojik,
cevre dostu, yeşil ve sürdürülebilir yapslaşma kriterleri olarak adland1r1lan
yöntemler, s1n1rl1 doğal kaynak kullan1m1m1n azalt1lmas1, yenilenebilir ya
da s1n1rs1z kaynaklar1n mümkün olduğu kadar çok kullan1lmas1, enerjinin
düşük fakat verimli şekilde kullan1lmas1, emisyon ve diger kirleticilerin
üretimlerinin azalt1lmas1, ayn1 zamanda iç ortamda
insan
sağl1ğ1n1n
korunmas1 gibi konular1 kapsamaktad1r.
Bu çal1şman1n amac1, yap1lar1n
çevre sorunlar1na neden olan olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik, tasar1mc1lara
katk1da bulunacak bilgi birikimi ve bilinç oluşturmakt1r.
Anahtar kelimeler: Ekolojik yap1lar, çevre
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ABSTRACT
Today it is a known fact that building also has an important role in the
emergence of environmental problems. Buildings contribute to the forming of
environmental problems with activities at all stages of the life cycle starting from
obtaining the raw building material out of its resource and continuing until it becomes
a waste after completing its building life. This effect is created due to the production of
harmful emissions and other wastes left to the environment as a result of the usage of
natural resources and energy all along the process. However, this environmental effect
level changes according to some building properties. Ecological facilities increased
environmental impact of the decay and the environment structures are less to undermine
begun. Environment friendly of the century these structures for designing during the
phase of environmental decisions are needed to be taken. This decisions bring many
environmental and economical advantages. The solutions named as ecological,
environmental-friendly, green and sustainable structuring criteria include methods
reducing usage of depletable natural resources, using renewable or inexhaustible
resources as much as possible, using energy at low levels but in an efficient manner,
decreasing the production of emissions and other polluters and at the same time
maintaining the formation of conditions appropriate for the human health in internal
environments. Aim of in this study, environmental problems in the cause negative to
reduce the impact of the buildings, designers will contribute to knowledge of raising
and rigorous.
Keywords: Ecological buildings, environment

1. GIRIŞ
Günümüzde çevresel sorunlar1n ortaya ç1k1ş1nda yap1laşman1n da önemli bir
rolü olduğu bilinen bir gerçektir. Yap1lar, yap1 malzeme hammaddesinin kaynag1ndan
elde edilişinden başlay1p yap1 ömrünün sona ermesine kadar geçen yaşam döngüsü
boyunca, çevresel sorunlar1n oluşumuna katk1da bulunurlar. Bunun başl1ca
nedeni, bütün bu süreç boyunca doğal kaynak ve enerjinin kullan1lmas1 sonucu,
zararl1 emisyonlar1n ve diğer at1klar1n üretilmesi ve çevreye b1rak1lmas1d1r.
Worldwatch Enstitüsü'nün 1995'te yay1nlam1ş olduğu rapora göre[1], yap1laşma
faaliyetleri her y1l küresel olarak kullan1lan taş, çak1l ve kumun % 40’1n1, doğal
ahşab1n % 25’ini, suyun % 16’s1n1 ve enerjinin % 40’1n1 tüketmektedir. Bunlar1n
sonucunda da hava ve su kirliligi, peyzaj1n bozulmas1, ormanlar1n yok edilmesi,
biyolojik çeşitliliğin azalmas1 küresel 1s1nma gibi sorunlar ortaya ç1kmaktad1r. iç
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ortamda oluşan koşullar uygun olmad1ğ1 zamanlar da, kullan1c1lar1n
sağl1ğ1
bozulmakta ve çal1şma verimi düşebilmektedir.
Yap1lar1n çevresel etki seviyesi sahip olduklar1 çeşitli özelliklerine göre
değşmektedir. Ekolojik özelikler artt1kça çevresel etki de azalmakta ve yap1lar
çevreye daha az zarar vermeye başlamaktad1r. Yap1lar1n, daha az çevresel etkiye
sahip olmalar1n1 sağlayan çözüm aray1şlar1, mimari tasar1m1 ekolojik yaklaş1mlara
doğru yöneltmektedir. Bu amaçla, mimari tasar1m aşamas1 boyunca al1nan çevresel
kararlar, birçok çevresel ve ekonomik yararlar1 da beraberinde getirir.
Ekolojik, cevre
dostu,
yeşil ve sürdürülebilir yap1laşma kriterleri olarak
adland1r1lan bu yöntemler, s1n1rl1 doğal kaynak kullan1m1n1n azalt1lmas1,
yenilenebilir ya da s1n1rs1z kaynaklar1n mümkün olduğu kadar çok kullan1lmas1,
enerjinin az fakat verimli şekilde kullan1lmas1, emisyon ve diğer kirleticilerin
üretimlerinin azalt1lmas1, ayn1 zamanda iç ortamda insan sağl1ğ1n1n korunmas1
gibi konular1 kapsamaktad1r, Bu çal1şman1n amac1, yap1lar1n çevre sorunlar1na
neden olan olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik, tasar1mc1lara katk1da bulunacak
bilgi birikimi ve bilinç oluşturmakt1r. Bunun için çal1şmada, yap1lar1 çevre dostu
yapan ve onunla daha uyumlu hale getiren ekolojik tasar1m yöntemleri ve
bunlardan baz1lar1n1n uyguland1ğ1 ekolojik iki yap1 örnegi tan1t1lmaktad1r.

2. Çevre dostu ekolojik yap1lar için tasar1m kriterleri
Yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri az olan yap1lara “çevre dostu,
ekolojik, yeşil ve sürdürülebilir gibi “ adlar verilmektedir. Yap1lar1n bu özelliklere
sahip olmas1 için, daha tasar1m1n baş1nda ve süresince baz1 kararlar1n al1nmas1
ve daha sonra da bunlar1n uygulanmas1 gerekmektedir. Aşağ1daki bölümlerde
yap1lara çevre dostu ve ekolojik özellik kazand1ran yöntemleri kapsayan ekolojik
kriterler aç1klanmaktad1r.

3. Yap1lar1n basit plan tipli, küçük ölçekli, kompakt biçimde
tasarlanmalar1
Yap1lar enerji korunumu aç1s1ndan s1cak günlerde en az 1s1 kazanc1, soguk
günlerde ise en fazla 1s1 kazanc1 saglayacak şekilde biçimlendirilmelidir. Kare,
dikdörtgen gibi plan tipleri yap1 d1ş kabugunun yüzeyinin azalmas1m1 saglamakta,
bu da d1ş kabuk yoluyla 1s1 kay1p ve kazançlar1m1 en az seviyeye
indirmektedir. Kaynak korunumu için, iç mekânlar verimli kullan1larak mümkün
oldugu kadar küçük, ancak kullan1c1 ihtiyaçlar1m1 karş1layabilecek büyüklükte
tasarlanmal1, yap1lar1n daha küçük ölçülerde kalmas1m1 saglanmal1d1r. Bu da
yap1mda daha az malzeme kullan1lmas1 yoluyla kaynak korunumu saglad1g1 gibi,
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kullan1m aşamas1nda da gerekli konfor koşullar1m1n daha küçük hacimlerde,
daha az enerjiyle, daha kolay elde edilmesini saglamaktad1r.

4. Uygun hacim organizasyonu
Tasar1mlarda hacim organizasyonlar1m1n dogru şekilde yap1lmas1 o
yap1ya önemli ekolojik özellikler katmaktad1r. Alman Araştsrma ve Teknoloji
Bakanlığı taraf1ndan yap1lan bir
araşt1rmada,
mekânlar1n
plan
organizasyonundaki yerinin enerji tüketimi aç1s1ndan yönlendirilmesinden daha etkili
oldugu aç1klanmaktad1r [2]. Bu amaçla, enerji kay1plar1m1 en aza indirecek
hacim
organizasyonlar1 yap1labilir. Örnegin; bina tasar1m1nda, 1s1nma
gereksinimi çok olan alanlarla d1ş ortam aras1na 1s1nma gereksinimi az olan tampon
olabilecek mekânlar (depolar, 1slak hacimler vb.) getirilerek 1s1 kay1plar1
azalt1labilir. Farkl1 1s1l degerlere sahip mekânlar 1s1l konfor ve enerji korunumu
için grupland1 1labilir. Is1tma ihtiyac1m1n fazla oldugu mekânlar, binan1n güney,
güneydogu ve güneybat1 yönlere, banyo, wc, kiler, hol gibi hacimler ise, 1s1l
tampon bölgeler oluşturacak şekilde
kuzeyli yönlere yerleştirilmesi, mekânlar1n
etkili bir dogal havaland1rma için karş1l1kl1 yer almalar1 gibi çözümler yap1lar1n
1s1tma, sogutma / havaland1rma enerji yüklerini azaltarak enerji etkinligi gibi
önemli bir özellik saglamaktad1r.

5. Is1sal performans1 yüksek yap1 kabuQu tasar1m1
Duvar, döşeme, pencere, kap1 gibi elemanlardan oluşan yap1 kabugu, binay1
d1ş ortamdan ay1ran ve 1s1 enerjisinin geçişine izin veren bileşenlerdir. Bu
nedenle yap1 kabugunun 1s1sal özellikleri başta olmak üzere diger baz1 özellikleri
enerji tüketimini önemli ölçüde etkilemektedir. Yap1lan bir çal1şmaya göre, yap1
kabugunun toplam inşaat maliyetine katk1s1 % 15–40 kadar olurken yap1 yaşam
dönemi maliyetlerine katk1s1 % 60 oran1nda olmaktad1r [3].Yap1 kabugunun 1s1sal
performans özellikleri burada kullan1lan yap1 malzemelerinin özelliklerine bagl1
olarak oluşmaktad1r. Bu nedenle binan1n yer alacag1 iklim bölgesi ve
bölgede
bulunan yerel malzeme göz önüne bulundurularak en uygun malzeme
seçilmelidir. Is1sal performans1 yüksek yap1 kabuguna sahip yap1lar, enerjiyi büyük
oranda koruyan ve bu nedenle de enerji etkin say1lan yap1lard1r.

6. Yap1m1n en uygun şekilde yönlendirilmesi
Yap1lar en uygun şekilde yönlendirilerek güneşten 1s1tma, hâkim rüzgârdan
da sogutma ve havaland1rma amaçl1 yararlanmak mümkündür. Bu şekilde konfor
koşullar1 büyük oranda dogal yollarla saglanm1ş ve ek enerji kullan1m1
azalt1lm1ş olacakt1r. Yönlendirmede temel ilke, güneş kazanc1m1n k1ş1n en
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yüksek, yaz1n ise en düşük düzeyde olmas1m1 saglamakt1r. Türkiye’nin bulundugu
iklim kuşag1nda dogu-bat1 ekseninde yerleşim ile bu koşul saglanmaktad1r. K1ş
aylar1nda bir günde gelen güneş enerjisinin yaklaş1k % 90’1 09.00–15.00 saatleri
aras1nda geldiginden, bu zaman aral1g1nda güneş 1ş1m1m1m1n bir engel ile
karş1laşmadan binaya ulaşmas1 saglanmal1d1r [4]. Bina yönlendirilmesinde, hâkim
rüzgâr etkisi dikkate al1narak da k1ş1n soguk rüzgâr1n neden olacag1 1s1 kay1plar1
önlenebilir, yaz1n da yap1y1 sogutmas1 ve dogal havaland1rmas1 saglanabilir.

7. Uygun arazi parças1 eğimi ve yönünün seçilmesi
Yap1m1n bulundugu yer; güneş 1ş1m1m1, hava s1cakl1g1, hava hareketi ve
nem gibi iklim elemanlar1m1n özelliklerini ve buna bagl1 olarak oluşan yap1 içi
mikro-klima koşullar1m1n da belirleyicisidir [5]. Bu nedenle yap1 içi konfor
koşullar1m1n mümkün oldugu kadar dogal yöntemlerle karş1lanarak, enerji
tüketiminin azalt1lmas1 için iklim kuşag1na uygun bir yer seçimi yap1lmal1d1r.
Eski yerleşim alanlar1 incelediginde, bugünkü düz alanlar1n aksine, genellikle
yamaçlar1n seçildigi görülmektedir. Çünkü k1ş aylar1nda soguk hava kütlesi, yaz
aylar1nda da s1cak hava kütlesi çukur ve düz alanlarda toplanmaktad1r. Oysa yamaçlar
yerleşmeler için daha uygun koşullara sahip olmakta, buradaki
rüzgârlar
nedeniyle yaşam alanlar1nda sürekli bir hava ak1m1 saglanabilmektedir. Bu ise yap1
içi sogutma ve havaland1rma için enerji yükünü azaltan ekolojik bir yaklaş1m
olmaktad1r [6]. Güneş 1ş1n1m1 degerleri de arazi yönüne ve egimine göre deg şir.
Yerleşmek için seçilen arazi egimliyse yaz1n kazan1lan güneş 1ş1m1m1 enerjisi
azal1r ve k1ş1n kazan1lacak güneş 1ş1m1m1 enerjisi çogal1r. Arazinin egimi, gelen
güneş 1ş1m1m1 miktar1 ve arazinin enlemi bu konuda önemli etkendir [7]. Bunlara
göre yap1lacak uygun bir tasar1mla yap1m1n güneş 1ş1m1m kazanc1 artt1 1larak
enerji korunumu saglamak mümkün olmaktad1r.

8. Enerji etkin arazi kullan1m1
Yap1m1n inşa edilecegi arazide bulunan dogal malzemelerin ve önceden var
olan yap1lar1n kullan1lmas1 kaynak ve enerji korunumu bak1m1ndan büyük yararlar
saglamaktad1r. Arazi üzerinde toplu taş1mac1l1g1 destekleyen yaya koridorlar1
ile bisiklet yollar1m1 kapsayan tasar1mlar, kullan1c1lar1n işyeri veya al1şveriş
yerlerine yürüyerek gidebilecegi ortak kullan1ma izin veren tasar1mlar, ortak
kullan1m alanlar1m1 art1rmak için site yap1laşmas1 ve onlar1n çevresinde yaya
yollar1 tasar1m1, işyeriyle baglant1l1 ev-ofis tasar1mlar1 yap1lmas1 ulaş1m için
harcanan enerji miktar1m1 azaltacag1 için ekolojik çözümler olmaktad1r.
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9. Enerji etkin peyzaj tasar1m1
Dogru ve bilinçli bir peyzaj tasar1m1 ile yaz ve k1ş mevsimleri süresince
1s1tma ve sogutma enerji yükünü % 30 oran1nda azaltmak mümkün olmaktad1r. Bunun
için özellikle agaçlar1n dogru kullan1m1 ile önemli katk1lar saglanabilmektedir.
Agaçlar bir tente gibi gölge saglayarak sogutma
maliyetini
azalt1p
konforu
art1rabilirler [8]. Yap1lar1n dogu ve bat1 yönlerinde yer alan geniş yaprakl1
agaçlar, k1ş1n yapraklar1m1 döktüklerinde güneş 1ş1nlar1m1 yap1ya ulaşt1 1rken
yaz1n da yapraklar1yla gölge saglayabilirler. Kuzey ve güney taraftaki her zaman yeşil
agaçlar ise yaz güneşi ve k1ş rüzgâr1na karş1 iyi bir koruyucu olabilirler. Dogru
bir peyzaj tasar1m1 ile rüzgâr h1z1m1 azaltarak yap1ya s1zan hava ak1mlar1m1
yavaşlatmak mümkündür. Yap1m1n bat1 ve kuzeybat1 cephelerinde düzenlenen s1k
agaçlar ve çal1lar da istenmeyen akşam güneşinin yap1 içerisine girmesini
engellemektedir. D1ş ortam1n yer kaplamas1 ve çimler de buhar taş1m1m1 yolu ile
sogutma etkisine sahiptir. Asfalt gibi 1s1y1 bünyesinde depolayan malzemeler, güneş
etkisini yitirdikten sonra da s1cakl1k yaymaya devam ederek gece 1s1nmalar1m1
artt1rmaktad1rlar. Yap1lar1n sogutma enerji yüklerini azaltmak için yap1m1n
yak1n çevresine 1s1y1 depolayan malzemelerin az kullan1lmas1 veya bu tür
malzemelerin dogrudan gelen güneş 1ş1nlar1na karş1 gölgelendirme yap1larak
aş1 1 1s1nmalar1m1 engellemek gerekmektedir [9].

10. Enerji etkin malzeme seçilmesi
Yap1larda dayan1kl1l1k ve diger performanslar1ndan ödün vermemek koşulu
ile düşük enerjili malzemelerin tercih edilmesi
çevresel
bir
yaklaş1m
olmaktad1r.
Yap1 malzemesinin enerji etkin olabilmesi için kendi yaşam
döngüsünü oluşturan her aşamada enerjiyi az ve verimli kullanmas1 gerekmektedir.
Hammaddesinin dogadan elde edilişinden başlay1p, üretilmesi, taş1nmas1,
kullan1m1 ve yok edildikleri aşamaya kadar süren bütün aşamalarda, enerjiyi etkin
kullanan yap1 malzemelerinin tercih edilmesi, yap1lara enerji etkinligi saglamaktad1r
[10].

11. Yerel malzeme kullan1lmas1
Hammaddenin üretim yerine, malzemelerin de yap1 alan1na
taş1nmas1
s1ras1nda ortaya ç1kan çevre sorunlar1m1n önlenmesi, taş1ma enerjisinin
azalt1lmas1, ürünün kay1p vermeden taş1nmas1, kirletici at1klar1n oluşumunun
engellenmesi için yerel ürünlerin kullan1m1 taş1ma mesafesinin k1saltt1g1 için
çevresel bir davran1ş olmaktad1r [11].
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12.Yenilenebilir enerji kaynaklar1m1n kullan1lmas1
Yenilenebilir enerji kaynaklar1 dünya üzerindeki bütün canl1larca
kullan1labilen ve sürekli yenilenmesi sayesinde tükenmedigi kabul edilen enerji
kaynaklar1d1r. Bu tür enerjilerin kullan1lmas1, diger enerji türlerine göre çevreyi çok
daha az kirletmekte ve s1m1rl1 kaynaklara olan gereksinimi azaltmaktad1r. Yap1larda
yenilenebilir enerji kullan1m1, pasif ve aktif yöntemlerle güneş ve rüzgâr enerjisi
kullan1m1, toprak ve s1cak su kaynakl1 jeotermal enerji kullan1m1, hidrojen ve
biokütle enerjisi kullan1m1 şeklinde olmaktad1r.

13.H1zla yenilenebilir kaynaklardan elde edilen malzemelerin
kullan1lmas1
Dogal ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş olan malzemeler, üretim
sürecinde yapay malzemelere k1yasla çok daha az işlem gerektirdiklerinden enerji
etkinligi saglamaktad1rlar. Yap1larda kullan1lan ahşap, bambu, saz, saman, çavdar
sap1, ayçiçegi sap1, mantar gibi bitkisel kaynakl1 malzemeler h1zla yenilenebilir
kaynaklardan elde edilen dogal malzemelerdir. Bu malzemeler hem daha az enerji ve
işçilikle işlenebilirler hem de yerel olarak temin edilme olanaklar1 fazlad1r.
Yenilenebilir kaynak kullan1m1, s1m1rl1 dogal kaynak kullan1m1m1 azaltt1g1
için kaynak korunumu gibi önemli bir ekolojik bir uygulama say1lmaktad1r.

14.Geri kazan1labilir malzemelerin kullan1lmas1
Kullan1m
ömürleri sonunda geri dönüştürülebilen
veya yeniden
kullan1labilen malzemelerin yap1larda kullan1lmas1 ile yeni malzeme üretimi için
gerekli hammaddeden tasarruf saglanmaktad1r. Yap1da kullan1lan malzeme ve
elemanlar1n çeşitli nedenlerle kullan1mlar1 sona erdikten sonra, geri
dönüştürülebilmeleri için sökülme, toplama, gruplama ve yeni bir ürün elde edilmesi
gibi yeni işlemler gerekse de, bunlar1n tekrar kullan1lmas1 çok fazla çevresel yarar
saglayacakt1r [12]. Çünkü bir yap1m1n geri kazan1labilir malzemelerden
oluşmas1 ona, kaynak etkinligi, enerji etkinligi, kirlilikleri azaltmas1 gibi çok önemli
çevresel özellikler katmaktad1r.

15. Dayan1kl1 yap1 ürünlerinin ve malzemelerinin kullan1lmas1
Dayan1kl1 ve uzun ömürlü yap1lar1n toplam çevresel etkileri geniş zaman
dilimine yay1lacag1 için diger yap1lar1n çevresel etkilerine göre daha azd1r.
Yap1larda dayan1kl1 malzemelerin kullan1lmas1, onu çeşitli etkenlere karş1 daha
dirençli ve uzun ömürlü hale getirmektedir. Bu ise, bozulma ve eskimeden
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dolay1 malzeme yenileme gereksinimini geciktirecegi veya ortadan kald1racag1
için o yap1ya kaynak etkinligi saglamaktad1r. Uzun süre kullan1lacag1 ve
at1k haline gelişi uzun bir zaman alacag1 için kirlilikleri de azaltmaktad1r.
Dayan1kl1 bir yap1 ayn1 zamanda kullan1m süresince daha az bak1m onar1m
gerektirmekte, bu şekilde malzeme ve işçilikten tasarruf edilmektedir [10].

16. Geri kazan1lm1ş yap1 malzemelerinin ve bileşenlerinin yeniden
kullan1lmas1
Yap1m1n ömrünü tamamlamas1 veya işlev deg ştirmesi s1ras1nda
kullan1m ömrünü tamamlam1ş yap1 malzemeleri ve elemanlar1m1n fazla zarar
vermeden kullan1ld1klar1 yerden sökülüp çok az bir işlem uygulayarak tekrar başka
bir yap1da kullan1lmas1yla dogal kaynaklar korunmuş ve arazi doldurma
üzerindeki bask1lar azalt1lm1ş olur. Bu amaçla
yap1larda
kolayl1kla
sökülebilen ve yeniden kullan1labilen malzemelerin seçilmesi o yap1ya ekolojik bir
özellik kazand1rmaktad1r.

17. Su etkin tasar1m
Aşag1da verilen yöntemlerin uygulanmas1yla, özellikle baz1 bölgelerde
öncelikli sorunlardan olan su tüketimi azalmakta ve yap1 daha ekolojik hale
gelmektedir. -Yap1 içinde düşük tüketimli tesisat ve araçlar1n kullan1m1: Suyu az
kullanan musluk ve duş başl1klar1 veya susuz tuvalet gibi araçlarla ve iyi
tasarlanm1ş tesisatla su tüketimini % 30 kadar azaltmak mümkün olmaktad1r. Bu tür
uygulamalar, at1k su üretimini de azaltarak alt yap1 yükünü, boru ve pompa maliyetini
de düşürmektedir [13]. Yagmur sular1m1n toplanarak kullan1lmas1: Yagmur suyu
toplama sisteminin kurulmas1yla, ek bir su kaynag1 elde edilmiş olmaktad1r. Bu
şekilde toplanan sular içme suyu, sulama veya çeşitli amaçlar için kullanma suyu
olarak degerlendirilebilir. Bu yöntemin çevresel ve ekonomik yararlar1 d1ş1nda,
yerleşme bölgelerinde yogun yag1ş oldugunda, sel taşk1nlar1m1n ve alt yap1
yüklerinin azalmas1na da katk1lar1 olmaktad1r. At1k sular1n dönüştürülerek yeniden
kullan1lmas1: Gri ve siyah su diye adland1 1lan kullan1m sonras1 at1k sular1n
toplanarak dönüştürülmesi, iyileştirilmesi ve çeşitli amaçlarla yeniden kullan1m1
da hem su tüketimini, hem de alt yap1 yükünü azaltan bir yöntem olmaktad1r [14]. Su
etkin peyzaj tasar1m1: Suyu verimli kullanan bir çevre düzeni yap1m1n su etkinligini
önemli şekilde etkilemektedir. Çünkü baz1 konut alanlar1ndaki bitkilerin bak1m1
için kullan1lan su miktar1, yap1da kullan1lan toplam suyun yaklaş1k % 50’ni
kapsamaktad1r [15]. Az su ve bak1m isteyen bitkilerle düzenlenen bir çevre tasar1m1
ve verimli bir sulama sistemiyle su tüketimi etkili bir şekilde azalt1labilmektedir.
Çevre düzeninde kullan1lacak kaplama malzemelerinin, yagmur sular1m1n yer alt1
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suyuna ak1ş1m1 engellemeyecek
şekilde
geçirimli
malzemelerden seçilmesi,
suyun dogal dolaş1m1m1 engellemeyerek su seviyelerinin korunmas1na katk1da
bulunmaktad1r.

18. Doğal konturlar1n korunmas1
Baz1 yap1 malzemelerinin hammaddesinin dogadan elde edilişi ve yap1m1n
araziye yerleştirilmesi s1ras1nda dogal konturlar bozulmakta ve yaşam alanlar1 yok
olmaktad1r. Bu nedenle hammaddenin çevresel degerlere zarar vermeyen yöntemlerle
elde edilmesi önemli olmaktad1r. Bina tasarlan1rken de arsan1n yüzey şekli
dikkate al1narak, farkl1 topografik özellikteki arsalar için farkl1
mekân
organizasyonlar1 düzenlenmesi, yap1 arazi koşullar1na uyumlu biçimde zemine
yerleştirilmesi, yap1m aşamas1nda en az düzeyde kaz1 yap1lmas1, dogal
konturlar1n korunmas1m1 saglamaktad1r. Tar1ma elverişli olan verimli topraklarda
ve biyolojik çeşitliligin oldugu yerler ile ormanl1k bölgelerde konut yerleşiminden
kaç1m1lmas1, yap1m1n inşa edilecegi alan1n azalt1lmas1, otomobillerin ve park
alanlar1m1n azalt1lmas1, topraga verilen zarar1n en az seviyede tutulmas1, yürüme
yolunda sürekli bir yol yerine sadece bas1lacak yerlerin yap1lmas1 arazinin
korunmas1 için uygun yöntemler olmaktad1r [16].

19. Flora ve faunan1n korunmas1
Yap1 çevresinde yer alan dogal peyzaj, o alan1n sahip oldugu egime, yöne,
hâkim rüzgâra ve bölgenin iklimine bagl1 olarak oluşmuştur. Bunlara müdahale
edildiginde dogal denge bozulma sürecine girer. Bu durum zamanla toprak kayb1na,
iklimsel bozulmalara ve bitki ve hayvan türlerinin kayb1na neden olabilir. Bu
sebeple tasar1m bölgesindeki mevcut bitki örtüsünü mümkün oldugunca korumak
ve bunlardan yap1 içi iklimlendirmede yararlanmak çevresel bir uygulama
olmaktad1r. Küme veya bitişik nizam şeklinde tasarlanan yap1lar tek yap1lara göre
aç1k alanlar1 ve yaban hayat1m1 daha fazla korumaktad1r. Çünkü bu tür tasar1mlarla
yollar ve servis alanlar1 k1salmakta ve yap1 daha az alana oturmaktad1r. Özellikle
sulak alanlar gibi hassas bölgelerde bu tür tasar1mlar tercih edilmelidir [17].

20. Yap1 içi konfor koşullar1m1n sağlanmas1
Kullan1c1lar1n fiziksel-zihinsel sagl1klar1m1n ve performanslar1m1n
istenilen düzeyde olabilmesi için, yaşamlar1m1n büyük bölümünü geçirdikleri
yap1larda yeterli konfor koşullar1m1n saglanmas1 gerekir. Uygun konfor
koşullar1m1n saglanmad1g1 durumlarda yap1 kullan1c1lar1nda çeşitli sagl1k
sorunlar1 ortaya ç1kmaktad1r. Ekolojik yap1lar da yap1 içinde insan sagl1g1 için
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uygun ortama ve konfor koşullar1na sahip yap1lard1r. Yap1 içinde gerçekleşmesi
gereken konfor koşullar1 1s1sal, görsel ve işitsel konfor koşullar1 ile iç hava
kalitesidir.

21. Ekolojik Yap1 Örnekleri
Yukar1daki bölümlerde özetlenen ekolojik yap1laşma kriterleri çok
fazlad1r ve bunlar1n hepsinin / çogunun birlikte bir yap1da uygulanmas1 mümkün
degildir. Bu nedenle yap1m1n gerçekleşecegi bölgeyle ilgili öncelikler belirlenerek
uygun ekolojik tasar1m kararlar1 al1nmal1d1r. Bu bölümde ülkemizde bulunan
ekolojik özelliklere sahip iki yap1 örnegi sunulmaktad1r.

22. Meydan Al1şveriş Merkezi
15 Agustos 2007 tarihinde istanbul’un Anadolu yakas1nda, Ümraniye’de
hizmete aç1lan ve baz1 ekolojik özelliklere sahip “Meydan Al1şveriş Merkezi”’nin
mimari tasar1m1 merkezi Londra’da bulunan Foreign Office Architects’ (FOA)
taraf1ndan, inşaas1 ise merkezi Almanya’da bulunan “Metro Group Asset
Management” taraf1ndan yap1lm1şt1r. Bu yap1,
içerisinde al1şveriş
ve
eglencenin birlikte yap1labilecegi bir merkez niteligine olup, sinema salonlar1, yeşil
alanlar1 ve sosyal aktivitelere uygun hacimleri bulunmaktad1r (Şekil 1) [18].

Şekil 1. Meydan al1şveriş merkezinin genel görünümü [19].
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Al1şveriş merkezi, çevresindeki yogun yap1laşma aras1nda yeşil bir alan
görünümü veren bir çat1ya sahiptir. Bu çat1 üzerinde yer alan rampa ve
merdivenlerden oluşan yaya yollar1 ile de belli yerlerde meydana ak1c1 bir geçiş
saglanmaktad1r (Şekil 2).

Şekil 2. Çat1 ile baglant1y1 saglayan yaya yollar1 [20].

Yap1m1n sahip oldugu ekolojik özellikler şunlard1r;
Enerji Korunumu: Meydan Al1şveriş Merkezi’nin en önemli ekolojik
özelligi, jeotermal enerjiyi yani fosil kaynaklar yerine yenilenebilir bir enerji
kaynag1m1 kullanan bir 1s1tma/sogutma sistemine sahip olmas1d1r. Bu şekilde
tükenebilir
enerji kaynaklar1na olan gereksinimi azalmaktad1r. Jeotermal
sistemler 1s1nma veya elektrik elde etmek için yeryüzünün s1cakl1g1m1 kullan1r.
Yerin 1s1s1m1n yüzeye ulaşmas1 için, toprak zeminde 228 adet yer sondaj1
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yap1lm1şt1r. 70 metreden 150 metreye kadar derinlikteki sondajlarda 1s1 deg
ştirici görevi gören U borular kullan1lm1şt1r. Toplam 19 kilometre uzunlugundaki
bu borular, 1s1 iletimi için kullan1lm1şt1r. Böyle bir 1s1tma- sogutma sistemi
kullan1lmakla ayn1 zamanda enerji verimliligi, maliyet ekonomisi, bag1ms1z
1s1tma-sogutma imkân1 ve konfor aç1s1ndan da yararlar saglanmaktad1r. Burada
uygulanan yeşil çat1 uygulamas1, ayn1 zamanda üzerine düşen güneş 1ş1g1m1n
1s1tmas1m1 önleyerek yap1m1n sogutma enerji yükünü azaltmaktad1r.
Meydan
Al1şveriş
Merkezinde,
gereksinim
duyulan
enerjinin
üçte ikisi bedel ödenerek, üçte biri ise bedelsiz olarak termal enerji verimli şekilde
degerlendirilerek karş1lanmaktad1r. Sistem klasik 1s1tma-sogutma sistemleri ile
aras1ndaki ilk yat1 1m maliyet fark1m1, verimli çal1şmas1 sayesinde, 3 - 6 y1l içinde
amorti edebilmektedir. Ayd1nlatmada, mekânlar1n ortadaki meydana bakmas1
nedeniyle gün 1ş1g1ndan
yararlan1lmakta
ve yapay ayd1nlatmaya olan
gereksinim azalmaktad1r. Bu durum ise enerji etkinli saglayan önemli bir özelliktir.

At1klar1 azaltmas1: Yap1da kullan1lan jeotermal sistemi, y1lda 1,3 milyon
kilowatt saat primer enerji tasarruf etmekte ve bu yolla y1lda yaklaş1k 350 tonluk
karbondioksitin dogaya verilmesini önlenmektedir [18, 19]. Meydan Al1şveriş
Merkezinin bir diger önemli ekolojik özelligi, burada oluşan at1klar1n geri
dönüştürmeleridir (recycling). Bu şekilde dogaya b1rak1lan kat1 ve gaz at1klar
azald1g1 için yap1 ekolojik özellik kazanmaktad1r.

23. RMI-Türkiye
Araşt1rma Merkezi)

(Dr. Robert Murjahn Enstitüsü Bilimsel

RMI-Türkiye binas1 23 Kas1m 2007 tarihinde Gebze Organize Sanayi
Bölgesinde, Türkiye kaplama-sSs yalstsm sistemlerinin performanss ve
dayansklsls{jsyla ilgili araşt1rma, geliştirme ve test faaliyetlerinin yürütülecegi bir
merkez olarak aç1lm1şt1r. Proje tasar1m1 ve yönetimi “Efekta Mimarl1k”
taraf1ndan yap1lan bina, Avrupa Komisyonu, Ortak Ara§tsrma Merkezi (JRC),
Yenilenebilir Enerji Bölümü taraf1ndan Türkiye’de Ye§il Bina statüsü verilen ilk
binad1r [21, 22].
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Şekil 3. RMI Türkiye binas1 [23].

Bu yap1m1n en önemli ekolojik özelligi enerji korunumu saglamas1d1r. Bu
şekilde ayn1 zamanda enerji kullan1m1 nedeniyle atmosfere b1rak1lan kirleticiler de
önlenmektedir. Bu yap1ya enerji korunumu saglayan yöntemler şunlard1r [21, 22];
Is1 yal1t1m1 yap1lmas1: Yap1m1n 1s1tma ve sogutma enerji gereksinimini
azaltmak amac1yla, d1ş duvarlarda 1s1 kay1plar1m1 önlemek için etkili bir 1s1
yal1t1m1 (8 cm kal1nl1g1nda karbon takviyeli 1s1 yal1t1m levhalar1 ile)
uygulanm1şt1r

Yenilenebilir enerji kaynağ1 kullan1m1: Yap1ya yerleştirilen toprak
kaynakl1 1s1 pompas1, yap1m1n 1s1tma ve sogutma enerji ihtiyac1m1 karş1lamak için
kullan1lm1şt1r. Söz konusu dikey kapal1 sistem, toprakta aç1lm1ş her biri 100 metre
derine inen 22 adet dar sondaj kuyusundan oluşmakta ve aç1lan bu kuyular içerisinden
toplam 15 km uzunlugunda yüksek yogunluklu polietilen boru geçirilerek 1s1 iletim
devreleri oluşturulmaktad1r. Bu devreler içerisinden geçirilen su, binan1n
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içersine yerleştirilmiş bulunan 27 adet toprak kaynakl1 1s1 pompas1na
gönderilirken, pompalar vas1tas1 ile istenilen 1s1tma ve sogutma işlemi
gerçekleştirilmektedir. Bu sistem ile RMI – Türkiye binas1 y1lda yaklaş1k 40 ton
CO2 ‘in atmosfere verilmesini önlemektedir.

Doğal ayd1nlatmadan faydalan1lmas1: 190 m2 alana sahip, yani yap1m1n
taban alan1m1n dörtte biri büyüklükte bir alandan aç1lan 2 adet çat1 penceresi
(skylight) sayesinde, 2 holün ayd1nlatma enerjisinin çogunlugu karş1lanmaktad1r
(Şekil 4). Bu aç1kl1klarda özel olarak geliştirilmiş hücreli tip polikarbonat malzemeler
kullan1larak, güneşin k1z1lötesi radyasyonundan kaynaklanan 1s1tma etkisi
en alt seviyelere düşürülmektedir.

Gün 1ş1ğ1 ayd1nlatmas1: Yap1, içerisinde doğal gün 1ş1ğ1n1n zay1f
olduğu mekânlarda (ofis ve merdiven boşluğu) gün 1ş1ğ1ndan daha fazla
faydalan1labilmesi amac1na yönelik olarak özel bir sistem uygulamas1na gidilmiş
ve doğal gün 1ş1ğ1 yap1m1n teras1ndan özel bir reflektör vas1tas1 ile toplanarak
yans1t1c1 ve taş1y1c1 bir tüpe verilerek, bu tüp vas1tas1 ile gün 1ş1ğ1 istenilen noktaya
iletilmiştir. iletim noktalar1nda tüp agz1na tak1lan özel bir difüzör vas1tas1 ile
gün 1ş1ğ1n1n mekâna yay1lmas1 sağlanmaktad1r. Böylelikle gün1ş1ğ1 alamayan
mekânlar1n hem doğal enerji kaynağ1 kullan1larak ayd1nlat1lmas1 sağlanm1ş,
hem de enerji tasarrufunda bulunulmuştur.

Şekil 4. Çat1 penceresinin içten görünümü [24]
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Doğal Havaland1rma: Yap1m1n doğal hava girişi, havadan- havaya
1s1
değşimi
(air-to-air)
sayesinde gerçekleşmektedir. Bu ünite, yap1dan ç1kan
kirli hava ile yap1ya girişi sağlanan taze hava aras1nda enerji transferi sağlayarak,
1s1tma ve soğutma enerji giderlerini azaltmaktad1r.

24. Sonuç
Çevre sorunlar1m1n olumsuz sonuçlar1 günümüzde gittikçe daha fazla
hissedilmekte, yap1lar da çeşitli aşamalarda bu duruma katk1da bulunmaktad1r. Bu
sorunu azaltacak yaklaş1mlar, mimari tasar1mlar1 sürdürülebilir, çevre dostu
ekolojik yap1lara dogru yönlendirmektedir. Bu nedenle çevre bilinci gelişmiş
ülkelerde çevresel etkisi az olan yap1 tasar1mlar1na öncelik verilmektedir. Ekolojik
tasar1m yöntemlerinin uyguland1g1 çevre dostu tasar1mlar ilk uygulama
aşamas1nda az veya hiç ek maliyet getirmemektedir. Buna karş1l1k daha
sonraki
yaşam döngüsü boyunca birçok çevresel ve ekonomik kazançlar
saglanmaktad1r. Günümüzde böyle bir konutun yap1m1 maliyeti, geleneksel binan1n
en fazla % 10’u oran1nda daha fazlad1r. Bu konuda yeterli gelişmelerin olmas1
için tasar1mc1lardan kullan1c1lara kadar yap1sal faaliyetlerle ilgili her kesimin
bilinçlenmesi, ayn1 zamanda çeşitli teşviklerin ve düzenlemelerin olmas1
gerekmektedir. Konuya sadece fayda/maliyet aç1s1ndan degil, çevre merkezli bir
bak1ş aç1s1yla da bakmak gerekir. Sürdürülebilir bir yaşam için devlet politikalar1
geliştirilmeli, bilinçlenme için çevre dostu yaklaş1mlar
ilkögretimden
itibaren
egitim
sürecine girmelidir. Ekolojik yap1laşma çeşitli kolayl1klar saglanarak
(Yenilenebilir enerji kaynaklar1m1n üretilmesinde kullan1lan ekipmanlar1n
vergilerinin indirilmesi, ekolojik özelliklere sahip yap1lardan daha düşük ruhsat, emlak
ve çöp vergisi al1nmas1, ekolojik yap1 malzemesi üreticilerine teşvikler saglanmas1
gibi) desteklenmelidir. Bu dogrultuda ekolojik yap1laşma konusunda belli seviyeye
gelmiş ülkelerdeki standart, yasa, yönetmelik uygulamalar1 incelenmelidir.

25

YEŞIL MIMARLIKTA TEKNOLOJI VE MALZEME SEÇIMI
hadi HEDAYATİ
25. Kaynaklar
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Roodman, D. M. and Lenssen N., Building Revolution: How Ecology and Health Concerns Are
Transforming Construction, Worldwatch Enstitüsü, Worldwatch Paper 124 A,1995. [erişim:
23.9.2014]
Nikolic V., Bau und energie, Bauliche Maßnahmen zur verstärkten Sonnenenergienutzung im
Wohnungsbau, Herausgeber: Der Bundesminister für Forschung und Technologie, Verlag TÜV.
Rheinland, Köln, Deutschland, 1983. [erişim: 18.9.2014]
Lechner, N., Heating, Cooling, Lighting Design Methods for Architects, John Wiley & Sons,
Canada, 1991. [erişim: 10.10.2014]
Göksal, T., ve Özbalta, N., Enerji Korunumunda Düşük Enerjili Bina Tasar1mlar1, Mühendis ve
Makina Dergisi, Say1: 506, Ankara, 2002. [erişim: 23.9.2014]
Y1lmaz, Z., Ak1ll1 Binalar ve Yenilenebilir Enerji, Tasar1m Dergisi, 157. Say1, Sayfa:
100-104, istanbul,2005. [erişim: 23.9.2014]
Yeşilkaya, C., Dogal Klimal1 Evler, Bilim Teknik Dergisi, Temmuz 2005 Say1s1,
Sayfa: 74, Ankara, 2005. [erişim: 10.10.2014]
Olgyay, V. Design with Climate Princeton university press, Princeton, new jersey, 1969.
[erişim: 18.9.2014]
Esin, T., Yap1larda Etkin Enerji Kullan1m1 – Sürdürülebilir Yap1laşma için Öneriler,
Teknolojiler Sempozyumu, Bildiri Kitab1, Sayfa: 393-404, 2001. [erişim: 23.9.2014]
SBS, Landscaping For Energy Saving, Sustainable Building Sourcebook Web Version,
available at 2008. [erişim: 23.9.2014]
Esin, T., Sürdürülebilir Yap1laşma için Uygun Malzeme Seçimi, Yap1 Dergisi, Say1: 291,
Sayfa: 83 – 86, istanbul, 2006. [erişim: 18.9.2014]
Yalç1nkaya, A., Yap1 Malzemesi ve Çevre Etkileşimi, iTÜ, FBE, YL Tezi, Dan1şman: Doç. Dr.
Mustafa Karagüler, istanbul, 1995. [erişim: 23.9.2014]
Gao, W., Ariyama, T., Ojiyama, T., Meier, A., Energy Impacts of Recycling Disassembly
Material in Residential Building, Energy and Building,33, pp. 553- 562, 2001. [erişim:
23.9.2014]
Scott D. J., The economic case for High performance buildings, Corparate Environmental
Strategy 7, 350- 361, 2000. [erişim: 18.9.2014]
Sustainable
Building
Sourcebook
Graywater.
www.greenbuilder.com/sourcebook/greywater.html
http://sustainable.state.fl.us/fdi/edesign/news/9607[erişim: 10.10.2014]
Karaosman, S. K., Geleneksel Yerleşmelere Yönelik Bir Ekolojik Degerlendirme Model Önerisi
iznik Gölü Çevresi Köy Evleri, M.S.G.S.Ü. F.B.E. Mimarl1k Anabilim Dal1, Doktora
Tezi, Dan1şman: Prof. Dr. Fehmi K1z1l, istanbul, 2004. [erişim: 23.9.2014]
http://www.nesea.org/publications/NESun/checklist[erişim: 23.9.2014]
http://www.arkitera.com/haber_20759_m1-meydan-[erişim: 18.9.2014]
http://www.yapi.com.tr/HaberDosyalari/Detay_meydan[erişim: 10.10.2014]
http://www.wowturkey.com/[erişim: 15.10.2014]
http://gencmimar.org/KentinTozu/Makale[erişim: 23.9.2014]
http://www.betek.com.tr/assets/images/rmibulten[erişim: 18.9.2014]
ttp://www.yapimagazin.com/images/resimler/1440.jpg[erişim: 10.10.2014]
http://www.med- enec.com/docs/ANNEX_pictures_100707.pdf[erişim: 23.9.2014]

26

