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ÖNSÖZ
“En sürdürülebilir yol, bir şeyler YAPMAMAKTIR.
İkinci en sürdürülebilir yol ise, çözülmemiş bir sorunu çözmek amacıyla
Çok FAYDALI bir şey yapmaktır.”
Thomas Sigsgaard

Günümüzün ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kaynaklarında yaşanan
sorunların faydalı çözümleri sürdürülebilir tasarım anahtar kelimesinde gizlidir. Bu
düşünceden hareketle, sürdürülebilir tasarım alanında çalışmalar yapmış
araştırmacıların değerli bilgi birikimleri ile katkı sağladıkları bu kitap oluşturulmuştur.
Sürdürülebilir tasarım, temel üç kategoride değerlendirilebilir. Bunlardan ilki ve
en eski uygulamalardan sayılabilecek olanı, doğadan esinlenme veya doğa ile birlikte
tasarlamadır. Doğanın devinimsel yapısından esinlenen kinetik cephe uygulamalarının
değerlendirildiği ilk bölüm çalışması dünyada bu sistemi kullanan ünlü yapıları
incelerken, yedinci bölüm çalışmasında iyileştiren mimarlık uygulamalarını biyofili
kavramı ile ele almaktadır. Beşinci bölümde ise iç mekanda kullanılan doğal ve
sürdürülebilir malzemeler ile mobilya tasarımlarından örnekler değerlendirilmektedir.
Dünya çapında kabul görmüş kılavuz uygulama ve düzenlemeler yardımıyla
planlamanın ve sürecin yönetilmesi ise ikinci kategori olarak değerlendirilebilir. Yeşil
Bina Sertifikaları olarak da bilinen ve sürece rehberlik eden bu uygulamaların
uluslararası anlamada en çok bilineni ise hiç şüphesiz LEED (Leadership in
Environmental and Ecologic Design) sertifikasıdır. İkinci bölüm araştırmacıları, LEED
sertifikasyon sistemini incelyerek Türkiye’nin gelişmiş merkezlerinden Konya’da
bulunan LEED sertifikalı binaları değerlendirmişlerdir. Dördüncü bölümde ise
araştırmacılar tarafından bölgesel bazda çalışmalara örnek olarak Hong Kong Yeşil
Bina Sertifikasyon Sistemi olan BEAM Plus ve sertifikalı örnek binalar incelenmiştir.
Son olarak ise yüzlerce yıllık deneyim ve bilginin değerlendirilerek mevcudun
iyileştirilmesi/korunması yoluyla sürdürülebilir tasarım idealine ulaşılmasıdır.
Binaların ve kullanılabilir yapı stoğunun değerlendirilmesi ile Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları olarak bilinen 2030 hedeflerinin ilişkisini ve sürdürülebilir tasarımın yeniden
kullanıma yönlenmesini değerlendiren altıncı bölüm çalışmasının yanı sıra
Afyonkarahisar’da binlerce yıllık yapı tekniği ve tasarım birikimi ile oluşturulan
geleneksel konutların sürdürülebilir tasarım bağlamında analizi üçüncü bölüm
çalışmasında sunulmuştur.
Sonuç olarak hem ulusalararası hem de yerel ölçekte çalışmalarla, sürdürülebilir
tasarımın tüm boyutlarıyla değerlendirildiği bu kitap, bilimsel açıdan alanda önemli bir
boşluğu dolduracaktır.
Editör
Dr. Öğr. Üyesi Meryem GEÇİMLİ
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GİRİŞ
Sanayi devrimi sonrası makineleşme ve teknolojinin gelişmesi ile
kinetizm mimarlık ve sanata dahil edilmeye başlanmıştır. Tasarıma entegre
edilen ‘hareket’ makineler tarafından mekanik olarak veya güneş, su, rüzgâr
gibi doğal çevre ile kinetik kuvvetlerin etkisinden yararlanılarak
oluşturulmaktadır.
Teknolojik yenilikler sonucu binaların geleneksel hareketleri yeniden
tanımlama hedefi ile ilerlenmiş, yapıların fiziksel dönüşümünü araştıran çağdaş
bir mimari yaklaşım olarak kinetik mimarlık kavramı ortaya çıkmıştır.
Mimarlıkta ‘kinetiklik, dinamiklik’ kavramlarının ilkel dönemlerden itibaren
var olduğu (kapı, pencere vb. temel ögeler) fakat günümüzde bu kinetizm,
geleneksel tasarımlarda kullanılan durağan elemanların teknoloji ile belirli
amaçlar doğrultusunda devingenleşen yapı bileşenlerine dönüşmesini
sağlamaktadır. Örneğin duvarlar, çatılar ve özellikle cephe sistemlerinin
sürdürülebilirlik bağlamında durağan halden hareketli sistemlere dönüşmesi,
rüzgâr, güneş ışığına duyarlı hale getirilmesi, yapının ısıtma-soğutma gibi
önemli enerji tasarruflarını artırmasına yol açmaktadır.
Yapılarda yenilenebilir kaynaklardan yararlanarak ve güneş enerjisini
etkin kullanarak, yenilikçi ve kendi enerjisini kendi üretebilen sistemler
geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam edilmektedir. Güneşin yeryüzündeki her
nokta için tarih ve saate göre yönelimi değişmektedir. Bu çerçevede devingen
güneş durumlarına göre binalarda enerji etkinliğinin artırılması, enerjinin en iyi
şekilde yönetilmesi gibi arayışlar bina kabuğunun şekillenmesinde temel ilke
olmuştur.
Gelişen malzeme, bilgisayar teknolojisi ve sensör sistemleri ile
kendiliğinden girdiler elde edip, analiz ve hesaplarla çıktı sağlayan hareket
mekanizmaları ile değişken, mobil, esnek ve şartlara uyum sağlayabilen
formların ortaya çıkması sağlanmaktadır. Böylece cephe bileşenleri görülebilir
fiziksel davranışlarla (dönme, kayma, katlanma, şişme, sönme, uzama, kısalma
vb.) değişen iklim koşullarına adapte olmaktadır.
Bu bağlamda çalışmada ‘Enerji etkin bina tasarımında kinetik cephe
sisteminin rolü nedir? sorusu, cephe panel geometrisi, panellerin hareket yönü
ve enerji verimliliği sağladığı katkılara dair ilkeler üzerinden ele alınarak
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç ve araştırma problemi doğrultusunda ilk
olarak kinetik mimarlık yaklaşımının literatür araştırmalarına yer verilmiş,
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daha sonra enerji etkin binalarda cephe sistemlerinin rolü araştırılmıştır ve
mevcut kinetik- enerji etkin yapı örnekleri ‘panel geometrisi, hareket yönü ve
enerji verimliliği’ parametreleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Nitel
araştırma yöntemi kullanılan araştırmada analizleri yapılan örnek projelerin
karşılaştırma tabloları hazırlanarak değerlendirme yapılmıştır.

1. KİNETİK MİMARLIK YAKLAŞIMI
Kinetik kavramı ‘hareket ile üretilen’ olarak açıklanmaktadır (Oxford
Learner's Dictionaries, 2021). Kinetik mimarlık ise binaların şekillerini,
mekanizmalarını değiştirmeyi amaçlayan, iç mekânda kullanıcıların
ihtiyaçlarını karşılayacak ve dış koşullara uyum sağlayacak şekilde
tasarlanmasına dayanmaktadır. Yirminci yüzyılın başlarından beri sanatçılar ve
mimarlar dünyada makine ve teknolojinin önemini yansıtmak ve doğasını
keşfetmek amacıyla hareketi tasarıma dahil etmiştir (El Razaz, 2010).
Böylelikle tasarıma dahil edilen hareket ya motorlar tarafından mekanik olarak
ya da insanların, havanın, suyun ve diğer kinetik kuvvetlerin etkilerinden
yararlanılarak oluşturulmuştur.
Mollaert (1999) ilkel, geleneksel çadırların tarihi çağlarda kinetik
mimarinin en eski örnekleri olduğunu, Ramzy ve Fayed (2011) ise kinetiklik
kavramının mimaride her zaman mevcut olduğunu savunmuştur. Fakat son
yıllarda sayısal ve dijital tasarım süreçlerinin ortaya çıkmasıyla geleneksel
tasarım bileşenlerinin tersine kinetik mimarinin pratikte uygulanabilirliği
artmıştır (Megahed, 2016). Böylelikle güncel teknolojilerin kullanımları ile
yapı elemanlarının kullanım şekli değişmiştir.
Literatürde kinetik mimari, kavramları, sistemleri ve bileşenlerine dair
birçok yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlar bağlamında; kinetik mimarlık ‘hareketli
mimarlık’ olarak tanımlanmaktadır ve uyarlanabilir esnek bir tasarım
yaklaşımıdır (Zuk & Clark, 1970). Mimarlıkta kinetizm çevreye ve
kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan yenilikçi tasarımlara
duyulan ihtiyaç ile ortaya çıkmıştır (Megahed, 2016) . Mimari tasarımda kinetik
yaklaşımlar, kullanıcıların taleplerini maksimum karşılarken, çevre verilerine
de adaptasyon sağlamaktadır. Bu kapsamda yapı veya yapı bileşenlerinin
hareketleri ile fiziksel çevre denetimi, fonksiyonel esneklik, enerji verimliliği
ve görsel dönüşüm, esneklik gibi ilkeler hedeflenmektedir (Sarıcıoğlu &
Ayçam, 2018). Kinetik mimari, teknolojik yenilikler ile binaların geleneksel
hareketlerini yeniden tanımlama hedefiyle ilerleyen ve binanın fiziksel
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dönüşümünü araştıran çağdaş bir mimari tasarım konseptidir. Bu yaklaşım için
mekanik, elektrik ve robotik kavramları esastır. Yeni teknolojilerin
kullanılması ile geleneksel yapılarda durağan olarak kullanılan elemanlar,
devingenleşmiş (Ramzy & Fayed, 2011); hareketli duvarlar, çatılar ve özellikle
de cephe sistemleri geliştirilmiştir. Güneşin durmadan hareket etmesi
dolayısıyla güneş ve yapı arasındaki ilişkinin maksimum verim sağlayabilmesi
için şekil değiştirebilen, devingen yapılar, mekanlar ve yapı elemanlarına
ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca devingen güneşe hareketli yapı elemanları ile
karşılık vermek sabit sistemlere göre daha etkindir. Böylelikle mimarlıkta
kinetik sistemlerin temel ilkesi ‘hareket çıktısının sağlanmasına’ dayanarak
güneşe bağlı kinetik sistemler ‘hareketli yapılar, mekanlar ve kabuk’ olarak ele
alınmaktadır (Bostancı, 2006). Johnson vd. (2019)’a göre kinetik yapılar, insan
yardımı olmaksızın çevresel etkilere doğal olarak yanıt vermektedir ve bu
sebeple enerji tüketimini azaltmaktadır.

2. ENERJİ ETKİN BİNALARDA CEPHE
ELEMANLARININ ROLÜ
Çevre ve enerji krizinin şiddetle artması, insanların sürdürülebilir ve
konforlu yaşam tarzlarına yönelik artan taleplerle birlikte binaların enerji
verimliliği önem arz etmekte (Wang, Lu, Chen, Li, & Lin, 2021) ve mimarlık
bağlamında oldukça etkin kullanılmaya başlamıştır.
Enerji etkin yapı tasarımı, mimari tasarım sürecinde rüzgâr, yönelim,
iklim gibi değişen fiziki çevre verilerinden yararlanılmasıyla, enerjiyi verimli,
etkin kullanmaya yönelik tasarım olarak tanımlanmaktadır (Dikmen, 2011).
21.yy’da oluşan çevresel problemlerin sonucunda enerji etkin bina tasarımı
ihtiyacı artmıştır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeni teknolojiler ile enerji
performansını gösterebilecek, gelişmiş çözümler üretebilen araçlar
geliştirilmeye başlanmıştır (Eren & Erturan, 2013). Cepheler, yapının dış
mekân ile iletişimde bulunduğu ilk yüzey olması sebebiyle enerji tüketimini en
çok etkileyen bileşenlerdir. Abediniangerabi vd. (2020)’ye göre cephe
sistemlerinin bina enerji kullanımları üzerindeki etkisi son yılların önemli
araştırma konularındandır.
Mükemmel yapı tasarımı için binaların enerji tüketiminde önemli bir
azalma sağlayan, doğal sistemlerin faydalarından yararlanılmalıdır. Konuma
uygun pasif ve aktif teknolojileri kullanan bina tasarımı, sektörün enerji talebini
karşılayabilir, enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde
azaltabilir (Ochedi & Taki, 2022). Bu bağlamda ısıtma, soğutma, doğal

8

aydınlatma, havalandırma vb. aktif ve pasif sistemlerden yararlanılarak
(Dikmen, 2011), enerji korunumunu sağlamaya ve yapının performansını
artırmasına yönelik mimari tasarımlar yapılmalıdır.
Bina kabuğu, fiziksel çevre koşullarından en çok etkilenen yapı
bileşenidir. Binanın kimliği ve estetik değerini yansıtmada önemli rolü olan
cephe sistemleri aynı zamanda sürdürülebilir ve konforlu yaşam alanı
oluşumuna da katkı sağlamaktadır (Türkmenoğlu Bayraktar & Şener, 2021).
Yapı kabuğu, doğrudan dış ortam ile iletişimi sağlayan bileşen olması sebebiyle
ısıtma, havalandırma, aydınlatma, nem kontrolü, rüzgâr kontrolü vb. bir çok
fonksiyon için konfor alanı oluşumunda enerji tüketiminin azaltılmasında
önemli rol oynamaktadır (Gündoğdu & Arslan, 2020). Sözer (2010)’a göre
doğru bina kabuğu tasarımı, enerji verimliliğini önemli ölçüde artırabilir, ısıtma
ve soğutma hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olabilmektedir.
Binada önemli büyüklükte alana sahip olan kabuk, yenilenebilir enerji
kaynakları (rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi vb.) ile direkt temas halindedir ve
teknolojinin olanakları sayesinde enerjinin etkin kullanımı sağlanabilmektedir
(Gündoğdu & Arslan, 2020). Yapının tasarım aşamasında alınan kararlar ile
başlayan enerji verimli cephe tasarımı, sistem seçimi de dahil olmak üzere bina
sistemi, yapı ve cephe malzeme seçimi gibi faktörleri doğrudan etkilemektedir.
Her doğru karar uzun vadede ısıtma-soğutma için enerji tüketimini
azaltmaktadır (Eren & Erturan, 2013). Bu nedenle yapı, cephe ve çevresi
arasındaki etkileşimi tasarım aşamasında sağlamak oldukça önemlidir. Wang
vd. (2021)’e göre erken tasarım aşamasında alınan kararlar, yalnızca binaların
estetik ve programatik kaygıları üzerinde yüksek bir etkiye sahip olmakla
kalmayıp, aynı zamanda bina enerji verimliliği için de oldukça önem
taşıdığından yapı performans konularının da başlangıç noktasında
değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır.
Teknolojinin an be an geliştiği günümüz şartlarında enerji etkin
çözümlerden faydalanılması bağlamında, cephe sistemlerinin dış etkenlere
bağlı olarak değişmesini sağlayan kinetik cephe sistemlerinin optimum enerji
etkin çözümler sağlayacağı hipotezi ile bu çalışma bağlamında kinetik cephe
sistemleri ele alınmıştır.

9

3. KİNETİK CEPHE SİSTEMLERİNİN ENERJİ
ETKİNLİĞİ
Mimarlıkta, bina tasarımında yenilenebilir kaynaklardan yararlanmak
amacıyla özellikle güneş enerjisini etkin kullanılması yönünde araştırmalar
yapılmaktadır. Bu bağlamda yenilikçi, kendi enerjisini üreten, enerji etkin
yaklaşımlar ön plana çıkmıştır (Güncü & Kurnuç, 2013). Eren ve Erturan
(2013)’e göre binalarda enerji tüketimi ve ısıl konforun sağlanması için
cepheler çok önemlidir.
Wiggington ve Harris’e (2002) göre bina cephesinin farklı fonksiyonları
vardır. Enerji etkinliği anlamında ise cephe sistemleri, enerjinin dış ortamdan
içe aynı zamanda tam tersine geçişini etkilemektedir. Bu bağlamda enerji etkin
cepheler; gün ışığının iyileştirilmesi ve maksimumda kullanılması, panjur vb.
elemanlarla ile güneşten koruma, yalıtım, havalandırma, ısının toplanması,
sesin zayıflatılması, elektrik üretimi gibi parametrelere etki etmektedir.
Çalışmada Al Bahr Kuleleri, Agbar Kulesi, Q1 Merkez Binası, Pearl
River Kulesi, KFW Bankalar Grubu Ofis Kulesi örneklerinin cephe sistemleri
incelenmiş, ‘panel geometrisi, hareket yönü, enerji verimlilik’ parametreleri
bağlamında değerlendirilmiştir.

3.1. Al-Bahr Kuleleri, Abu Dabi
Güneşin yönüne göre farklı tepkiler verebilen ve yıl boyunca değişen
çevresel faktörlere uyum sağlayabilen duyarlı ve dinamik bir yapı kabuğu
vardır. Cephe panelleri güneşin durumuna göre binanın görünümünü
değiştirmekte, günlük ve mevsimsel ritimleri yansıtmaktadır (Xuereb, 2014).
Güneşin yörüngesine göre açılıp kapanan bileşenlerden oluşan cephe (Şekil 1),
binanın yönetim sistemi tarafından kontrol edilebilen, binden fazla bağımsız
güneş koruyucuya sahiptir (Johnson, Zheng , Nakano, Schierle, & Choi, 2019).

Şekil 1. Cephe Paneli Açılma- Kapanma Hareketi (Xuereb, 2014)
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Yapının mimari tasarımı, çok az yağış alan ve yıl boyu güneş alan Abu
Dabi göz önüne alındığında subtropikal ve kurak olan iklime oldukça
uygundur. Sürdürülebilir ve ilgi çekici geometrik sisteme sahip cephe sistemi
bölgenin iklimine uyarlanabilir ve dinamik bir çözüm sunmuştur (Johnson,
Zheng , Nakano, Schierle, & Choi, 2019).
Enerji tüketimini en aza indirmeyi sağlayan bu kinetik cephe sistemi
iklim koşullarına göre güneşten korunma, ısıl konforu sağlama ve klima
kullanımını azaltarak enerji verimliliği sağlamaktadır (Karaoğlu & Yamaçlı,
2021). Üçgensel bir cephe geometrisine sahip olan Al-Bahr Kuleleri içe ve dışa
açılıp kapanma hareketi yaparak tamamen açılıp kapanabilmektedir. Bu
nedenle güneş ışığının oldukça yoğun olduğu bir iklimde olan yapının özellikle
soğutulması kapsamında enerji tüketimini azaltmakta ve aşırı güneş ışığından
korunmayı sağlamaktadır.

3.2. Al-Bahr Kuleleri, Barselona
Agbar kulesi üç katmanlı bir cephe sisteminden oluşmaktadır. En içte
beton olmak üzere ortada farklı renklerde oluklu alüminyum levha, en dışta ise
59.600’den fazla yansıtıcı mevcuttur. Şekil 2’de görülen cephede yansıtıcı
levhaların hava durumu ve günün saatine (güneşin konumu) göre hareket
etmesi cephenin renklerini ve desenlerini farklılaştırmaktadır (Nouvel, 2006).
Cephenin herhangi bir bölümündeki pencere açıklık miktarı aldığı güneş ışığına
göre belirlenmektedir (Url-1).

Şekil 2. Cephe Paneli (Nouvel, 2006)

Dikdörtgen bir forma sahip cephe panelleri aşağı-yukarı eksenel dönme
ile açılma kapanma hareketi yapmaktadır. Bu bağlamda doğal ışıktan
faydalanma, enerji tüketiminin azaltması ve ısı kaybının önlenmesini
sağlayarak enerji verimliliğine katkıda bulunmaktadır.
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3.3. Q1 Merkez Binası, Almanya
Q1 Merkez Binası, Alman sürdürülebilirlik standartlarında yüksek bir
seviyeye ulaşmak için geliştirilen bir kinetik sistem sunan, bina kabuğu
örneğidir. Cephe üç farklı metal panelden oluşmaktadır (Şekil 3). Karmaşık
cephe sistemi, doğal havalandırma miktarını en üst düzeye çıkarıp, parlamayı
ve ısı kaybını azaltarak binaya yüklenen iklimlendirme sistemlerinin getirdiği
yükü azaltmıştır (Alotaibi, 2015).

Şekil 3. Cephe Paneli (Url-2)

Üçgen, kare ve yamuk cephe geometrilerine sahip Q1 merkez Binası,
sağ-sol eksenel dönme ve eksen etrafında kırılarak katlanma hareketi
yapmaktadır. Bu bağlamda cephe birçok hareket yapabilme kabiliyetine
sahiptir ve az enerji tüketimi, doğal ışıktan faydalanma, ısı kaybını önleme ve
rüzgâr enerjisinden faydalanma gibi enerji verimliliği sağlamaktadır.

3.4. Pearl River Kulesi, Çin
Çin hükümeti 2010 yılında karbon emisyonlarını %10 azaltma politikası
uygulayarak enerji tüketimini azaltmayı hedeflemiştir. Bu süreçte yapı
tasarımında performatif yaklaşımlar önemli rol üstlenmiştir (Frechette &
Gilchrist, 2008). Kulenin formu, rüzgârı geçtiği açıklıktan bina için enerji
üreten türbinlerin tetiklendiği mekanik zeminlere yönlendirmektedir (Şekil 4).
Çift cidarlı giydirme cephe, soğutulmuş tavan sistemi, güneş panelleri yerden
havalandırma ve gün ışığından yararlanma gibi sürdürülebilir unsurlar binanın
enerji verimliliğine katkı sağlamaktadır (Arslan Selçuk & Ilgın, 2017).
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Şekil 4. Cephe Paneli (Tomlinson, Baker, Leung, Chien, & Zhu, 2014)

Pearl River Kulesinin cephesi enerji tasarrufu esaslarına göre
tasarlanmıştır. Örneğin yalıtımlı bir dış katman ve iki katman arasına hava
sıkıştırılmış bir iç katmana sahiptir (Epstein, 2008). Ayrıca dış güneş
kırıcılarına ve cam dış kaplamasına fotovoltaik sistemler entegre edilmiştir.
Kinetik bir sisteme sahip güneş kırıcılar, güneşin konumunu ve yüksekliğini
izleyen fotosellere yanıt vererek otomatik olarak kontrol edilmektedir
(Tomlinson, Baker, Leung, Chien, & Zhu, 2014). Dikdörtgen cephe paneline
sahip bu yapı, aşağı-yukarı eksenel dönme hareketi sağlamaktadır. Doğal
ışıktan optimum faydalanma, ısı kaybını önleme ve rüzgâr enerjisinden etkin
yararlanmayı sağlamaktadır. Ayrıca panellere entegre edilmiş fotovoltaik
paneller ile kendi enerjisini kendi üretebilmektedir.

3.5. KFW Bankalar Grubu Ofis Kulesi, Almanya
KfW Bankalar Grubu Ofis Binası 56 m. Yüksekliğinde 15 katlı çift cidar
cephe sistemine sahip bir ofis binasıdır (Şekil 5). Dış çeperlere yerleştirilen
sensörler sayesinde kontrol edilen kapakçıklar sıcaklık ve rüzgârın değişimine
göre açılıp kapanmaktadır (Suner, 2011).

Şekil 5. Cephe Sistemi (Url-3)

Çok soğuk hava şartlarında mekanik yolla ısıtma gerekliliği doğduğunda
basınç çemberi bu sefer de ısı kayıplarını engelleyerek, etkin enerji tasarrufu
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sağlıyor. Bina bu sistem sayesinde benzeri ofis yapılarına göre sadece 1/3
oranında enerji kullanılmaktadır (Suner, 2011). Dikdörtgensel yapıya sahip bu
cephe sistemi katlanma hareketi yapmaktadır. Bu sayede az enerji tüketimi, ısı
kaybını önlemekte ve doğal havalandırma sağlamaktadır. Tablo 1’de bina
künyeleri be kinetik cephe özellikleri karşılaştırılmaktadır.

Bina Adı
Görseli

Tablo 1: Bina künyeleri ve kinetik cephe özelikleri
Cephe
Yeri ve
Hareket
Enerji
Paneli
Yapım Yılı
çeşidi -yönü
Verimliliği
Geometrisi

Abu Dabi
(BAE)
2012

Üçgen

Açılmakapanma
(İç-dış)

Al Bahr
Kuleleri

Agbar
Kuleleri

The Q1
Merkez
Binası

Pearl
River
Kulesi

Barselona
(İspanya)
2005

Essen
(Almanya)
2010

Dikdörtgen

Eksenel
Dönme
(Aşağıyukarı)

Az enerji tüketimi
(özellikle soğutmada)
Doğal ışıktan
faydalanma
Güneşten korunma

Doğal ışıktan
faydalanma
Az enerji tüketimi
Isı kaybını önleme

Üçgen-kareyamuk

Guangzhou
(Çin)
2011
Dikdörtgen

Eksenel
Dönme
(Sağ-sol)
AçılmaKapanma
(Eksen
etrafında
kırılma)
Eksenel
Dönme
(Aşağıyukarı)

Az enerji tüketimi
Doğal ışıktan
faydalanma
Isı kaybını önleme
Rüzgârdan
faydalanma

Kendi enerjisini
üretme
Doğal ışıktan
faydalanma
Rüzgâr tribünügüneş pilleri ile enerji
elde etme
Isı kaybını önleme
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Az enerji tüketimi
Doğal havalandırma

KfW
Banka
Grubu
Binası

Frankfurt
(Almanya)
2010

Katlanma
Isı kaybını önleme
Dikdörtgen

4. SONUÇ
Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerjinin tasarrufu günümüzde
oldukça önem arz etmektedir. Güneş enerjisinden etkin yararlanmak amacıyla
yenilikçi, kendi enerjisini üreten sistemler geliştirilmektedir. Binalarda enerji
tüketimi ve ısıl konforun verimli kullanılması amacıyla devingen güneşe
devingen karşılık veren kinetik cephe sistemleri ön plana çıkmaktadır.
Bu çalışma, mevcut uygulamaların incelenmesi ile kinetik cephelerin
enerji verimliliğine odaklanmaktadır. Süreç, kinetik cephelerin performansını
değerlendirmek amacıyla literatür çalışmalarının araştırılmasını içermektedir.
Araştırmada kinetik cephe sistemlerine sahip beş proje cephe panelleri, hareket
yönü ve enerji etkinliğine sağladıkları katkı bağlamında incelenerek Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Kinetik cephe sistemleri, enerji tüketimini azaltmakla birlikte iklime
göre işlevleri değişmektedir. Panellerin geometrisi, açılma hareketini, hareket
yönünü, enerji verimlilik esaslarını etkilemektedir. Hareketli cephe
sistemlerinin enerjiyi verimli kılmada etkili bir yaklaşım olduğu
düşünülmektedir. Özellikle güneş enerjisinden verimli yararlanmak amacıyla
geleneksel sabit sistemler yerine kinetik cephe elemanlarının yaygınlaştırılması
ve geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

15

KAYNAKÇA
Abediniangerabi , B., Shahandashti, S., & Makhmalbaf, A. (2020). A datadriven framework for energy-conscious design of building facade
systems . Journal of Building Engineering .
Alotaibi, F. (2015). The Role of Kinetic Envelopes to Improve Energy
Performance in Buildings. Journal of Architectural Engineering
Technology.
Arslan Selçuk, S., & Ilgın, H. (2017). Performative Approaches in Tall
Buildings: Pearl River Tower. Eurasian Journal of Civil Engineering and
Architecture, 11-20.
Bostancı, C. (2006). Akıllı Kinetik Güneş Kontrol Sistemi Önerisi. Yüksek
Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Dikmen, Ç. (2011). Enerji Etkin Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örneklenmesi.
Politeknik Dergisi, 121-134.
El Razaz, Z. (2010). Sustainable Vision of Kinetic Architecture. Journal of
Building Appraisal, Vol.5(4), 341-356.
Epstein, K. (2008). How Far Can You Go? Case Study: Pearl River. High
Performing Buildings Magazine.
Eren, Ö., & Erturan, B. (2013). Intelligent Facades as an Energy-Efficient
Building Design Approach. NWSA-Engineering Sciences, 136-156.
Frechette, R., & Gilchrist, R. (2008). Towards Zero Energy' A Case Study of
the Pearl River Tower, Guangzhou, China. Engineering.
Güncü , A., & Kurnuç, A. (2013). Güneş Enerjisine Dayalı Yenilikçi Kinetik
Yapı Kabuğu Uygulamaları. I.Uluslararası Mühendislik ve Fen
Bilimlerinde Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES2013), (s.
1292-1302). Sakarya.
Gündoğdu, E., & Arslan, H. (2020). Mimaride Enerji Etkin Cephe ve
Biyomimikri. GU J Sci, Part C.
Johnson, A., Zheng , S., Nakano, A., Schierle, G., & Choi, J.-H. (2019).
Adaptive Kinetic Architecture and Collective Behavior: A Dynamic
Analysis for Emergency Evacuation. Buildings.
Karaoğlu, G. & Yamaçlı, R. (2021). Sürdürülebilir Mimarlıkta Fraktal
Geometri ve Biyomimikri: Enerji. Sürdürülebilir Kalkınma Rolüyle
Mimarlık 2 (s. 133-144). içinde Eskişehir: Eskişehir Teknik Üniversitesi.
Megahed, N. (2016). Understanding Kinetic Architecture: Typology,
Classification, and Design Strategy. Architectural Engineering and
Design Management , 1-17.
Mollaert, M. (1999). Membrane structures: Understanding their forms. In The
fourth international workshop on the design and practical realization of
architectural membrane structures (s. 2). Berlin: Technische Universität.
Nouvel,
J.
(2006).
Agbar
Tower.
Uli
Case
Studies:
https://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/2016/06/AgbarTower.pdf adresinden alındı

16

Ochedi, E., & Taki, A. (2022). A framework approach to the design of energy
efficient residential buildings in Nigeria. Energy and Built Environment,
384-397.
Oxford Learner's Dictionaries. (2021). Oxford Learner's Dictionaries.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/kinetic?
q=kinetic adresinden alındı
Ramzy, N., & Fayed, H. (2011). Kinetic systems in architecture: New approach
for environmental control systems and context-sensitive buildings.
Sustainable Cities and Society, 170-177.
Sarıcıoğlu, P., & Ayçam, İ. (2018). Değişim ve Dönüşümün Cephelere
Yansıması:
Kinetik
Cephelerin
Sürdürülebilirlik
Aç̧ısından
Potansiyelinin İncelenmesi. ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve
Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, (s. 368378). Eskişehir.
Sozer, H. (2010). Improving energy efficiency through the design of the
building envelope. Building and Environment, 2581-2593.
Suner, A. (2011). Çevresel Etkenlere Göre Değişebilen Mimari. Ekoyapı, 8286.
Tomlinson, R., Baker, W., Leung, L., Chien, S., & Zhu, Y. (2014). Case Study:
Pearl River Tower, Guangzhou. CTBUH 2014 Issue II.
Türkmenoğlu Bayraktar, N., & Şener, M. (2021). Sağlık Yapısı Cephelerinde
Enerji Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Güncel Uygulamalar Üzerine
Bir İnceleme. Mimarlık ve Yaşam, 285-299.
Wang, C., Lu, S., Chen, H., Li, Z., & Lin, B. (2021). Effectiveness of one-click
feedback of building energy efficiency in supporting early-stage
architecture design: An experimental study. Building and Environment.
Wigginton, M., & Harris, J. (2002). Intelligent Skins. Oxford: Elsevier
Architectural Press.
Xuereb, K. (2014). The Al Bahr Towers – Enhancing Sustainability Through
Innovation. SUSTAINABLE ENERGY 2014: THE ISE ANNUAL
CONFERENCE, (s. 9-16). Malta.
Zuk, W., & Clark, R. (1970). Kinetic Architecture. New York: Van Nostrand
Reinhold Company.

İnternet Kaynakları
Url-1. (2008). Archello, Simon Garcia. https://archello.com/project/torre-agbar
(Erişim tarihi: 16.05.2022)
Url-2. (2013). Archdaily, JSWD Architekten + Chaix & Morel et Associés.
https://www.archdaily.com/326747/q1-thyssenkrupp-quarter-essenjswd-architekten-chaix-morel-et-associes/510bd274b3fc4b21ce00008fq1-thyssenkrupp-quarter-essen-jswd-architekten-chaix-morel-etassocies-photo?next_project=no (Erişim tarihi: 04.06.2022)

17

Url-3.

(2013).Archdaily,
Sauerbruch
Hutton.
https://www.archdaily.com/316143/kfw-westarkade-sauerbruch-hutton
(Erişim tarihi: 21.05.2022)

18

19

BÖLÜM 2
İÇ MEKANDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: KONYA ÖRNEĞİ
Prof. Dr. Rabia KÖSE DOĞAN3
Arş. Gör. H. Özlem YURTGÜN4

Selçuk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Konya, Türkiye,
rabiakose@selcuk.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2973-7087
4 Selçuk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Konya, Türkiye,
ozlem.yurtgun@selcuk.edu.tr, ORCID 2: 0000-0002-6346-6444
3

20

21

GİRİŞ
Dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte insan ihtiyaçları da
artmaktadır. Artan ihtiyaçlar doğal kaynakların hızla tükenmesine neden
olmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı doğal kaynakların tüketiminin
azaltılması ve etkin kullanımının arttırılması, yenilenebilir ve çevreye duyarlı
enerji kaynaklarının kullanımının sağlanması, doğal kaynakları korumaya
yönelik alternatif çözümler üretilmesi ve kontrolsüz tüketimin neden olduğu
sorunlara karşı tedbirler alınmasını gerektirmektedir. Sürdürülebilir tasarım ve
sürdürülebilir mimari yeşil binaların tasarlanmasını sağlamaktadır. Dünya’da
yeşil binaların oluşumu için farklı sertifikasyon sistemleri geliştirilmiş olup
buna bağlı olarak tasarım kriterleri belirlenmiştir. 21. yüzyılda sürdürülebilirlik
bilinci arttıkça yeşil binaların tasarlanması ve uygulanması da artmaktadır.
Türkiye, çevre dostu yeşil bina sertifikasyonuna sahip ülkeler arasında ilk 10
sıralama içerisindedir.
Bu çalışma kapsamında Konya ili merkezinde bulunan Leed yeşil bina
sertifikasına sahip olan Konya Bilim Merkezi ve Konya Tropikal Kelebek
Bahçesi yapıları sürdürülebilir tasarım kriterleri üzerinden örneklem grubu
olarak incelenecektir. Yapıların Leed sertifikasyon sistemine bağlı olan
kriterleri doğrultusunda sürdürülebilir arazi, su verimliliği, enerji ve atmosfer,
malzeme ve kaynak kullanımı, iç mekân çevre kalitesi olmak üzere 5 ana
başlıkta ve tasarımda inovasyon ile bölgesel öncelik olmak üzere +2 alt başlıkta
analiz edilecektir.

5. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI
Sürdürülebilirlik; Daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. Aynı
zamanda, kaynakların sömürülmesi, yatırımların yönü, teknolojik gelişmenin
yönlendirilmesi ve kurumsal değişimin uyum içinde olduğu, insan ihtiyaçlarını
ve isteklerini karşılayabilme potansiyelinin hem günümüzde hem de gelecek
için korunduğu dengeli bir ortamda değişimin sağlanması olarak
tanımlanabilir” (URL-1). Çevre; doğal ve yapay olmak üzere iki başlık altında
değerlendirilmektedir. Doğal çevre; geçmişten günümüze kadar canlı, cansız
varlıkların bir düzen ve etkileşim içinde bulunduğu ekosistem olarak
tanımlanırken yapay çevre; insanların ve diğer canlıların olağan yaşam
döngüsünde ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğu biçimlenme şeklinde
tanımlanabilir. Geçmişte insanoğlu yapay ve doğal çevreyi bir denge içerisinde
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sürdürebilirken günümüzde nüfusundaki artış ve bu artışla beraber ortaya çıkan
ihtiyaçlar, teknolojinin gelişimi, fazla üretim, ihtiyaçtan fazla enerji kullanımı
gibi birçok nedenle ortaya çıkan kontrolsüz tüketim bu dengenin bozulmasına
neden olmuştur. Bozulan bu denge sınırlı olan yenilenemez enerji
kaynaklarının tüketilmesi, çevre kirliliği, küresel ısınma, ozon tabakasındaki
tahribat, buzulların erimesi, Dünya üzerindeki su seviyesinin yükselmesi gibi
geri dönüşümü mümkün olmayan birçok tahribata sebep olmaktadır.
Ortaya çıkan bu tahribata karşı önlemler alma, toplumu bilinçlendirme
ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir Dünya bırakmak adına birçok adım
atılmıştır. Sürdürülebilirlik kavramı ilk kez 1972 yılında Stockholm
Konferansında ele alınmıştır. Konferansta sürdürülebilirliği ilgilendiren çevre
koruması, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, yenilenemeyen enerji
kaynaklarının kullanımına yönelik halkı bilinçlendirme, doğal çevrenin
karşılaşabileceği tehlikelere karşı alınabilecek önlemler ve bu önlemlerin tüm
Dünya üzerinde eşit kararlılıkla sürdürülmeye çalışılarak bilimsel araştırmalar
yapılmasına destek sağlanması gibi başlıklar yer almaktadır. Fakat Stockholm
Konferansında beklenen toplumsal etkileşim sağlanamamıştır. Stockholm
Konferansından yaklaşık 20 yıl sonra Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma
Konferansı (UNEP) oluşturulmuş, çevresel bilinci destekleyen bazı ülkeler
iklim, biyoçeşitlilik, çölleşme ile mücadele başlıklarını içeren bir sözleşme
imzalanmıştır. Türkiye bu sözleşmeyi 2003 yılında imzalayarak çevresel
bilince destek veren ülkeler arasına katılmıştır. USGBC’nin 2015 yılı ve
sonrasını kapsayan araştırmasında; Türkiye çevre dostu yeşil bina
sertifikasyonuna sahip ülkeler sıralamasında ilk 10’un içerisinde yer almıştır
(URL-2).

5.1.Sürdürülebilir Tasarım ve İç Mimarlık İlişkisi
Sürdürülebilirlik adına atılan adımlar içerisinde 21. yüzyıl başlarında
Gündem 21 adı verilen bir eylem planı oluşturulmuştur (URL-3). Bu eylem
planın alt başlıkları içerisinde mimarlık ve tasarım alanlarını ilgilendiren
bölümlerin de yer alması ile Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) sürdürülebilir
kalkınma planı ve toplumun bilinçlendirilmesi sürecinde; mimarlık ve tasarım
alanlarında faaliyet sürdürenlerin de sorumluluğu olduğunu kamuoyuna
duyurmuştur. Süreç içerisinde ülke bazında katılımcısını artıran zirve
toplantılarında alınan kararlar sayesinde ‘’Sürdürülebilirlik’’ kavramının
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enerji, turizm, ulaşım, kentleşme, insan ihtiyaçları ve üretim gibi birçok alan
tarafından kabul görmesi gerektiği gündeme taşınmış, alınan kararlar
doğrultusunda ‘’Sürdürülebilirlik’’ kavramı mimarlık, iç mimarlık ve tasarım
alanlarının kapsamı içerisine dahil edilmiştir (Ertuğrul, 2018, pp. 9–11).
Sürdürülebilirlik ve Ekolojik tasarım kavramlarının bir bütün olarak ele
alınması doğaya dönüş, yeşil hareket, alternatif tasarım, ihtiyaç için tasarım,
modern çevrecilik, eko tasarım adı altında birçok söylemin de ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Fakat tüm ekonomik, sosyal ve çevresel oluşumları içerisine
alan “Sürdürülebilir Tasarım” kavramı ana başlık olarak literatüre dahil
edilmiştir.
EkoIQ yeşil iş yeşil yaşam topluluğu Sürdürülebilir tasarım kavramını
“Sosyal, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilir objeler, mekanlar ve hizmetler
tasarlama felsefesidir.” şeklinde tanımlamıştır (URL-4). Rams’ın iyi tasarım
üzerine belirlediği 10 kriterinde iyi tasarım yenilikçi, kullanışlı, estetik, samimi,
rahatsız etmeyen, uzun ömürlü, çevreye zarar vermeyen, minimum tasarımla,
anlaşılır ve tutarlı olmalıdır (Akgün, 2017, p. 658). Bu tanımlamalardan yapılı
çevrede oluşturulabilecek sürdürülebilir tasarımın; Ekolojik bağlamda çevreye
duyarlı olduğu kadar sosyal açıdan kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde
bulunduran, ekonomik açıdan kazanç sağlayan bir yaklaşımda olması gerektiği
anlaşılmaktadır. Çevresel tasarımı şekillendiren anlayışın başında farklı
ihtiyaçlara cevap veren yapılar gelmektedir. Yapı sektörünün özellikle doğal
kaynakların, suyun ve enerjinin tüketimi, atık oluşumu, karbondioksit salınımı
gibi çevresel sorunlara yol açan birçok faktörün başında geldiği yapılan
araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bu nedenle tasarım sektöründe yapı dalının
bir parçası olan mimar ve iç mimarların tasarımlarında çevreye duyarlı
yaklaşımlar benimsemesi gerekmektedir. (Geçimli & Kaptan, 2019, p. 193);
çalışmasına sürdürülebilirliğin ana hatları olan ekoloji, ekonomi ve
sosyal/kültürel başlıkların iç mimarlık alanıyla doğrudan ilişkisi olduğuna
değinmiştir (Şekil 1.).
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Şekil 1. İç Mimarlık ve Sürdürülebilirliğin Örtüşen Bileşenleri (Geçimli & Kaptan,
2019)

Buradan da anlaşılacağı gibi sürdürülebilirliğe göre şekillenmiş iç
mimari tasarım anlayışı; ekolojik anlamda; doğal kaynakların kullanımına
önem veren, suyu, enerjiyi, malzemeyi etkin şekilde kullanabilen,
sosyal/kültürel anlamda; toplum ihtiyaçlarına ve değerlerine dikkat eden,
kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren, sağlığa, konfora, çevresel hava kalitesine,
doğal ışığın doğru kullanımına önem veren, ekonomik anlamda; çok amaçlı,
atık oluşturmayan, geri dönüştürülebilen, ayrıştırılabilir ve uzun ömürlü
mekanlar oluşturmak şeklinde tanımlanabilir.

5.2.Sürdürülebilirlik ve Leed Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemi
Sürdürülebilirlik kavramının tasarıma ve dolayısıyla mimariye taşınması
ile çevre dostu tasarım ve yeşil bina kavramları da gündeme gelmiştir. Bu
ifadeler kavramsal olarak benzer görünse de içerik olarak birbirlerinden
farklılık göstermektedir. Yeşil bina ya da çevre dostu tasarım anlayışları
temelde çevreye duyarlılıkla ilgilenirken, sürdürülebilirlik çevreye duyarlılığın
yanı sıra daha geniş bir tanımlamayla ekolojik, sosyal ve ekonomik konuları da
kapsamaktadır. Sürdürülebilirlik kavramının gündeme gelişi ile sürdürülebilir
bina yapımının yaygınlaştırılması adına dünyada birçok kurum ve kuruluş
sayısız çalışmaya imza atmış, konuyla alakalı hassasiyetin artırılmasına yönelik
girişimlerde bulunulmuş, duyurular ve organizasyonlar düzenlenmiştir.
Temelde “yeşil bina” algısı üzerine kurgulanan bu organizasyonlar ortak bir
payda da buluşarak “yeşil bina değerlendirme ve sertifika sistemlerinin”
oluşumunda önemli bir adım olmuştur. Binalara “yeşil etiket” vermenin
sürdürülebilir mimariye teşvik etmesi amaçlanmıştır (Çelik, 2009). Yeşil bina
sertifika sistemlerini, “Bina bazındaki projelerin çevre üzerindeki etkilerinin
objektif ve somut olarak ortaya konulmasında ve doğal kaynakları korumadaki
duyarlılıklarını meydana çıkarmada ölçülebilir bir referans sağlamaya çalışan
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bir tür derecelendirme sistemi” şeklinde tanımlanmaktadır. Küresel düzeyde
sürdürülebilir bina uygulamalarını yaygınlaştırmak ve hız kazandırmak adına
1999 yılında Dünya Yeşil Bina Konseyi (WGBC) kurulmuştur (URL-5).
Konseyde ülkelerin kendi standartlarına göre uyguladığı bazı sertifika
sistemleri oluşturulmuştur. Bunlar Breeam, Leed, Green Star ve DGNB olarak
sıralanır.
Ülkemizde yapılarda ulusal ve uluslararası değerlendirme sistemi
üzerine kurgulanmış ve dünya genelinde 100.000’den fazla binanın katılımı ile
en yaygın yeşil bina sistemi olan Leed Sertifika sistemi kullanılmaktadır.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifika sitemi; yeşil
bina gelişimine destek sunup, bu tip binaların oluşumuna hız kazandırarak
çevresel sürdürülebilirliğin devamını sağlamayı amaçlayan bir sistem üzerine
kurgulanmıştır (Tulukçu & Arat, 2020, p. 1997). Leed sertifika sistemi 1993
yılında Rick Fedrizzi, David Gottfried ve Mike Italiano tarafından kurulan
ABD Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiştir (URL-6).
Oluşumunun ilk yıllarında geniş ölçekli yapılarda uygulanırken günümüzde
katılımcısı olan birçok ülkeye sertifikanın gereklilikleri ile ilgili teşvikler
sunmaktadır. Yapıların Leed sertifikasına sahip olabilmesi için başvuru
koşullarında yer alan 5 ana kategori ve alt başlıklarından konseyin belirlediği
ön şartları sağlayarak en az 40 puan alınması gerekmektedir (Tablo 1.).
Toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilen yapılar sertifika sisteminde ilave
2 ayrı kategoriden de +10 puan alınabilmektedir (Akca, 2011, p. 32).
Tablo 1. LEED Değerlendirme Başlıkları Dağılım Oranları ve Dereceleri (URL-7)

6. LEED SERTİFİKASINA SAHİP YEŞİL BİNALAR:
KONYA ÖRNEĞİ
Çalışmanın bu aşamasında Konya il sınırları içerisinde yer alan Leed
sertifikasına sahip yeşil binalar Konya Bilim Merkezi ve Konya Tropikal
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Kelebek Bahçesi yapıları incelenecektir. Sürüdürülebilir iç mekan özellikleri
üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Yapılar Leed sertifika değerlendirme
başlıklarından puan aldıkları kategoriler üzerinden ele alınacaktır.

6.1. Konya Bilim Merkezi
2.1.1.Yapı ile İlgili Genel Bilgiler

Şekil 2. Konya Bilim Merkezi Cephe Görünüşü (URL-8)

Konya ili Selçuklu ilçesinde bulunan Konya bilim merkezinin yapımı
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılmış 2016 yılında
tamamlanmıştır (Şekil 2.). Yaklaşık 99.000 m²’lik bir alana konumlandırılan
yapı şehir merkezine 25 km uzaklıktadır. Konya havalimanına yakınlığı ve
Ankara caddesine cephe olması dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin
erişimi için bölge genelinde önem taşımaktadır. Yapının konumlandırıldığı
sanayi bölgesi yapılaşma ve ticari gelişimini tamamlamış, alt yapı ve belediye
hizmetlerinden tamamlanmıştır. Yapının bulunduğu bölgede konut ve küçük
ölçekte ticarethaneler bulunmazken üretim ve satış tipi büyük ticarethaneler
bulunmaktadır. Yapının çevresinde cami, petrol gibi sosyal yapılaşmalar
mevcuttur. Yapıya tramvay hariç toplu taşıma araçları ya da özel araçlarla
erişim sağlanabilmektedir. Bulunduğu konumda taşıt yoğunluğu üst
düzeydedir. 14.000 m²’lik açık otopark ve sirkülasyon alanına sahip olan
yapıya kentin ana ulaşım arterlerinden Ankara caddesi üzerinden ve arka cephe
Güzel konak sokak üzerinden erişim sağlanabilmektedir (Şekil 3).
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Şekil 3. Konya Bilim Merkezi Lokasyon Bilgileri (URL-9)

26.000 m²’lik kapalı alanı 58.000 m²’lik açık hava sergileri, yeşil alan ve
yürüyüş yollarına sahip olan yapı Türkiye’nin uluslararası nitelikte tasarlanmış
TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olma özelliğini taşımaktadır. Proje tipi
olarak eğitim ve kültür yapıları kategorisinde yer alan Konya Bilim Merkezi;
farklı işlevlerde sergi salonları, eğitici atölyeler, seminer salonu, kütüphane,
gözlem alanı, laboratuvarlar, ana binaya açık köprü ile bağlanan planetaryum,
seyir kulesi, kafeterya ve satış mağazası gibi alanları birimleri
barındırmaktadır.

2.1.2. Yeşil Bina
Değerlendirilmesi

Sertifikasyon

Kriterlerine

Göre

Türkiye ve Konya için öneme sahip olan Konya Bilim Merkezi; Bilim
ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) kararı ile TÜBİTAK destekli ilk
bilim merkezi olma özelliği taşımaktadır ve yine 18 Kasım 2014 yılında yeni
bina kategorisinde LEED BD+C (v2009) Altın Sertifikasına sahip yeşil bina
olma özelliği ile ilk sırada yer almaktadır (Sırtkaya & Ertaş, 2019, p. 216). ABD
Yeşil Bina Konseyi (USGBC) resmi internet sitesinden elde edilen verilere göre
Konya bilim merkezinin Leed Sertifika puanları (Tablo 2.)’de gösterilmektedir.
Tablo 2. Konya Bilim Merkezi LEED Sertifika Puanları (URL-10)

Sürdürülebilir
Su
Enerji
Çevre/Araziler Verimliliği ve Atmosfer
22 /26

10/10

18/35

Malzeme ve
Kaynak
Kullanımı

İç Mekan
Kalitesi

Tasarımda
İnovasyon

Bölgesel
Öncelik

TOPLAM

5/14

4/15

5/6

2/4

66/110
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Sürdürülebilir arazi, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzeme ve
kaynak kullanımı, iç mekân çevre kalitesi olmak üzere 5 ana başlık, tasarımda
inovasyon, bölgesel öncelik olmak üzere +2 başlıkta değerlendirmeye alınan
Konya Bilim Merkezi toplamda 66/110 puan alarak Leed Altın sertifikası
almıştır. Tabloda yer alan her bir başlığın çeşitli alt başlıkları bulunmaktadır.
Çalışmanın sürdürülebilir mekân bağlamında değerlendirilmesinden dolayı bu
aşamada bazı alt başlıkların detayları incelemeye alınmamıştır. (Tablo 3.)‘de
Konya Bilim Merkezi Sürdürülebilir LEED Sertifika puanlarına ait maddeler
içerisinde iç mimarlık alanını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren alt
başlıklar değerlendirmeye alınmıştır.
Tablo 3. Konya Bilim Merkezi Sürdürülebilir LEED Sertifika Puanları alt başlıklar
(URL-11)
Sürdürülebilir Araziler
Geliştirme Yoğunluğu ve Topluluk Bağlantısı

22/26

SSc4.1

Alternatif Ulaşım ve Toplu Taşıma Erişimi

SSc4.4

Alternatif Ulaşım ve Park Kapasitesi

SSc5.1

Arazi Geliştirme ve Habitatı Koruyup Geri Kazandırabilen

SSc5.2

Arazi Geliştirme ve Açık Alanı En Üst Düzeye Çıkaran

SSc7.1

Isı Adası-Çatısız

SSC7.2

Isı Adası-Çatılı

5/5
6/6
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1

Su Verimliliği

10/10

SSc2

WEc2

Yenilikçi Atık Su Teknolojileri

WEc2

Su Kullanımının Azaltılması
Enerji ve Atmosfer

2/2
4/4
18/35

Bu başlık altında istenilen kriterler İç Mimarlık alanının dışında kaldığı için değerlendirme
dışında bırakılmıştır.

MRc3
MRc4
MRc5
MRc6
MRc7

Malzeme ve Kaynak Kullanımı

5/14

Malzemenin Yeniden Kullanımı

0/2

Geri Dönüştürülmüş İçerik

2/2

Bölgesel Malzemeler

2/2

Hızla Yenilenebilir Malzemeler

1/1

Sertifikalı Ahşap

0/1
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EQp1
EQp2
EQc4.1
EQc4.2
EQc4.3
EQc4.4
EQc5
EQc7.1
EQc8.1-2

IDc1

İç Mekân Çevre Kalitesi

4/15

Minimum iç hava kalitesi performansı

0/0

Çevresel tütün dumanı Kontrolü

0/0

Düşük Emisyonlu Malzemeler – Yapıştırıcılar ve
Sızdırmazlık Malzemeleri

1/1

Düşük Emisyonlu Malzemeler – Boyalar ve Kaplamalar

1/1

Düşük Emisyonlu Malzemeler – Döşeme Sistemleri

0/1

Düşük Emisyonlu Malzemeler – Kompozit Ahşap ve
Agrifiber Ürünler

0/1

İç Mekân Kimyasal ve Kirletici Kaynak Kontrolü

0/1

Termal Konfor-Tasarım

0/1

Gün Işığı ve Manzaralar

0/1

İnovasyon

5/6

Tasarımda Yenilik

+5

Bölgesel Öncelik

2/4

Bu başlık altında istenilen kriterler İç Mimarlık alanının dışında kaldığı için değerlendirme
dışında bırakılmıştır.

Sürdürülebilir araziler başlığı altındaki maddeler incelendiğinde,
geliştirme yoğunluğu ve topluluk bağlantısı ile yapının bulunduğu organize
sanayi bölgesine hareket kazandırılmış mevcut altyapı ile bölge kalkınmasına
destek sağlanmıştır. Alternatif ulaşım ile bölgenin ulaşım bakımından toplu
taşıma araçlarından istifasının tam oluşu yapıya ulaşımı kolaylaştırmış bu da
bireysel araç kullanımından kaynaklanan (CO2) kirliliğin ve yakıt kullanımının
azaltılması sağlamıştır. Park kapasitesi ile mevcut yapının maksimum
kapasitesi dışında park alanına sahip olmayışı ve otopark düzeninin açık alanda
kurgulanması ile enerji tasarrufu sağlanmıştır. Arazi geliştirme ve habitatı
koruyup geri kazandırmak adına yapının bulunduğu konumda insan için
yaşanılır bir çevre oluşturulmuş, açık alanı en üst düzeye çıkarmak adına geniş
çevre düzenlemesi yapılarak biyoçeşitliliğin oluşumuna katkı sağlanmış, çatısız
ısı adaları ile insan da dahil olmak üzere diğer canlılar için oluşabilecek ısı
adalarının önüne geçilmiştir (Şekil 3.). Ana bina çatısında ise güneş ışınlarını
yansıtan yaklaşık 25.000 m²’lik çelik malzeme kullanılarak ısı adası oluşumu
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en aza indirilmiştir (Şekil 4.). Ayrıca ısı yansıtıcı kaplama malzemesi ve eğimli
çatı kurgusu ile iç mekânda termal konfor sağlanmış, gün ışığını maksimum
düzeyde alarak enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Şekil 3: Konya Bilim Merkezi Çevre Düzenlemesi (URL-12)
Şekil 4: Konya Bilim Merkezi Çatı kaplama Malzemesi (URL-13)

Su verimliliği başlığı incelendiğinde, su kullanımının azaltılması adına
çevre düzenlemesinde suya en az ihtiyaç duyan bodur çam bitki grubu tercih
edilmiştir. Bina içerisinde sulama da dahil daha az su kullanımına yönelik
stratejiler geliştirilmiş eğimli çatı kanallarından elde edilen yağmur suyu
depolanarak yeniden kullanım sağlanmıştır. Yapının içerisinde ıslak
hacimlerde su tasarrufu sağlayan armatürler, temiz su kullanımı %50 oranda
azaltılmıştır. Bu sayede 446.000 litreden fazla su tasarrufu sağlanmıştır (URL14). Malzeme ve kaynaklar başlığında; Yapının inşaat aşamasında ve iç mekân
düzenlemesinde inşaat atık planına uygun geri dönüştürülmüş malzeme
kullanımı tercih edilerek işlenmiş malzeme oranı azaltılmıştır. Bölgeden
çıkarılıp üretilen malzeme ile yerel kaynakların kullanımı desteklenmiş, yapı
malzemesi ulaşımından kaynaklanan maliyet ve yakıt tüketimi en aza
indirilmiştir. İç mekânda kurgulanan eğitim birimlerinde mekan oluşumu
duvar-sınıf kurgusundan farklı bir bakış açısı ile oluşturulmuştur. Mekanlar
arasına geçiş bölücü paneller yada mobilya, renk ve doku farklılıkları ile
sağlanmıştır. Bu sayede gereksiz malzeme kullanımından kaçınılmıştır (Şekil
5.).
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Şekil 5. Konya Bilim Merkezi Eğitim Birimleri (URL-15)

Ayrıca iç mekanda geri dönüştürülebilir ham ahşap ve çelik malzemeler
kullanılarak deney ve deneyimlemeye dayalı etkinlik alanları düzenlenmiş geri
dönüştürülebilir malzemelerin kullanımına yönelik tasarım atölyeleri
oluşturulmuştur (Şekil 6.).

Şekil 6. Konya Bilim Merkezi Ahşap ve Kâğıt Atölyesi Çatı kaplama Malzemesi
(URL-16)

İç mekân çevre kalitesi başlığında, iç mekânda kullanılan yapıştırıcı,
sızdırmazlık malzemeleri, boyalar ve kaplama malzemelerinde kokulu, tahriş
edici hava geçirimine engel olan malzeme kullanımından kaçınılmıştır.
SMACNA standartlarına uygun uçucu ve insan sağlığına zarar vermeyen,
kansorejen madde içermeyen malzemeler kullanılmış buna uygun hava
kanalları oluşturulmuştur. Bu sayede SMACNA 62.1 standartlarına göre iç
mekân hava kalitesi %30 oranında iyileştirilmiştir (URL-14). Birimlerin
çoğunda kaplama malzemesi olarak doğal içeriğe sahip linolyum tercih
edilmiştir. Yeni teknolojiler ile üretilmiş linolyum kaplama malzemeleri,
tamamen geri dönüştürülebilir malzeme grubundadır. Linolyum malzemenin
dayanıklılığı ve çabuk temizlenebilir olması ürünün uzun soluklu kullanımına
olanak sağlamakta ve temizlik kaynaklı kimyasal ürünlere ihtiyacı
azaltmaktadır. İç mekan çevre kalitesi başlığı altında bulunan özellikle iç
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mimariyi ilgilendiren birçok alt başlıktan (döşeme sistemleri, kimyasal ve
kirletici kontrolü, termal konfor ve buna uygun tasarım, aydınlatma, gün ışığı
ve manzara) binanın fonksiyonu ve tasarımı gereği puan alınamamıştır.
İnovasyon başlığı altında tasarım yenilik maddesinde Konya Bilim Merkezi
toplamda 66/110 puan alarak Leed Altın sertifikasına layık görülmüş yeşil bina
olma özelliği taşımasından dolayı (+) puan alınmıştır.

2.2. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi
2.2.1.Yapı ile İlgili Genel Bilgiler

Şekil 7. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Cephe Görünüşü (URL-17)

Konya ili Selçuklu ilçesinde bulunan Konya Tropikal Kelebek Bahçesinin
yapımı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında tamamlanmıştır
(Şekil 7.). Yaklaşık 7.600 m²’lik bir alan üzerine konumlandırılan yapı şehir
merkezine 17 km uzaklıktadır. Yapının konumlandırıldığı bölge yapılaşma ve
ticari gelişimini tamamlamış alt yapı hizmetlerinden ve belediye
hizmetlerinden istifası tamdır. Yapının bulunduğu bölgede çoğunlukla site tipi
konut ve zemin kat kotunda küçük ölçekli ticarethaneler bulunmaktadır.
Selçuklu kent merkezine yakın konumda bulunan yapının etrafında okul, park,
cami, gibi kamusal ve sosyal yapılaşma mevcuttur. Yapıya toplu taşıma araçları
ile erişim sağlanabildiği gibi özel araçlarla da erişim sağlanmaktadır.
Bulunduğu konum itibarı ile taşıt yoğunluğu orta düzeydedir. Yapının etrafında
açık otopark alanı mevcuttur otopark alanlarına İsmail Kaya Caddesi ya da
Bünyamin Sokaktan erişim sağlanabilmektedir (Şekil 8.).
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Şekil 8. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Lokasyon Bilgileri (URL-9)

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Avrupa’nın en büyük, Türkiye’nin ilk
kelebek uçuş alanı olma özelliği taşımaktadır. Proje tipi olarak müze ve kültür
yapıları grubunda yer alan bahçe farklı işlevlere de ev sahipliği yapmaktadır.
Kelebek formundaki ana binada 2.100 m²’lik kelebek uçuş alanı, 550 m²’lik
böcek müzesi, kafeterya, satış mağazaları, spor tesisi, amfi tiyatro, lobi ve ofis
gibi birimleri ile birçok amaca hizmet etmektedir (URL-18).

2.2.2. Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemine Göre
Değerlendirilmesi
Tropikal Kelebek Bahçesi, 12 Mart 2015 tarihinde yeni bina
kategorisinde LEED BD+C (v32009) gümüş sertifikasına sahip yeşil bina olma
özelliği kazanmıştır. ABD Yeşil Bina Konseyi’nin (USGBC) resmi internet
sitesinden elde edilen verilere göre Konya tropikal kelebek bahçesinin Leed
Sertifika Puanları (Tablo 4.)’de gösterilmektedir.
Tablo 4. Konya Kelebekler Vadisi Sürdürülebilir LEED Sertifika Puanları (URL-18)

Sürdürülebilir
Çevre/Araziler

Su
Verimliliği

Enerji
ve Atmosfer

Malzeme ve
Kaynak
Kullanımı

İç Mekan
Kalitesi

Tasarımda
İnovasyon

Bölgesel
Öncelik

TOPLAM

22 /26

10/10

4/35

6/14

5/15

6/6

2/4

55/110

Sürdürülebilir arazi, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzeme ve
kaynak kullanımı, iç mekân çevre kalitesi olmak üzere 5 ana başlık, tasarımda
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inovasyon, bölgesel öncelik olmak üzere +2 başlıkta değerlendirmeye alınan
Konya tropikal kelebek bahçesi 55/110 puan alarak Leed Gümüş sertifikasına
layık görülmüştür. Tabloda yer alan her bir başlığın çeşitli alt başlıkları
bulunmaktadır.
Çalışmanın
sürdürülebilir
mekân
bağlamında
değerlendirilmesinden dolayı bu aşamada bazı alt başlıkların detayları
incelemeye alınmamıştır. (Tablo 5.)‘de Konya Tropikal Kelebek Bahçesi
Sürdürülebilir LEED Sertifika Puanlarına ait maddeler içerisinde iç mimarlık
alanını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren alt başlıklar değerlendirmeye
alınmıştır.
Tablo 5. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi LEED Sertifika Puanları alt başlıklar
(URL-19)
Sürdürülebilir Araziler
SSc2

Geliştirme Yoğunluğu ve Topluluk Bağlantısı

22/26
5/5
6/6

SSc4.1

Alternatif Ulaşım ve Toplu Taşıma Erişimi

SSc4.4

Alternatif Ulaşım ve Park Kapasitesi

SSc5.1

Arazi Geliştirme ve Habitatı Koruyup Geri Kazandırabilen

SSc5.2

Arazi Geliştirme ve Açık Alanı En Üst Düzeye Çıkaran

SSc7.1

Isı Adası-Çatısız

SSC7.2

Isı Adası-Çatılı

2/2
1/1
1/1
1/1
1/1

Su Verimliliği

10/10

WEc1

Su Verimli Çevre Düzenlemesi

WEc2

Yenilikçi Atık Su Teknolojileri

WEc2

Su Kullanımının Azaltılması

4/4
2/2
4/4

Enerji ve Atmosfer

4/35

Bu başlık altında istenilen kriterler İç Mimarlık alanının dışında kaldığı için değerlendirme
dışında bırakılmıştır.

MRc3
MRc4
MRc5
MRc6

Malzeme ve Kaynak Kullanımı

5/14

Malzemenin Yeniden Kullanımı

0/2

Geri Dönüştürülmüş İçerik

2/2

Bölgesel Malzemeler

2/2

Hızla Yenilenebilir Malzemeler

0/1

35

MRc7

EQp1
EQp2
EQc4.1
EQc4.2
EQc4.3
EQc4.4
EQc5
EQc7.1
EQc8.1-2

IDc1

Sertifikalı Ahşap

0/1

İç Mekân Çevre Kalitesi

4/15

Minimum iç hava kalitesi performansı

0/0

Çevresel tütün dumanı Kontrolü

0/0

Düşük Emisyonlu Malzemeler
Sızdırmazlık Malzemeleri

–

Yapıştırıcılar

ve

0/1

Düşük Emisyonlu Malzemeler – Boyalar ve Kaplamalar

1/1

Düşük Emisyonlu Malzemeler – Döşeme Sistemleri

0/1

Düşük Emisyonlu Malzemeler – Kompozit Ahşap ve
Agrifiber Ürünler

0/1

İç Mekân Kimyasal ve Kirletici Kaynak Kontrolü

1/1

Termal Konfor-Tasarım

0/1

Gün Işığı ve Manzaralar

0/1

İnovasyon

5/6

Tasarımda Yenilik

+5

Bölgesel Öncelik

2/4

Bu başlık altında istenilen kriterler İç Mimarlık alanının dışında kaldığı için değerlendirme
dışında bırakılmıştır.

Alternatif ulaşım ve toplu taşıma erişim istifasının tam oluşu yapıya
ulaşımı kolaylaştırmış bu da bireysel araç kullanımından kaynaklanan (CO2)
kirliliğin azaltılması ve yakıt kullanımının azaltılması sağlamıştır. Doğal
kelebek formundaki yapının yaklaşık 380.000 m²’lik araziye konumlanışı,
çevre düzenlemesi, doğal alanların varlığı ve doğal habitatın korunup geri
kazandırılması, insanlara ve diğer canlı türlerine doğal yaşam alanı
oluşturulması bakımından yüksek düzeyde avantaj sağlamaktadır. Dış mekânda
olduğu kadar iç mekânda da doğal alanların varlığı biyoçeşitliliğin oluşuma
katkı sağlamıştır (Şekil 9.).
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Şekil 9. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi dış mekân ve iç mekan doğal alanlar
(URL-20)

Yapının bulunduğu bölgenin karasal iklimine göre tercih edilen çelik ve
camdan oluşan çatı kaplaması sayesinde doğal aydınlatma ve doğal ısı
kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanılmış bu da ısı ve ışık enerjisinden
tasarruf sağlamıştır. Kelebek kanatları formunda kullanılan yarı geçirgen tekstil
malzemesinin (PTFE) gölgeleme özelliği sayesinde de güneş ışığı kontrolü
sağlanarak içerisinde bulunan kelebeklerin yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyaç
duyduğu termal konforun oluşumu zemin hazırlanmıştır. Su verimliliği başlığı
incelendiğinde; su kullanımının azaltılması adına çevre düzenlemesinde suya
en az ihtiyaç duyan bitki grubu tercih edilmiştir. Yapının mikro kondens kanallı
giydirme cephe sistemi sayesinde yağmur suları drenaj kanallarına
yönlendirilerek çevrede oluşturulan doğal alanların su ihtiyacı giderilmiştir
(Tarhan, 2019, p. 68). Yapının içerisinde bulunan ıslak hacimlerde su verimli
ekipmanlar kullanılmış, bu sayede yapı KBBM su verimliliği kriterlerinden 10
puan almıştır (Yanar, 2017, p. 85). Malzeme ve kaynaklar başlığında;
Kelebeklerin yaşam döngüsünün devamının sağlanabilmesi için mekan
içerisindeki sıcaklık ve nem oranını sabit tutabilen “adyabatik” adı verilen bir
sistem kurgulanmıştır. Bu sistem sayesinde iç mekanda düşük enerjili
iklimlendirme sistemi oluşturulmuştur. İç mekânda bulunan bitkilerin
gelişiminin sağlanabilmesi adına torf, ponza taşı ve verimli toprak türleri ülke
genelinden temin edilmiş bu da malzemenin bölgeden temini ile ulaşım ve yakıt
maliyetini en aza indirmiştir. Müze içerisinde yer alan modüller için “fiberglas”
malzeme tercih edilmiştir. Bu sayede kolay uygulama ve istenilen formun elde
edilmesi aşamasında düşük maaliyet ile kolay uygulanabilirlik avantajı
sağlanmıştır. Yine iç mekan içerisinde oluşturulan yürüyüş yollarında zemin
kaplama malzemesi olarak bölgeden temin edilen doğal ahşap, çakıl taşı ve
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baskı beton kullanılmıştır (Şekil 10.). Yapı hızla yenilenebilir malzeme
başlığından puan almamıştır (Tarhan, 2019, pp. 60–74).

Şekil 10. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi “adyabatik” sistemi ve doğal yürüyüş
yolları (Tarhan, 2019).

İç mekân çevre kalitesi başlığı altında bulunan özellikle iç mimariyi
ilgilendiren birçok alt başlıktan (Düşük emisyonlu yapıştırıcı ve sızdırmazlık
malzemeleri, boyalar ve kaplamalar, döşeme sistemleri, termal konfor ve buna
uygun tasarım, aydınlatma, gün ışığı ve manzara) binanın fonksiyonu ve
tasarımı gereği puan alınamamıştır. İç mimariyi ilgilendiren maddeler arasında
yalnızca düşük emisyonlu malzemelerden boyalar ve kaplamalar, kimyasal ve
kirletici kontrolü başlıklarından puan alınmıştır. Yapıyı oluşturan çelik
konstrüksiyonun nem kaynaklı korozyona uğramaması adına ihtiyacı olan
koruyucu malzeme yerine yangın boyası uygulanmıştır. İnovasyon başlığı
altında tasarım yenilik maddesinde Konya tropikal kelebek bahçesi 55/110
puan alarak Leed Gümüş sertifikasına layık görülmüş yeşil bina olma özelliği
ve Türkiye’nin ilk Avrupa’nın ise en büyük kelebek bahçesi olma özelliği
taşımasından dolayı (+) puan almıştır.
7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Çalışmada Konya Bilim Merkezi ve Konya Tropikal Kelebek
Bahçesi, Leed Sertifikasına sahip yeşil binalar sertifika kategori puan
sistemleri üzerinden değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda her
iki yapının da iç mimarlık alanını doğrudan ilgilendiren iç mekân çevre
kalitesi ve malzeme/kaynak kullanımı kategorilerinden düşük puan
aldığı görülmüştür. Konya Bilim merkezi iç mekân çevre kalitesi; 15
puan üzerinden 4 puan, malzeme ve kaynak kullanımı; 14 puan
üzerinden 4 puan, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi iç mekân hava
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kalitesi; 15 puan üzerinden 5 puan, malzeme ve kaynak kullanımı; 14
puan üzerinden 6 puan almıştır. İç mekan çözümlerinde sürdürülebilir
tasarımı içeren projelerin yaygın hale gelmesi gerekmektedir. Yapım
yöntemleri, yeniden işlevlendirme, uzun ömürlü ve yenilenebilir
malzeme seçimi, tefriş ve aydınlatma kararları, iç mekân hava kalitesi
gibi birçok tasarım kriteri iç mimarlık çalışma alanını kapsamaktadır.
Literatürde sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tasarım, sürdürülebilir
mimari üzerine birçok çalışmalar bulunmaktadır. İç mekân tasarımının
sürdürülebilirliği ve kriterlerinin yer aldığı çalışmalar sınırlı sayıdadır.
Kapsamlı şekilde incelenmesi gereken sürdürülebilirlik kavramı; insan
geleceğini düşünen çevreyi koruyan ve sorumlulukları anlatmayı amaç
edinen bir temele dayanmaktadır. Sürdürülebilirlik yalnızca çevreye
duyarlılığı ve insanı değil yaşayan tüm canlı türünü doğrudan
ilgilendirmektedir. Sürdürülebilir iç mekân tasarım çözümlerine yönelik
bilinç arttıkça tasarımcıların sürdürülebilir mekân tasarımı ile ilgili
çalışmalar yapacağı dolayısıyla sürdürülebilir düzeyde iç mekân
tasarımlarının da yaygın hale geleceği öngörülmektedir.
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GİRİŞ
Mimarlık alanında sürdürülebilir tasarım yaklaşımları, daha nitelikli ve
sağlıklı bir yaşam çevresi oluşturabilmek ve bunu gelecek kuşaklara
aktarabilmek için geliştirilmiştir. Sürdürülebilir mimarlık kavramında insan
için sağlıklı ve konforlu mekân üretiminin yanı sıra, doğal kaynakların ve
enerjinin minimumda ve etkin kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Yapının üretiminde seçilen malzemelerin yerel, doğaya saygılı ve geri
dönüşümlü olması gerekmektedir. Sürdürülebilir mimarlık, mevcut stokları
korumayı; yeni yapılanı uzun süre kullanabilmeyi ve tüm bunları tasarıma
doğrudan yansıtabilmeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir mimari
ilkelerini benimseyen ve uygulayan her tasarım anlayışı, ekonomik olarak katkı
sağlayacak ve doğal çevrenin, enerji kaynaklarının uzun süre boyunca
korunmasını sağlayacaktır. Özellikle geleneksel mimari üretimdeki yapım
sistemlerinin, mekân kurgularının ve malzemelerin sürdürülebilir mimari
anlayışıyla uyumlu oldukları görülmektedir. Çevreye ve doğaya saygılı üretilen
tarihi yapıların, günümüzde tasarlanan yapılara referans olması, sürdürülebilir
mimari bağlamında önem taşımaktadır.
Geleneksel konutların dokuları ve mimari karakterleri; bölgesel verilere,
geleneklere, kültüre ve koşullara bağlı olarak biçimlenmektedir. Dolayısıyla
çevreyle uyumlu ve çevreye saygı duyan bir mimarlık üretimi ortaya
çıkmaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilir mimari özelliklerin, geleneksel
konutların tasarımında hangi düzeyde karşılık bulduğu çalışmanın ana eksenini
oluşturmaktadır. Afyonkarahisar kentinde yer alan Mimarlar Odası,
Gastronomi Konağı ve Kültür ve Sanat Evi olarak kullanılan geleneksel
konutların konumunun, formunun, planının, kabuğunun, iç mekânının ve
malzemenin, sürdürülebilir mimari ölçeğinde, doğal çevre kapsamında iklim,
topoğrafya, doğal kaynak kullanımı; fiziksel çevre kapsamında ise strüktür,
malzeme ve mekân organizasyonu bileşenleriyle olan ilişkilerinin analiz
edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen veriler sonucunda, geleneksel konutların
tasarımında ve yeniden işlevlendirme sürecinde, sürdürülebilir mimari
özelliklerinin ne düzeyde karşılandığı ölçülmüştür.

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI
Sürdürülebilirlik kavramı, gelişen teknoloji ve sanayinin doğal
kaynakları olumsuz yönde etkileyecek şekilde tüketmesi ve bunun sonucunda
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ekolojik dengenin bozulmasına sebep olmasından dolayı ortaya çıkmıştır. 1987
tarihli Brundtland Raporu’nda ilk kez dile getirilen sürdürülebilir gelişme
kavramı, ‘‘yenilebilir kaynakların ekonomik büyümeyi, hayvan türlerinin ve
yaşam çeşitliliğinin korunmasına özendirecek biçimde kullanımına; temiz
havayı, suyu ve karayı korumaya adanmışlık’’ olarak tanımlamaktadır (Özbek
2019). Sev (2009), sürdürülebilir mimarinin, içinde bulunduğu koşullarda
gelecek nesilleri de düşünerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına
öncelik veren, çevreye duyarlı, enerjiyi, suyu, malzemeyi etkin şekilde
kullanan, insanların sağlık ve konforuna önem veren yapılar üretmeyi
amaçladığını ifade etmektedir. Aklanoğlu’na göre (2009), sürdürülebilirlik
kavramı, süregelen toplumsal, ekonomik ve ekolojik herhangi bir sistemin
fonksiyonlarının, kullanılan enerji kaynaklarını tüketmeden sürekliliği
sağlamayı ve maksimum düzeyde verim almayı hedefleyen bir kavramdır.
Sürdürülebilir olmak, ekonomik değerlere ve rant elde etmeye odaklı
değil, insani ve ekolojik değerlere dayalıdır. Bu bağlamda, sürdürülebilir
yerleşimlerde, insan ölçeğinde yapılar, kaliteli ve nitelikli konut, korunmuş
doğal çevre, açık-yeşil alanların varlığı temel unsurlardır. Sürdürülebilirliğin
sağlanabilmesi için tasarım, yerel iklimi, ekosistemleri, doğal malzemeleri,
enerji, su ve kaynak tasarrufunu yansıtmalıdır. Aklanoğlu (2009), böyle bir
tasarımın; toplumları doğal çevreyle bütünleştireceğini, doğal enerji
kaynaklarının daha etkin kullanılacağını ve mekânların yerel kimliğini ortaya
çıkaracağını ifade etmektedir.
Minnesota Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu rehberde, sürdürülebilirlik
kavramının, bina tasarımına yansıması şu şekilde açıklanmıştır:
1. Arazi Kullanımı: Arazi seçimi aşamasında yeşil alanlar yerine kamu
alanları tercih edilmeli, arazinin ekolojisi korunmalı, doğal
aydınlatma, ısıtma ve havalandırma için iklim ve çevresel
faktörlerden maksimumda yararlanılmalıdır.
2. Su Verimliliği: Düşük su tüketimine yönelik sistemler kullanılmalı,
kullanılmış suyun değerlendirilmesine yönelik de altyapı çalışması
yapılmalıdır.
3. Enerji Verimliliği: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı,
enerjinin etkin ısıtma ve soğutma sistemlerinin kullanımı sağlanmalı,
bina kabuğu ısı kazanım ve kayıplarına karsı izoleli olmalıdır.
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4. İç Mekân Konforu: Doğal ışık ve havalandırma kullanımı arttırılmalı,
bitiş malzemelerinde çevreye zararı minimumda olan malzemeler
tercih edilmeli, zararlı gaz, toksik madde ve CO2 salınımının kontrolü
sağlanmalı, sağlıklı ve termal ortamlar oluşturulmalıdır.
5. Malzemeler ve Kaynaklar: Yerel malzeme kullanımı sağlanmalı,
yenilenebilen kaynaklar tercih edilmeli, dayanıklı malzeme kullanımı
ile malzeme ömrü uzatılmalı, geri dönüşüme uygun malzemeler
tercih edilmelidir.
Bu bağlamda, konutta sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için; enerjinin
etkin ve verimli kullanılması, kullanılan malzemenin geri dönüştürülebilir
olması, ısıtma-havalandırma ve aydınlatma gibi teknik sistemlerde doğal
enerjiye öncelik verilmesi ve yapının sağlık ve konfor koşullarına uygun
üretilmesi gerekmektedir.
Ülkemizdeki geleneksel yapılar ise, “bulundukları doğaya ve çevreye
duyarlılıkları, bölgenin iklimsel verilerine göre tasarlanmaları, düşük enerji ile
üretilen yerel ve doğal malzeme kullanımı” gibi özellikleri ile sürdürülebilir
binalar olarak günümüze kadar ulaşmışlardır (Karagülle, 2009).

1.1. Geleneksel Konutlarda Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir mimarlık, topoğrafya verileri, iklimsel veriler ve fiziksel
çevre göz önünde bulundurularak, bir mimari yapının konumlanmasında,
tasarımında ve malzeme seçiminde; yapının enerji ihtiyacını minimuma
indirgemeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda geleneksel Türk evi incelendiğinde;
evin biçimlenmesi ve uygulanması aşamasında bulunduğu yörenin özelliklerine
uyumlu ve o bölgenin sunduğu imkanlarla üretilmiştir. Binalar iklim ve çevreye
uygun bir şekilde biçimlendirilmiş olup, doğal enerji kaynaklarından etkin bir
biçimde yararlanmıştır. Kariptaş, (2009), farklı iklimsel özelliklere sahip
bölgelerden oluşan ülkemizde, geleneksel konutlarında iklimin getirdiği farklı
şartlara göre şekillendiğini ifade etmiştir.
Geleneksel konutlar, bulundukları çevreyle ilişki kurarak, doğal çevrenin
etkin niteliklerini oluşturmakta ve bulundukları bölge içerisine adapte
olabilmektedir (Güney, 2015). Geleneksel konutların karakteristik özellikleri
olan; topografyaya ve yöresel iklim koşullarına uyum, (hava akışı için iki yönlü
oluşturulan) doğal havalandırmaya önem verilmesi ve yapay aydınlatma yerine
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gün ışığının kullanılması, en az ısı kaybı sağlayacak bina formu ve (güney
cephedeki pencerelerin güneşten daha fazla yararlanmak için kuzeydekilere
oranla büyük yapılması gibi ilkelere dayanan) pencere düzeni, güneş
enerjisinden yararlanmaya yönelik olarak yaşanan mekânların uygun yönde
düzenlenmesi ve binanın arazideki en uygun yön için konumlandırılması gibi
ilkelerin çoğu, enerji korunumu ve sürdürülebilirlik amacına yöneliktir. Tüm
bunların yanı sıra su gibi doğal kaynakların verimli kullanımı ve bina yapımı
sürecinde geri dönüştürülebilir yapı malzemesinin kullanımı, sürdürülebilir
mimari ilkelerindendir. Bunun yanında, geleneksel konutlar, güneş, rüzgar gibi
doğal kaynaklara olan erişimleri, topografya veya başka bir konut tarafından
engellenmeyecek şekilde yapılmışlardır.
Geleneksel Türk evinin en önemli özelliği doğa ile savaşmadan ona
uyum sağlaması ve doğaya teslim olmasıdır. Çevreye saygılı bir biçimde yapı
üreten insan canlılar için yaşanabilir alanlar tasarlamış; kuşlar için yuvalar
düşünmüş, kedinin girip çıkabileceği boşluklar yaratmıştır.
Mekânlar dıştan içe doğru sıralanıp, bölgenin iklimine göre tüm
mevsimlerin özelliklerini verimli bir biçimde kullanmıştır. Isıdan ya da
soğuktan en çok korunacak ve entegrasyonu sağlayan mekân olan sofa, planın
içinde yer almaktadır. Birinci katın formu, yolun suyuna göre
biçimlenmektedir. Sokak yerleşimlerine bakıldığında hiçbir konut diğer
konutun içini görmez ve hiçbir konut diğerinin güneşini, manzarasını ve
havasını kesmez. Geleneksel konutlarda plan çözümleri genellikle içten dışa
doğru gelişmektedir. Öncelikle iç mekânların fonksiyonu çözülmektedir, daha
sonra dış cephenin görünümü oluşturulmaktadır. Geleneksel konutlarda
mahremiyet oldukça önemlidir. Ortak kullanım alanları, herkese açık olarak
planlanmaktadır. Oda ise, bir çekirdek ailenin tüm ihtiyaçlarını giderecek
şekilde tasarlanmıştır. Esneklik Türk evinin en önemli ilkelerinden birisidir.
Tasarım aşamasında plan şeması üzerinde, istenilen büyüklüklere göre oda
sayısı tespit edilmiş veya bazı mekânlar sonradan odaya dönüştürülebilecek
şekilde yapılarak, plan düzlemine esneklik kazandırılmıştır. Geleneksel
konutun plan yerleşimi ve dış mekânla ilişkisinde, şeffaflık (geçirgenlik) söz
konusudur. Geleneksel konuta bahçeden girilmesi, bahçe ile zemin kat holü
arasında ve katlar arasında sağlanan süreklilik dikkat çekmektedir. Kat
planlarında, hayat ile diğer açık mekânlar ve bu mekânların oluşturduğu
galeriler, kesitte bir şeffaflık sunmaktadır. Bu bağlamda, geleneksel konutlar;
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• Sürdürülebilir tasarım kriterlerini sağlayan,
• İklimsel verileri etkin kullanan,
• Güneş yönüne göre konumlanan,
• Tutumlu
• Esnek
• Şeffaf
• Geçici / Yenilenebilir
• Çeşitlilik sağlayan özelliklere sahiptir.
Sürdürülebilir mimarlık bağlamında; geleneksel Türk konutları
incelendiğinde; ekolojik yerleşim kriterleri ve tasarım kriterleri açısından
değerlendirilip, fiziksel sürdürülebilirlikleri analiz edilmektedir.
* Binanın bulunduğu yörenin iklimi,
* Arazi yapısına uygunluğu,
* Binanın formu,
* Bina içi mekân organizasyonu,
* Bina kabuğunun durumu,
*Seçilen malzemelerin özellikleri,
oluşturmaktadır.

değerlendirilme

kriterlerini

Yerine ve gereğine göre meydana veya camiye yönlenmiş olan
geleneksel konutun, rüzgar, güneş gibi doğal enerji kaynaklarından etkin
faydalandığı görülmekte, araziye yerleşimi de bu şekilde olmaktadır. Günay,
(1998)’ a göre; geleneksel konutlar, arazi eğimine uygun konumlanmaktadır.
Sıcak – nemli iklim bölgelerinde bulunan geleneksel yerleşmeler, aşırı nemin
oluşacağı bölgelerden kaçınarak, eğimli sokaklarda oluşturulmakta,
konumlanma yönleri ile rüzgardan faydalanmaktadırlar. Sokaklar, yaya, araç
ve yüklü hayvanların rahatlıkla geçebileceği genişlikte planlanmaktadır. Türk
geleneklerine bağlı olarak mahremiyet ve güvenlik amacıyla, evlerin zemin
katları ve bahçe duvarları yüksek yapılarak; sokak, iki tarafında taş veya kerpiç
duvarlar yükselen bir koridor niteliği taşımaktadır.
İklim özellikleri açısından geleneksel konut değerlendirildiğinde, kalın
dış duvarlarıyla dış mekân iklim özelliklerinden yalıtılmış olmaktadır. Konutun
yapımı aşamasında iklim ve ısı değişimlerine karsı korunması için çözümler
üretilmiştir. Sıcak iklim bölgelerinde açık ve yarı açık mekânlar yaratılarak
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gölgeli alanlar oluşturulmuş, evin soğutulması için de içeride hava akımları
yaratılarak iç ortamın soğutulması sağlanmıştır (Sekil 1,2). Avlu etrafında
kullanılan yüksek duvarlar ve ağaçlar ile gölgeli alanlar yaratılmıştır. Avlu
içindeki kuyu ile hem evin su ihtiyacı karşılanmış hem de avludaki sebzemeyve bahçesinin sulanması sağlanmıştır.

Şekil 1: Hava akımı ve günes kontrol ve bina strüktürü çevresindeki vantilasyonun
Sağlanması (Aktuna, 2007).

Şekil 2: Türk evinin günes-gölge kontrollü cadde oluşumu (Aktuna, 2007).

Geleneksel konut mekân organizasyonu açısından değerlendirildiğinde,
dar alanlarda optimum çözümlerin üretildiği görülmektedir. Geleneksel konutta
her oda aynı fonksiyona sahiptir. “Oda” çekirdek ailenin ihtiyaç duyabileceği
birçok fonksiyonu sağlarken, içinde bulundurduğu tüm mobilyalar evin yapımı
esnasında planlanarak, sabit bir şekilde düşünülmüştür. Evin zemin katında yer
alan kiler bölümünde, toprak zemine gömülü kiler kuyusu yapılarak, yazın
hasat edilen meyve-sebzenin tazeliği korunarak, kışın kullanımı sağlanmıştır.
Bölgenin iklimine göre kompakt bir forma sahip olarak, ısısal
farklılardan en az düzeyde etkilenmesi sağlanmıştır. Bu mantıkla yapım sistemi
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de malzemenin kullanımına göre şekillenmiştir. Genellikle ahşap çatkı sistemi
kullanılarak, basit çözümlerle yapı oluşturulmuştur.
Yapı malzemesi olarak yörenin özelliğine göre temini en kolay malzeme
ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Ormanın çok olduğu Karadeniz bölgesinde ahşap
kullanımı ağırlıkta olurken, İç Anadolu bölgesinde ise kerpiç ve hımış
kullanılmıştır. Geleneksel mimari örneklerinde, yerel malzemelerin (kerpiç,
ahsap gibi) kullanılmasıyla;
• Geleneksel isçiliğin yetkinliğinden yararlanılabilmekte,
• Malzemenin yalıtım özelliklerinden yararlanılabilmekte,
• Doğal malzeme kullanımıyla doğaya uyumlu ve estetik değerlerin
ötesinde, güneş ışınlarından pozitif etkilenme sağlanabilmektedir
(Başakman, 1991).
Geleneksel konutlar, gerek strüktürü, gerek bina formu, gerek yapı
malzemesi seçimi gerekse yer aldığı topoğrafya özelliklerini kullanımı ele
alındığında, sürdürülebilir mimari kriterlerini barındırmaktadır. Sürdürülebilir
mimari, yapının yer aldığı bölgenin fiziksel çevresi, iklimi ve konumu dikkate
alınarak, yapının tasarımından üretimine kadar tüm aşamalarında enerji
ihtiyacını minimum düzeyde tutmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda geleneksel
konutların, topoğrafyaya göre konumlanması, iklime göre bina kabuğunun
oluşturulması, yönlenmeye göre mekân organizasyonun yapılması ve malzeme
seçiminde doğaya uyumlu olması gibi niteliklere sahip olması, bulunduğu
ortamın doğal koşullarına en uygun şekilde düzenlendiğinin göstergesidir.

2. GELENEKSEL AFYONKARAHİSAR EVLERİ
Geleneksel mimari, toplumların ait oldukları dönemdeki yaşam
biçimleri, örf-adetleri, gelenekleri, sosyo-kültürel özellikleri gibi pek çok
faktörü yansıtmaktadır. Doğan Hasol (1998), geleneksel mimarlığı, belirli bir
çevrede yaşayan halk tarafından sağlanan malzemeler eşliğinde, geleneksel
yöntemler ve teknikler yardımı ile gerçekleştirilen mimarlık şeklinde
betimlemektedir. Geleneksel mimarlık ürünü olarak ortaya çıkan geleneksel
konutlar, içinde bulundukları dönemin izlerini günümüze taşımaktadırlar. Bu
bağlamda, geleneksel konutların gerek yapı sistemleri, gerek formu, gerek
mekânsal ilişkileri, gerekse kullanılan malzeme içerikleri bakımından
araştırılması, analiz edilmesi; yerelliğin korunması ve geleneksel konutların
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işlevsel, fiziksel ve kültürel sürdürülebilirliğin sağlanması adına önem arz
etmektedir.
Afyonkarahisar kenti, Ege bölgesi sınırları içinde kalmakla beraber, Ege,
İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında kalan ve bu bölgeleri birbirine
bağlayan kavşak bir noktada yer almaktadır. M.Ö. 300’lü yıllarda etkisini
gösteren Hellenistik dönemle birlikte kale eteklerinde ve Hıdırlık tepesinde yer
alan eğimli arazilerde kurulmuş olan şehir, farklı medeniyetlere ev sahipliği
yapmış ve farklı kültürlere kucak açmıştır. Kent planı, organik sokak yapısıyla
meydana gelmiş ancak, 1902 yılında yaşanan büyük yangın sonrasında,
Tanzimatın ve dış dinamiklerin de etkisiyle ızgara tipi plan ortaya çıkmış ve
sokaklar batı sokak normlarında oluşturulmuştur. Şehri şekillendiren önemli
unsurlardan bir diğeri de demiryolunun ortaya çıkmasıdır (Aliağaoğlu, 2003).
Afyonkarahisar şehri, rakım olarak ortalama 1000-1100 m yükseklikte
bulunan ve kendi adıyla anılan ova üzerine kurulmuş, tektonik hareketlerin
oluşturduğu vadilerle yayla karakterine sahiptir. Toplam arazisinin % 47’sini
dağlar oluşturmaktadır.
Afyonkarahisar, Ege bölgesi sınırları içerisinde kalmış olmasına rağmen,
yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı olarak geçen karasal iklim
özelliklerini taşımaktadır. İlkbahar ve sonbaharda yağış oranı karasal iklime
göre daha fazladır. Bu iklimsel özellikler doğrultusunda bitki örtüsü de daha
çok step özelliklerini taşımaktadır. Orman alanları dağların batıya bakan
yönlerinde yer almakla birlikte, toplam yüzölçümüne göre oldukça az bir oranı
kapsamaktadır.
Afyonkarahisar’a ait geleneksel konutların oluşumunda, bölgenin arazi
yapısı, iklim şartları, sosyo-kültürel özellikleri, yöresel malzeme kullanımı ve
yapı sistemleri gibi faktörler etkili olmuştur. Kentte yer alan geleneksel
komutlar, iki veya üç katlı, iklim özelliklerinden dolayı bitişik düzende
yapılmıştır. Alt katlar sokağa, üst katlar da farklı açılardaki çıkmalarla dışarıya
açılarak kütle formunu oluşturmaktadır. Geleneksel konutlar, Kale ve Hıdırlık
tepelerinde kaya zeminlerde, 3 katlıdır. Ovalarda ise genellikle 2 katlı
yapılmıştır. İki katlı evlerin alt kat zeminleri de bahçe kotundan 3-5 basamak
ile yükseltilmiştir. Bu kat da ise; depo, ambar, aşevi, kiler, oda gibi asıl kata
destek birimleri bulunmaktadır. Tek katlı konutlarda ise, yaşam katı 1-1,5 m
kadar sokak zemininden yükseltilerek, arada kalan alana küçük pencereler
açılarak odunluk, depo olarak kullanılmaktadır. Açılan pencereler
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havalandırmayı sağlayarak, evin zeminini nemden korumaktadır. Şehirde yer
alan bitişik nizamlı evlerde avlu genellikle evin arka kısmında yer almaktadır.
Taşlık etrafında kiler, depo, odunluk, ahır, çamaşırlık gibi hizmet fonksiyonları
yer almaktadır Duvar kalınlıkları 50-60 cm, duvar yükseklikleri ise 2,5 m
civarında yapılmıştır. İklim özelliklerinden dolayı dış cepheye açılımı üst
katlara göre daha azdır. Geleneksel Afyonkarahisar konutlarında kışlık olarak
kullanılan orta katlar alçak tavanlı ve küçük pencereli olup, varsa üst kat
çıkmalarını taşıyan konsolları da dış cephe karakterine zenginlik katmaktadır.
Afyonkarahisar’da yer alan geleneksel konutlarda ana kat asıl hayatın
geçtiği kat olarak adlandırılmaktadır. Yazlık kat olarak kullanılan üst katlar
diğer katlara göre daha yüksek ve dış cepheye/sokağa/manzaraya karsı daha
açık bir karakterde yapılmaktadır (Sel, 1998).
Geleneksel Afyonkarahisar konutlarında oda, çekirdek bir ailenin özel
yasam alanı olarak kullanılan, oturma, yemek yeme, yıkanma, çalışma ve yatma
gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek fonksiyonları içinde bulunduran ve
genellikle kare veya kareye yakın dikdörtgen biçiminde planlanan bir yapıya
sahiptir. Geleneksel Afyonkarahisar konutlarında sofa, odalar arasında genişçe
bir alana sahip, ortak yaşam alanı olarak kullanılmakta olup, sokak girişine göre
mahremiyeti sağlanmış bir alanda yer almaktadır. Kentte genellikle iç sofalı
plan tipi kullanıldığından, dikdörtgen formlu sofa dikkati çekmektedir. Evin
bahçesine ya da manzaraya yönlenmiş olan sofanın, dışarıdan görünmeyecek
şekilde mahremiyeti korunmuştur. Sofanın pencereleri diğer odalarınkine
kıyasla daha büyük ve sık yapılmıştır. Kent merkezinde yer alan konutlarda
avluya pek rastlanılmamakla beraber, kırsal alanda görülmektedir. Avlu
mahremiyetin korunması açısından günlük hayatın geçirildiği, yıkama, oturma,
büyük davetlerde yemeklerin pişirildiği ve ikram edildiği alan olarak
kullanılmıştır. Gölge oluşumu ve yeşil alan ihtiyacı için en az bir ağaç ve için
çiçekler yer almaktadır. Avlunun büyüklüğüne göre günlük kullanım için
ihtiyaç duyulan sebzeler yetiştirilebilmektedir. Çeşme suyunun gideri kullanım
durumuna göre kanalizasyona ve bahçeye yönlendirilebilmektedir (Sel, 1998).
Manzaradan ve güneş ışınlarından etkin bir şekilde faydalanabilmek için
arazinin eğimi ile uyumlu bir yerleşim mevcuttur. Konutların, temelleri moloz
taştan yapılmış, bazı durumlarda da su basmana kadar kesme taş ile
kaplanmıştır. Bölgede en fazla bulunan malzeme kerpiç olduğundan duvarlar,
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ahşap hatıl arası kerpiç doldurularak, iç ve dış yüzeyler sıvanmıştır. Tuğla ile
yapılan kırma çatı veya üçgen çatı ile yapı tamamlanmıştır.
Seçilen geleneksel Afyonkarahisar konutları, konumu, formu, yapım
sistemleri, kullanılan malzemeler, mekânsal organizasyonu gibi faktörler ele
alınarak analiz edilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, sürdürülebilir
mimarinin kriterleri olan “binanın bulunduğu yörenin iklimi, arazi yapısına
uygunluğu, binanın formu, bina içi mekân organizasyonu, bina kabuğunun
durumu, seçilen malzemelerin özellikleri” bileşenleri bağlamında; “Benlioğlu,
Özçalışan ve Genelioğlu” geleneksel konutları özelinde mekânsal analiz
yapılmıştır.

3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA
GELENEKSEL AFYONKARAHİSAR KONUTLARININ
MEKÂNSAL ANALİZİ
Benlioğlu, Özçalışan ve Genelioğlu Konaklarının plan şemaları, dış
cephe ve iç mekân görselleri, kullanılan malzemeler, iç mekân organizasyonu
gibi mimari özelliklerini ve haritadaki konumunu aktaran bir tablo
oluşturulmuştur. Geleneksel konutların mimari özellikleri doğrultusunda;
sürdürülebilir mimari bileşenleri olan doğal çevre bağlamında, iklim,
topoğrafya, doğal kaynak kullanımı; binanın konumu, formu, planı ile
ilişkilendirilerek ve fiziksel çevre bağlamında ise, mekân organizasyonu,
strüktür ve malzeme; binanın kabuğu, malzemesi ve mekân düzeni ile
ilişkilendirilerek analiz edilmiştir.
Geleneksel konutların sürdürülebilirliğinin sağlanması adına doğal çevre
bileşenlerinden olan iklim faktörü, binanın konumlanması ve yönlendirilmesi
için önemli bir etkendir. Karasal iklime sahip olan Afyonkarahisar’da yer alan
geleneksel konutların, güneş ışığından maksimum düzeyde faydalanmak ve
rüzgarın etkisini dengelemek adına, doğru yönlendirip, yönlendirilmediği ele
alınmıştır. Doğal çevre bileşenlerinden olan topoğrafya faktörü, geleneksel
konutların rüzgardan yeterince faydalanabilmesi, iç mekânın hakim rüzgar
etkisinde serinletilmesi bağlamında önem taşımaktadır. Afyonkarahisar’da yer
alan geleneksel konutların, topoğrafyaya uygun yerleşip yerleşmediği ve bu
bağlamda, yapı yüzeyindeki açıklıklar sayesinde doğal havalandırmanın oluşup
oluşmadığı ele alınmıştır. Doğal çevre bileşenlerinden olan doğal kaynak
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kullanımı faktörü, geleneksel konutların sürdürülebilirliğinin sağlanması
bağlamında, yeşil dokunun korunması açısından önemlidir. Afyonkarahisar’da
yer alan geleneksel konutların çevresindeki yeşil dokunun varlığı, nem ve ısı
dengesinin sağlanması, ısı ve ışık kontrolünde istenen düzeyin oluşturulması ve
havadaki karbondioksit (CO2) oranının düşürülerek, oksijen (O) miktarının
arttırılması düzleminde ele alınmıştır.
Geleneksel konutların sürdürülebilirliğinin sağlanması adına fiziksel
çevre bileşenlerinden olan mekân organizasyonu binanın ısı kaybının
önlenmesi için önemli bir etkendir. Afyonkarahisar’da yer alan geleneksel
konutların bina formundaki geometrik düzenlemeler, enerji kayıplarını
minimuma çekmek bağlamında ele alınmıştır. Fiziksel çevre bileşenlerinden
olan strüktür ve malzeme faktörü, geleneksel konutların sürdürülebilirliğinin
sağlanması bağlamında, çevreye zarar vermeyecek biçimde üretilmesi
açısından önemlidir. Afyonkarahisar’da yer alan geleneksel konutların
strüktürü ve malzemeleri, mekânın ısısının sabit kalması, binaların
deformasyona uğrayıp uğramadığı bağlamında incelenmiştir.
Sürdürülebilirlik bağlamında yeniden işlevlendirilen geleneksel
Afyonkarahisar konutlarının mekânsal analizi, oluşturulan model çerçevesinde
yapılmıştır(Şekil 3).
Şekil 3: Çalışma Modeli
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Tablo 1’de Mimarlar Odası Afyonkarahisar temsilciliğinin mekansal analizi
bulunmaktadır.
Tablo 1: Mimarlar Odası Afyonkarahisar Temsilciliği Mekânsal Analiz
MİMARLAR ODASI AFYONKARAHİSAR TEMSİLCİLİĞİ
KONUM (URL, 1)
KÜNYE
Yapı Adı
Mimarlar Odası
Orijinal Adı

Özçalışan Konağı

Konum

AfyonkarahisarHisaraltı Mah.
Konak

Orijinal
Kullanım
Yeni İşlev

Mimarlar Odası

Plan Formu

Dikdörtgen

Yapı
Malzemesi

Taş
Hımış

GÖRSELLER (Çoban, 2019)

Mimarlar Odası Afyonkarahisar İl Temsilciliği binası, Burmalı Mahallesi’nde yer
almaktadır ve 287 m² lik inşaat alanına sahiptir. Bodrum, zemin ve birinci kat olmak
üzere üç kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum katında kömürlük, zemin katında iki
oda, bir karanlık oda, ortada hol (sofa) ve mutfak, birinci katta ise, dört oda ve büyük
bir hol yer almaktadır. Binanın eğimli araziye yerleşmesiye ortaya çıkan kot farkı
nedeniyle hem zemin kattan hem de birinci kattan giriş mevcuttur (Çoban, 2019).
Zemin Kat Planı (Çoban, 2019)
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Birinci Kat Planı (Çoban, 2019)
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BİNANIN KABUĞU

Zemin katta ve birinci katta pencere açıklıkları olan,
çıkmalı, avlulu, iki girişli

MALZEMELER

Taş, ahşap, hımış, kerpiç

İÇ MEKÂN
ORGANİZASYONU

İç sofalı, zemin katta; kütüphane, mutfak, ıslak
hacimler, depo ve teshin merkezi birinci katta;
sekreterlik, başkan odası, yönetim kurulu odası,
proje kontrol ofisi, muhasebe ofisi bulunan

Tablo 2’de Mimarlar Odası’nın sürdürülebilirlik bağlamında analizi
bulunmaktadır.

Konumu / Formu / Planı

Tablo 2: Mimarlar Odası’nın Sürdürülebilirlik Bağlamında Analizi
SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ ÖZELLİKLER
DOĞAL ÇEVRE / İklim
Binanın köşede ve bağımsız bir konumda yer alması, güneş ışınlarının
maksimum düzeyde kullanılabilmesini sağlamıştır. Karasal iklimin hakim
olduğu bölgede, iklimin olumsuz şartlarını minimuma indirmek bağlamında,
binanın girişi ve kuzeye bakan yüzeyleri, avlu duvarlarıyla çevrelenmiştir.
Kuzeye bakan cephelerdeki pencere açıklıkları minimum düzeyde tutularak,
güney ve doğu cephelerine bakan pencerelerin daha yoğun olması, binanın
güneş ışınlarından maksimum düzeyde yararlandığının göstergesidir. Avlunun,
kuzeydoğu yönünde konumlanması, yaz aylarında mekânın verimli bir biçimde
kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Çevre ve iklim koşullarına göre
konumlandırılan binada ek iklimlendirme maliyetine gerek duyulmasa da, kış
aylarında binayı ısıtmak için enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır.
DOĞAL ÇEVRE / Topoğrafya
Bina, topoğrafyaya uygun bir biçimde konumlanarak, iç mekanların farklı
fonksiyonlara cevap verebilmesi bağlamında tasarlanmıştır. Eğimden
faydalanılarak, hem zemin kat hem de birinci kat olmak üzere iki giriş
yapılmıştır. Topoğrafyaya uygun mekânsal dağılım sayesinde, giriş katında
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avluyla ilişki kuran mutfak ve ıslak hacimler gibi servis birimleri çözülürken,
birinci katta ise ofisler yer almaktadır. En çok güneş ışığı alan ve en aydınlık
mekân olan sofa ise, toplantı odası olarak kullanılmaktadır. Yüksek duvarlarla
çevrili avlu sayesinde gölgelik alanlar oluşturulmaktadır ve hakim rüzgarın
serinliğinin iç mekânlara taşınması sağlanmaktadır. Bu bağlamda ısı ve ışık
kullanımının mekân içerisinde olumsuz etkisi önlenmektedir. Binanın, eğimli
araziye doğru bir biçimde konumlandırılması, binanın her odasındaki
pencerelerin farklı bir manzaraya açılmasını sağlamaktadır. Birinci kattaki
çıkma sayesinde, odalardaki pencerelerin görüş açıları kesilmeden devam
etmektedir
DOĞAL ÇEVRE / Doğal Kaynak Kullanımı

Kabuk / Malzeme / İç Mekân

Binanın avlusunda yeşil bir doku bulunmaktadır. Yeşil alan sayesinde,
karbondioksit (CO2) miktarı azalırken oksijen (O) miktarı artmaktadır.
Avludaki yeşil doku, nem dengesini ayarlama, ses yalıtımı, ısı yalıtımı, rüzgar
ve güneş ışınlarından koruma gibi işlevlere sahiptir. Bina doğru yönde
konumlandırıldığı için, ağaçlar binayı rüzgar ve güneş etkisinden
korumaktadır. Ağaçların yaprakları, güneş ışınlarını emerek buharlaşma
sırasında havanın serin kalmasını sağlamaktadır.
FİZİKSEL ÇEVRE / Mekân Organizasyonu
Bina iç sofalı, dikdörtgen formlu, kompakt bir plana sahiptir. Binanın mekân
organizasyonu, güney ve doğu konumunda ana mekânlar, kuzey konumda ise
servis alanları yer alacak şeklinde yapılmıştır. Ana mekânların güney cepheye
yerleştirilmesiyle, doğal aydınlatma ve güneş ışığından maksimum düzeyde
yararlanılmaktadır. Kat yüksekliklerinin zemin katta ve birinci katta farklı
olması, her içinde mekân farklı hava akımının oluşmasını sağlamıştır. Binanın
giriş bölümünün doğuya bakmasıyla, gün içinde tüm odaların güneşi alması
sağlanmıştır. Binada kapı ve pencere boşluklarının belirli bir oranda olması,
doğal havalandırma sirkülasyonunun sağlanması açısından etkilidir. Servis
birimlerinin, odalardan ayrı şekilde konumlandırılması, kokunun ve gürültünün
iç mekana ulaşmasını engellenmiştir.
FİZİKSEL ÇEVRE / Strüktür
Binanın zemin kat duvarları kalındır ve üst kata oranla daha az boşluk
açılmıştır. Binanın dış kabuğunda kullanılan malzemeler, insan doğasına
uygun sağlıklı malzemelerdir. Geleneksel yapı malzemelerinden; doğal taş,
ahşap, kerpiç, saman gibi malzemeler yeniden dönüştürülebilir olmaları
sebebiyle de tercih edilmiştir. Yapının kabuk alanının ve hacim oranının
artması ısı kayıplarına neden olmaktadır. Aynı hacme sahip basit formdaki
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geometrilerde, ısı kayıpları az yaşanırken, yüzey ve hacim oranı artan
kabuklarda ısı kayıpları da artmaktadır. Kompakt formda olan bu bina, ısı
kayıplarını minimuma çekilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu durum, ısısal
konforun yapı içerisinde sağlanabilmesine yardımcı olmuştur.
FİZİKSEL ÇEVRE / Malzeme
Binanın yapımında kullanılan taş malzeme, sıcak havanın içeri girmesini
engelleyerek mekânların serin kalmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda
içerideki serin havanın dışarı çıkmasını engelleyerek, iç mekânların ısısını
kontrol altında tutmaktadır. Malzemenin doğal ve yerel olması, bölgenin iklim
koşullarıyla uyumlu olmasını sağlamaktadır ve binanın olumsuz iklim
şartlarına karşı deformasyonunu engellemektedir. Bu durum, binanın kullanım
ömrünü uzatmaktadır. Binada kullanılan diğer malzemeler olan ahşap ve hımış
dolgu, bölgeden kolaylıkla elde edilebilecek yerel malzemelerdir. Bu durum,
çevreye zararlı atık bırakmayan, geri dönüşümlü ve bölgenin iklimsel
niteliklerine uygun yerel malzemelerin seçimi ile binanın üretim aşamasında,
minimum düzeyde enerji kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Binanın iç
duvarları beyaz badana ile kaplanmıştır. Bu durum, binada güneş ışınlarının
yansımasına olanak sağladığı için dış ortamdaki fazla ısının bina içine
girmesini engellemektedir.

Tablo 3’te Afyonkarahisar
bulunmaktadır.

Gastronomi

Konağı

mekansal

analizi

Tablo 3: Afyonkarahisar Gastronomi Konağı Mekânsal Analiz
AFYONKARAHİSAR GASTRONOMİ KONAĞI
KONUM (URL, 2)
KÜNYE
Yapı Adı
Gastronomi Konağı
Orijinal
Adı
Konum
Orijinal
Kullanım
Yeni İşlev
Plan Formu
Yapı
Malzemesi
GÖRSELLER (Arşiv, 2022)

Benlioğlu Konağı
AfyonkarahisarÇavuşbaş
Konak
Gastronomi Konağı
(Restoran)
Kareye Yakın
Taş
Hımış
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Gastronomi Konağı, 1988 yılında Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu tarafından sınırları belirlenmiş olan Kentsel Sit Sınırı içerisinde Uluküllük
Caddesi’nde yer almaktadır. Yapı, taş temelli ahşap karkas arası tuğla (hımış)
kullanılarak yapılmıştır (URL, 3).
Zemin Kat Planı (Afyonkarahisar Belediyesi)

Birinci Kat Planı (Afyonkarahisar Belediyesi)

62

BİNANIN KABUĞU
MALZEMELER
İÇ MEKÂN
ORGANİZASYONU

Zemin katta ve birinci katta pencere açıklıkları olan,
avlulu, iki girişli
Taş, ahşap, hımış, tuğla
Zemin ve birinci kat olmak üzere iki kattan oluşan
yapıda 14 oda bulunmaktadır. Odalar yemek yeme
mekanları, sofa ise oturma mekanı olarak
kullanılmaktadır. Servis birimleri olarak mutfak,
ıslak hacimler ve depo vardır.

Tablo 4’te Gastronomi Konağı’nın sürdürülebilirlik bağlamında analizi
bulunmaktadır.
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Konumu / Formu / Planı

Tablo 4: Gastronomi Konağı’nın Sürdürülebilirlik Bağlamında Analizi
SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ ÖZELLİKLER
DOĞAL ÇEVRE / İklim
Binanın köşede ve bağımsız bir konumda yer alması, güneş ışınlarının
maksimum düzeyde kullanılabilmesini sağlamıştır. Kışları soğuk havanın,
yazları ise sıcak havanın hakim olduğu bölgede, iklimin olumsuz şartlarını
minimuma indirmek bağlamında, binanın girişi ve tüm çevresi, avlu
duvarlarıyla çevrelenmiştir. Tüm cephelerdeki pencere açıklıklarının aynı
boyutlarda olması, her ne kadar binanın her yüzeyinden güneş ışınlarından
faydalanılmasını sağlasa da; kuzey cephedeki açıklıkların fazla olması, soğuk
havayı iç mekânlara taşıması bağlamında olumsuz bir etki yaratmaktadır.
Avlunun, kuzeydoğu yönünde konumlanması, yaz aylarında mekânın verimli
bir biçimde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Doğal çevre ve iklim
koşullarına göre konumlandırılan binada, ek iklimlendirme maliyetine gerek
duyulmasa da, kış aylarında özellikle kuzey cephede yer alan mekânları ve
binayı ısıtmak için enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Odaların yazlık ve kışlık
kullanıma uygun bir biçimde kullanılmasıyla; iklimsel değişikliklere bağlı
olarak, binada, farklı mevsimlerde, doğru ve yeterli ışık, ısı, rüzgar ve manzara
yönelimine olanak sağlamaktır. Soğuk iklim koşullarına bağlı olarak binada tek
kanatlı pencere boşlukları oluşturularak, soğuk havanın içeri girmesi
önlenmiştir. Böylelikle mekân içerisinde istenmeyen ısı kayıplarının ortaya
çıkmasına karşı önlem alınması sağlanmıştır.
DOĞAL ÇEVRE / Topoğrafya
Bina, topoğrafyaya uygun bir biçimde konumlanarak, farklı işlevlere hizmet
edebilecek nitelikte tasarlanmıştır. Eğimden faydalanılarak, avluda ve binanın
içinde kot farkları yapılmıştır. Hem zemin kat, hem de birinci kat olmak üzere
iki giriş yer almaktadır. Topoğrafyaya uygun mekânsal dağılım sayesinde,
zemin katında avluyla ilişki kuran hol, teras, mutfak ve ıslak hacimler gibi
servis birimleri çözülürken, birinci katta ise yemek alanları yer almaktadır. En
çok penceresi olan ve maksimum düzeyde güneş ışığı alan ve en aydınlık
mekân, sekilerle çevrili oturma alanı olarak kullanılmaktadır. Yüksek
duvarlarla çevrili avlu sayesinde gölgelik alanlar oluşturulmaktadır ve hakim
rüzgarın serinliğinin terasa, hole ve iç mekânlara taşınması sağlanmaktadır. Bu
bağlamda ısı ve ışık kullanımının mekân içerisinde olumsuz etkisi
önlenmektedir. Binanın, eğimli araziye doğru bir biçimde konumlandırılması,
binanın her odasındaki pencerelerin farklı bir manzaraya açılmasını
sağlamaktadır. Avluda oluşturulan kot farkları sayesinde, bina yer kotundan
yükseltilmiştir ve girişlerin her ikisinde de basamaklar bulunmaktadır.
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DOĞAL ÇEVRE / Doğal Kaynak Kullanımı

Kabuk / Malzeme / İç Mekân

Binanın avlusunda yeşil bir doku ve havuz bulunmaktadır. Yeşil alan
karbondioksit (CO2) miktarını azaltıp, oksijen (O) miktarı artırsa da; avlunun
kapladığı alana oranla yeşil dokunun alanı yetersiz kalmaktadır. Avludaki yeşil
doku, nem dengesini ayarlama, ses yalıtımı, ısı yalıtımı, rüzgar ve güneş
ışınlarından koruma gibi işlevlere sahiptir. Bina doğru yönde
konumlandırıldığı için, ağaçlar binayı rüzgar ve güneş etkisinden
korumaktadır. Ağaçların yaprakları, güneş ışınlarını emerek buharlaşma
sırasında havanın serin kalmasını sağlamaktadır. Avluda bulunan havuz, yaz
aylarında serinlik sağlamaktadır.
FİZİKSEL ÇEVRE / Mekân Organizasyonu
Bina orta sofalı, kare formlu, kompakt bir plana sahiptir. Binanın mekân
organizasyonu, kuzey, güney ve doğu konumunda zemin katta servis birimleri,
birinci katta yemek yeme mekânları, kuzeydoğu konumda ise zemin katta teras
ve giriş holü yer alacak şekilde yapılmıştır. Yoğun olarak kullanılan sekili
oturma mekânının doğuya bakması; gün doğumuyla birlikte, doğal aydınlatma
ve güneş ışığından büyük ölçüde yararlanmasını sağlamaktadır. Yemek yeme
alanlarının kuzey yönüne bakması, odaların ısı ve ışık bağlamında yetersiz
kalmasına neden olmaktadır. Binada kapı ve pencere boşluklarının belirli bir
oranda olması, doğal havalandırma sirkülasyonunun sağlanması açısından
etkilidir. Servis birimlerinin, odalardan ayrı şekilde konumlandırılması,
kokunun ve gürültünün iç mekana ulaşmasını engellenmiştir. Geleneksel
konutlarda içten dışa bir tasarım kurgusunun olduğu ve iç mekân tasarımının,
cephelerden okunabildiği düşünülürse; bu binanın her cephesinin aynı düzende
olması, iç mekâna göre farklılaşmaması; olumsuz bir özellik olarak
nitelendirilmektedir.
FİZİKSEL ÇEVRE / Strüktür
Binanın zemin katı, yer kotundan basamaklarla yükseltilmiştir. Binanın dış
kabuğunda kullanılan malzemeler, insan doğasına uygun sağlıklı
malzemelerdir. Geleneksel yapı malzemelerinden; doğal taş, ahşap, kerpiç,
saman gibi malzemeler yeniden dönüştürülebilir olmaları sebebiyle de tercih
edilmiştir. Yapının kabuk alanının artması ısı kayıplarının da çoğalmasına
sebep olmaktadır. Aynı hacme sahip basit formdaki geometrilerde, ısı kayıpları
az yaşanırken, yüzey ve hacim oranı artan kabuklarda ısı kayıpları da
artmaktadır. Hacim oranı fazla bu binada, ısı kayıplarının olması, olumsuz bir
özellik olarak nitelendirilmektedir. Bu durum, ısısal konforun yapı içerisinde
sağlanamadığının göstergesidir.
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FİZİKSEL ÇEVRE / Malzeme
Avlunun zemini taş malzemeyle kaplanmıştır. Taş malzemenin yazın
sulanmasıyla, serin bir ortam oluşmaktadır. Bu durum avludaki ısı konforunu
arttırmaktadır. Binanın yapımında kullanılan taş malzeme, sıcak havanın içeri
girmesini engelleyerek mekânların serin kalmasını sağlamaktadır. Aynı
zamanda içerideki serin havanın dışarı çıkmasını engelleyerek, iç mekânların
ısısını kontrol altında tutmaktadır. Malzemenin doğal ve yerel olması, bölgenin
iklim koşullarıyla uyumlu olmasını sağlamaktadır ve binanın olumsuz iklim
şartlarına karşı deformasyonunu engellemektedir. Bu durum, binanın kullanım
ömrünü uzatmaktadır. Binada kullanılan diğer malzemeler olan ahşap ve hımış
dolgu, bölgeden kolaylıkla elde edilebilecek malzemelerdir. Bu durum, çevreye
zararlı atık bırakmayan, geri dönüşümlü ve bölgenin iklimsel niteliklerine
uygun yerel malzemelerin seçimi ile binanın üretim aşamasında, minimum
düzeyde enerji kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Binanın iç duvarları beyaz
badanayla, tavanlar ahşap malzemeyle kaplanmıştır. Bu durum, binada güneş
ışınlarının yansımasına olanak sağladığı için dış ortamdaki fazla ısının bina
içine girmesini engellemektedir.

Tablo 5’te Kültür ve Sanat Evi’nin mekansal analizi bulunmaktadır.
Tablo 5: Kültür ve Sanat Evi Mekânsal Analiz
AFYONKARAHİSAR KÜLTÜR VE SANAT EVİ
KONUM (URL, 4)
KÜNYE
Yapı Adı
Kültür ve Sanat
evi
Orijinal
Genelioğlu
Adı
Konağı
Konum
AfyonkarahisarAkmescit
Orijinal
Konak
Kullanım
Yeni İşlev
Kültür ve Sanat
Plan Formu

Dikdörtgen

Yapı
Malzemesi

Taş
Hımış

GÖRSELLER (Çoban, 2019, URL, 4)
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Tarihi konak, 1910 yılında Cafer Genellioğlu tarafından yaptırılmıştır.
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 2014 yılında satın alınıp, restorasyon
yapılarak, “Kültür ve Sanat Evi” ne dönüştürülmüştür. Akmescit Mahallesi’nde
bulunan tarihi bina, 632 m² lik inşaat alanına sahiptir (Çoban, 2019).
Zemin Kat Planı (Çoban, 2019)
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Birinci Kat Planı (Çoban, 2019)

BİNANIN KABUĞU
MALZEMELER
İÇ MEKÂN
ORGANİZASYONU

Bodrum katta, zemin katta ve birinci katta pencere
açıklıkları olan, avlulu, çıkmalı, üç girişli
Taş, ahşap, hımış
Tarihi bina, yapıldığında iki ayrı bina olarak
düşünülmüştür ve restorasyon sırasında birleştirilerek tek
bir binada toplanmıştır. Bodrum kat, zemin kat ve birinci
kat olmak üzere toplam 3 kattan oluşmaktadır. Bodrum
katta depo, zemin katta, canlandırma odaları, depo ve
ofis, geniş bir sofa ve tuvaletler, birinci katta ise
canlandırma odaları, konuk ağırlama odası, mutfak,
sofada sergi alanları ve tuvaletler bulunmaktadır.

Tablo 6’da Kültür ve Sanat Evi’nin sürdürülebilirlik bağlamında analizi
bulunmaktadır.
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Konumu / Formu / Planı

Tablo 6: Kültür ve Sanat Evi’nin Sürdürülebilirlik Bağlamında Analizi
SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ ÖZELLİKLER
DOĞAL ÇEVRE / İklim
Binanın ayrık nizamda ancak binalara yakın bir konumda yer alması nedeniyle
güneş ışınlarından belirli düzeyde fayda sağlanmaktadır. Kışları soğuk
havanın, yazları ise sıcak havanın hakim olduğu bölgede, iklimin olumsuz
şartlarını minimuma indirmek bağlamında, binanın girişi, zemin kotundan
oldukça yüksek tutulmuştur. Güneş ışınlarından maksimum düzeyde yarar
sağlamak adına bodrum kat, zemin kat ve birinci kat cephelerindeki pencere
açıklıkları, farklı boyutlarda yapılmıştır. Bina girişinin kuzey yönünde
konumlanması, binada ısı kaybına neden olmaktadır. Avlunun, güney yönünde
konumlanması, yaz aylarında mekânın verimli bir biçimde kullanılmasına
olanak sağlamaktadır. Bodrum kat, zemin kat ve birinci kat cephelerindeki
boşlukların boyutlarının farklı olması, güneş ışığının maksimum düzeyde iç
mekâna taşınmasını ve soğuk havanın etkisinin azalmasını sağlamaktadır. İç
mekânların farklı işlevlere uygun bir biçimde kullanılmasıyla; iklimsel
değişikliklere bağlı olarak, binada, farklı mevsimlerde, doğru ve yeterli ışık
sağlamaktır. Soğuk iklim koşullarına bağlı olarak binada tek kanatlı pencere
boşlukları oluşturularak, soğuk havanın içeri girmesi önlenmiştir. Böylelikle
mekân içerisinde istenmeyen ısı kayıplarının ortaya çıkmasına karşı önlem
alınması sağlanmıştır.
DOĞAL ÇEVRE / Topoğrafya
Bina, topoğrafyaya uygun bir biçimde konumlanarak, farklı işlevlere hizmet
edebilecek nitelikte tasarlanmıştır. Eğimden yararlanarak, giriş zemin
kotundan yüksek yapılmıştır ve avluya geçiş basamaklarla sağlanmıştır. Hem
bodrum kata hem de zemin kata girişi sağlayan iki kapı yer almaktadır.
Topoğrafyaya uygun mekânsal dağılım sayesinde, zemin katında avluyla ilişki
kuran bir hava koridoru oluşturulmuştur. En çok penceresi olan mekânlar,
oturma alanları ve sergi alanları olarak kullanılmaktadır ancak bu mekânların
kuzey yönünde olması; güneş ışığının içeriye girmesi bağlamında olumsuz bir
etki yaratmaktadır. Yüksek duvarlarla çevrili güney yönüne bakan avlu
sayesinde gölgelik alanlar oluşturulmuştur ve kışın güneş ısısının, yazın ise
serin havanın iç mekânlara taşınması sağlanmıştır. Bu bağlamda ısı ve ışık
kullanımının mekân içerisinde olumsuz etkisi önlenmektedir.
DOĞAL ÇEVRE / Doğal Kaynak Kullanımı
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Kabuk / Malzeme / İç Mekân

Binanın avlusunda yeşil bir doku mevcut değildir. Binanın bulunduğu
konumdaki fiziksel çevre ele alındığında; yeşil bir doku veya su öğesi
bulunmamaktadır. Bu bağlamda, binanın diğer binaların arasında kalan ve
doğal çevreden beslenemeyen bir konumda yer alması; binanın nefes
alamadığının göstergesidir.
FİZİKSEL ÇEVRE / Mekân Organizasyonu
Bina iç sofalı, dikdörtgen formlu bir plana sahiptir. Binanın mekân
organizasyonu, kuzey, batı ve doğu konumunda; zemin katta ofis ve sergi
alanları, birinci katta yemek yeme mekânları, sergi alanları, ıslak hacimler ve
mutfak yer alacak şeklide yapılmıştır. Güney yönünde ise avlu yer almaktadır.
Yoğun olarak kullanılan sergi alanlarının yer aldığı sofanın, kuzey-güney
cephesinde yer alması, her ne kadar kuzeyden gelen soğuk havaya karşılasa da,
güney cepheden almış olduğu güneş ışığıyla ısı ve ışık dengesini
sağlayabilmektedir. Canlandırma odalarının farklı yönlere bakacak biçimde
konumlanması, mekânlarda ışık kontrolünün yapılmasını sağlamıştır. Mutfak
alanının doğu yönüne bakması ve arada kalması, ısı ve gün ışığından yeterince
faydalanabilmesine olanak sağlamıştır. Avluya bakan ve güney cephesinde yer
alan balkon, orta sofayla ve diğer mekânlarla ilişki kurarak, hava akımının
oluşmasını sağlamıştır. Binada kapı ve pencere boşluklarının her katta belirli
bir oranda olması, doğal havalandırma sirkülasyonunun sağlanması açısından
etkilidir. Geleneksel konutlarda içten dışa bir tasarım kurgusunun olduğu ve iç
mekân tasarımının, cephelerden okunabildiği düşünülürse; bu binanın her
cephesinin ayrı düzende olması, iç mekâna göre farklılaşması; olumlu bir
özellik olarak nitelendirilmektedir.
FİZİKSEL ÇEVRE / Strüktür
Binanın zemin katı, yer kotundan basamaklarla yükseltilmiştir. Binanın dış
kabuğunda kullanılan malzemeler, insan doğasına uygun, sağlıklı
malzemelerdir. Geleneksel yapı malzemelerinden; doğal taş, ahşap, kerpiç,
saman gibi malzemeler yeniden dönüştürülebilir olmaları sebebiyle de tercih
edilmiştir. Binanın zemin katında ve birinci katında farklı malzemeler
kullanılmış ve cephelerdeki kapı ve pencere boşlukları da farklı oranda
yapılmıştır. Farklılaşan malzemeler ve boşluklar, binadaki enerji kullanımına
olumlu etki sağlamaktadır. Yapının kabuk alanının artması ısı kayıplarının da
çoğalmasına sebep olmaktadır. Aynı hacme sahip basit formdaki
geometrilerde, ısı kayıpları az yaşanırken, yüzey ve hacim oranı artan
kabuklarda ısı kayıpları da artmaktadır. Hacim oranı fazla bu binada, ısı
kayıplarının olması, olumsuz bir özellik olarak nitelendirilmektedir. Bunun
yanında, binanın en geniş cephesinin kuzey yönüne doğru yönelmesi, ısı
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kaybına yol açmasına neden olmuştur. Bu durum, ısısal konforun yapı
içerisinde sağlanamadığının göstergesidir.
FİZİKSEL ÇEVRE / Malzeme
Binanın yapımında kullanılan taş malzeme, sıcak havanın içeri girmesini
engelleyerek mekânların serin kalmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda
içerideki serin havanın dışarı çıkmasını engelleyerek, iç mekânların ısısını
kontrol altında tutmaktadır. Malzemenin doğal ve yerel olması, bölgenin iklim
koşullarıyla uyumlu olmasını sağlamaktadır ve binanın olumsuz iklim
şartlarına karşı deformasyonunu engellemektedir. Bu durum, binanın kullanım
ömrünü uzatmaktadır. Binada kullanılan diğer malzemeler olan ahşap ve hımış
dolgu, bölgeden kolaylıkla elde edilebilecek malzemelerdir. Bu durum, çevreye
zararlı atık bırakmayan, geri dönüşümlü ve bölgenin iklimsel niteliklerine
uygun yerel malzemelerin seçimi ile binanın üretim aşamasında, minimum
düzeyde enerji kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Binada her kat cephesi
ayrı malzemeyle kaplanmıştır. Zemin katta taş, birinci katta ahşap strüktür,
hımış olması, kullanılan malzemelerin, iç mekânların üstlendiği işlevlerle
doğru orantılı olduğunun göstergesidir. Kullanılan malzemelerden ahşap ve
hımış iskeletin sünekliği ve iyi enerji yayımı sayesinde binanın ömrü
uzamaktadır. Binanın iç duvarları beyaz badanayla, tavanlar ahşap malzemeyle
kaplanmıştır. Bu durum, binada güneş ışınlarının yansıtılmasını sağladığı için,
dışardaki fazla ısının bina içine geçmesini engellemektedir.

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Mimarlar Odası Afyonkarahisar Temsilciliği, Gastronomi Konağı ve
Kültür ve Sanat Evi tarihi binaları, konumu, formu, planı baz alınarak iklim,
topoğrafya ve doğal kaynak kullanımı bileşenleriyle doğal çevre ölçeğinde;
kabuk, malzeme, iç mekân baz alınarak mekân organizasyonu, strüktür ve
malzeme bileşenleriyle fiziksel çevre ölçeğinde, sürdürülebilirlik bağlamında
analiz edilmiştir. Her tarihi binanın analizinin sonucunda; binaların,
sürdürülebilir mimari özelliklerini ne ölçüde karşıladığına ilişkin bir tablo
hazırlanmıştır. Tarihi binaların, sürdürülebilirlik bağlamında analiz edilen
bileşenlerinin, bina ölçeğinde sağlanıp sağlanamadığının göstergeleri, belirli
kodlarla ifade edilmiştir. Elde edilen veriler, aşağıdaki tabloya aktarılmıştır
(Tablo 7).

71

Tablo 7: Çalışma Alanlarının Sürdürülebilirlik Bağlamında Karşılaştırmalı Analizi
Olumlu
Olumlu-Olumsuz
Olumsuz
Geleneksel
Konutun
Özellikleri
Sürdürülebilir
Mimari
Özellikler
Binanın Adı
Afyonkarahisar
Mimarlar Odası
Gastronomi
Konağı
Kültür ve Sanat
Evi

Konum
Form
Plan
Doğal Çevre
İklim

Top.

Kabuk
Malzeme
İç Mekân
Fiziksel Çevre
Doğal
Kaynak
Kul.

Mekân
Org.

Strüktür

Malz.

Tablodaki verilerden yola çıkarak;
Mimarlar Odası olarak kullanılan tarihi binanın konumu, formu ve planı
baz alınarak; doğal çevre bileşenlerinden iklim, topoğrafya ve doğal kaynak
kullanımı ölçeğinde ve fiziksel çevre bileşenlerinden kabuk, malzeme, iç
mekân ölçeğinde mekânsal analiz yapıldığında; binanın mimari özelliklerinin
tüm bileşenlerde pozitif karşılık bulduğu görülmüştür. Bu durum, tarihi
binanın, sürdürülebilir mimari özellikleri, taşıdığının göstergesidir.
Gastronomi Konağı olarak kullanılan tarihi binanın konumu, formu ve
planı baz alınarak; doğal çevre bileşenlerinden iklim, topoğrafya ve doğal
kaynak kullanımı ölçeğinde ve fiziksel çevre bileşenlerinden kabuk, malzeme,
iç mekân ölçeğinde mekânsal analiz yapıldığında; binanın mimari özelliklerinin
topoğrafya, doğal kaynak kullanımı ve malzeme bileşenlerinde pozitif karşılık
bulduğu görülmüştür. Tarihi binanın, kuzeye bakan cephelerinin yeterince gün
ışığından ve ısıdan yararlanamaması durumu, iklim değerinin ve mekân
organizasyonu değerinin olumlu ve olumsuz yönlerini beraberinde getirmiştir.
Tarihi binanın, hacminin büyük olmasıyla gerçekleşen ısı kayıpları, strüktür
değerinin olumsuz olarak yansımasına neden olmuştur. Bu durum, tarihi
binanın, sürdürülebilir mimari özellikleri, kısmen taşıdığının göstergesidir.
Kültür ve Sanat Evi olarak kullanılan tarihi binanın konumu, formu ve
planı baz alınarak; doğal çevre bileşenlerinden iklim, topoğrafya ve doğal
kaynak kullanımı ölçeğinde ve fiziksel çevre bileşenlerinden kabuk, malzeme,
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iç mekân ölçeğinde mekânsal analiz yapıldığında; binanın mimari özelliklerinin
mekân organizasyonu ve malzeme bileşenlerinde pozitif karşılık bulduğu
görülmüştür. Tarihi binanın, kuzeye bakan cephelerinin yeterince gün ışığından
ve ısıdan yararlanamaması durumu, ancak katlardaki kapı, pencere
boşluklarının farklı oranlarda olması ısı ve ışık kontrolünün kısmen
sağlanabilmesi; iklim değerinin, topoğrafya değerinin ve mekân organizasyonu
değerinin olumlu ve olumsuz yönlerini beraberinde getirmiştir. Tarihi binanın,
çevresinde ve avlusunda yeşil dokunun ve su öğesinin bulunmaması, doğal
kaynak kullanımı değerinin olumsuz olarak yansımasına neden olmuştur. Bu
durum, tarihi binanın, sürdürülebilir mimari özellikleri, düşük seviyede
taşıdığının göstergesidir.
Sonuç olarak yapılan çalışmadan yola çıkarak, geleneksel mimarinin,
sürdürülebilirliği desteklediği görülmüştür. Geleneksel mimari yaklaşımın, ait
olduğu dönemin yapım sistemi, strüktürü ve yapı malzemesi ile ilişkili olduğu
göz ardı edilmemelidir. Geleneksel mimari anlayışının, modern mimariye
aktarımı yapılırken günümüz koşulları ile yorumlanması ve sürdürülebilir
mimari özellikleri bağlamında değerlendirilmesi önem taşımaktadır.
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GİRİŞ
1. SÜRDÜRÜLEBILIRLIK KAVRAMI
18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşlar ve buhar gücüyle çalışan makineler,
makineleşmiş endüstriyi doğurmuş bununla birlikte Endüstri(Sanayi) Devrimi
ortaya çıkmıştır (“Sanayi Devrimi”, 2022). Hali hazırda Endüstri Devrimi ile
ciddi bir kaynak tüketimi ve doğa tahribatı mevcutken İkinci Dünya Savaşı’nın
meydana getirdiği yıkımı düzeltme çabaları da benzer etkiler içeren kontrolsüz
büyüme ve gelişmeye sebep olmuştur. Bu kontrolsüz büyüme ve gelişme
beraberinde ciddi bir atık sorunu meydana getirmiştir. Önceleri bu ve benzeri
atıklar herhangi bir sorun teşkil etmiyorken, ya da herhangi bir sorun teşkil
ettiği bilinmiyorken, günümüzde teknolojinin de gelişmesi ile ekolojik anlamda
nasıl bir tahribata yol açtığı gözler önüne serilmektedir (Erdede ve Bektaş
2014).
Küresel ısınma, çevre kirliliği, susuzluk gibi faktörler özellikle son
yıllarda tüm dünyanın mücadele ettiği iklim değişikliği gibi hayati bir sorunun
temelini oluşturur. Nüfusun artmasıyla, kaynakların tükenmesiyle, kapitalizm
adı altıda yer alan tüketim çılgınlığıyla her nesil bir önceki nesilden çok daha
fazla enerji harcamaktadır. Bunun önüne geçilmediği sürece dünyayı,
dolayısıyla insanları, hayvanları kısaca doğayı geri dönüşü olamayacak
nitelikte problemler beklemektedir. İnsanların bu ekolojik sorunla mücadele
etme sürecinde birtakım yeni kavramlar ve yeni modeller geliştirilmiştir. Bu
kavramlardan biri sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilirlik kavramı bir bakıma
Birleşmiş Milletler’ in ifade ettiği gibi “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını
karşılama kabiliyetlerinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarının
karşılanmasını sağlayan” bir kalkınma biçimidir (Gedik, 2020). Öte yandan
teknoloji, makineleşmenin ilk dönemlerinde insan odaklı bir üretim içerisinde
iken yol açtığı tahribatın meydana çıkması ile günümüzde artık doğa odaklı bir
üretim içerisinde bulunmaktadır. Nesiller sonrasında dünyayı ne gibi tehditlerin
beklediğini görebilmek veya bu tehditler hakkında fikir yürütebilmek insanlığın
göz ardı etmemesi gereken bir avantajıdır.
Dünya liderleri, sivil toplum kuruluşları bu sorunlar için harekete
geçmiş, çeşitli protokoller imzalamış, anlaşmalar yapmıştır. Dünya genelinde
çevresel duyarlılık artmış olduğu gibi yapımında, yıkımında ve sürecinde
birçok kirliğine ve enerji tüketimine sebep olan yapı sektörü de birtakım çabalar
içerisine girmiştir. Bunlardan belki de en önemlisi “yeşil bina” olarak
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adlandırılan çevre dostu ekolojik binaların ortaya çıkmasıdır. Yeşil binalar,
daha az enerji ve su kullanma ve kullanılan malzemelerin çevresel hayat
döngüsü üzerindeki etkilerini azaltma amacı güden tasarımlarla şekillenir. Bina
yapımına belli standartlar getirilerek sertifikalanmakta olan yeşil binalar yapı
sektöründe daha değerli, doğal kaynakları verimli kullanabilecek, doğaya
saygılı, insanların doğayla bütünleşmesini hedefleyen ve sağlığını koruyan,
ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan binalar olarak yeni bir yönelim
ve sektör ortaya çıkarmıştır (Erdede ve Bektaş 2014).

2. YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR
Yeşil bina sertifika sistemleri, bina bazındaki projelerin çevre üzerindeki
etkilerinin objektif ve somut olarak ortaya konulmasında ve doğal kaynakları
korumadaki duyarlılıklarını meydana çıkarmada ölçülebilir bir referans
sağlamaya çalışan bir tür derecelendirme sistemi olarak tanımlanmaktadır.
Sertifika sistemleri bir binayı yeşil yapan kriterleri tanımlamaktadır. Sertifika
alan bir binanın ne derecede ve hangi bakımdan yeşil olduğunun bilinmesi
sertifika sistemleri ile birlikte mümkün olmaktadır. Sertifika sistemleri; yeşil
binaların bir kavram olmaktan çıkıp gerçeklik kazanmasını sağlamıştır. Her
ülkenin kendisinin oluşturduğu veya başka bir ülkeye ait benimsediği bir
sertifika sistemi bulunmaktadır (Çelik, 2009; Erdede ve Bektaş 2014).
1997 yılından itibaren Çin’in özel idari bölgesi olarak sınır tanımı
yapılmış Hong-Kong kendi yeşil bina sertifika sistemini oluşturan
yönetimlerdendir. 2000 yılından beri Hong-Kong inşaat sektörü sürdürülebilir
kalkınmanın etkisi altındadır (Vikipedi, 2022). Yapılan araştırmalar bu süre
zarfında sürdürülebilir kalkınmadaki ilerlemenin oldukça yavaş olduğunu
göstermektedir (Robin ve Poon, 2009). 2002 yılında Çin’de ortaya çıkan HongKong, Tayvan, Singapur, Vietnam ve Kanada olmak üzere yaklaşık 37 ülkeyi
etkisi altına alan SARS (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) salgını ile
Hong-Kong’da hijyen ve çevre konusunda farkındalık yaratmıştır (Mıstık,
2021; Robin ve Poon, 2009). 2004 yılından sonra da sürdürülebilirlik
anlamında ciddi bir büyüme ve pozitif bir değişim yaşanmıştır. Salgından sonra
insanlar sağlıklarının çevre ile ne kadar ilişkili olduğunu fark etmiştir.
Öncelikle apartmanların sağlık ve hijyen performansları geliştirilmiş ardından
kamusal alanlar düzenlenmeye başlamıştır. Hong-Kong’da uluslararası olarak
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kabul gören ve uzun süredir devam eden hava kirliliği sorunu için hava kalitesi
tutarlı bir şekilde en önemli unsur olarak kabul edilmiştir (Tso, Yau ve Yang,
2011). 2018-2019 finansal yılında yapılan en büyük hacimli yeşil devlet tahvil
ihracından da elde edilen kaynağın yeşil kamu projeleri için kullanılacağı
belirtilmiştir (Gündoğan, 2018).
Yeşil bina sertifikasyon sistemleri dünyanın birçok ülkesinde birbirine
yakın uygulamalarla daha yeşil bir dünya olabilmesi adına çalışmaların
yapılmasını sağlayan sistemlerdir. Sürdürülebilirlik kavramı ve bu kavramla
ilgili birçok araştırmada konu edilen sertifikasyon sistemleri mimarlık alanında
da birçok çalışmada yerini almıştır. Özmehmet (2007) sürdürülebilir binaları
ve temel özelliklerini ele aldığı çalışmasında, yapay çevrenin doğal çevre
üzerindeki etkilerini incelemiş, Avrupa ve Türkiye’deki sürdürülebilir bina
anlayışını değerlendirmiştir. Çelik (2009), tez çalışmasında Türkiye’deki yeşil
bina enerji verimliliği ve sertifikalandırma sistemleri ile ilgili çalışmaların
genel bir değerlendirilmesini yapmıştır. Somalı ve Ilıcalı (2009), Türkiye’deki
inşaat yöntemleri ve yerel koşullar gözeterek LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) ve BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method) arasındaki farkları çeşitli yönlerden ortaya
koymuştur. Yetkin (2014), LEED, BREEAM ve DGNB (Deutsche Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen) sistemlerinin formatlarını kıyaslamış ve Türkiye’de
mevcut yapılar için oluşturulacak formatında yapılması gerekenleri
belirlemiştir. Erdede ve Bektaş (2014), yeşil bina kavramını taşınmaz
geliştirme açısından ele almıştır, taşınmaz geliştirme ve çeşitleri,
sürdürülebilirlik, ekoloji ve yeşil bina kavramlarının birbirleriyle olan
ilişkilerini tartışmıştır. Şahin ve Dostoğlu (2015), çalışmasında
sürdürülebilirliğin okul yapıları için olan öneminden bahsedip, okul tasarımları
için literatüre katkıda bulunmuştur. Tavşan ve Yanılmaz (2019), LEED ve
BREEAM sertifikasyon sistemlerinin kabul ettiği sürdürülebilir eğitim
yapılarında en etkin sürdürülebilirlik kriterlerini belirleyip ve en etkin şekilde
uygulanan kriterlerin ‘iç mekân ortam kalitesi’ ve ‘su’ başlıkları altında yer
aldığını saptamıştır. Yılmaz ve Balyemez (2020) BREEAM ve LEED sertifika
sistemlerinin, Türkiye’de yaygın kullanımları ve ulaşılabilirliklerinin kolay
olmasından dolayı, değerlendirilmeleri yapılarak avantaj ve dezavantajları
ortaya koymuştur. Tavşan, Tavşan ve Bahar (2021) ise LEED platinum
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sertifikasyonu doğrultusunda yüksek puan alan eğitim yapılarını inceleyerek
benzer biçimde eğitimde farkındalık amacıyla çalışmalar yapmıştır.
Bu çalışmanın da araştırma konusu olan BEAM Plus sertifika sisteminin
yer aldığı çalışmalardan Chen ve Lee (2013) ‘nin çalışması, Çin’de yer alan 3
ofis binasını benzer tasarım özelliklerinden dolayı LEED ve BEAM Plus
sertifikalarına göre kıyaslayıp iklimlendirme için enerji kullanımının
değerlendirme sonuçlarında baskın özellik olduğunu ortaya koymuştur. Wong
ve Kuan (2014) ise BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) tabanlı bir sürdürülebilirlik
analizinin kullanılma potansiyelini BEAM Plus sertifikası üzerinden
araştırmıştır.
Bu çalışma kapsamında günümüzde de sürdürülebilir kalkınmaya
oldukça önem veren ve en çok yatırımı sürdürülebilirlik çatısı altında
gayrimenkullere yapan, Hong-Kong’un oluşturmuş olduğu BEAM Plus Yeşil
Bina Sertifika Sistemi incelenmiştir. 2011-2022 yılları arasında
sertifikalandırılan projelerden Hong-Kong’un oldukça önem verdiği bir alan
olan kamu ve devlet kurumları kategorisinde örnekler verilmiştir (Çil, 2011).
Bu kategori yüksek sayıda proje içerdiği için Beam Plus New Building (Yeni
Yapılar) özel sertifika aracı ile değerlendirilen projeler arasından belirlenmiş
olup verilerine en sağlıklı şekilde ulaşılabilen arıtma tesisleri ile ayrıntılı olarak
ele alınmıştır. Bu arıtma tesisleri Hong-Kong’un ciddi hasar alarak atlattığı
bulaşıcı solunum hastalığından sonra hijyenin ve sağlığın aktif rol oynadığı
yapılar olduğu için bu çalışma kapsamında seçilmiş ardından irdelenmiştir.
Arıtma tesislerinin ortak özellikleri ve aldıkları puanlar sürdürülebilirlik
kapsamında değerlendirilmiştir. Bu çalışma, özellikle arıtma tesisleri gibi
literatürde rastlanmayan bir örneklem grubunu analiz etmesi yönüyle özgün bir
içerik olup, literatürdeki bu eksikliği gidermeyi ve benzer başka çalışmalara yol
gösterici olmayı hedeflemektedir.

3. HONG-KONG YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMİ:
BEAM PLUS
BEAM (Building Environmental Assessment Method) Society
tarafından yayınlanan Version 5.1’ e göre BEAM Society, 2010 yılında
garantili limited şirket olarak kurulmuştur. Aynı yıl gelen talepler
doğrultusunda yeni bir değerlendirme programı olan “BEAM Plus” (eski
ismiyle HK Beam) başlatılmıştır (HKGBC-1, 2021). BEAM Society
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değerlendirme kuruluşu iken, HKGBC (Hong Kong Green Building Council)
belgelendirme kuruluşudur (HKGBC-2, 2019).
BEAM Plus Sertifika Sisteminde: Su Kullanımı, Enerji Kullanımı,
Yenilik ve İlaveler, Malzemeler ve Atık Unsurları, Sağlık ve Refah, İç / Dış
Mekân Çevre Kalitesi, Entegre Tasarım ve İnşaat Yönetimi, Sürdürülebilir Site
/ Saha Yönleri, Topluluk Yönleri, Yönetim ve Yeşil Bina Özellikleri olmak
üzere 11 kriter mevcuttur. Bu kriterler değerlendirme süreci içerisinde sertifika
araçlarına göre çeşitlenmektedir. Genel puan 100+6 Kredi üzerinden verilirken,
tüm kriterler yine 100 üzerinden bir değerlendirmeye tabi tutulur. Yalnızca
yenilik ve ilaveler kriteri 6 kredi üzerinden değerlendirilmektedir (HKGBC-2,
2019).
Çeşitli hacimlerde ve özelliklerde yapıları kapsayan 4 adet özel sertifika
aracı bulunmaktadır (Tablo.1).
Tablo 1: BEAM Plus’ ın çeşitli yapıları kapsayan 4 adet özel sertifika aracı

BEAM Plus
Mahalle

BEAM Plus Yeni
Binalar

BEAM Plus
Mevcut Binalar

BEAM Plus İç
Mekânlar

Birkaç yüz haneden.
oluşan yüksek katlı bir
kule veya birkaç alçak.
ev içeren bir projeye.
uygulanabilir
(HKGBC-3, 2019).

Yeni bina projelerine
ve mevcut binalardaki.
büyük yenileme/tadilat işlerine uygulanabilir
(HKGBC-4, 2019).

Mevcut binaların işletme ve bakım performansını değerlendirir.
(HKGBC-5, 2019).

Restoranlar, oteller vb.
ev dışı iç mekan düzenleme projelerinin.
ihtiyaçlarını karşılar.
(HKGBC-6, 2021).

Mevcut BEAM Plus araçlarının kapsamına girmeyen BEAM Plus
Bespoke (Ismarlama) sertifika aracı, sınırlı erişime sahip binalar, özel çevresel
kontrol gereksinimlerine tabi binalar (hapishane, askeri bina...) gibi özel bina
tiplerinin değerlendirilmesi için kullanılır (HKGBC-7, 2022). Ek olarak BEAM
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Plus Data Centre (Veri Merkezleri) ise yine mevcut BEAM Plus araçlarının
kapsamına girmeyen yeni bir sertifika aracı olmakla beraber aynı zamanda
belirli bir sektör için tasarlanmış ilk sertifika aracıdır. (HKGBC-8, 2019)
BEAM Plus Mahalle ve BEAM Plus İç Mekânlar sertifikaları için
değerlendirme araçlarında Platinum, Gold, Silver, Bronze olarak dört derece
bulunur. BEAM Plus Mevcut Binalar sertifikası için Kapsamlı
Şema kapsamında derecelendirmeler Platinum, Gold, Silver ve Bronze iken;
Seçici Şema kapsamında Excellent, Very Good, Good, Satisfactory
şeklindedir. BEAM Plus Yeni Binalar için ise iki aşamalı değerlendirme süreci
vardır. Bu süreçte Geçici Değerlendirme (PA) veya Nihai Değerlendirme (FA)
olmak üzere Provisional Platinum, Provisional Gold, Provisional Silver,
Provisional Bronze / Final Platinum, Final Gold, Final Silver, Final Bronze adlı
sekiz derece mevcuttur (HKGBC-1-3-4-5-6, 2019).

4. BEAM SERTİFİKA SİSTEMİ
BEAM Plus, bir binanın planlanması, tasarımı, inşaatı, devreye alınması,
montajı, yönetimi, işletimi bakımı ve hatta yıkımı ile ilgili çok kapsamlı bir
kriter listesi sunar. Kısaca binanın yaşam döngüsü boyunca performansını
objektif bir biçimde değerlendirir ve şirketlerin, kuruluşların çevreye zarar
vermeden gelişmelerini sağlar. Bunun yanı sıra düzenlediği eğitimler ile
sürdürülebilirlikle ilgili farkındalığın artmasına da yardımcı olur (HKGBC-2,
2019).
Tablo 2: BEAM Plus Yeni Binalar sertifika aracı kapsamında değerlendirme
unsurları

Site Yönleri

Malzeme
Unsurları

Enerji
Kullanımı

Su Kullanımı

İç Mekan
Yenilikler ve
Çevre Kalitesi
İlaveler

Tablo 2’de BEAM Plus Yeni Binalar sertifika aracı ile 6 değerlendirme
kriteri verilmiştir (HKGBC-4, 2019). Araştırmada bu kriterler ile puanlanan 23
adet kamu ve devlet kurumu projesinde yer alan genel sistemlerden ve yüksek
puan elde edip yeşil bina unvanına sahip olabilmek için tercih edilen yönlerden
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bahsedilmektedir. 27 projenin ortalama puanları ile genel özellikleri Tablo 3’de
verilmiştir (HKGBC-9, 2022).
Tablo 3: BEAM Plus Yeni Binalar sertifika kriterleri

Malzeme Unsurlar
(%36)ı

Site Yönleri
(%74)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enerji Kullanımı
(%80)

•
•
•
•
•

Yenilikler ve İlaveler
(5,6 Kredi)

Su Kullanımı
(%64)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drenaj sistemini yormamak için sert peyzajlı alanı geçirgen malzemeler ile kaplanır.
İnşaat sırasında hava, gürültü ve su kirliliğini en aza indirmek için çevresel yönetim önlemleri
alınır.
Isı adası etkisini azaltmak için çatı, Güneş Yansıtıcı İndeksi ( SRI ≥ 78 ) yüksek kaplama
malzemeleriyle döşenir.
Biyoçeşitliliği artırmak için yüksek oranda yerli türler seçilir ve çeşitli bitkiler seçilir.
Yaşam ortamının kalitesini iyileştirmek için dikey yeşillik ve çatı kenarı dikimi ile mümkün
olduğu kadar doğal arazi korunur.
Dış aydınlatma tasarımları ile, ışık kirliliği yakındaki mahallelerle sınırlandırılır.
Gelişmeden kaynaklanan mikro iklim etkisini en aza indirmek için rüzgar çalışmaları yapılır.
Kullanılan tüm kereste ve kereste ürünleri sürdürülebilir ormancılıktan elde edilir.
Nakliyeden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak için sahadan 800 km uzaklıkta üretilen
yapı malzemeleri kullanılır.
İklimlendirme ünitelerinde küresel ısınma potansiyeli düşük, ozon tabakasına zarar vermeyen
soğutucu akışkanlar kullanılır
Atıkları ve çevresel etkiyi azaltan prefabrik yapısal çelik çerçeve kullanılır.
Orijinal(eski) binada kullanılmış mobilya / teçhizat satılarak, bağışlanarak veya yeni mobilya
haline getirilerek yıkım atığı geri dönüştürülür.
Mühendislik sistemlerinin performansını artırmak amacıyla ölçüm yapmak, izlemek ve
önlemleri daha da geliştirmek için güç tüketimini izleyen dijital güç sayaçları kullanılır. Bu
bilgiler bir öğrenme kaynağı olarak tüm öğrencilerin kullanımına sunulur.
Sıcak su, enerji verimli sıcak su sağlayan yüksek verimli bir DX ısı pompası ile birleştirilmiş
çatıya monte Güneş Enerjili Sıcak Su toplayıcılarından oluşan bir hibrit sistem kullanılarak
üretilir.
Optimum mekansal planlama ve bina geçirgenliği dikkate alınarak enerji verimli bina
düzeninin benimsenmiştir.
Bina işlevinden ortaya çıkan ısı enerjisi geri kazanılır ve tesisin kendisini çalıştırmak için
elektriğe dönüştürülürken, kalanı elektrik şebekesine ihraç edilebilir.
Binada Low-E kaplamalı ısıcam, mimari kanatçıklar, kafesler ve balkonlar kullanılarak
gölgeleme sağlanarak iklimlendirme için enerji tüketimi azaltılır.
Optimize edilmiş aydınlatma tasarımı, yüksek verimli split tip klimala, yüksek enerji verimli
asansör sistemi ve fotovoltaik sistem benimseyerek enerji tasarrufu yapılır.
Bina yapılarının ana unsurları için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)
gerçekleştirilmiştir.
Yüksek verimli su tasarrufu sağlayan sıhhi tesisat armatürleri ve çift sifonlu WC'ler kullanılır.
Yağmur suyu geri dönüşüm sistemi ve hava durumuna bağlı izleme cihazı ile damla sulama
sistemi kullanılır.
Tesisten gelen tüm atık su arıtılır ve “sıfır atık deşarjı” elde etmek için sulama, yıkama ve
temizlik için yeniden kullanılır.
Hem yıkama hem de içme suyu tedarik sistemi için Twin Tank Sistemi kullanılır.
Proje yaşam döngüsü boyunca maliyet ve zaman verimliliği ile tasarım sürecini ve işbirliğini
geliştirmek ve çeşitli paydaşlar arasındaki koordinasyonu geliştirmek için BIM kullanılır.
Yenilikçi ağaç nakli uygulaması yapılır.
Bina kullanıcılarının yeşil yaşam tarzını teşvik etmek için Community Farming (Topluluk
Destekli Tarım Modeli) gibi programlar tanıtılır.
Gıda atıklarını sıvıya dönüştürmek ve böylece depolama sahasındaki basıncı azaltmak için
gıda atığı ayrıştırıcısı kurulur.
Otoparklarda tam elektrikli araç şarj cihazı kurulur.
Kültürel mimari öğeler devralınır ve mevcut yapı malzemesini yeniden kullanılır.

84

İç Mekan Çevre Kalitesi
(%79)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bina kullanıcıları için faydalı olan Ücretsiz Wi-Fi sağlanır.
Yenilebilir permakültür öğrenme bahçeleri, atık azaltma, geri dönüşüm ve kompostlama
programları düzenlenir.
Klimalı alanlar öngörülen kriterler dahilinde oda sıcaklıklarına sahip olur.
Bakterilerin, virüslerin ve kokuların bulaşmasını azaltmak, yeterli temiz hava ve hava
değişimi için iyi tasarlanmış sıhhi tesisat sistemi kullanılır.
Bina operasyonları kontrolünü geliştirmek için BMS (akıllı ev sistemleri) kullanılır.
Aydınlık, parlama indeksi ve renksel geriverim indeksinin performansını optimize etmek
için aydınlatma tasarlanır.
Bina tasarımı, gün ışığından en iyi şekilde yararlanmayı sağlar ve yapay aydınlatmayı en
aza indirir.
Düşük VOC boya ve kaplamalar uygulanır.
Genel tesis alanı ve çevresinin güvenlik kontrolünü iyileştirmek için bina girişinde CCTV
izleme sistemi kurulur.
Aktivite odası, ortak çalışma alanı, misafir odası gibi konuşma anlaşılırlığının önemli
olduğu odalarda akustik tasarım uygulanır.
Binanın mimari tasarımı, çevredeki manzaraya uyum sağlar.
Yapı ortamını daha erişilebilir ve dostane hale getirmek için Barrier Free Assess'in
(Engelsiz Değerlendirme) gelişmiş hükümleri uygulanır.

Tablo 3 verilen tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda her
projede site yönleri kriterinde yatay ve dikey yeşillendirme hacminin önemli
olduğu; malzeme unsurları kriterinde sürdürülebilir ve yerel malzeme
kullanımını ile eski malzemenin tekrar dönüştürülmesinin önemli olduğu;
enerji kullanımı kriterinde fotovoltaik panellerin kimi zaman ihraç edilecek
şekilde yarar sağladığı için önemli olduğu; su kullanımı kriterinde tasarruflu
armatürlerin seçilmesinin su tasarrufu için önemli olduğu; iç mekan çevre
kalitesi kriterinde özellikle hava kirliliğinin denetiminin önemli olduğuna ve
son olarak yenilikler ve ilaveler kriterinde ağaç nakli yapmak gibi çeşitli
yenilikler sunan özelliklerin önemli olduğu vurgulanmaktadır.

5. YÖNTEM
Araştırma literatür taraması, içerik saptaması ve içerik analizi olarak üç
aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamayı literatür araştırması oluşturmaktadır.
Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir yapılar ve BEAM Plus sertifikasyon sistemi
literatürde incelenerek veri toplanmıştır. İkinci aşamada örneklem grubunun
belirlenmesi ve analizlere ön hazırlık amacıyla https://www.hkgbc.org.hk
/eng/main/index ve https://www.beamsociety.org.hk/en_index.php web siteleri
üzerinden BEAM Plus sertifikasına ait değerlendirme araçları ve değerlendirme
kriterleri belirlenmiş, BEAM Plus sertifikası almış sürdürülebilir yapılar
içerisinden kamu ve devlet yapıları tespit edilmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son
aşamasında ise “Kamu ve Devlet Kurumları” başlığı altında eğitim yapıları,
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arıtma tesisleri ve diğer türler olacak şekilde, verilerine en iyi ulaşılabilen 27
proje arasında 3 ayrı sınıflandırma yapılmış ve 7 farklı arıtma tesisi projesi
incelenmiştir. Yapılar literatürde yer alan bilgilerle irdelenip metinler
üzerinden içerik analizi yapılmıştır.
Literatürde belirtildiği gibi BEAM Plus Yeşil Bina Sertifika Sistemi,
Hong-Kong’da yaygın olarak kullanılan yerel bir sertifika sistemidir. Bu
özelliği nedeniyle diğer ülkeler tarafından tercih edilmemektedir.
Çalışmanın amacına yönelik BEAM Plus sertifikasına sahip
sürdürülebilir arıtma tesisi yapıları tarama yöntemi kullanılarak incelenmiştir.
Örneklem grubunu oluşturan yapılar seçilirken Hong-Kong’da inşa edilmiş
olması, “Yeni Yapılar” (New Building) değerlendirme aracıyla
değerlendirilmiş olması, 2015-2022 yılları arasında olması ve hakkında
yeterince veri bulunması gibi kriterler göz önünde bulundurulmuştur.
Çalışmanın sonucunda ülkenin yeşil binalara olan tutumu hakkında sonuçlara
ulaşılmıştır.

6. BULGULAR VE TARTIŞMA
6.1.Beam Plus Sertifikalı Projeler
Hong Kong Green building Council Limited ve BEAM Society
şirketlerinin resmi internet sitelerindeki verilere göre 2109 adet BEAM Plus
sertifikalı proje mevcuttur. BEAM Plus Mahalle, BEAM Plus Yeni Binalar,
BEAM Plus Mevcut Binalar ve BEAM Plus İç Mekânlar olarak 4 özel
sertifikada değerlendirilen 2109 proje hakkında yeterli ve sağlıklı veriye
ulaşılabildiği için analizlerde kullanılması uygun görülmüştür. 2109 projeden
4’ü anonim ve 4’ü de Çin’de olmak üzere 8 proje dışındaki tüm projeler HongKong’da bulunmaktadır. BEAM Plus sertifikalı proje tiplerinden BEAM Plus
Yeni Yapılar kapsamında incelenen kamu ve devlet kurumları proje tipindeki
projelerin 262 adet olduğu tespit edilmiştir. 262 adet projenin yalnızca 57
tanesinin verilerine ulaşılabilir olduğu belirlenmiştir. 57 proje içerisinden 27
projenin verilerinin en sağlıklı ve net olduğuna karar verilmiş ve bu çalışmada
örnek olarak sunulmuştur (HKGBC-10, 2022).
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Şekil 1: Yıllara göre proje sayısı (HKGBC-10, 2022)

Şekil 1’e göre Hong-Kong’da ilk defa 2011 yılında 17 adet proje BEAM
Plus sertifikasına sahip olmuştur. 2022 hariç sonraki tüm yıllarda bu sayı
sürekli artış göstermektedir. En son 2022 yılında 338 adet proje ile toplamda
2109 proje sayısına ulaşılmıştır. 2022 yılındaki bu düşüş birçok ülkede görülen
ve pandeminin sebep olduğu ekonomik durağanlığın bir sonucu olarak
görülebilir.
Toplam
Kowloon City
Yau Tsim Mong
Wan Chai
Southern
Sha Tin
Islands
North
Tsuen Wan
Wong Tai Sin
4
4
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Şekil 2: Semtlere göre proje sayısı (HKGBC-10, 2022)
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Şekil 2’ye göre Hong-Kong’daki 18 semt arasında Wong Tai Sin semti
40 adet proje ile en az BEAM Plus sertifikasına sahip olan semt olmuştur.
Central ve Western semti 242 adet proje ile en çok BEAM Plus sertifikasına
sahip olan semt olmuştur. 4 adet projenin semti anonim olarak kaydedilmişken,
4 adet projenin semt verisi bulunamamıştır.
Tüm araçlar arasından en çok sayıda projeye sahip olan araç 1088 adet
proje ile açık ara fark ile NB V1.2 (New Building Version 1.2) olmuştur. Onun
hemen ardından da 272 adet proje ile NB V2.0 (New Building Version 2.0)
gelmektedir. Bu duruma göre eski projelerin sertifikalandırılmasından ziyade
yeni projelerin sertifika sahibi olması tercih edilmiştir denilebilir.
Toplam
Provisional Gold
Good
Final Gold
Final Platinum
Excellent
Final Bronze
Provisional Platinum
Final Silver
Provisional Silver
Provisional Bronze
Platinum
Silver
Gold
Satisfactory

168
163
157
141
68
62
55
52
40
40
31

4
4
2
0

50

100

150

200

Şekil 3: Derece ölçütlerine göre proje sayısı (HKGBC-10, 2022)

Şekil 3’e göre projelerin derecelendirme ölçütlerine göre sayıları
verilmiştir.
Derecelendirme
başlıklarından
aşama
sertifikaları,
sınıflandırılmamış olan sertifikalar ve kayıtlı (registered) olan sertifikalar
incelemeye alınmayacağı için çıkarılmıştır. Yukarıdaki tablolara göre 2 adet
proje ile en düşük sayıda projenin sahip olduğu ölçüt “satisfactory” ölçütüdür.
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Şekil 4: Proje tipi ve yıllara göre proje sayısı (HKGBC-10, 2022)

Şekil 4’te 9 farklı proje tipinin yıllara göre dağılımı verilmiştir.
Kronolojik olarak sıralanan yıllara göre en çok proje sayısı içeren 2021
yılındaki dağılım ticari ve konut tiplerinde birbirine yakın ve yüksektir. 9 adet
proje tipi içerisinde tüm yıllarda en çok sayıda olan 703 adet proje ile konut
projeleri iken 13 adet proje ile kurumsal proje tipi en az sayıda olan proje tipidir.
4 adet projenin bilgileri anonim olarak kaydedilmiştir. Karışık kullanımdaki
projeler, kamu ve devlet kurumları, ticari projeler ve konut projeleri 2011
yılında, projelerin sertifikalandırılmaya başladığı ilk yılda, kaydedilmiştir.
2018, 2020, 2021 ve 2022 yılında tüm proje tiplerinde sertifikalandırma
gerçekleşmiştir.
BEAM Plus ile sertifikalandırılmış 2109 adet projenin çeşitli etkenlere
göre dağılımları ortaya konulmuştur. Proje sayılarında yıllara göre son yıl hariç
sürekli bir artış gözlemlenirken, bu durum bölgelere göre incelendiğinde
projelerin konumlandığı üç bölgede de birbirine yakın nicelikte projeler
bulunmaktadır. Bu noktada üç bölgenin de sürdürülebilir yeşil bina projeleri
için yeterli olanağa sahip olduğu söylenilebilmektedir.

6.2. BEAM Plus Sertifikalı Kamu ve Devlet Kurumları
Bugüne kadar yapılmış birçok araştırmada nicelik olarak genellikle ilk
sıralarda yer alan ticari ve konut gibi proje tipleri yer almıştır bu da diğer proje
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tiplerinin incelenmesinde eksikliğe sebep olmuştur. Bu sebeple 9 adet BEAM
Plus sertifikalı proje tiplerinden kamu ve devlet kurumları proje tipi, 2109 adet
proje içinden seçilmiştir (Tablo.4).
Tablo 4: BEAM Plus Sertifikalı Kamu ve Devlet Kurumu Projeleri
PROJE DEĞERLENDİRME
UNSURLARI

Su Kullanımı

İç Mekan Çevre Kalitesi

Yenilikler ve İlaveler

Genel Puanı

%
68
87
72

Kredi
3
6
6

66
81
69

94

88

88

4

88

85

100

85

6

84

14
33

62
79

57
50

70
74

5
5

67
76

78
76

22
28

79
92

75
56

85
70

6
6

81
80

2020
2020
2020
2020

62
71
81
67

35
33
28
55

85
69
85
83

50
57
6
57

77
69
75
88

5
6
6
6

74
71
80
80

2020

71

44

94

71

81

6

85

2020
2019
2019
2019

73
65
73
86

41
18
28
63

94
68
74
75

50
63
75
50

86
65
86
81

6
5
3
6

83
66
75
81

2019
2018
2018
2017
2016
2016

76
79
67
71
50
86

28
28
67
39
18
22

80
78
67
91
54
86

71
63
50
88
71
67

82
91
86
92
54
75

6
3
6
6
4
6

80
77
74
88
56
79

2015
2015
2014

86
80
70
73,5

27
11
72
33

81
95
75
79,5

63
75
63
62,6

74
100
74
87,6

6
4
6
5,3

80
87
77
77,3

Malzeme Unsurları

%
57
75
43

Site Yönleri

%
72
74
74

Sertifikasyon Yılı
Queen Mary Hastanesi T Bloğu
Chung Chi Öğrenci Gelişim Kompleksi
Alan 108, Tung Chung'da Hafif, Orta ve Ağır Zihinsel Engelli
Öğrenciler İçin Özel Okul İnşaatı
4
Tseung Kwan O Tuzdan Arındırma Tesisinin Birinci Aşamasının
Tasarımı, İnşası ve İşletilmesi
5
Tai Po Su Arıtma İşleri ve Yardımcı Ham Su ve Tatlı Su Transfer
Tesislerinin Genişletilmesi - Yeni Dere II'nin Tasarım ve İnşası
6
Hong Kong Uluslararası Okulu, Üst İlköğretim Okulu
7
T.W.G.H. King Fuk Caddesi, Kai San Yolu ve Tsat Po Caddesi, San Po
Kong, Kowloon Kavşağında Bütünsel Gençlik Gelişimi Merkezi
8
Tuen Mun, Tsang Tsui'de Kolombaryum ve Anma Bahçesi
9
Hong Kong Çin Üniversitesi Yeni Asya Koleji'nde 300 Kişilik Öğrenci
Yurdu
10 Cognitio Koleji
11 Hong Kong Akademisi - Sai Kung N.T.'de Yeni Okul Kampüsü
12 Hong Kong Çocuk Hastanesi
13 Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tsang Shui Tim Spor
Merkezi
14 Kwu Tung Kuzey ve Fanling Kuzey Yeni Gelişim Alanı - Long Valley
Doğa Parkı Ziyaretçi Merkezi
15 Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Shaw Oditoryumu
16 Hong Kong Uluslararası Okulu, Alt İlköğretim Okulu
17 Shek Chung Au Kanalizasyon Pompa İstasyonu
18 Hong Kong Teknolojik ve Yüksek Öğrenim Enstitüsü (Chai Wan
Kampüsü)
19 Tin Shui Wai Hastanesi
20 Happy Valley Yeraltı Yağmursuyu Depolama Planı
21 Bina 22E Hong Kong Bilim Parkı Aşama 3
22 T ▪ PARK
23 Kowloon Junior School’un Yeniden İnşası
24 Jordan Valley Box Menfezinde Durdurma Tesislerinin Sağlanması Pompa İstasyonu
25 ZCB (Sergi ve Bilim Merkezi)
26 Kowloon City No.1 ve No.2 Kanalizasyon Pompa İstasyonu
27 Enerji Veren Kowloon Doğu Ofisi
Aritmetik Ort.
1
2
3

Enerji Kullanımı

BEAM PLUS SERTIFIKALI KAMU VE DEVLET
KURUMU PROJELERİ

2022
2021
2021

%
68
81
62

%
5
36
33

2021

82

39

2021

72

22

2021
2021

71
81

2021
2020

Tablo 4’da 27 adet kamu ve devlet kurumu projesi sertifikalandırıldığı
yıla göre güncel olandan eski olana doğru kronolojik olarak listelenmiştir
(HKGBC-10, 2022). Bu tabloya göre 3 farklı proje yapısı belirlenmiştir. 10
tanesi eğitim yapısı olmakla birlikte, 7 tanesi arıtma tesisi ve 10 tanesi hastane,
yurt, ofis, ziyaretçi merkezi gibi farklı kullanımlara hizmet vermektedir.
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Örnekler ile detaylandırılan 7 adet arıtma tesisi projesi renklendirilmiştir.
Tabloda projelerin kriterlerden aldıkları puanlar ve genel puanları
gösterilmektedir. Bu duruma göre en yüksek skor sahibi kriter iç mekan çevre
kalitesi olmuşken, en düşük skor sahibi kriter malzeme unsurları olmuştur.

6.3. BEAM Plus Sertifikalı Arıtma Tesisleri
Çalışma kapsamında ele alınan 7 adet arıtma tesisi yapısı BEAM Plus
sertifika sistemi üzerinden değerlendirilmiştir. Öncelikle her bir arıtma tesisi
yapısı için bölge, semt, yıl, sertifika aracı, derecesi ve genel puanının yer aldığı
skor kart oluşturulmuştur. Değerlendirme kriterlerine göre arıtma tesislerinin
aldığı puanlar kıyaslanmış ve analizler yapılmıştır.
Tseung Kwan Arıtma Tesisi
Bu proje deniz suyunu tuzdan arındırma tesisinin ilk aşamasının tasarımı,
inşası ve işletilmesinden oluşmaktadır. Hong Kong'un içme suyu talebinin
yaklaşık %5'ine eşdeğer günlük 135 milyon litre (Mld) üretim kapasitesi
sahiptir. 16 blok ve 22 kattan oluşmaktadır. Tamamlanma yılı 2023’tür. Tuzdan
arındırma tesisi, yakındaki Joss House Körfezi'nden (Tai Miu Wan) deniz suyu
toplayacak, filtrasyon ve ters ozmoz teknolojisi ile deniz suyundan su
çıkarmaktadır. Çıkarılan su, arıtma sonrası prosese tabi tutulacak ve daha sonra
dağıtım için 10 km uzunluğundaki bir su şebekesi aracılığıyla Tseung Kwan O
Birincil Hizmet Rezervuarına pompalamaktadır (HKGBC-11, 2022),
(Tablo.5).
Tablo 5: İçme suyu arıtma tesisi 1
Tseung Kwan O Tuzdan Arındırma Tesisinin Birinci Aşamasının Tasarımı, İnşası ve
İşletilmesi

Bölge: New Territories
Semt: Sai Kung
Yıl: 2021

Sertifika Aracı: NB V1.2
Derecesi: Provisional Platinum
Genel Puanı: 88
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Tai Po Su Arıtma Tesisi
Tai Po Su Arıtma İşleri'nin genişletilmesi 2013 yılında başlamış ve 2018
yılı sonunda tamamlanmıştır. Yapılan tasarım mevcut binaya uygulanıyor olsa
bile yeni bloklar oluşturulduğu için BEAM Plus Yeni Yapılar sertifika aracı ile
değerlendirilmiştir. Genişletmenin ardından, üretim kapasitesi iki katına
çıkarak günde 400.000 m3'ten günde 800.000 m3'e yükselmiştir. Tai Po, Batı
ve Merkez Kowloon'a ve Hong Kong Adası'nın Orta ve Batı Bölgelerine tatlı
su sağlamaktadır. Genişletmenin ardından blok sayısı 16’dan 24'e
yükselmiştir, yeşil özellikler ve yenilenebilir enerji teknolojileri ile entegre
edilmiştir (HKGBC-12, 2022), (Tablo.6).
Tablo 6: İçme suyu arıtma tesisi 2
Tai Po Su Arıtma İşleri ve Yardımcı Ham Su ve Tatlı Su Transfer Tesislerinin
Genişletilmesi - Yeni Dere II'nin Tasarım ve İnşası

Bölge: New Territories
Semt: Tai Po
Yıl: 2021

Sertifika Aracı: NB V1.2
Derecesi: Final Platinum
Genel Puanı: 84

Shek Chung Au Arıtma Tesisi
Shek Chung Au Kanalizasyon Pompa İstasyonu (SCASPS), Çevre
Koruma Departmanı tarafından yürütülen Kuzey Bölgesi Kanalizasyon Ana
Planının 1994 incelemesinde yapılan tavsiyeye göre inşa edilmiştir. Kuzey
Bölgesi'ndeki su kirliliği sorununu çözmeye yönelik uzun vadeli önlemlerin bir
parçası olarak bu istasyon, Sha Tau Kok bölgesinden toplanan kanalizasyonun
uygun arıtma ve bertaraf için Sha Tau Kok Kanalizasyon Arıtma Tesislerine
taşınmasına yardımcı olmaktadır. Koku kaynağını kontrol eden ve hava
kalitesini iyi seviyede tutmak için etkili koku giderme sistemleri kuran tesis
aynı zamanda birinci sınıf atık su ve yağmur suyu drenaj hizmeti vermeyi
amaçlamaktadır. Tüm bu süreçte çevreye olan etkileri en aza indirmek amacıyla
çevre koruma ve genel proje karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik önlemler
benimsenmiştir (HKGBC-13, 2022), (Tablo.7).
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Tablo 7: Atık su arıtma tesisi
Shek Chung Au Kanalizasyon Pompa İstasyonu

Bölge: New Territories
Semt: North
Yıl: 2019

Sertifika Aracı: NB V1.2
Derecesi: Final Platinum
Genel Puanı: 75

Happy Valley arıtma tesisi
Happy Valley Yeraltı Suyu Depolama Planı (HVUSSS), Happy Valley
ve Wai Chai bölgelerinde sel risklerini azaltmayı amaçlayan Drenaj Hizmetleri
Departmanı'nın büyük bir sel önleme projesidir. Elli yılda bir geri dönüş süresi
ile bir sağanak yağışa dayanma kapasitesine sahip yeraltı yağmur suyu
depolama tankının yanı sıra, projede pompa odası ve fan odası gibi yer üstü
yardımcı tesisler de yer almaktadır. Bu tesisler halka yeşil bir yaşam sağlamak
için spor sahaları ve yeşilliklerle çevrilmiştir. Ayrıca tesis, tuvalet sifonu ve
tarla sulama gibi amaçlar için yeraltı suyu, sulama suyu ve yağmur suyunu
toplayan Hong Kong'daki mevcut en büyük su toplama sistemini de bünyesinde
barındırmaktadır (HKGBC-14, 2022), (Tablo.8).
Tablo 8: Yeraltı ve yağmur suyu arıtma tesisi
Happy Valley Yeraltı Yağmursuyu Depolama Planı

Bölge: Hong Kong Island
Semt: Wan Chai
Yıl: 2018

Sertifika Aracı: NB V1.1
Derecesi: Final Platinum
Genel Puanı: 77

T▪ Tuen Mun
T▪ Tuen Mun, Tsang Tsui'de bulunan PARK, Hong Kong'daki tüm
büyük kanalizasyon arıtma tesislerinden toplanan kanalizasyon çamurunun
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arıtılması için “akışkan yataklı yakma” olarak bilinen bir teknolojiyi
benimseyen günde maksimum 2.000 ton arıtma kapasitesi ile son teknoloji bir
çamur arıtma tesisidir. Arıtmanın sonuç ürünleri atıl kül ve çamur hacminin
%10'una düşürülen kalıntılardır, bu nedenle depolama sahaları üzerindeki
basıncı büyük ölçüde azalmaktadır. Çamur yakma, elektrik üretimi, deniz suyu
tuzdan arındırma ve atık su arıtma gibi ileri teknolojileri kendi kendine yeten
tek komplekste birleştiren bir tesistir. Yakma işleminden elde edilen ısı enerjisi
geri kazanılır ve elektriğe dönüştürülür, bu da onu Hong Kong'da atık yönetimi
için gerçekten sürdürülebilir bir çözüm haline getirmektedir. Projede çokça ileri
dönüşüm mobilyalarına yer verilmektedir. Aynı zamanda, ziyaretçilerin
deneyimini zenginleştirmek için bir peyzaj alanı ile birlikte çeşitli eğlence,
eğitim ve ekolojik tesislere sahiptir. Bacalar yönetim binası içinde düzgün bir
şekilde gizlenirken, ana tesis binasının dalga biçimi ve aerodinamik mimari
tasarımını benimsemiştir (HKGBC-15, 2022, (Tablo.9).
Tablo 9: Çamur arıtma tesisi
T ▪ PARK

Bölge: New Territories
Semt: Tsuen Wan
Yıl: 2017

Sertifika Aracı: NB V1.1
Derecesi: Provisional Platinum
Genel Puanı: 88

Jordan Valley Box Tesisi
Hükümet, Kai Tak çevresinde su kalitesini iyileştirmek amacıyla Box
Menfezin akış aşağı ucunda durdurma tesisleri sağlamaya karar verilmiştir. Bu
proje, bir kanalizasyon pompa istasyonuna sahip tam otomatik bir durdurma
bileşiğinin yapımını içermektedir. Hava tahminlerine ve gerçek zamanlı hava
koşullarına yanıt olarak otomatik cebri boru işletimi ile Hong Kong'da türünün
ilk örneğidir. Yağmurlu günlerde drenajı kolaylaştırır ve kuru günlerde kirli
akışları durdurarak drenaj kapasitesini korumaktadır ve durdurma verimliliğini
en üst düzeye çıkarmıştır.
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DSD' nin (Drenaj Servis Departmanı) çevre koruma politikasını
sürdürmek için ve bu projede çevresel etkileri en aza indirmek için karbon
emisyonu azaltma önlemleri benimsenmiştir (HKGBC-16, 2022), (Tablo.10).
Tablo 10: Atık su arıtma ve drenaj tesisi 1
Jordan Valley Box Menfezinde Durdurma Tesislerinin Sağlanması - Pompa İstasyonu

Bölge: Kowloon
Semt: Kwun Tong
Yıl: 2016

Sertifika Aracı: NB V1.1
Derecesi: Final Platinum
Genel Puanı: 79

Kowloon City
Kowloon City No. 1 ve No. 2 Kanalizasyon Pompa İstasyonları, ilgili
kanalizasyonlarıyla birlikte "Kowloon Şehri Kanalizasyon Askı Planının"
temel unsurlarıdır. Mevcut kanalizasyonların yaşlanması nedeniyle, bu
alanlardaki hijyenik sorunları çözmek için bu iki pompa istasyonuna ihtiyaç
duyulmaktadır. Tesiste yeşil çatılar ve çim zeminler ile çevre düzenlemesi
yapılarak alanın yeşil alan kapasitesini arttırmışlardır. Su kullanımı ile ilgili
olarak su çağlayanı, yağmur suyu hasat sistemi ve yağmur bahçeleri
oluşturulmuştur. Doğal aydınlatmadan faydalanabilmek için ise çatı pencereleri
ve güneş panelli dış mekan aydınları kullanılmaktadır (HKGBC-17, 2022),
(Tablo.11).
Tablo 11: Atık su arıtma ve drenaj tesisi 2
Kowloon City No.1 ve No.2 Kanalizasyon Pompa İstasyonları

Bölge: Kowloon
Semt: Kowloon City
Yıl: 2015

Sertifika Aracı: NB V1.1
Derecesi: Final Platinum
Genel Puanı: 87
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Tablo 12’te BEAM Plus sertifikalı arıtma tesisleri incelendiğinde
verilerine en sağlıklı olarak ulaşılabilen projelerin 2015-2021 yılları arasında
olduğu gözlemlenmektedir. Bu projelerin skor ortalaması alındığında %27 ile
en düşük skora sahip malzeme unsurları kriteri olurken iç mekan çevre kalitesi
ve enerji kullanumu kriterleri birbirine oldukça yakın ve yüksek sonuçlar
vermiştir. Hemen ardından su kullanımı ve site yönleri kriterleri takip
etmektedir. %100 skor ile tabloda yer edinen kriterler içme suyu arıtma
tesisinin sahip olduğu su kullanımı ve kanlizasyon pompa istasyonunun sahip
olduğu iç mekan çevre kalitesi kriterleridir. Yenilik ve ilaveler kriterinde ise
tablonun en düşük skorlarından biri olarak kabul edilebilecek skor atık su
arıtma tesisine ve yeraltı yağmur suyu depolama tesisine aittir. Tablonun
genelinde ise 4,6 ile yüksek sayılabilecek bir yenilik ve ilaverler kriteri
gözlemlenmektedir (Tablo.12).
Tablo 12: BEAM Plus Sertifikalı Kamu ve Devlet Kurumu Projeleri – Arıtma Tesisleri

GENEL PUANI

7

Yenilikler ve İlaveler

5
6

Su Kullanımı

4

Enerji Kullanımı

3

Malzeme Unsurları

2

Tseung Kwan O Tuzdan Arındırma Tesisinin
Birinci Aşamasının Tasarımı, İnşası ve
İşletilmesi
Tai Po Su Arıtma İşleri ve Yardımcı Ham Su
ve Tatlı Su Transfer Tesislerinin
Genişletilmesi - Yeni Dere II'nin Tasarım ve
İnşası
Shek Chung Au Kanalizasyon Pompa
İstasyonu
Happy Valley Yeraltı Yağmursuyu Depolama
Planı
T ▪ PARK
Jordan Valley Box Menfezinde Durdurma
Tesislerinin Sağlanması - Pompa İstasyonu
Kowloon City No.1 ve No.2 Kanalizasyon
Pompa İstasyonu
Aritmetik Ort.

Site Yönleri

1

Sertifikasyon Yılı

BEAM PLUS SERTİFİKALI KAMU VE
DEVLET KURUMU PROJELERİ
“ARITMA TESİSLERİ”

İç Mekan Çevre Kalitesi

PROJE DEĞERLENDİRME
UNSURLARI

2021

%
82

%
39

%
94

%
88

%
88

Kredi
4

88

2021

72

22

85

100

85

6

84

2019

73

28

74

75

86

3

75

2018

79

28

78

63

91

3

77

2017
2016

71
86

39
22

91
86

88
67

92
75

6
6

88
79

2015

80

11

95

75

100

4

87

77,6

27

86

79,4

88

4,6

82,6
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7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Hong-Kong yeşil bina derecelendirme sistemi olan BEAM Plus, 20112022 yılları arasında 2109 gibi ciddi bir proje sayısına sahip olarak kısa sürede
oldukça fazla insana ulaşmış ve oldukça fazla yatırım yapmılmiştir. Bu durum
yönetimin yatırımcılara karşı yeşil binalar için ciddi bir teşvikte bulunduğunu
göstermektedir. Özellikle bir dönem bölgenin ve akabinde dünyanın tamamının
karşı karşıya kaldığı bulaşıcı hastalıktan sonra insanların içinde bulunduğu
endişe ve belki de kıl payı yaşadıkları ölüm korkusu ile çevre bilincinin ve
farkındalığın fazlasıyla artmış olduğu, yapılan projelerde ve ortaya çıkan
tablolarda gözlemlenmektedir. Hong-Kong sertifika sistemi BEAM Plus
hakkında bu denli rahat bilgiye ve veriye ulaşılabiliyor olması yönetimin
sürdürülebilirliği oldukça önemsediğini ve ciddiye aldığını göstermektedir.
Hem HKGBC hem de BEAM Society kurumlarının resmi internet siteleri
oldukça bilgilendirici nitelikte olup, kullanıcı için kolay bir ara yüz
sunmaktadır. Sertifikasyon için başvurmak isteyen herkes bu siteler ile
rahatlıkla yönlendirilmektedir. Bu durum yeşil binaların sayıca artırılması
açısından oldukça teşvik edici bir niteliktir.
Günümüzde yaşanan savaşlar ve ülkelerin birbirlerine uyguladıkları
yaptırımlar sonucu yaşanan enerji krizi sürdürülebilirlik kavramının ve kendi
kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamıştır.
Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin enerji arz çeşitliliğini artırması
olası benzer durumlar için büyük önem taşımaktadır (Demir, 2021). Yapılan
değerlendirmeler sonucunda, yapı sektöründeki sürdürülebilirliğin de çevreye
ve insan sağlığına hem şimdi hem de gelecek nesiller için yaşanılır bir dünya
bırakmak adına önem taşıdığı ortaya konulmuştur. Bu yapılardan hali hazırda
zaten işlevsel olarak arıtma yaparak hijyeni ve sağlığı esas alan arıtma tesisleri,
bulunduğu konum ve o konumdaki diğer yapılara olan etkisi ile, kullanmayı
tercih ettiği malzemeye göre, su ve enerji tasarrufuna göre, iç mekanda
saatlerini geçiren çalışanlar için sunduğu kaliteye ve proje bazında yapılan
yenilikleri ile temel sürdürülebilirlik stratejilerini uygulamaktadır.
BEAM Plus sertifikalı arıtma tesislerinde “site yönleri” kriterinde ele
alından dikey yeşil duvarlar, günümüzün ekolojik problemlerinden olan karbon
ayak izine pozitif yönde etki edebileceği düşünülen uygulamalardandır.
Özellikle Hong-Kong’un subtropikal iklim kuşağında olması bitkilerin
minimum bakımla yaşayabilmeleri açısından bu düşünceyi destekler
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niteliktedir (“Hong Kong”, 2022). Dikey yeşil duvarlar kentsel ısı adası etkisini
azaltma, hava kalitesini iyileştirme, enerji verimliliğini iyileştirme, gürültü
kirliliğini azaltma, su tutma ile taşkın riskini önleme ve biyolojik çeşitlilik
kaybını önleme gibi birçok avantaj sağlamaktadır (Çerçi, 2018). Bu
yeşillendirme sistemlerinde kritik olan parametrelerden ikisi bitkinin çeşidi ve
bitkinin bakıma olan ihtiyacıdır. Bazı sistemler bitkileri ait olmadıkları bu
ortamlarda yaşatabilmek için oldukça fazla enerji kullanmaktadır. Özellikle su
açığı bulunan coğrafyalarda bu sistemler için kurulan sulama sistemleri su
yönetimi açısından sürdürülebilir bir yaklaşım olmamaktadır. Herhangi bir
elektrik ya da su kesintisinde bile sistem özelliğini yitirmektedir (Ekşi, 2020).
Bu sebeple bir tasarımda dikey yeşil duvarlar oluşturulacağı zaman bu
sistemlerin uygulanması ve devamındaki bakım ihtiyacı ile ortaya çıkması
ihtimali olan karbon ayak izi de göz önünde bulundurulmalıdır. İkliminin
uygun olmasından ötürü Hong-Kong dikey yeşil duvar uygulamaları ile
sürdürülebilir bir yaklaşım sergilemektedir. Yeşillendirme için seçilen bitkiler
coğrafyaya ve iklime uygun seçildiği takdirde bu tasarım öğesinin ekolojiye
olan katkısını devam ettireceği ön görülmektedir.
Elde edilen tüm veriler ve bu verilerden çıkarılan sonuçlar ile HongKong hükümeti ve yapı sektörü, yeşil binaları ve sürdürülebilirlik
politikasındaki cömert davranışları ile çevre sorunlarının her geçen gün daha
da arttığı günümüzde birçok Asya ülkesine ve ardından dünyaya örnek
olabilecek bir yönetime sahip olduğu düşünülmektedir. Sürdürülebilirlik
bilincine sahip Hong-Kong’un günümüzde bu konuda bu denli aktif olması, şu
an Hong-Kong’da çocuk olan herhangi bir bireyin de bu bilinç ile yetişen
yetişkin birer birey olacağı ve bu sayede gelecekte ekolojik çevre için daha çok
çalışma gerçekleştirileceğinden şüphe yoktur.
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GİRİŞ
Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin hızla devam ettiği günümüzde
tüketim ihtiyaç ve alışkanlıkları da değişmektedir. Tüketim amacının temel
gereksinimleri karşılama ihtiyacından çıkarak statü ve göstergeye dönüşmesi,
ihtiyaç fazlası tüketim ve tüketim bağımlılığına yol açmaktadır. Tüketim şekli
üzerinden farklılaşma düşüncesiyle eylemleşen satın alma eğilimi; sosyal
medya, pazarlama teknik ve reklamlarla sürekli etkileşimle yönlendirilmekte
ve bilinçaltına gönderilen mesajlarla satın alma isteği manipüle edilmektedir.
Popülerleştirilen tüketim yönelimi anlık satın alma isteğiyle ihtiyaç fazlası
birçok ürünün alınmasını teşvik etmektedir (Baudrillard, 2021). Doğanın
kendini yenileme sürecinden daha hızlı ilerleyen tüketim zinciri, doğal
kaynakların verimli kullanılmasını engellemekte ve kaynakların hızla
tüketilmesine neden olmaktadır. Nüfustaki hızlı artışlar, plansız kentleşme ve
sanayileşme, çevre kirliliği, kimyasal atık gibi birçok faktör ekolojik dengenin
bozulmasına ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. İklim ve
doğal bitki örtüsündeki dengelerin olumsuz yönde etkilenmesi küresel boyutta
daha büyük bir problem haline gelmekte, gıda ve su yetersizliği gibi ekonomik
ve sosyal birçok açıdan ortaya çıkabilecek sorunların sinyallerini vermektedir.
Tüketimden ziyade var olanı korumaya ve yeniden işlevlendirmeye yönelik
bilinçlenen bir tüketim yaklaşımı ile sürdürülebilirliğin teoriden pratiğe
geçirilmesi doğanın kendini yenilemesine imkân sağlayacaktır. Popüler
tüketim eğilimlerinden uzak bireysel ve toplumsal farkındalığın arttırılarak
ihtiyaca yönelik tüketim anlayışının benimsenmesi, sürdürülebilir kaynak
kullanımın ön plana çıkarılması, küresel çapta devletler tarafından da alınacak
önlemler ile doğal kaynakların gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayacak
süreklilikte kalabilmelerini sağlayacaktır. Küresel çapta sürdürülebilir kaynak,
enerji, tarım, sanayi, ekonomi, tüketim, eğitim ve tasarım ve benzeri birçok
alanda yapılan çalışmalarla farkındalık oluşturulmakta ve çok yönlü önlemler
alınmaktadır. Çevre kirliliğinin yanında atık yönetimi de önem kazanmakta,
insan sağlığını ve ekolojiyi korunmak için yeşil yapılar ve tasarımlar; mimarlık,
planlama ve tasarım disiplinlerini yakından ilgilendirmektedir. Mimari yapı ve
iç mekânlarda sürdürülebilirlik; ekoloji, ekonomi ve sosyo-kültürel bakımdan
ele alınmakta ve doğal kaynak kullanımı, enerji ve su harcamaları önem
kazanmaktadır. Bina tasarımlarında çevresel etkenler göz önünde
bulundurulurken aynı zamanda gün ışığı gibi doğal kaynakların kullanımı,
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aydınlatma, iklimlendirme ve ısı kontrolü, tavan, duvar, zemin gibi yüzeylerde
kullanılan malzemeler ile mobilya donatılarının da tasarımla bütünleşerek
sürdürülebilir olması önem kazanmaktadır. İç mekânlarda yenilebilir, doğal,
geri dönüşümü kolay ve ekolojik malzemelerin tercih edilerek tasarım ve
planlama sürecinin ilk aşamalarında dahil edilmesi gerekmektedir. Bu
bağlamda çalışmada içeriğinde; iç mekân tasarımda mevcudu koruma, yeniden
işlevlendirme, ekolojik malzeme kullanma, atık yönetimi ve esnek çözümler ile
sürdürülebilirliğin malzeme ve mobilya üzerinden pratiğe dönüştürülmesi
üzerinde durulmakta ve sürdürülebilirlik kavramının iç mekân tasarımına etkisi
malzeme seçimi, yüzey uygulama yöntemleri, mobilya ve yeniden
işlevlendirme gibi örnekler üzerinden incelenmektedir. Çalışma kapsamında
teknolojik ve bilimsel gelişmelerle beraber artan sanayileşmenin getirilerinden
olan çevre kirliliği ve kaynak tüketiminde sürdürülebilirlik kavramının, iç
mekân tasarımlarından bağımsız düşünülemeyeceğine, iç mimarlık ile yakın
iletişim ve etkileşim içinde olduğuna değinilmektedir. Çalışmada literatür
tarama, gözlem, araştırma ve örnekler incelenerek bilgi edinilmektedir. Sonuç
bölümünde iç mekânlara en az müdahale ile popüler tüketim kültüründen
bağımsız var olanın korunması, ekolojik doğa dostu malzeme ve uygulama
yöntemlerinin kullanılması, tüketimden çok üretime odaklanılması,
mobilyaların yenilenmesi ve yeniden işlevlendirilmesinin geleceğe yönelik
doğal kaynak kullanımı ve çevre kirliliğini azaltarak sürdürülebilirliğe katkı
sağlayacağı konusunda farkındalık oluşacağı ön görülmektedir.

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMINA GENEL BAKIŞ
Endüstri devriminin başlangıcından günümüze teknolojik ve bilimsel
gelişmelerle beraber artan nüfus yoğunluğu doğal kaynak tüketimini
arttırmaktadır. İklim değişikliği, ekosistemin bozulması, su, toprak, hava,
gürültü, görüntü, ışık kirliliği ve radyoaktif kirlenme günümüz dünyasının
önlem alınması gereken başlıca problemlerindendir. Artan çevre kirliliği ile
küresel ısınma, kaynak yetersizliği gibi ortaya çıkan sorunlar; kalkınma
politikaları ve ekonomik büyüme hedefleri gibi çeşitli alanlardaki faaliyet ve
kararların yeniden ele alınmasını gerekliliğini öne çıkarmaktadır. Doğal ve suni
çevre arasında denge kurmak için insan müdahalesinin neden olduğu çevresel
bozulma, kirlenme ve kaynak tüketimine karşı sürdürülebilirlik kavramı
gündeme gelmiş; çevresel, sosyal ve ekonomik kalkınma modelleri
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uygulamaya geçirilmiştir. BM İnsan Çevresi Konferansı (Stockholm
Konferansı, 1972), BM Çevre Kalkınma Konferansı (Rio Konferansı, 1992) ve
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (2002) gibi ve buna benzer ulusal ve
uluslararası düzenlenen toplantılarda çevre kirliliğin küresel çapta ortak bir
soruna dönüştüğü; çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın birlikte
düşünülerek sürdürülebilir üretim ve tüketime önem verilmesi gerektiği ön
plana çıkarılmıştır (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2021). Bunlara ek olarak insan
tüketiminin yönetimi de önem kazanmaktadır. Son yıllarda oldukça önem
kazanan etimolojik kökenine bakıldığında ‘’sürdürülebilirlik’’ kavramı
‘’tutmak’’ anlamında Latince ‘’tenere’’ kelimesine dayanmakta ve
sürdürülebilirliği İngilizcede ifade eden ‘’sustainability’’ kelime kökenindeki
‘’sustain’’ ise ‘’sürdürmek, desteklemek, devam etmek’’ gibi anlamları ifade
etmektedir. Aynı zamanda mevcudu devam ettirme, doğal kaynak tüketiminden
kaçınarak doğal dengeyi muhafaza etmek olarak da tanımlanmaktadır (Aydın,
Tufan,
2018).
Genel
olarak
gelecek
kuşakların
ihtiyaçlarını
karşılayabilmelerine olanak sağlarken içinde bulunulan dönemin ihtiyaçlarını
da karşılayan kalkınma olarak tanımlanan sürdürülebilir kalkınma kavramı
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nca hazırlanan (1997) Brundtland
Raporu içeriğinde dikkat çekmiştir. Gündem 2030: BM Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri (SKH, New York, 2015) kabul edilmiş, dünya genelinde
sürdürülebilir şehirler, iklim değişikliği, kuraklıkla mücadele, eşitlik, eğitim
gibi önemli birçok konu sürdürülebilir kalkınma gündemine alınmıştır (T.C.
Dışişleri Bakanlığı, 2021). Sosyal adalet, ekonomik ilerleme ve çevresel
koruma unsurları ile bağdaşan sürdürülebilir kalkınma aynı zamanda bireylerin
özgürlük, fırsat ve eğitim eşitliği gibi birçok alanı da kapsamaktadır.
Sürdürülebilir ekonomik sistem içinde yer alan ürün ve hizmet kalitesinin
korunması, doğal kaynak ve ekosistem sürekliliğinin sağlanması
gerekmektedir. Doğal ve enerji kaynaklarının verimli kullanımı, geri
dönüştürülebilir veya dönüştürülmüş malzeme kullanımı, inşaat atıklarından
geri dönüşüm elde etmek, yenilebilir enerji kaynaklarının sağlanması çevresel
bakımdan sürdürülebilirliğin devamlılığı için önemlidir. Sosyo-ekonomik
koşulların iyi olması toplumları pozitif yönde etkileyerek farkındalığı arttıracak
ve eşit gelir dağılımı ise doğal kaynak kullanımında miktar eşitliği
sağlayacaktır (Sönmez, Çakır Kıasıf, 2018).
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1993 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Uluslararası
Mimarlar Birliği Kongresi’nde yapı tasarımlarının sürdürülebilir kalkınma
kapsamında yürütülerek sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bütününde ele
alınmasının önemli olduğuna değinilmektedir. Hizmet, ürün, yöntemlerin
sürdürülebilir standartlara getirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli
düzenlemelerin yapılarak yönetmeliklerin oluşturulması gündeme getirilmiştir.
Artan çevre bilinci mimari, iç mimari, tasarım ve planlama disiplinlerini de
kapsamış ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile yeşil bina uygulamaları yaygınlaşmaya
başlamıştır. %40 sera gazı olan CO2 salınım, %12 su tüketim, %65 atık oluşum
ve %71 elektrik tüketimi ile küresel ısınma sebeplerinden neden olan yerleşim
ve binalar yeşil bina uygulamalarının gerekliliğine dikkat çekilmektedir (Çevre
Dostu Yeşil Binalar Derneği, 2021). Yeşil bina sistemlerinin uygulama
alanlarının yaygınlaşması sürdürülebilirlik bakımından doğal kaynakların daha
verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır. Verimli tarım alanlarının yapılaşma,
doğal kaynak tüketim, kirlilik ve karbon emisyon sebeplerinden biri olan
yapılar, temel enerji tüketim kaynaklarında yer almaktadır. Sürdürülebilirliğe
mimari açıdan bakıldığında kent ölçeğinden iç mekân tasarımına kadar geniş
açıda analizler yapılmalı, yapı çevresinden kullanılan malzemelere kadar insan
ve çevre sağlığı üzerinde oluşabilecek olan etkilerin incelenmesi
gerekmektedir. Yeşil binalar çevre duyarlılığı, doğal kaynak verimliliği, kültür
ve toplum duyarlılığı gibi ilkelerle pasif sistem ve yenilebilen enerjilerin
kullanımıyla dikkat çekmektedir. Çevreye en az zararı veren, kendi kendine
yetebilen, termal konfor, verimli aydınlatma ve havalandırma ile iç-dış mekân
kalitesini yakalayarak insan, çevre sağlığına önem veren bu yapılarda sağlıklı
malzemeler kullanılmaktadır (Zeytun, Demirbilek, 1999). Sürdürülebilir
yapıların yaygınlaşması desteklenmekte ve BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method), LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design), IISBE (International Initiative for
Sustainable Built Environment), CASBEE (Comprehensive Assessment for
Building Environmental Efficiency) ve DGNB ((Deutsche Gesellschaft fur
Nachhaltiges Bauen) gibi sertifikalarla teşvik edilmektedir (Çevre Dostu Yeşil
Binalar Derneği, 2021). İnşaat malzemelerinin tercihinde tasarımla bütünleşen,
imalat sürecinde az enerji gerektiren, doğa dostu hammadde içerikli,
performansı yüksek, özellikli, ekonomik, geri dönüşümlü veya tekrar
kullanılabilir, yerel kaynaklardan elde edilmiş, estetik özelliklerde olması göz
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önünde bulundurulmalıdır. Yapım sürecinin planlanması, verimli süreç
yönetimi, yenilebilir kaynak kullanımına özen gösterilmesi, inşaat süresince
malzeme israfının önlenmesi, atık malzemelerin geri dönüştürülerek kullanımı,
yapılarda arttırılan enerji verimliliği gibi faktörler sürdürülebilirlik bakımından
önem arz etmektedir (Tufan, Özel, 2018).

2. İÇ MEKȂN TASARIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Günümüz koşullarında iş fırsatlarının çeşitliliği, eğitim ve sağlık
hizmetlerinin erişilebilirliği, sosyal ve kültürel etkinliklerin sürekliliği büyük
şehirlerde nüfus yoğunluğunun artmasına neden olmaktadır. Artan nüfusla
beraber hızlı, plansız sanayileşme ve kentleşme sürdürülebilir şehir hayatını
olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan katı atık miktarının artması,
hammadde tüketiminin fazlalaşması ve atık bileşimlerinin çeşitlenmesi çevreye
daha fazla yük bindirmektedir. Büyük kentlerde yaşayan insanların değişen
yaşam standartlarıyla beraber tüketim kültürü de farklılaşmaktadır. Gün
geçtikçe farklı tüketim kültürlerinin oluşması temel ihtiyaçların
karşılanmasının ötesine geçmekte; ayrıcalık ve statü göstergesine dayalı
tüketime dönüşmektedir. Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden satın
alma iradesinin birey kontrolünden çıkarıldığı popüler eğilimlere göre
yönlendirildiği tüketim eylemi, gereğinden fazla birçok ürünün anlık bir
güdüyle alınmasını sağlamaktadır (Baudrillard, 2021). Büyük şehirlerde
yoğunlaşan kişi sayısı beraberinde konut ihtiyacını da getirmektedir. İnsanlık
tarihi boyunca güvenlik ve korunma ihtiyacı ile gelişen barınma; yaşam
mekânları
olan
konutları
gün
geçtikçe
çeşitlendirmekte
ve
işlevselleştirmektedir. Yeme-içme, dinleme ve barınma gibi gereksinimlerin
karşılanmasından öte kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel gelişimlerin
sağlandığı mekân işlevleri de yüklenen konutlarda sürdürülebilirlik önemli
olmaktadır.
Sürdürülebilir konut tasarımında doğru mekânsal düzenlemeler, enerji
kaynaklarının verimli kullanımı, gerekli konfor koşullarını sağlayan iç mekân
organizasyonları, doluluk-boşluk, esnek kullanımla dönüşebilen alanlar,
ekolojik malzeme seçimleri ile doğa dostu ve insan odaklı yaklaşımlarla
kullanıcısıyla etkileşim halinde olan binalar sürdürülebilirliğe katkı
sağlamaktadır. Yapının içinde bulunduğu bölge, iklim ve çevre koşullarının
tasarım sürecinde ele alınması, yapı dış kabuk ve yapı malzemeleri ile yapı
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içindeki mekanik sistemler ve atık yönetimi sürdürülebilirlik içinde
değerlendirilmektedir (Güney Yüksel, Seçer Kariptaş, 2019). Kiralanabilir
gayrimenkullerde sıklıkla değişen kullanıcılar; ihtiyaç ve isteklerine yönelik
boyut, işlev ve biçim gibi sürekli değişen, tadilat, bakım-onarım, yıkım
gerektiren süreçleri beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda kaynak
kullanımını artmakta ve atıklar çoğaltmaktadır. Genel olarak yapı kullanım
sürelerinin iç mekânlara göre daha uzun süreli olduğu göz önünde
bulundurulursa, mekânlardaki tadilatlar sırasında ortaya taş, demir, tahta,
seramik, tuğla, agrega ve bunun gibi birçok inşaat atığı ortaya çıkmaktadır.
İç mekân sınırlarını oluşturan duvar, tavan ve zemin yüzeylerinde
kullanılan kaplama malzemelerinin oluşturduğu atıkların yanı sıra kullanım
ömrü tamamlanmadan değiştirilen hareketli ve sabit mobilya donatıları da
kaynak israfına ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu bağlamda iç
mekânlarda kullanılacak olan yüzey kaplama malzemelerinin ekolojik,
dayanıklı, bakım gerektirmeyen, akıllı, işlevsel ve çevre dostu olması
kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Yerel malzemelerin
yanında yeniden kullanılan ya da geri dönüştürülmüş, cam, kâğıt, metal, ahşap
gibi geri kazanılabilen malzeme kullanımını yaygınlaştırmak sürdürülebilirliğe
katkı sağlamaktadır.
Bakımı yapılabilir, dayanıklı ve uzun ömürlü
malzemelerden üretilmiş mobilyaların kullanımı ve eski işlevini yitirmiş
mobilyalara yeniden işlev kazandırarak kullanmak, mekân içinde esnek
mobilya kullanımlarını arttırmak kaynak kullanımını azaltmaktadır. İnsan ve
çevre sağlığına önem veren bütün yapılarda bütün malzemeler bütünsel
anlamda ele alınmalı, çevre planlamasından ince yapıya kadar tasarımında
enerji tüketiminin asgari seviyede olmasına, kirliliğe yol açabilecek üretim ve
tüketim yöntemlerinin engellenmesine özen gösterilmektedir. Genel olarak
ekolojik sürdürülebilirlik üzerinden ilişkilendirilen sürdürülebilirlik kavramı ve
iç mimarlık, iç mekân donatımı, ince yapı ve ekipmanları ile yeşil,
sürdürülebilir tasarım ile yakından ilgilenmekte ve enerji ve su gibi doğal
kaynak kullanımı, bireyden küresel boyuta maddi harcamalarla ekonomi,
sosyal ilişki bağlamında kültürel kod ve değerlerle sosyal, kültürel
sürdürülebilirlik iç mimari ile bağlantı kurmaktadır (Geçimli, Kaptan, 2019).
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3. SÜRDÜRLEBİLİR ETKİLERİN İÇ MEKȂN
TASARIMINA YASIMASI
Hasol mekânı ‘’İnsanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde
eylemlerini sürdürmesine elverişli olan boşluk’’ olarak tanımlamaktadır
(Hasol, 2002). Döşeme, duvar, kolon, kiriş gibi düşey ve yatay bölücüler ile
merdiven, pencere, kapı yeri, dar-geniş, büyük-küçük, aydınlık-karanlık gibi
bilgiler mekânsal verileri oluşturmaktadır. Sınırları belirlenen iç mekânların
tasarımında; fiziksel çevre faktörleri, yapısal sınırlamalar, mekânsal verilerle
birlikte kullanım amaç ve eylemleri, kullanıcı profil, ihtiyaç ve talepler gibi
birçok veri tasarım sürecine dahil edilerek değerlendirilmektedir. İnsan fiziksel,
biyolojik, sosyolojik ve psikolojik tüm özelliklerle çevresi ile etkileşime
girmektedir. İnsan ve çevre koşullarından, gelenek ve ekonomik faktörlere
kadar uzanan, toplumsal düşünüş ile tasarımcının kendine özgü işlevsel çözüm
yeteneği, strüktür, malzeme bilgisi ile uygulama yöntemlerini estetik ile bir
araya getirmesi tasarım olarak ifade edilebilmektedir. Malzeme ise genel
anlamda tasarım bünyesine giren, tasarımın oluşum, kullanım süreci içindeki
biçimlenişini etkileyen ve tasarımın kullanıcısının sağlık ve konfor koşullarını
gözeten her türlü işlem görmemiş, yarı veya tam işlem görmüş maddeler olarak
tanımlanabilmektedir. Genel olarak içyapı ve kullanım yerlerine göre
sınıflandırılan malzemeler; içyapı oluşumuna göre inorganik ve organik,
kullanım yerine göre taşıyıcı, koruyucu ve dekoratif olmak üzere çeşitli
sınıflara ayrılmaktadır (Eriç, 2016). Tarih öncesinden ilkçağlara kadar doğal
haliyle şekillendirilmeden kullanılan malzemeler klasik çağ ile 19. yy. arasında
çeşitli strüktür ve formlar oluşturmak için şekillendirilerek kullanılmıştır. 19.
yüzyıldan bu yana gelen ve devam etmekte olan süreçte ise teknolojik
imkânlarla malzeme, tasarıma bağlı olarak kullanım yerine göre önceden
planlanmaya ve hatta malzemenin içyapısının yeniden organizasyona olanak
sağlamaktadır. Yapılarda kullanılan malzemeler, tasarımların şekillendirilerek
geleceğe taşınmasını sağlamakta, üretim teknoloji, yapı fiziği ve kullanıcı
konforu ile iç içe geçmektedir (Eriç, 2016).
Kullanıcısı ile bütünleşebilen, ferah ve doğadan izler taşıyan, amaca ve
ihtiyaca hizmet eden sürdürülebilir esnek kullanımlı mekân ve mobilyalarla
yapılan doğru uygulamalar tasarım ile mekân verilerini bağdaştırmaktadır.
Sade, işlevsel alan, mekân boyutları ile uyumlu fonksiyonel mobilyaların
kullanımı ile renk, malzeme, doku, koku gibi beş duyuyu besleyen uygulamalar
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yaşam alanlarının tasarımında kullanılmaktadır. Sürdürülebilir iç mekân
tasarımında tasarım doğrultusunda kullanılmayan alanların işlev kazandırılarak
mekân kullanımına dâhil edilmesi, mekânsal bölünmelerde esnek mobilya ya
da diğer alternatiflerin kullanımı ile mekânsal işlevselliği arttırılması
gerekmektedir. Yüzey kaplama ve mekân donatılarında mobilya
malzemelerinin geri dönüştürülebilir, üretim ve imha aşamasında en az enerji
kaynak kullanımı gerektiren, dayanıklı, uzun ömürlü ve yerel malzemeleri
kullanmak, iç mekân uygulamalarında sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.
Tadilat aşamasında atık olarak çıkan malzemelerin yanında mobilya atıkları da
çevre kirliliğini arttırmaktadır. Mevcut mobilyalara yeni işlev kazandırılması,
yüzey kaplama malzemelerinin, cila renklerinin yenilenmesi ve birden çok
işleve hizmet eden pratik mobilyaların kullanılması da sürdürülebilir tasarımı
desteklemektedir.

3.1.İç Mekân Tasarımında Sürdürülebilir Malzemeler
İç mekân tasarımında mekâna kimlik kazandıran eskilik ve kusurluluk
gibi özelliklerin tasarımla bütünleştirmek malzeme kullanımını azaltmaktadır.
Mekânların karakteristik özelliklerinin korunması derinlik, estetik ve özgünlük
oluşturmaktadır. Tavan, duvar ve zemin gibi yüzeylerde kullanılan bazı
malzemelerin işlenmeden, cilalanmadan, düzeltilmeden, organik özellikleri ön
plana çıkacak şekilde kullanılmaları, olduğu gibi bırakılmaları da mekân
kimliğinin korunmasını sağlamakta ve benzersiz tasarımların kullanıcılarla bir
araya gelmesini sağlamaktadır. Şekil 1’de yüzey malzemelerine en az müdahale
ile malzemenin doğasını yansıtacak şekilde kullanıldığının örnekleri
görülmektedir.

Şekil 1: Mekân yüzeylerinin en az müdahale ile korunduğu örnekler.
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Ham, doğal haliyle bırakılan işlenmemiş malzemelerle doğal ahşap,
tuğla, doğal taş, bambu, hasır, kil gibi malzemeler zemin, tavan ve duvar
yüzeylerinde kullanılmaktadır. Doğal malzemelerden yapılmış el yapımı
aksesuar, doğal yöntemlerle boyanmış kumaş, dokuma kilim ve bitkiler de iç
mekânlara doğayı taşımaktadır (Karyağdı, 2021a). Bunlara ek olarak tasarımda
kullanılacak diğer malzemelerin dönüşebilir, yeniden kullanılabilir ve en az
atığa dönüşen malzemeler sürdürülebilirlik kapsamında ele alınmaktadır. Genel
olarak katı, sıvı, gaz ve radyoaktif atıklar olarak sınıflandırma yapılmakta ve
başka anlamlarda da atık tanımı yapılmaktadır. Katı atık yönetiminde
depolama, kompostlama, tekrar kullanma, geri dönüşüm, geri kazanım gibi
yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler doğayı en az zararla etkilemektedir.
Atıkların temizleme dışında başka bir işlem uygulanmadan, ekonomik ömür
süresi içinde birden çok kullanılmasına yeniden kullanım, fiziksel ve kimyasal
işlemlerden geçmeye uygun, değerlendirilebilir atıkların enerji kazanımından
ziyade ikincil bir hammaddeye dönüştürülerek üretim sürecine dâhil edilmesi
geri dönüşüm olarak tanımlanmaktadır. Atıkların kendine has özelliklerinden
faydalanılarak bileşenlerin fiziksel, kimyasal, ya da biyokimyasal yöntemlerle
enerjiye ya da farklı ürünlere çevrilmesine yeniden kullanım ve geri dönüşüm
kavramlarını kapsayan iyileştirme, kurtarma olarak recovery tanımlanmaktadır
Yeniden kullanım ve işlevlendirme kavramları mimari tasarım ve ürün tasarımı
alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır (Elibol, Bezci, Türkkan, Varol, 2018).
İnşaat sırasında çıkan atıklar sonucu geri dönüştürülen malzemelerde birçok
alanda kullanılmaktadır (Tablo 1).
Tablo 1: İnşaat atıklarından geri dönüşebilen malzeme örnekleri (URL-1).
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Güneş, rüzgâr gibi kaynaklar yenilenebilen, kömür, petrol doğal gaz gibi
kaynaklar ise yenilenemeyen kısıtlı kaynaklardandır. Enerji verimliliğinden
hammadde ve atık dönemine kadar incelenen malzeme bütünsel olarak ele
alınmalı ve döngü beşikten-mezara değil beşikten-beşiğe düşüncesiyle
yaklaşılmalıdır (Zeytun, Demirbilek, 1999). İç mekânlarda yüzey sonlandırıcı
olarak duvar kâğıdı kullanmak boya ve seramik gibi malzemelerin kullanımı
azaltacaktır. Bir diğer yüzey sonlandırıcı olan alçı ürünleri boya ve yapıştırıcı
ürünlerle karıştırılıp bozulmaya uğramadığında dönüşüm kapasitesi
yükselmektedir. Duvar yüzeylerinde yağ bazlı boya yerine su bazlı boya
kullanımı duvarların nefes almasını sağlamakta ve mekân kalitesini
yükseltmektedir. Ekolojiyi bozan sera gazları yüzey malzeme üretimleri
sırasında açığa çıkmakta, karbon emisyonuna yol açmaktadır. Temel yapı
malzemelerinden olan yalıtım malzemelerinde enerji verimliliği, insan ve çevre
sağlığına dikkat etmek için mineral-elyaf, cam elyafı, selüloz ve polyester
köpük yalıtımlar dönüşümlü malzemelerin kullanılması önerilmektedir
(Zeytun, Demirbilek, 1999). Çocuk odalarında ise kurşun içermeyen nitelikli
boyalarla doğal malzeme kullanımı önerilmektedir. İç mekânlarda kullanılan
malzeme standartlarının en azından kanun, yönetmelik, ilgili oda şartları, Türk
Standartları, özellikli malzemelerde Avrupa Birliği (BS EN) ve Uluslar Arası
Kalite Standartları (ISO) şartlarını sağlamaları gerekmektedir (T.C. Milli
Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı, 2015).

3.2.İç Mekân Tasarımında Sürdürülebilir Mobilyalar
Günümüzde dünyanın farklı yerlerinde bulunan birçok tasarımcı,
mobilya tasarımında ‘’al-kullan-at’’ yerine ‘’al-kullan-kullandır’’ yaklaşımıyla
sürdürülebilir mobilyalar tasarlamaktadırlar. Tasarım prensiplerinde ekonomik,
yenilebilir, doğaya saygılı, düşük enerji ile elde edilen, yerel ekolojik malzeme
kullanımlarıyla doğru, estetik detay çözümlemelerinin ön plana çıktığı
görülmektedir. Mobilyalar kullanım amacı ve yerine göre cam, ahşap, metal,
plastik, kâğıt, karton ve doğal taş gibi malzemelerden üretilmektedir. Doğal
malzemelerin kullanımı mobilya kullanım süresini uzatmaktadır. Şekil 2’de
Robert Wettstein tasarımı olan ahşap konstrüksiyonlu, kâğıt malzeme ile
kaplanmış oturma ve dinlenme eylemini karşılayan mobilya örnekleri
görülmektedir.
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Şekil 2: Robert Wettstein tasarımı olan ahşap konstrüksiyonlu kâğıt malzeme ile
kaplanmış oturma ve dinlenme mobilya örnekleri (URL-2, 2022).

Şekil 3’te ise Japon tasarım stüdyosu Nendo’nun Milano’daki mobilya
fuarında sergilediği cam malzemeden üretilmiş mobilya tasarımları
görülmektedir.

Şekil 3: Nendo’nun cam mobilya örnekleri (URL-3, 2022).

Kullanıcısına ait dönemsel ve kültürel bilgiler veren mobilya, ilkel
zamanlarda temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik kullanılırken zaman içinde
itibar ve zenginlik göstergesine dönüşmüştür. Ekonomik, teknolojik
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değişimlerle beraber endüstrileşen mobilya, mekân sınırlarını tanımlayıp
anlamlandırmaktadır. Mobilyalar endüstrileşme ile farklı gelir dağılımlarına
sahip birçok kişiye daha kolay ulaşmıştır (Boyla, 2012). Kullanıcıyı yansıtan
beğeni, kimlik, yaşam tarzı gibi bilgiler mobilya tercihleri üzerinden
okunabilirken aynı zamanda mobilyanın tasarımcısı hakkında da bilgi
vermektedir. Şekil 4’te Gunnar Aageran Anderson’un sürdürülebilir mobilya
tasarımına ilhan olabilecek atık malzemelerden yapılmış, toz alüminyum,
fiberglas, gazete ve kümes telinden tasarladığı oturma elemanı aynı
tasarımcısını da yansıtmaktadır.

Şekil 4: Gunnar Aagaard Andersen tasarımı oturma elemanı, Chair (URL-4, 2022).

Günümüzde mobilya, temel ihtiyaçları karşılamanın yanında yaşam
kalitesini arttırmak, işlevsellik, esneklik ve konfor amaçlı da kullanılmaktadır.
Tasarım açısından ergonomik konfor, uyumluluk, güvenlik, çekicilik, estetik
biçimde çözümlenmiş imalat detayları önemli olmakla beraber üretiminde
kullanılan malzemelerin sürdürülebilir olması değişen tüketici eğilim ve
ihtiyaçlarına cevap vermektedir (Karyağdı, 2021b). Modern yapıların hızlı
gelişimi, yaşam alanlarının küçülmesi, sosyal mesafe gerektiren salgın
hastalıkların ortaya çıkması, mobilya kullanıcısının seçimlerini etkilemektedir.
Bireyi temel alan, doğaya saygılı, dayanıklı, birden çok işlevselliği olan,
katlanabilen, depolanabilen, ayarlanabilen, modülerliğiyle hareket serbestliği
sağlayan ve birden fazla eyleme cevap verebilen mekâna dayalı ve/veya
mekândan bağımsız mobilya kullanımları yaygınlaşmaya başlamıştır. Yemeiçme, uyuma, dinlenme, çalışma ve misafir ağırlama gibi eylemlerin ayrı
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mekânlar yerine bir arada yapılabildiği esnek mekân kullanım çözümlemeleri
ve hareketli/sabit mobilya donatıları ile mekâna bağlı veya mekândan bağımsız
çözümler sunmaktadır. Mekânsal ve kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak
mobilyalar; oturma, yatma, uyuma, dinlenme, çalışma, yemek yeme ve
depolama gibi temel eylemlere göre, sabit ve hareketli olmak üzere, kullanım
amaç, yaş, eylemine göre, iç/dış, mekân türlerine göre, üretim teknoloji ve
montaj süresine göre farklı sınıflara ayrılmaktadır (Çaylı, 2006).
İşlevlerin üst üste bindiği, farklı zamanlarda birçok eylemin bir arada
gerçekleştirilebildiği, kullanım eylemi biten mobilyanın yeni gerçekleştirecek
eyleme alan açmak için toplanabilmesi, istiflenebilmesi esnek mobilya
kullanımını yaygınlaştırmaktadır. Mobilya kullanımında esneklik; farklı temel
eyleminin dışında eylemler için kullanılması, modülerlik, birimlerin yeni bir
fonksiyon için birbirine eklenip çıkarılabilmesi, yer değiştirebilmesi, birleştirip
ayrılabilmesi, toplanabilmesi, ayarlanabilmesi gibi özelliklerinin olması,
mekân içinde bağımsız ve/veya taşıyıcı bir sistemden destek alarak farklı
özelliklere bürünebilmesi, adapte olabilmesi gerekmektedir (Ökem, 1998).
Koltuk, tabure, puf gibi oturma elemanlarına depolama işlevinin eklenmesi,
sehpaların çeşitli aksamlarla masaya dönüşebilmesi; yatma, çalışma
eylemlerini bir araya toplayan ünitelerin kullanılması, gerektiğinde mekân
içinde bölücü işlevi de üstlenen birçok farklı esnek mobilya kullanımında söz
etmek mümkündür. Şekil 5’da esnek mobilya kullanıma yönelik örnekler
görülmektedir.

Şekil 5: Esnek mobilya kullanım örnekleri (URL-5, 2022).
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Sürdürebilirlik kapsamında bir diğer yaklaşım ise antika, ikinci el, doğal
malzemeden yapılmış dolap, masa, sehpa, sandalye, koltuk ve benzeri hareketli
ya da sabit mobilyaların bakım ve onarımları yapıldıktan sonra iç mekân
tasarıma adapte edilebileceğinin ve kullanılabileceğinin örnekleri Şekil 6’de
görülmektedir.

Şekil 6: Dolap, dresuar, masa, oturma elemanı örnekleri, Studio Oliver Gustav
(URL-6, 2022).

Dönüştürülmüş ve yeniden kullanılan malzemelerden yapılmış mobilya
tasarım örnekleri Şekil 7’de görülmektedir.

Şekil 7: Dolap, masa, oturma ve aydınlatma elemanı örnekleri, (URL-7, 2022). ,
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Doğada var olan, geri dönüşümünde doğanın dengesini bozmayan, doğal
ve yapay malzemeler ekolojik malzemeler olarak mobilya tasarımında
kullanılmaktadır. El işçiliği ve yerel sanatların yaygınlaşması, antika ve eski
eserlerin restorasyonu, kâğıt, cam, alüminyum, ahşap, plastik gibi geri
dönüştürülebilir malzemelerin dönüşüm esnasında kaynak kullanımının en aza
indirgenmesi sürdürülebilir tasarımına katkı sağlayacaktır.

4. SONUÇ
Teknolojik gelişme, hızlı sanayileşme ve kentleşme ile artan nüfusun
tüketim alışkanlıkları değişmekte ve doğal kaynakların hızlı tüketilmesine
neden olmaktadır. Günümüz modern dünyasının en büyük sorunlarından olan
küresel ısınma, iklim değişimi, çevre kirliliği ve doğal kaynakların azalması her
anlamda sürdürülebilirliği gerekli kılmaktadır. Gelecek kuşaklara yaşanabilir
bir dünya, sağlıklı çevre ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri doğal kaynakların
kalması için; eğitimden, sağlığa, tarımdan suya, ekonomiden fırsat eşitliğine,
doğal çevreden yapılı çevreye kadar birçok alanda yenilebilir enerji,
dönüştürülen malzemeler çevre dostu ürünler kullanmak tüketim farkındalığını
arttıracak ve bilinçli bir tüketim anlayışını getirmektedir. Artan çevre bilinci ile
kaynak tüketimi ve inşaatlardan çıkan atıkların oluşturduğu kirlilik tasarım
disiplinlerinin de sorunu olmaktadır. Bu bağlamda yaygınlaşmakta olan yeşil
mimari ve yeşil tasarım giderek önem kazanmaktadır. Yapı ve iç mekânlarda
kullanılan malzemelerin sürdürülebilir ve çıkan atıkların yönetilebilir olması
kaynakların verimli kullanılmasını, çevreye zararın en aza indirgenmesini,
enerji kayıplarının önlenmesini sağlamaktadır. Yapı malzemelerinin yeniden ve
dönüştürülerek kullanılması, uzun ömürlü doğru yerel malzemelerin tercih
edilmesi, mimari ve iç mimari de verimlilik ve sürdürebilirlik kavramalarının
tasarım sürecine dâhil edilerek tasarımla bütünleştirilmesi insan ve çevre
sağlığına uyumlu, kaliteli yapı ve iç mekânların yaygınlaşmasını arttırmaktadır.
İç mekânlarda var olanın etkin bir biçimde ya da yeniden işlevlendirilerek
kullanılması pozitif katkı sağlamaktadır. Yaşam alanları kullanıcısının yaşam
biçimini, duygu dünyasını etkilemekte ve kullanıcısının beğenilerini, kültürünü
ve iç dünyasını da yansıtmaktadır. Mekânsal bağlamda mahremiyeti sağlarken
sosyalleşebilmeyi de sağlayan yaşam alanları kullanıcısının da bir yandan ifade
biçimi olmaktadır. Mekân kimliğinin korunduğu, yüzeylerde zaman etkilerinin
yansıdığı, büyük çaplı mekânsal müdahaleler yerine esnek çözümler üreten
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sürdürülebilir tasarımlar ve mobilya donatıları, sürdürülebilir tüketim
anlayışının
benimsenmesini
yaygınlaştırmaktadır.
Sürdürülebilirlik
kapsamında mevcudun korunması, esnek çözümler üretilmesi, ekolojik
malzemeler seçilmesi önemli olmaktadır. Sabit ve hareketli mobilyalarda ise;
antika, ikinci el, yeniden işlev kazandırılmış mobilyaların kullanılması
sürdürülebilirliğe katkı sağlayacaktır. İç mekânlarda hali hazırda bulunan sabit
mobilya donatı ve diğer hareketli mobilyaların bakımlarının yapılarak kullanım
sürelerinin uzatılması, mobilyaların atık haline gelmeden kullanıma devam
edilmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak sürdürülebilir bir dünya için
sürdürülebilir tüketim anlayışını benimsemek ve her anlamda uygulamak
gerekmektedir.
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GİRİŞ
Sürdürülebilir kalkınma, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karışlayabilme
olanaklarından ödün vermeyecek şekilde bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı
sağlayabilecek kalkınma modelidir. Tüketimin hızla artmasıyla yenilenemeyen
kaynakların tükenmesi ile karşı karşıya kalınan günümüzde sürdürülebilirlik
terimi yaşamın her alanında önemli hale gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın
on yedi amacı bulunmakta olup mimarlık bu hedeflerin çoğunluğuyla doğrudan
ve dolaylı olarak ilişkili durumdadır. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmada
mimarlık önemli bir role sahiptir.
Binaların yeniden kullanımı, mimarlık alanında sürdürülebilir
kalkınmaya katkı sağlayacak yöntemlerden birini oluşturmaktadır. Binaların
yeniden kullanımı sürdürülebilir kentsel kalkınma ile birlikte şehir
kaynaklarının sömürülmesi anlamında da önemli bir faktör oluşturmaktadır
(Vardopoulos, 2019). Eski bir binanın yeniden kullanım projesinin ardından,
ilgili çeşitli değişkenler göz önüne alındığında, sürdürülebilir kalkınma
potansiyeli önemli bir çalışma konusu olduğu görülmektedir. Yeni yapı
ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir bina yapmak yerine mevcut binaları
yenilemek, mevcut olanları yıkıp yok etmektense sahip oldukları enerjiyi
korumak sürdürülebilir bir tercihtir. Bunun yanında yapılan yenileme
işlemlerinde enerji verimliliğinin, ısı yalıtımının sağlanması, yenilenebilir
enerji sistemlerinin kullanılması gibi sürdürülebilir çözüm önerilerinin yer
alması bu tercihi daha anlamlı kılacaktır.
Mevcut binaların sürdürülebilir şekilde güçlendirilmesi, iklim ve enerji
hedeflerine ulaşmak için bir ön koşul oluşturmaktadır (Menna, ve diğerleri,
2022). Mevcut bina stokları yaşlanmakta olup yapıların iyileştirilmesi, enerji
performansı ve çevresel değişiklikler gibi kayda değer ihtiyaçları da
beraberinde getirmektedir. Tam, Fung ve Sing (2016) yöneticilerin miras
varlıkların korunması konusunda çalışma yapmaları, halkın isteklerine kulak
vermelerini, kalkınma ve mimarlık mirasının korunması konularında karşılıklı
kazanma durumu sağlaması gerektiğini belirtmektedir.
Çalışma kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma ve iklim değişikliği
sorunları ele alınarak hem küresel ısınmayı engelleyemeye hem de
sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik önlemlerin
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Küresel ısınmanın önlenmesi ve
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için mimarlık alanında
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yapılabilecek çalışmalardan birini oluşturan binaların yeniden kullanılmasının
ele alındığı çalışmada,
• Binaların sürdürülebilir önlemlerle yeniden kullanılmasının
sürdürülebilir kalkınmadaki önemi,
• Binaların yeniden kullanılmasının yeni bir arazi kullanımına ve bir
ihtimal ağaç kesilmesine engel olması,
• Binaların yeniden kullanılmasının sağladığı enerji tasarrufu,
• Binaların yeniden kullanılması için yapılacak yenileme işlemlerinde
enerji ve su verimliliğinin sağlanması,
• Binaların yeniden kullanılması ile kentsel sürdürülebilirliğin
sağlanması,
• Binaların yeniden kullanılması ile bina sektöründe üretim ve tüketim
alışkanlıklarının sorgulanması
• Binaların yeniden kullanılmasının iklim değişikliği önlemleri
kapsamındaki önemi gibi yaklaşımlar problem olarak belirlenmiştir.
Çalışmada kent kimliklerini oluşturan binaların yeniden kullanılarak
yaşamlarına devam etmelerinin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda
sürdürülebilir kalkınmaya olan katkısı incelenmektedir. Çalışma kapsamında
binaların yeniden kullanılması, binalarda sürdürülebilirlik fikirleri ve
sürdürülebilir kalkınma kavramlarında literatür taraması yapılmıştır.
Sürdürülebilir kalkınma amaçları içerisinde mimarlık disiplini ve binaların
yeniden kullanılması fikri değerlendirilerek elde edilen veriler doğrultusunda
öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır.

1. SÜRDÜRÜLEBİLİR
MİMARLIK

KALKINMA

KAPSAMINDA

Yaşamın her alanında etkili bir disiplin olan mimarlık, yaşama estetik
değer katmanın yanında gündelik sorunlarda da önemli bir rol üstlenmektedir.
20. Yüzyıl sonlarında ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı geleceği
sahiplenen, gelecek kuşaklara daha iyi yaşam koşulları sağlatacak tasarımları
amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik en çok bilinen tanımıyla, günümüzün
gereksinimlerini
karşılarken
gelecek
kuşakların
gereksinimlerini
karşılamalarına engel olmamaktır (WCED, 1987). Bu doğrultuda Birleşmiş
Milletler üyesi ülkeler tarafından yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni
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korumak ve bireylerin refah içinde yaşamasını sağlamak adına Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları belirlenmiştir. Belirlenen bu amaçların yarısından fazlası
mimarlık disiplininin doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunabileceği
alanlardır.
Sürdürülebilir mimarlık küresel anlamda mevcut ve zarar görmüş
ekosistemin korunmasını, iyileştirilmesini ve gelecek nesillere düzelterek
aktarılmasını amaçlamaktadır. Çiğan ve Yamaçlı, (2020), sürdürülebilir
mimariyi mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması, yaşamın
devamlılığının sağlanması, yapının inşası ve sonrasında ortaya çıkan atıkların
yönetilmesi ve mimari tasarımda insan konforunun sağlanması şeklinde 4 temel
ilkede ele almaktadır. Sürdürülebilir mimarlık fiziksel çevre koşullarına ve
gelecek nesillerin gereksinimlerini gözeterek çevreye duyarlı olma,
yenilenebilir enerji kullanımına öncelik verme, doğal kaynakları etkin
kullanma gibi kaygılara sahiptir (Beşiroğlu & Özmen, 2022). Geniş kapsamlı
bir kavram olmakla birlikte bu çalışmada sürdürülebilir mimarlık kaynak
yönetimi ve yaşam döngüsü terimleri doğrultusunda ele alınmaktadır.
Binalarda enerji ve su verimliliğinin sağlanması, iklim değişikliğini
önlemeye yönelik üretim ve tüketim önlemlerinin alınması, kaliteli yaşam
koşullarının sağlanması, çevresel etkilerin ve kentsel sürdürülebilirliğin
gözetilmesi mimarlık disiplininin görevleri arasında yer almaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma kapsamında mimarlık disiplininde yapılacak
uygulamalardan biri de binaları yeniden kullanmaktır. Gillian (2020)
çalışmasında, binaların kullanım ömürlerini uzatmanın kaynak tüketimini ve
atık üretimini engellemekten kent kullanımına etkisine kadar çevresel ve
kültürel anlamda birçok faydası bulunduğunu söylemektedir. Ürük (2020) ise
gelecekte mevcut yapıların büyük çoğunluğunun ayakta kalacağı öngörüsüyle
mevcut yapıların yeniden kullanılmasının ve yenilenebilir enerji sistemlerine
yönelmenin önemini ortaya koymaktadır.
Sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uluslararası alanda etkili
çalışmalar yapılmaktadır. 2012 yılında Rio de Jenerio ’da toplanan Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri (Küresel Hedefler) belirlenmiştir (Geçimli & Yamaçlı, 2018). 2015
yılında başlayan sürdürülebilir kalkınma sürecinde 2030 yılına kadar ulaşılması
gereken hedefler bulunmaktadır. Çalışmada ise binaların yeniden
kullanılmasının bu hedeflere olan katkısı irdelenmektedir. Binaların yeniden
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kullanılması, sürdürülebilir kalkınma kapsamında önemli adımlardan birini
oluştururken sahip olduğu sürdürülebilir fikirlerle yeni sürdürülebilir kalkınma
hedeflerinin oluşmasını sağlayabilir. Sürdürülebilir kalkınma amaçları Şekil
1’de bir arada görülmektedir. Bunlardan çalışma doğrultusunda renklendirilmiş
olanlar binaların yeniden kullanılması ile doğrudan veya dolaylı olarak katkı
sağlanan amaçları belirtmektedir.

Şekil 1: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında Mimarlık

Serbest Yenidünya ve Limoncu (2022) Sürdürülebilir Kalkınma
kapsamında belirlenen amaçlardan,
• sağlık ve kaliteli yaşam (3),
• temiz su ve sanitasyon (6),
• erişilebilir ve temiz enerji (7),
• sürdürülebilir şehirler ve topluluklar (11),
• sorumlu üretim ve tüketim (12),
• iklim eylemi (13),
• sudaki yaşam (14),
• karasal yaşam (15)
• amaçlar için ortaklıklar (17) ş
amaçlarının mimarlık disiplininin katkıda bulunabileceği alanlar
olduğunu belirtmektedir (Şekil 1). Sürdürülebilir Kalkınma için belirlenen 17
Amacın içerikleri ve belirlenen alt hedefleri incelendiğinde binaların yeniden
kullanılması kapsamında mimarlık disiplini doğrudan ve dolaylı olarak bu 9
amaçla ilişkili olduğu görülmektedir.
Bu amaçların hedeflerine baktığımızda ise; sağlık ve kaliteli yaşam (3)
amacının hedeflerinin hiçbir maddesi mimari ve yaşam alanlarının kalitesi
kapsamında değerlendirilememektedir. Diğer amaçlardan sürdürülebilir
şehirler ve topluluklar (11) amacı dışında kalanları da doğrudan mimarlık
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disiplinini işaret etmese de hedefler içerisinde bu disipline görevler
düşmektedir. Bu amaçlar ve hedefler URL-1’den yararlanılarak Tablo 1’de bir
araya getirilmiş ve binaların yeniden kullanılmasının bu hedeflere olan
katkılarının yüzdesi incelenmiştir. Mimarlık, diğer sürdürülebilir kalkınma
amaçlarına da dolaylı olarak katkıda bulunan bir disiplin olsa da çalışmada
binaların yeniden kullanılması doğrultusunda katkıda bulunulabilecek amaçlar
ele alınmıştır.
Tablo 1: Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarında binaların yeniden kullanılması
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2. BİNALARIN
YENİDEN
KULLANILMASI
VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Binaların yeniden kullanımı, mimarlık disiplininin sürdürülebilir
kalkınmaya katkılarından birini oluşturmaktadır. Binaların yeniden
kullanılması ile önemli bir enerjinin korunmasını sağlamakta ve yeni bir bina
için enerji harcanmasını önlemektedir. Bununla birlikte yeniden kullanım için
bazı işlemlere maruz kalan binalarda yenileme işlemleri esnasında
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sürdürülebilir fikirlere yer verilmesi de binaların sürdürülebilir kalkınmaya
olan katkısını artırmaktadır.
İnsanların kullanımları için tasarlanmakta ve inşa edilmekte olan
yapıların kullanılmaması var oluş sebeplerini yok etmektedir. Sosyal,
teknolojik ve kültürel değişimlerin etkisiyle kültürel kimliği oluşturan yapılar,
değişim ve gelişime uğramakta ve bunun sonucunda oluşan yeni kimliğe uyum
sağlamak zorunda kalmaktadır. Eski işlevini yitiren yapıların yaşanan
değişimlere bağlı olarak çağdaş kullanım fikirleriyle yeniden kullanılmaları söz
konusu olmuştur. Yapıların kullanılması zamanın koşulları doğrultusunda
bakım ve onarım ihtiyaçlarının takip edilebilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle
yeniden kullanım ya da yeniden işlevlendirme uygulamaları binayı yaşama
dahil etmekte ve ömrünü uzatmaktadır. Uyarlanabilir yeniden kullanım yapıyı
eski ihtişamına geri döndürmek amacıyla yapılan tarihi bir koruma çalışması
yerine yaşam ömrü tamamlanmış olan yapıyı sosyal ihtiyaçlarla belirlenen
amaçlar doğrultusunda çağdaş teknolojilerle yenilemektir (Heiser & Ward,
2020). Yeniden işlevlendirme konusunda başlangıçta mevcut yapı stokunu
korumak amaçlanmıştır. Bir binanın karbon emisyonlarının önemli kısmının
malzemelerinden özellikle imalat, teslimat, montaj ve kullanım ömrü sonu
uygulamalarından geldiği (Heiser & Ward, 2020) ve yeni bir bina yapımı için
gereken işlemlerin yoğun enerjisi göz önüne alındığında yeniden kullanım
fikrinin sürdürülebilir bir tercih olduğu görülmektedir (Şekil 2).

Şekil 2. Bina kullanım seçenekleri (Chan, Bachmann, & Haas (2020)’den
yorumlanmştır)

Yapılar günümüze ve geleceğe döneminin yaşam biçimini, felsefesini,
sosyoekonomik yapısını yansıtmaktadır. Yapıların işlevlerini kaybetmeleri ve
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terk edilmeleri ise yaşam ömürlerini sonlandırmaktadır. Uygun işlevlerle
yeniden kullanılmaları bu yapılara yaşama dâhil olma ve gelecek nesillere
aktarılma imkânı sunmaktadır. Yapıların yaşamlarının sona ermesinin ardından
uygulanabilecek alternatifler Şekil 2’de bir araya getirilmiştir. Özgün
işlevlerini devam ettiremeseler de yapısal özelliklerini korumakta olan yapılar
yeni işlevler doğrultusunda yenilenmekte ve yaşama dâhil olmaktadır. İnşa
edildiği zamanın izlerini taşıyan yapıları yeniden kullanmak üzere yapılan
yenileme müdahalelerinde günün teknolojisi ve yapım tekniklerinden
yararlanılması ise farklı zamanların izlerini bir arada barındırmalarını
sağlamaktadır.
Yenileme ve yeniden kullanım işlemleri öncesinde yapıların yaşam
ömürleri göz önüne alınmalıdır. Yapılacak olan uygulamaların yapı ömrünü
uzatacak nitelikte olması, güçlendirme çalışmalarının yapılması, geri
sökülebilir, geri dönüştürülebilir ve işlevsel olması sürdürülebilirlik niteliği için
önem kazanmaktadır. Yapılarda bütüncül yenilemenin yapılması, dışarıdan
güçlendirme sağlanması, demonte edilebilir, geri dönüştürülebilir ve
onarılabilir sistemlerin kullanılması mevcut yapı stokunun daha güvenli,
sürdürülebilir ve güvenli yenilenmesi anlamına gelmektedir (Passoni, Marini,
Belleri , & Menna, 2021). Yapının yaşam ömrünü tamamlaması karşısında
tedbir almaksızın yapılan enerji, su verimliliği, atık yönetimi gibi
sürdürülebilirlik fikirleri binanın yaşam ömrünü tamamlamasıyla gereksiz hale
gelecek ve sürdürülebilir niteliklerini kaybedecektir.
Binaların yeniden kullanılasının sürdürülebilir kalkınmaya katkısı
üzerine yapılan çok fazla çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar irdelendiğinde;
• Doğru (2017), yeşil binaların enerji yaklaşımının bina inşaatından
başladığını ve yaşam döngüsünü kapsadığını belirtmektedir.
Yapılarda mevcut duvarlar, döşeme ve çatının kullanılmasının, bina
içinde yapısal olmayan elemanların yeni işlev doğrultusunda
kullanımının teşvik edilmesinin aslında inşaat için gereken bir enerji
ve malzeme tasarrufu olduğunu söylemektedir. Binanın yıkılması ile
oluşacak inşaat atıklarından ve atıkların taşınması, depolanması gibi
işlemler için gereken enerjiden de tasarruf edilmektedir.
• Geçimli ve Yamaçlı (2018) da aynı şekilde yeniden kullanımın
öncelikle atık azaltımını sağladığını ve yeniden kullanımda geri
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dönüşüm ya da yeni üretimden daha az kaynak ve enerji kullanıldığını
belirtmektedir.
• Dayaratne (2018), yerel yapıların altında bulunan ilkelerin
incelenmesini ve bunların çağdaş planlama yöntemlerine uygunluğu
doğrultusunda değerlendirilmesini önermektedir. Sürdürülebilirliğe
yönelik yaklaşımların yerel olandan edinilmesi gerektiğini savunan
çalışmada çağdaş barınma ve planlama uygulamalarının yeniden
düşünülmesi gerektiğini söylemektedir.
• Othman ve Elsaay (2018), yeniden kullanımın tarihi yapıların yaşam
döngülerini uzatmanın bir yolu olduğunu, bu binaların yıkımından
kaçılarak canlandırmanın içlerinde barındırdıkları enerjiyi
kullanmanın sürdürülebilirliğe sosyal ve ekonomik anlamda katkı
sağladığını söylemektedir.
• Abdulameer ve Abbas (2020), yapıların yeniden kullanılmasının aynı
zamanda kültürel mirası korumanın da bir yolu olduğunu
söylemektedir.
• Lidelöw, Örn, Luciani ve Rizzo (2019) ve Sharma (2020), geleneksel
binaların enerji kullanımı ve bina sakinlerinin davranışları açısından
daha az savurgan olma eğiliminde olduğunu belirtmektedir. Bu
nedenle Lidelöw, Örn, Luciani ve Rizzo (2019), miras binalarında
enerji verimliliği önlemleri düşünüldüğünde, kültürel değerlerin daha
açık bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini söylemektedir. Geleneksel
binalarda toprak veya taş duvarların termal kütlesinden veya
mimariye entegre doğal havalandırmadan yararlanarak ısıtma ve
soğutma için pasif sistemlerin kullanılması nedeniyle aktif
havalandırma ve ısıtma sistemlerine daha az ihtiyaç duyulmaktadır.
Geleneksel yapıların sürdürülebilir niteliklerini göz önünde
bulundurarak yeniden kullanmak kültürel sürdürülebilirliği sağlamak
açısından da önem taşımaktadır.
• Anibaldi, Cucchiella, BerardiniS, Gastaldi ve Rotilio (2020), önemli
tarihi bina mirasına sahip ülkelerde mevcut bina stokunda enerji
verimliliğine yönelik takip edilmesi gereken açık yönergeler olması
gerektiğini, bu binaların enerji verimliliğini artırmak için stratejilerin
benimsenmesinin mümkün olduğunu belirtmektedir. Bu şekilde de
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Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından Erişilebilir ve Temiz Enerji
Amacına (SKA7) katkıda bulunabileceğini göstermektedir.
• Ürük (2020), yeniden kullanılması ile toplum yaşamına yeniden
kazandırılan binaların bulundukları bölgelere sosyo-ekonomik değer
kazandırmasına, bu bölgeleri canlanmasına, toplumsal bilincin
oluşumuna ve kültürel devamlılığa katkı sağladığını belirtmektedir.
Çalışmada sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda binaların
yeniden kullanılmasının sağladığı katkılar incelenmektedir. Bu kapsamda
binaların yeniden kullanılmak üzere yenilenmesinde uygulanacak
sürdürülebilirlik fikirleri sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda
kaliteli yaşam alanları, enerji verimliliği, su verimliliği, çevresel etkileri ile
kentsel sürdürülebilirlik, üretim ve tüketim alışkanlıkları, iklim değişikliği
önlemleri başlıkları altında değerlendirilmiştir (Tablo 2).
Tablo 2: Binaların Yeniden Kullanımının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına
Katkıları

Binaların
Yeniden
Kullanılmasının
Katkıları

Kaliteli
yaşam alanları

Enerji
verimliliği

Su
verimliliği

Açıklama

Sürdürülebilir
Kalkınma
Amacı (SKA)

Geleneksel mekan tasarımlara
sahip yapılardaki kaliteli yaşam
alanlarının
yanında
yenileme
SKA3
işlemlerinde yapı biyolojisi yardımı
ile
sağlıklı
yaşam
alanları
tasarlanması
Yapının
yaşam
döngüsü
içerisinde yapım ve yıkım enerjisinin
SKA7,
engellenmesi
ve
kullanım
SKA17
esnasındaki enerji kullanımının
düzenlenmesi
Atık su yönetimi ile daha az su
SKA6,
kullanımını sağlamak. Atık yönetimi SKA14,
ile su kirliliğine neden olmamak.
SKA17
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Çevresel
etkileri
ile
kentsel
sürdürülebilirlik

Toplumsal eğitim ve toplum
SKA11,
sağlığı
açısından
kültürel
SKA15
sürdürülebilirliğin sağlanması

Üretilen konfor düzeyi yüksek
Üretim ve mekanlarda enerji, su verimliliği
SKA12,
tüketim
sağlamak ve atık oluşumunu önlemek SKA14,
alışkanlıkları
amacıyla
kullanım SKA15
alışkanlıklarımızın sorgulanması
Kullanılan malzemeler ve yapı
İklim
bilgisi tedbirleri ile binaların iklim
SKA13,
değişikliği
değişikliğine
olan
etkisinin SKA17
azaltılması
Binaların yeniden kullanılmasının sürdürülebilir kalkınmaya diğer bir
etkisi ise yenileme işlemleri esnasında yenilenebilir enerji kullanımı seçimidir.
Yenilenebilir enerji teknolojileri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkelerde sera gazı emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğine uyum
sağlamada önemli bir yöntem niteliğindedir (Suman, 2021). Uygun enerji
güçlendirmeleri ile karbon emisyonlarını ve enerji kullanımını azaltmak,
tüketim alışkanlıklarını düzenlemek ve iç mekan konforunun iyileştirilmesini
sağlamak ve tüm bunların yanında gelecek nesiller için bu miras yapıları çağdaş
yaşam koşullarıyla yaşatmak sürdürülebilir kalkınma için pek çok açıdan
faydalı bir yaklaşım olmaktadır (Martinez-Molina, Tort-Ausina, Cho, &
Vivancos, 2016). Binaların yeniden kullanılmasının kaliteli yaşam alanları,
enerji ve su verimliliği, kentsel sürdürülebilirliği, üretim tüketim alışkanlıkları
ve iklim değişikliği açılarından bakıldığında sürdürülebilir kalkınma
amaçlarına sağladığı katkılar Tablo 2 de görülmektedir. Amaçlar içerisinde
doğrudan ele alınmamış olsa da sürdürülebilir kalkınma için binaların yeniden
kullanılması uygulamaları önemsenmelidir.

3. TARTIŞMA VE SONUÇ
Binaların işlevini sürdürmek üzere ya da başka bir amaca hizmet edecek
şekilde yeni bir işlevle yeniden kullanılması bir binanın yaşam ömrü için
alternatif bir çözüm olmaktadır. Birçok çalışma, binaların yeniden kullanımın
çevresel, sosyal ve ekonomik etkiler açısından tipik yıkım ve yeni inşaatlardan
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daha sürdürülebilir olduğunu göstermektedir. Enerji ve su verimliliğini
sağlayarak doğaya karşı duyarlı olunması, üretim ve tüketim alışkanlıklarını
denetlemek ve yeni bir bina yapımına engel olarak iklim değişikliğine olan
etkinin azalması, bulundukları çevrede varlıkları sürdürerek çevreye ve kültürel
sürekliliğe katkı sağlamaları, sağlıklı mekan kurguları ile enerjiye ve elektrikli
sistemlere ihtiyaç duymadan kaliteli yaşam sunmaları ile binaların
sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmaları olumlu bulunaktadır.
Mevcut halleriyle günümüze uyarlanarak yeniden kullanılan mimarlık
mirası yapılarda sürdürülebilirlik fikirlerinin değerlendirildiği çalışmada
yapıların yeniden kullanılmasının yanında enerji ve su verimliliği, tüketim
alışkanlıklarının düzenlenmesi, kaliteli yaşam koşularının sağlanması, iklim
değişikliğine neden olan etkenlerin önlenmesi gibi fikirlerin sürdürülebilir
kalkınma kapsamındaki önemi ortaya konulmuştur. Bunun yanında kent
kimliklerini oluşturan mevcut yapıların yeniden kullanılması fikrinin kentsel ve
kültürel sürekliliği sağladığı da görülmektedir.
Sürdürülebilir Kalkınma amaçları kapsamında ele alındığında binaların
yeniden kullanılmasının pek çok hedefe katkıda bulunduğu görülmektedir. Bu
çalışmada ilgili bulunarak katkı sağladıkları hedeflere ek olarak;
• Bu amaçlar içerisinde binaların yeniden kullanılmasına yönelik net
hedeflerin belirlenmesi ve
• Geleneksel binaların sahip olduğu sürdürülebilir yaşam koşullarından
ve sağlıklı yaşam alanlarından yararlanılması,
• Su ve enerji kullanımlarının ve atık oluşumlarının bina içerisindeki
yaşam alışkanlıkları üzerinden yönetilmesi,
• Binaların yeniden kullanılmasına ilişkin uluslararası niteliklerde
yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi,
• Nitelikli eğitim amacı (SKA4) altında sürdürülebilirlik bilincinin
gelişimi için yeni eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve mimarlık
eğitiminde binaların yeniden kullanılmasının yer edinmesi,
şeklinde hedeflerin geliştirilmesi önerilmektedir.
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GİRİŞ
İnsan doğası gereği, varlığını sürdürebilmek için kendisi gibi “canlı bir
varlık” olan doğa ile bağlantı halindedir. Öyle ki insan, doğa ile zorunlu
birlikteliğinin devamı için, doğal koşullara göre gelişmekte/değişmekte ve
araçlar/teknolojiler geliştirmektedir. Yaşamsal pratikleri dönem şartlarına bağlı
olarak değişse de insan, bağlı olduğu bu canlı sisteme göre yaşamaktadır
(Ojamaa, 2015).
İnsanın doğa ile zorunlu bağlılığa karşın doğa; insandan bağımsız
biçimde var olan ve yaşamsal sürekliliği için kendinden başka bir unsura ihtiyaç
duymayan, canlı ve cansız birçok alt sistemin bir arada bulunduğu “ekoloji”
olarak adlandırılan bütündür. Ekolojik sürdürülebilirliğin devamı için en
önemli koşul, insan, bitki ve hayvanların oluşturduğu canlı ve toprak, hava ve
su gibi temel yaşamsal cansız unsurların ilişkilerini tabii ve bütüncül olarak
korunmasıdır (Kurdoğlu, 2017).
Başlangıçta doğa ile zorunlu bir ilişki kuran insan, doğayı kendine
sunulan sınırsız kaynak olarak tanımlamış ve doğa ile kurduğu ilişki kendi
ihtiyaçları ve arzularının yönlendirmesiyle tahribata dönüşmüştür. Sanayi
devrimi ile ikinci büyük kültürel başkalaşım geçiren insan, sınırsız tüketimin
önünü açan endüstrileşme için doğa üzerinde geri dönülmesi mümkün olmayan
tahribatlara sebep olmuştur (Gül, 2013).
Doğanın geri dönülmez şekilde tahrip olması ve enerji kaynaklarının
hızla tüketilmesinin ardından dünya dışında yaşam alanları arayan insan, henüz
dünyanın sunduğu imkanlara sahip bir yer bulamamış ve geçtiğimiz yüzyıldan
bu yana insan-doğa ilişkisinin temelleri üzerine yoğunlaşarak sürdürülebilirlik
ve biyofili kavramlarını gündemine almak zorunda kalmıştır. Doğal
kaynakların hızla tüketilmesi ve tüketim odaklı yapılaşma, son on yıllardır
sürdürülebilirliği yapı tasarımının merkezine almış, bu konuda önemli
ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak yapıların niteliği artarken yaşam kalitesinin
düşmesi ve insan sağlığının giderek daha fazla bozulması doğayla kurulan
ilişkiyi yeniden gözden geçirmeyi zorunlu kılmıştır. Doğa ile temasın fizyolojik
ve psikolojik refah seviyesini yükselttiği, gündelik yaşam stresini azalttığı fikri
ile mekanlarda doğa deneyiminin artırılması gündeme gelmiştir (Ulrich, 1993).
Doğa ile temas kurmanın insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu,
eski uygarlıklar ve inançlardan bu yana süregelen bir düşüncedir. Eski Mısır,
Çin ve Pers yerleşim yerlerindeki duvarlarla çevrili bahçeler, erken toplumlarda
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doğa ile doğrudan temas halinde olmak için gösterilen çabayı kanıtlar
niteliktedir (Ulrich, 1993). Bilinen en eski inanç merkezi, 12 bin yıllık
Göbeklitepe’de bulunan taş kalıntıları üzerinde bulunan hayvan figürleri, Eski
Mısır sütunlarındaki bitkisel formlar ve Yunan yapılarındaki bitkisel ve
hayvansal kabartmalardan da anlaşıldığı üzere doğrudan yapı içerisine
alınmasıyla doğrudan ilişki kurmanın yanında, mekânlarda doğadan temsiller
bulundurarak da bağlantı kurulmuştur (Browning, Ryan, ve Clancy, 2014).
“Yaşam ve yaşamsal unsurlara karşı duyulan içgüdüsel merak ve sevgi
anlamına gelen” biyofili kavramını ilk olarak 1964 yılında sosyolog ve
psikanalist Erich Fromm kullanmıştır. Fromm (1964), insanların doğa ile temas
halinde olma arzusunun doğuştan gelen bir içgüdü olduğunu ve doğa ile
temasta bulunmanın fiziksel ve ruhsal refah seviyesini artırdığını söylemiştir.
Ayrıca doğaya duyulan içgüdüsel ihtiyacın insan biyolojisinde barındırılması
ve geliştirilmesinin doğaya karşı yıkıcılık hissini azaltacağını belirtmiştir
(Fromm, 1964).
“Biophilia” adlı eserinde Biyolog Edward Wilson, insan ve diğer türlerin
bağını inceleyerek biyofili kavramının gelişmesine katkıda bulunmuş ve
kavramın öncülerinden olmuştur (Wilson, 1984). Wilson (1993)’ın yaptığı
biyofili tanımında doğaya duyulan ihtiyacın tercih veya yaşam tarzı olmadığı,
tabii bir ihtiyaç olduğunu ifade edilmiştir. Doğaya zarar verme arzusunun da
doğa ile temas kurma ihtiyacının göstergesi olduğunu düşünen Wilson (1993),
doğa ile temasın minimuma indirgenmesinin sadece doğadan elde edilen maddi
kaynaklardan yoksunluğu değil, aynı zamanda duygusal, bilişsel ve fizyolojik
yoksunluğu artıracağını savunmaktadır (Wilson, 1993).
Biyofili üzerine yoğun çalışmalar yapan Stephen Kellert ise Wilson ve
Fromm’un biyofili kavramına katılarak, doğuştan gelen biyofili içgüdüsünün
kültür ve deneyimlerle desteklenmesi gerektiğini savunmuş ve biyofiliyi biyokültürel bir unsur olarak açıklamıştır. Kellert’e göre insanın zihinsel ve fiziksel
olgunlaşması, doğa ile kurduğu ilişkiye bağlı olarak gelişmektedir (Kellert,
2005, 2008; Kellert ve Wilson, 1993).

1. DOĞANIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
VE İYİLEŞTİREN MİMARLIK
İlkçağlarda doğayla iç içe yaşayan insan, toplumlar halinde şehirleşmeye
başlamasıyla doğadan kopuş sürecinde girmiştir. Sanayileşme ile doğadan
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kopuk sağlıksız mekanlara maruz kalarak kentsel yaşama adapte olan insan,
zihinsel ve fiziksel olumsuzluklar yaşamaya başlamıştır. Kentleşme sürecinden
önceki yaşamda, içgüdüsel olarak hayatta kalma savaşı veren insanların sinirsel
uyaranları daha aktif çalışmaktaydı. Kentsel yaşamdaki insanın, stres
tepkilerinin zayıfladığını ve hayatta kalma dürtüsünün sürekli uyaranlarla
kaçınılmaz bir döngü haline geldiğini aktaran Ulrich (1993), anksiyete ve panik
atak gibi doğal olmayan yaşamsal kaygıların bu şekilde arttığını belirtmektedir
(Ulrich, 1993).
İnsan-doğa bağlantısını sorgulayan biyofili ve ekopsikoloji
araştırmacılarına göre, kentsel açık alanların yanında insanın devamlı maruz
kaldığı kapalı mekanlarda da doğal unsurlar ve doğadan temsillerin
kullanılması, insan verimini ve refah düzeyini artırarak stres etkenlerini ortadan
kaldıracaktır (Heerwagen, 2009; Heerwagen ve Hase, 2001). Bu bağlamda,
yapılı çevrelerde insan sağlığını ve üretkenliğini olumlu yönde destekleyen,
stres etkenlerini ortadan kaldıran ve insanın özüne uygun yaşam alanlarının
yaygınlaştırılmasıyla, insan doğasıyla uyumlu sürdürülebilir bir yaşam
mümkün olacaktır.
Lawson (2010), mekanların organizasyon ve tasarımında geometrik
kompozisyonlardan öte sosyal ve psikolojik yaklaşımların göz önüne alınması
gerektiğini savunmaktadır. Kullanıcı konforunun ve yaşanabilirliğin artması,
Lawson (2010)’ın “mekanın dili” diye tanımladığı, mekanların sosyal ve
psikolojik yönünün kabul edilmesiyle mümkün olacaktır. Yaşadığımız
çevrenin uyarılma, güvenlik ve kimlik gibi temel psikolojik ihtiyaçlarımızı
karşılamada oynadığı rolün önemi, mekânın tasarımına ve organizasyonuna
soyut bir geometrik yapı olarak değil, sosyal ve psikolojik bir yapı olarak ele
alınan bir yaklaşım gerektirir.
Doğanın insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelemek için yapılan ilk
deneyleri, mimar Roger Ulrich yapmıştır. Bir hastanede aynı tür ameliyat
geçiren birinci grubun oda penceresi ağaçlık alana bakarken, ikinci grubun oda
penceresi tuğla duvara bakmaktadır. Cinsiyet ve yaş ortalaması denk olan
gruplardan ağaçlık alana bakan grubun iyileşme süreci boyunca ağrı kesici
ihtiyacının, tuğla duvara bakan gruba göre çok daha az olduğu saptanmıştır.
Aynı zamanda, birinci grubun iyileşme süresi, ikinci gruba göre daha kısa
sürmüştür (Ulrich, 1984). Yaptığı deneysel çalışmalar sonucu Ulrich, doğa ile
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temasın, kan basıncını düzenlediği, ağrıları azalttığını ve bağışıklık sistemini
güçlendirdiğini tespit etmiştir (Ulrich, 1984, 1993).
Sinirbilimciler ayrıca karmaşık ve dinamik doğal manzaraların, görsel
korteksin arka kısmındaki reseptörlerde, monoton bir duvar ve doğal
manzaralardan yoksun bir sokak gibi görüntülere göre çok daha fazla etkileşimi
tetiklediğini ve böylece aktif zihinsel tepkiler meydana geldiğini keşfetmiştir
(Biederman ve Vessel, 2006). Bu şekilde bilgi zenginliklerinden yoksun
görüntülerin, sinirsel çöküşü tetikleyerek, detayları görememe, farklı renkleri
seçeme yeteneğinin kaybedilmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurduğu
gözlemlenmiştir (Salingaros ve Masden, 2008).
Doğa ile sürekli temas halinde olmanın, sürdürülebilir bir yaşam için
beslenme ve egzersiz kadar gerekli olduğunu düşünen araştırmacılar, ruh
halinin iyileştirilmesi, stresin azaltılması ve refah düzeyinin artırılmasını
doğanın insan yaşamına sağladığı kanıt gerektirmeyen faydaları olarak
görmektedir. Ek olarak, doğaya maruz kalmanın uzun süreli konsantrasyon ve
dikkat gerektiren durumlarda yardımcı olacağını düşünmektedir (Heerwagen,
2009; Heerwagen ve Orians, 1993; Kaplan, 1995). Doğaya doğrudan temas
eden bireylerde farkı duygu durumlarına geçiş, stres yönetimi ve kan basıncının
kontrol edilmesi gibi uyarılma tepkilerini daha iyi kontrol ettiği gözlenmiştir.
Ayrıca strese bağlı bilişsel performans düşüklüğü durumunda, performansın
artırılmasında doğanın büyük rolü olduğu düşünülmektedir (Ulrich, 1993).
Ekolojik bir yaklaşımda, ağaçların veya ağaç formlarının, strüktürel
benzerlik ve resim gibi gerçek veya sembolik olarak yapılı çevreye dahil
edilmesinin insanlar üzerinde güçlü bir pozitif etki bıraktığı gözlemlenmiştir.
Bu uyarıcılarla elde edilen sonuçlar, doğa ile ilişkili tepkilere yakın bulunmuş
ve bu da yapılı çevrede doğa ve doğa sembollerinin, kullanıcı zihninde
belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir (Ramzy, 2015a). Modern hayatın
getirdiği sorunlar ve insan sağlığındaki bozulmalar neticesinde doğaya temas
etme ihtiyacının ortaya çıkması ile sürdürülebilir yaşam arayışları artmıştır.
Kellert (2008), sürdürülebilir yaşamın başarıya ulaşmasındaki en büyük
eksikliğin biyofili olduğunu düşünmektedir. Bu bağlamda yapılardaki
iyileştirici etkilerin artırılması amacıyla, “biyofilik tasarım” unsurları üzerine
çalışmalar yapmıştır. Sürdürülebilir ve yeşil yapılar, doğa ve doğal
deneyimlerden yoksun oldukları sürece tam olarak başarıya ulaşmayacaktır. Bu
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sebeple yapılara teorik ve pratik unsurları ile biyofilik tasarımın dahil edilmesi
gerekmektedir (Kellert, 2008).

1.1. Biyofilik Tasarım Parametreleri
Yerleşik hayata geçen toplumlar, yaşadıkları mekanları ilk dönemlerde
daha çok içgüdüsel davranışlarla şekillendirmiştir. Endüstrileşme ile insanın
doğa ile doğrudan bağlantısı kesilmiş ve doğa ile uyumlu kentsel dokular
bozulmuştur. Toplumsal yaşam, kültür ve teknolojinin eşzamanlı dönüşümü ile
doğadan kopan insanın fizyolojik ve psikolojik sağlığındaki olumsuz gidişatın
fark edilmesi, günümüz mimarlarının doğa ile bağlantılı unsurların yapılı
çevreye dahil edilmesini gündeme getirmiştir (Söderlund ve Newman, 2015).
İnsanın doğaya olan ilgilisini manzara ve peyzaj özellikleri üzerinden
inceleyen Appleton (1975), insanların fiziksel çevrelerinin biyolojik eğilimleri
desteklediği ölçüde haz duyduklarını ve doyuma ulaştıklarını,
gerçekleştirilmediği ölçüde endişe ve tatminsizlik yaşadığını ifada etmektedir.
İnsanın karmaşık ve çok bileşenli mekanlara olan eğilimi, atalarının en temel
ihtiyaçlarından olan sığınma içgüdüsü ile bağlantılıdır. Sembolik, manzara
veya peyzaj ögesi olarak doğanın barındırdığı herhangi bir canlıyı veya
sembolü, insan zihninde “sığınak” nitelikleri olarak algılanmaktadır (Appleton,
1975).
Appleton (1975)’ın çalışmalarına dayanarak, Heerwagen ve Hase
(2001), tabii olarak tercih edilen ortamların mekan özelliklerini ve içerdiği
fiziksel elamanlarını inceleyerek, beklenti, sığınak, suya erişim, biyoçeşitlilik,
duyusal değişkenlik, biyomimikri, karmaşa ve düzen, cazibe kavramlarını dahil
ederek bir snıflandırma geliştirmiştir. Yapılan çalışma, biyofilik bir binanın
temel özellikleri olan yaşanabilirlik, doğal süreçler ve doğanın geometrisi
üzerine yapılan çalışmalardan elde edilmiştir. Araştırmacılar, tasarımda doğal
ilkeler hakkında bilgi ve deneyimlerin artırılmasıyla, biyofilik ortamların
nitelik ve niceliklerinin gelişeceğini belirtmektedir (Heerwagen ve Hase, 2001).
Bu araştırmaların ardından biyofilik tasarımın öncülerinden Kellert
(2008), kapsamlı bir çalışma yaparak biyofilik yapı tasarımlarında göz önüne
alınması gereken ilkeleri, “doğrudan doğa deneyimi, dolaylı doğa deneyimi,
yerin ve mekânın deneyimi” olarak belirlemiştir. Doğrudan doğa deneyimi
bitki, su, ışık ve hava gibi unsurlarla doğrudan bağlantılı olarak inşa edilmiş
ortamlara atıfta bulunmaktadır. Dolaylı doğa deneyimi doğayı çağrıştıran
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temsili sanat eseri, süsleme, biyomorfik formlar ve doğal malzemeleri
içermektedir. Mekânın deneyimi ise insanın geliştiği Afrika savanlarının sahip
olduğu karakteristikleri içeren ve savanlara benzer mekânsal özelliklere atıfta
bulunmaktadır (Kellert, 2008).
İlerleyen zamanlarda Kellert ve Calabrese (2015) daha önce hazırlanan
biyofilik tasarım sınıflandırmalarını derleyerek üç ana başlık altında
birleştirmiştir (Tablo 1). Doğrudan doğa deneyimi, gün ışığı, hava, bitkiler, su
ve doğal manzaralar başta olmak üzere doğal çevrenin barındırdığı fiziksel
özelliklerle doğrudan teması önermektedir. Doğanın dolaylı deneyimi, altın
oran, bitkisel ve geometrik süslemeler, resim, malzeme ve doğanın sembol
olarak kullanıldığı strüktürleri içermektedir. Yerin ve mekânın deneyimi ise
doğal çevreyle kültürel ve fiziksel bağlam ile mekânsal deneyimlere dayalı
nitelikleri temsil etmektedir (Kellert ve Calabrese, 2015).

2. YÖNTEM
Biyofili geçtiğimiz yüzyıldan bu yana konuşulan, görece yeni bir kavram
olsa da yeni bir bakış açısı değildir. Antik çağlarda bile insanların, doğanın
iyileştirici etkilerinin farkında oldukları ve doğal nesnelerin, şekillerin ve
desenlerin tarih boyunca mimarlar için ilham kaynağı olarak kullanıldığı, antik
çağlardan günümüze ulaşan yapılardan anlaşılmaktadır (Ramzy, 2015a,
2015b). Örneğin, Antik dönem hastanelerinden Bergama Asklepeion’da,
müzik, tiyatro ve spor aktiviteleri ile tedavilerin desteklendiği bilinmektedir
(Doğan ve Sezgin, 2012). Sonraki yıllarda Türk-İslam hastanelerinde dönemin
en ileri rasyonel tedavilerine destek olarak doğa temelli destekleyici yöntemler
kullanılmıştır. Bunların arasında su sesi, günışığı terapisi, bitkilerin koku ve
görüntülerinden faydalanma, manzara kullanımı ve insan fıtratına uygun
müzikle tedaviler bulunmaktadır.
Modern yaşamla birlikte, temellerini doğadan alan mimari, yerini
fabrikasyon ve tek tip yapılaşmaların üretildiği çağdaş mimari almıştır.
Fabrikasyon üretimle yerel ve doğal malzemeler terkedilerek, ekonomik ve
kolay işlenebilen, beton gibi insan doğasına uygun olmayan kompozit
malzemeler kullanılmaya başlanmıştır (Güleryüz Çohadar ve Dostoglu, 2011).
Sosyal ve kültürel evrimle dönüşen mimarlık disiplininde, sağlık yapıları da
farklı bir döneme girmiş ve ilaç odaklı tedavi yöntemlerinin kullanıldığı, insan
sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakan sağlıksız yapılara dönüşmüştür (Kaya,
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2019). Biyofilik unsurların insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerindeki olumlu
geri dönüşleri, özellikle sağlık yapılarındaki önemini ortaya koymuştur. Yoğun
stres ortamları hastaneler ve klinikler çalışanlar ve hastalar için gergin, stresli
ve kaygı verici ortamlardır. Günümüzde doğadan ve dış dünyadan yalıtılmış
şekilde tasarlanan sağlık yapıları, fonksiyonel olarak tasarlanmakta ve bu bakış
açısının kullanıcılar üzerindeki etkileri yakın dönemlerden beri tartışılmaktadır
(Kaya ve Arslan Selçuk, 2018).
Bu makalede, biyofili kavramı literatüre girmeden yüzlerce yıl önce inşa
edilen, döneminin en başarılı yapılarından olan Anadolu Darüşşifalarının sahip
oldukları biyofilik nitelikler incelenmiştir. Tarihi yapılar, sınırlı teknoloji ve
malzeme ile doğanın ve yaşamın dilini yapılı çevreye uygulamak için çağdaş
mimarlar tarafından daha önce önerilmemiş kriterler, stratejiler ve modeller
içeren kapsayıcı bir çerçeve sunmaktadır.
Tarihi yapılarda doğal temaların süreklilik halinde görülmesi, yapıların
inşa edilme sürecinde doğadan ilham alındığını ve biyofili terimi kavramsal
olarak tartışılmadan çok önce, tasarımlarda kullanılarak pratiğe geçirildiğini
göstermektedir (Browning et al., 2014; Ramzy, 2015b). Uzun zamandır doğal
formların bir kopyası olarak yorumlanan süslemenin, sinir sistemini doğrudan
tetikleyen geometrik kompozisyonlar olduğu anlaşılmıştır (Salingaros ve
Masden, 2008). Özellikle tarihi yapıların birçoğunda görülen fraktal geometri13
ilk olarak karmaşık ve kaotik olayları, geometrik formları ve simgesel olguları
doğru bir şekilde modelleme yeteneği için biyolojik ve fiziksel bilimler
tarafından kullanılmıştır. Daha sonra, fraktal geometrinin gücü, sanat ve doğa
arasındaki bağları ortaya çıkarmanın bir yolu olarak estetik kaygılara
dönüşmüştür. Bu nedenle bazı araştırmacılar fraktal modellerin yerel bitki
örtüsüyle bağlantılı olduğunu ve doğallıkla ilişkili olduklarını saptamıştır
(Hagerhall, Purcell, ve Taylor, 2004).
Tarihi yapılarda, biyofilinin gücünden yararlanmak için kontrollü şekilde
kullanılan gün ışığının, insan gözüne faydalarına ek olarak sirkadiyen ritmine14
de olumlu yönde etki ettiği bilinmektedir. Retinayı belli ışık dalgalarına maruz
“Fraktal geometri, temel geometrik kuralların sürekli tekrarıyla şekillenmektedir.
Başlangıç biçimlerine bağlılık, karmaşıklık ve özbenzeşim, fraktal geometrik modellerin
temel özellikleridir.” (Cınbarcı, 2016)
14 “Sirkadiyen ritim; dünyanın kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saat süren dönüşünün
canlılar üzerinde oluşturduğu biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal ritimlerin tekrar
edilmesi olarak tanımlanmaktadır.” (Sözlü & Şanlıer, 2017)
13
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bırakarak uygulanan gün ışığı terapisi, sirkadiyen ritim dengesizliklerini tedavi
etmekte kullanılmaktadır. Gün boyu değişen gün ışığı, hormonal denge ve uyku
düzeni üzerinde olumlu etki etmektedir (Heerwagen, Loftness, ve Painter,
2012).
Bu çalışmada, iki aşamalı bir yaklaşım izlenmiştir. Öncelikle olarak
biyofilik tasarım teorisyenlerinin sunduğu farklı sınıflandırmalardan,
çalışmanın hipotezi doğrultusunda tarihi yapıların niteliklerine uygun biyofilik
tasarım parametresi seçilmiştir.
Tablo 1‘de bu kavramlar, stratejiler ve nitelikler özetlenmiştir. Daha
sonra bu kavramlar kapsamında, seçilen örnek yapı Divriği Turan Melek
Darüşşifası’nın sahip olduğu iyileştirici unsurları tanımlanmıştır.
Tablo 1: Kellert ve Calabrese tarafından hazırlanan, biyofilik tasarımın birleşik
modelleri, süreçleri ve özellikleri (Kellert ve Calabrese, 2015:10)

Doğrudan
Doğa
Deneyimleri
Işık
Hava
Su
Bitkiler
Hayvanlar
Sıcaklık / Hava durumu
Doğal yer şekilleri ve
ekosistem
Ateş

Dolaylı
Doğa
Deneyimleri
Doğa görüntüleri
Doğal malzemeler
Doğal ışık ve hava
taklidi
Doğal
şekiller
ve
formlar
Doğal çağrışımlar
Bilgi zenginliği
Yaş,
değişim
ve
zamanın izleri
Doğal
geometrik
formlar
Biyomimikri

Yerin
ve
Mekânın
Deneyimi
Beklenti ve sığınak
Organize
edilmiş
karmaşıklık
Parçaların bütünleşmesi
Geçiş mekânları
Hareketlilik ve yön
bulma
Kültürel ve ekolojik
yere bağlı olma
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Bu çalışmada Kellert ve Calabrese (2015) tarafından hazırlanan biyofilik
tasarım ilkeleri ve deneyimleri incelenmiş ve Appleton (1975)’ın sığınak
teorisinin alt başlıkları olarak değerlendirilmiştir. Kellert vd. (2015)’in biyofilik
tasarım ilkelerinin makalenin alan çalışması olarak seçilen Divriği Turan Melek
Darüşşifası özelinde detaylı bir araştırmaya izin vereceği düşünülmüştür. Bu
doğrultuda yapılan incelemeler neticesinde söz konusu Darüşşşifa’da bulunan
biyofilik unsurlar açığa çıkarılmıştır.

3. DİVRİĞİ TURAN MELEK
BİYOFİLİK UNSURLAR

DARÜŞŞİFA’SINDAKİ

Mengüceklilerin Erzincan beyi Fahreddin Behram Şah’ın kızı Turan
Melek tarafından yaptırılan Divriği Turan Melek Darüşşifası 1228-1229
yıllarında, Mengüceklilerin Divriği beyi Ahmed Şah tarafından yaptırılan
Divriği Ulu Câmii ile bitişik bir külliye olarak inşa edilmiştir (Şekil 1).
Günümüze ulaşan 14. ve 16. yüzyıllardaki vakfiyelerinden anlaşıldığı kadarıyla
darüşşifanın vakfı ve mütevellileri kadınlardan oluşmaktadır (Kılıç, 2012;
Sakaoğlu, 2012).

Şekil 1: Divriği Darüşşifası genel görünüşü (Peker, 2007)

Yapı kuzey yönünde câmi, güney yönünde darüşşifa ve darüşşifa ile
câminin bitişiğinde türbe olacak şekilde inşa edilmiştir (Cantay, 1992; Kılıç,
2012). Külliyede yoğun ikonografik süslemeler ve ileri taş işçiliği
kullanılmıştır. Ahlat kökenli taş ustası Hürremşah, tümüyle kesme taştan
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mütevellit geleneksel motifler, süslemelerdeki yenilikler ve özgün mimari
üslubuyla dönemin en önemli simgesel yapılarından birini yapmayı başarmıştır.
Bu doğrultuda, Mengücek Beyliği’nin hizmet ve sanatı başarılı bir şekilde
bütünleştirdiği Divriği Ulu Câmii Külliyesi taşıdığı özgün unsurlarla,
korunması gereken bir değer olarak 1985 yılında UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesi’ne eklenmiştir (Sakaoğlu, 2012). Yapının Anadolu Selçuklu
mimarisindeki diğer önemi, Câminin günümüze ulaşan özgün minberi
üzerindeki toprağı ağaçlandırma, su ihtiyacını giderme ve toplum yararına ilim
çalışmalarında bulunmak gibi yapının vakfedilme hükümleridir (Yediyıldız,
1988).
“Anadolu Selçuklu mimarlık geleneğindeki diğer medrese yapılarında
olduğu gibi, işlevsel olmaktan çok, simgesel nitelik taşıyan bir mekân düzeni
yansıtmaktadır.” (Erkman, 2004).
Revaklı avlulu medrese plan şemasına göre inşa edilen darüşşifaya, batı
cephesinin güney yönündeki taç kapıdan girilmektedir (Şekil 2, Şekil 3).
Selçuklu yapılarında görülen ikonografik taç kapı anlayışı, Divriği Ulu Câmii
ve Divriği Turan Melek Darüşşifası kapılarında en başarılı haliyle
görülmektedir. Kare planlı ve çapraz tonoz örtülü giriş mekanına iki yönden
odalar açılmakta ve buradan avluya ikinci bir kapı ile girilmektedir (Cantay,
1992).
Divriği Turan Melek Darüşşifası’nda, Anadolu darüşşifalarında nadiren
görülen asma kat bulunmaktadır. Avlu girişindeki ikinci kapının güneyindeki
taş merdivenle çıkılan asma kat, güney cephesinde kısmen, batı cephesinde
tümüyle devam etmektedir (Cantay, 1992). Asma kat gerekliliği, darüşşifa oda
sayısının ihtiyacı karşılayacak sayıda olmaması olarak görülmektedir (Kuban,
1999). Hasta ulaşımının zor olmasından dolayı, asma kat odalarının eğitim
amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir (Kuban, 2008).
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Şekil 2: Divriği Ulu Câmii Külliyesi planı (Kuban, 2010)

Şekil 3: Divriği Ulu Câmii Külliyesi kesiti (Kuban, 2010)

3.1. Doğrudan Doğa Deneyimleri
Temiz hava, su ve doğal ışık deneyimi, insan sağlığı ve refahı için gerekli
olan temel elementlerdir. Gün ışığının insan fizyolojisi ve psikolojisi üzerindeki
olumlu etkileri bilimsel olarak ispatlanmıştır. Fizyolojik faydalarına ek olarak,
doğal ışığın farkında olmak aynı zamanda hareketi ve yön bulmayı
kolaylaştırarak güvenlik hissiyatı sağlamakta, böylece stres ve anksiyete gibi
olumsuz duygulardan uzaklaştırmaktadır. Yansıtıcı ve hareketli yüzeyler
sayesinde dağınık ve değişken ışık formları ile gölgeler, ışığın mekânsal
özelliklerle entegrasyonuyla estetik açıdan çekici şekiller oluşturarak mekânsal
derinlik hissini artırabilir (Kellert ve Calabrese, 2015).
Yaşam konforu ve üretkenlik için doğal havalandırma deneyimi, hava
sikülasyonu, sıcaklık, nem oranı ve mekân basıncı gibi değişkenlerle
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geliştirilebilir. Bu değişkenler, pencereler ve taktiksel açıklıklar gibi
tasarlanabilir açıklıklarla sağlanabilir (Kellert ve Calabrese, 2015).
Yapılı çevrede su ögesinin sağladığı görüntü ve ses deneyimi, stresi
azaltmakta, zihinsel memnuniyeti ve performansı artırmaktadır. Suyun
cazibesi, özellikle görme, ses, dokunma, tat ve hareketin çoklu duyularıyla
ilişkilendirildiğinde etkisini artırmaktadır (Kellert ve Calabrese, 2015).
Appleton, sığınak teorisinde, güvenlik algısının doğada temel halde
bulunan unsurlar tamamlandığında bütünleşeceğini söylemektedir (Appleton,
1975). Bu doğrultuda su, temiz hava, gün ışığı ve gölgelerin yerinde ve çeşitli
biçimlerde kullanılması, mekânlara karşı olumlu duyguları tetiklemektedir.
Divriği Turan Melek Darüşşifası avlusu, üç yönde eyvanlar ve revaklara
açılan odalar ile çevrili, aydınlatma feneri bulunan taş tonoz ile örtülüdür (Şekil
4). Anadolu darüşşifalarında sıklıkla açık avlularda kullanılan su ögesi, Divriği
Darüşşifası’nda kapalı avluda kullanılmıştır. Avlu ortasında, aydınlık fenerinin
izdüşümüne isabet eden sekizgen havuz bulunmaktadır. Selçuklu döneminde su
sesi ve görüntüsüyle tedavilerin yapıldığı bilinmektedir. Bu nedenle Divriği
Darüşşifası avlusundaki akan suyun hareketi ve çıkardığı ses, havuza eklenen
çöpür taşı15 ve çörten benzeri taşlarla zenginleştirilerek suyun etkisi
artırılmıştır (Şekil 4). Kapalı avluda, merkez havuz ve üzerindeki aydınlatma
feneriyle mistik çağrışımlar vurgulanmıştır. Çöpür taşındaki spiral biçim, su
ögesi ile beraber doğada büyümeyi ve gelişimi temsil etmektedir (Ögel, 1986).

15Çöpür

taşı: Türkler Orta Asya’dan beri değişik oyunlu su yollarıyla, akan suyun kademeli
biçimde akıtılmasını ve böylece farklı melodiler çıkarmasını sağlamıştır (Acun, 2010, p. 10).
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Şekil 4: Darüşşifa avlusu genel görünüşü (Kuban, 2010)

Darüşşifa avlusu üzerindeki aydınlık feneri, avluyu ve avluya açılan
pencerelerle asma katı aydınlatmaktadır. Avluyu aydınlatan bir başka unsur da,
giriş kapısı üzerindeki sütunlu penceredir. Aydınlatma fenerinden avluya dikey
yayılan gün ışığı, havuzdaki suyun duvarlardaki yansımaları ve revakların
oluşturduğu gölgelerle derinlik hissi meydana getirmektedir (Şekil 5). İç
mekânda kullanılan sütun, tavan ve duvarlardaki süslemeler, Selçuklu
mimarisinin ikonik taç kapı modellerinin günışığı ve gölgelerle vurgulanmasına
benzer şekilde, dramatik görünüm kazanmıştır. Vurgulu ve katmanlı
aydınlatma, mekâna ilgi ve derinlik katmıştır. Doğrudan mekân içerisine alınan
gün ışığı ve hava sirkülasyonu, darüşşifada uzun süre kapalı mekânda kalan
hastaların ve personelin sirkadiyen ritminin düzenlenmesine destek olduğu
muhtemeldir.
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Şekil 5: Darüşşifa avlusu genel görünüşü (Peker, 2007)

3.2. Dolaylı Doğa Deneyimleri
Doğal malzemeler ve formların yapılı çevrede kullanılması, görsel ve
dokunsal tepkileri geliştirmektedir. Doğada serbest halde bulunan malzemeler,
içerdikleri desenler ve dokularıyla, bilgi katmanları barındırmaktadır. Mekânın
işlevine göre belirlenen malzeme ve renkler, dikkat toplama ve bilişsel işlevleri
artırmaya yardımcı olmaktadır (Browning et al., 2014). İnsan algısı ve
reseptörleri, organik ve inorganik malzemeleri ayırt edecek şekilde gelişmiştir.
Doğal ve yapay malzemeyi ayırt eden insan, doğal malzemeyi tercih
etmektedir. Bunun nedeni, yapay malzemelerde yaşlanma ve yıpranma gibi
dinamik süreçlerin görülmemesidir (Kellert ve Calabrese, 2015).
Kemer, sütun, kubbe gibi biyomorfik formların kullanılması, insanların
çok eski zamanlardan beri yaşam alanı olarak kullandığı doğayı temsil
etmektedir. Ek olarak, birçok klasik bina süslemesi, doğal formlardan ilham
alarak yaprak desenleri, çiçekler, hayvan figürlerini içermektedir (Browning et
al., 2014). Olumlu psikolojik etkiler bırakan ve bilişsel performansı artırıcı
mekânlar oluşturmak için düzenli hiyerarşi ile meydana getirilmiş simetrikler
ve fraktallar kullanılmaktadır. Düzenli bir karmaşıklığa sahip bilgi zenginliği
içeren ortamlar, çözülemeyen karmaşıklıklar içeren stresli ortamlara göre daha
dengeli ve yapıcı mekânlardır (Browning et al., 2014).
İnsanların bilgi açısından karşılaşabilecekleri en zengin ortam doğal
çevre olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda doğada ve yapılı çevrede düzenli
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karmaşıklıklar halinde deneyimlenen bilgi zenginliği, insanlar üzerinde olumlu
etkiler bırakmakta ve insanın mekânı sahiplenmesini sağlamaktadır (Kellert ve
Calabrese, 2015).
Divriği Turan Melek Darüşşifası tümüyle taştan yapılmıştır. Plastik
değeri yüksek taç kapı, sütunlar ve sütun başlıkları, kubbeler ve duvarlardaki
süslemeler, taş oymasıdır. Canlıların yaşamsal sürecine benzer şekilde zamanla
taşta oluşan patineler, doğal malzemenin değişimini ve canlılığını
göstermektedir (Şekil 6).

Şekil 6: Darüşşifa taşlarındaki bozulmalar (a) Eyvan çapraz tonozu (Kılıç, 2012), (b)
Darüşşifa Eyvan tonozu (Kuban, 2010)

Bitkisel süslemeler, palmetler, yaprak frizleri, ay, yıldız ve güneş
sembolleri ve geometrik süslemeler, darüşşifa taşlarına işlenmiş ve yapının
kullanım amacını hatırlatacak kompozisyonlar meydana getirilmiştir. Anadolu
Selçuklu mimarisindeki genel karakteristik olan ikonografik anlatımların
sunulduğu taç kapı anlayışı Divriği Ulu Câmii külliyesinde en gelişmiş haliyle
görülmektedir. Darüşşifa taç kapısındaki ay, yıldız ve güneş sembolleri, kozmik
anlayışla hastalara doğayı ve doğanın sonsuz kuvvetini hatırlatarak, sağlık, güç
ve kuvveti teşvik etmektedir (Bakır ve Başağaoğlu, 2006). Taç kapı kemer
alınlığında çok sayıda yıldız motifi kullanılmıştır. Kapı alnına serpiştirilmiş
yıldızlar, darüşşifaya girenlere gökyüzü hissini yaşatmaktadır (Şekil 7).
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Şekil 7: Divriği Turan Melek Darüşşifası taç kapısı (Peker, 2007)

Taç kapı üzerinde, Anadolu mimarisinde nadiren kullanılan,
İslamiyet’ten önceki Türk mimarisi üslubu olan insan figürleri kullanılmıştır
(Şekil 8). Erkek ve saç örgüsünden kadın olduğu düşünülen kadın figürlerinin
güneş ve ay sembolü olduğu, bununla beraber külliyenin banisi Ahmed Şah ve
Turan Melek’i temsil ettiği düşünülmektedir (Cantay, 1992; Kuban, 2008,
2010).
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Şekil 8: Taç kapıdaki tahrip edilmiş kadın ve erkek figürü (Özkul, 2020)

Taç kapıdan sonra plastik değeri en yüksek diğer mimari öge ise üst
örtülerdir (Kuban, 2008). Giriş mekânı ve ana eyvan, geometrik süslemeler ve
kırmızı çizgilerin bulunduğu spiralden oluşan çapraz tonozla örtülüdür (Ülgen,
1962). Ana eyvan çevresindeki üç duvarda, kemer içlerine dilimli yelpazeler
yerleştirilmiştir (Şekil 9). Bu mekân, çevresindeki yelpazeler ve üst örtüsündeki
doğal analoglarla doğa içerisinde serbest şekilde bulunma hissiyatı
vermektedir.

Şekil 9: (a) Ana eyvan üst örtüsü (Atak, 2020), (b) Giriş mekanı üst örtüsü (Özkul,
2020)

Avluyu çevreleyen sütunlardan kuzeydekiler sekizgen formlu olup,
sütun başlıkları süslemelerle zenginleştirilmiştir. Güneydeki asma katı taşıyan
sütunlar daha kısa boyludur. Bu sütunlar daire formlu olup, sütun gövdesine
geometrik süslemeler işlenmiştir. Aydınlık feneri ve ona isabet eden zengin
havuz ile çevresinde ağaçları andıran sütunlarla avludaki kapalı mekân algısı
kırılmış, doğa benzeri bir ortam oluşturulmuştur.
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3.3. Yerin ve Mekanın Deneyimi
Sosyal bir varlık olan insan, topluluklar halinde yaşamış ve zamanla
kültürü oluşturmuştur. Kültürel mekânlar, coğrafya ve tarihle bağlantılıdır ve
insanlar gibi o mekânın da kimliği olduğunu göstermektedir. İnsanın bir yerle
duygusal bağ kurması, mekânın içerdiği karakteristik özelliklere bağlıdır. Bu
bakımdan, çevresindeki ekosistemden bağımsız mekanlar sürdürülebilirlikten
ve yaşanabilirlikten uzak olma hissini vermektedir. Mekanlara kazandırılacak
ekolojik ve kültürel nitelikler, doğa ve insan tarafından yapıyı korumaya ve
devamlılığına fayda sağlayabilir (Kellert ve Calabrese, 2015).
Yapılı çevrede geçiş mekânları ve parçaların bütüne entegre olmasındaki
başarısı, karmaşık alanlarda yön bulmaya ve özgürce hareket etmeye yardımcı
olmaktadır. Balkonlar, avlular gibi geçiş mekânları ve pencereler, kapılar gibi
yapı elemanları iç ve dış mekânlar arasında bağlantılardır. Yapının çevresiyle
bağlantısını gösteren manzaralar, ışık ve hava düzenlemeleri de bu amaca
hizmet etmektedir. Bu özelliklere sahip mekânlarda kullanıcılar tanıdık bir his
duyumsamaktadır (Browning et al., 2014)).
Temel bir ihtiyaç olan sığınma modeli, bir miktar erişilebilir ancak
çoğunlukla koruyucu bir ortam sağlamayı hedeflemektedir. Korunaklı mekâna
görsel erişimin kısıtlanmaması, mekânın stratejik yerleşimi ve dış mekâna
yönelimi, mekânın deneyim kalitesini etkilemektedir (Browning et al., 2014).
Kültürel ve tarihi bağlamına uygun olan niteliklere sahip Divriği Turan
Melek Darüşşifası, inşa edildiği çevreye hakim bir konumda ve ekolojik
çevresiyle bağlantı halinde inşa edilmiştir. Böylece darüşşifa içerisinden
pencerelerle ulaşılabilen manzara imkanı sağlanmıştır.
Avlulu ve revaklı medrese şemasına uygun olarak inşa edilen darüşşifa,
avluya açılan eyvanlardan ve odalardan oluşmaktadır. Üç yönden duvarla
çevrili ve darüşşifa avlusunu açık şekilde gören eyvanlar, klasik sığınma
mekânı tanımına uymaktadır. Merkezi noktadaki avlu, aynı zamanda bir
toplanma alanı görevi görmektedir. Darüşşifa planına yatay düzlemde simetri
hâkimken, düşeyde asma kat nedeniyle simetri kırılmaktadır. Bu nedenle avlu
girişindeki taş merdivenle çıkılan asma katı taşıyan tonoz ve sütunlarda farklı
uygulamalar yapılmıştır (Şekil 10).
Süslemeler yönünden zengin yapının, süslemelerindeki ritimler farklı
görüntülerle sıradanlıktan uzaklaştırılmış ve kullanıcılara zengin bir bilgi
düzlemi sunmuştur (Şekil 11).
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Şekil 10: Avlu sütunları (Kuban, 2010)

Şekil 11: Taç kapı kemer ve kaide silmeleri (Kuban, 2010)

Ayrıca darüşşifa avlusunda, havuz ve aydınlatma unsurlarıyla
oluşturulan gölge ve yansımalar, kullanıcılara doğada serbest halde bulunan
ışık ve suyun aydınlatma koşullarını yansıtmakta, iç ve dış mekân algısını
geliştirip sığınak içgüdüsüne hizmet etmektedir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Son yıllarda biyofili konusunda çalışan araştırmacıların tarihi yapılardaki
iyileştirici mekanların izini sürmeye ve bu mekanlardaki biyofilik unsurları
açığa çıkarmaya başladıklarını görmekteyiz. Bu arayışın özünde, özellikle
sanayileşme ile birlikte “doğa ile bağını hızlı bir şekilde kaybeden” kentlerin
ve mimarilerin genlerine inmek olduğu düşünülebilir.
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Türk mimarisinin temel yapılarından “şifa dağıtan yer” olarak
adlandırılan darüşşifalar, bu beklentiye uygun inşa edilerek, iyileştiren
mimarlığın en önemli örneği olmuştur. Doğaya saygı duyan ve doğa ile fiziksel
ve duygusal bağın içgüdüsel bir gereklilik olduğunu savunan bakış açısı,
darüşşifalardaki pozitif tedavilerde, destekleyici yöntemlerde ve mimaride
kendini göstermektedir.
Bu bağlamda bu çalışmada Türk mimarlık tarihinin başyapıtlarından
sayılan ve UNESCO Dünya Mirası Listesine yer alan Divriği Turan Melek
Darüşifası’nın mimari özellikleri, biyofilik tasarım parametreleri üzerinden
incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda söz konusu darüşşifada uygulanan
başarılı tedavi yöntemlerinin yanı sıra “mekânsal özellikler” ile içerisinde
bulunan hasta ve çalışanlara zihinsel rahatlama, dikkat ve konsantrasyonu
artırma, duygusal restorasyon gibi faydalar sağlayacak unsurların kullanıldığı
gözlemlenmiştir. Seçilen biyofilik mimarlık sınıflandırmasına ait parametreler
Tablo 2‘de irdelendiğinde, Divriği Turan Melek Darüşşifası’nın barındırdığı
iyileştirici nitelikler görülmektedir.
Tablo 2: Divriği Turan Melek Darüşşifası’nın barındırdığı biyofilik nitelikler
(yazarlar tarafından hazırlanmıştır)

Divriği Ulu Câmii minberinde yazılı Divriği Külliyesi vakıf hükümlerine
göre, yapının kullanıcılara manevi yönüyle de olumlu teşvikte bulunması için
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yapıya mahsus bazı nitelikler kazandırılmıştır. İyileştiren mekan kavramı
Divriği Turan Melek Darüşşifası özelinde incelendiğinde, günümüze ulaşan
kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında, başarılı tedavi yöntemlerinin yanında,
mekanın iyileştiren yönüyle kullanıldığı da görülmektedir. Hastalıklardan
korunmanın ve koruyucu hekimliğin temel alındığı Selçuklu döneminde, yapılı
çevre ve fiziksel çevresiyle bağlantılı olarak inşa edilen darüşşifa, temiz hava
ve doğal aydınlatma imkanı sağlayarak fizyolojik sağlığı teşvik etmektedir.
Bununla beraber, barındırdığı biyofilik unsurlarla kullanıcılar üzerinde zihinsel
rahatlama, odaklanma ve duygusal restorasyon gibi tedavileri destekleyici
nörolojik etkiler bırakmaktadır.
Günümüzde doğa-insan bağlantısı ve biyofili kavramını yoğun olarak
tartışan araştırmacılar, biyofilik tasarım başlığı altında doğa ile teması teşvik
eden ve buna imkan sağlayan nitelikler belirleyerek, bu özelliklerin yapılı
çevreye kazandırılması gerektiğinin altını çizmektedir. Darüşşifalar özelinde
tarihi yapılar incelendiğinde, biyofilik tasarım uygulamalarının günümüz
yapılarından daha başarılı olduğu görülmektedir. Doğal unsurların doğdrudan
ve dolaylı kullanımı, günışığı ve temiz hava dolaşımı, su ve bitkilerin mental
ve fiziksel tedavilerde kullanımı, manzara gibi doğayı referans alan unsurlar,
yapıya kazandırılmış pozitif özellikler olarak değil, zaruri bir ihtiyaç olarak
tanımlanmıştır. Doğadan kopuşun gündelik yaşam pratiklerinde oluşturduğu
dönüşüm, mimaride de kendini göstermiş ve insan tabiatı görmezden gelinerek
oransal, estetik ve manevi bağlamdan uzaklaşılmıştır. Tarihi yapıların,
barındırdığı bu niteliklerle insan sağlığını ve refahını teşvik ettiği görülmekte
ve sağlıksız yapılar haline gelen günümüz mimarisine referans olacağı
düşünülmektedir.
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Dr. Öğr. Üyesi Meryem GEÇİMLİ (EDİTÖR)
Meryem Geçimli, Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim
Bölümü’nde orta öğretimini (2004), Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde lisans (2010) eğitimini
almıştır. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nden 2015 yılında
yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur. Sanata yeterlik eğitimini ise 2020
yılında “İç Mimarlık Eğitiminde Oyun-Tabanlı Sürdürülebilir Proje Süreci
Tasarımı” başlıklı tez ile tamamlamıştır. 2018 yılında Hollanda Delft Teknoloji
Üniversitesi’nde katıldığı Summer School Sustainable Housing from a
European Perspective kapsamında yapılan Sustainable Transformation
Competition Yarışması’nda QuaSus isimli proje ile grup ikincilik ödülünü
almıştır. Bunun yanı sıra Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği Ulusal Mobilya Tasarım Yarışmaları’nda
çeşitli dönem ve kategorilerde sergileme, mansiyon ve platin ödülleri almıştır.
Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında 2022/3-2 BAP numaralı
“Sürdürülebilirlik Bilgi Düzeyi Ölçeği ve Sürdürülebilirlik Soru Bankası
Geliştirilmesi” başlıklı desteklenen projeyi yürütmektedir. World Wildlife
Fund Türkiye 2019 yılında adına Dünya Saati etkinlikleri kapsamında Eskişehir
Masal Şatosunu fotoğraflamıştır. Sürdürülebilir tasarım, yeşil bina
sertifikasyon sistemleri, kültürel sürdürülebilirlik, yaşam döngüsü, enerji etkin
yapılar, sürdürülebilirliğin oyunlaştırma yoluyla aktarımı vb. konularda
çalışmaları yayınlanmıştır. TMMOB İçmimarlar Odası ve İstanbul Fotoğraf ve
Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) üyesidir. İstiklal Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı ve İç
Mimarlık Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ruşen YAMAÇLI (YAZAR)
Ruşen Yamaçlı, Yüksek Mimar, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Lisans 1988 ve yüksek lisans 1991, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora
Programı 1997 mezunudur. 1999 yılında Sürdürülebilirlik, Çevre ve Tasarım
alanında ICDES, UK’da postdoktoral araştırmalarına devam etmiştir. API,
ISI_AHCI, ISI_SSCI, CSA, EI, Avery Index, IEEE Computer Society and
international workshop çalışmaları ISI_PROCEEDINGS indekslerinde yeralan
ve book(+chapter)/kitap bölümleri ile makaleleri, bildirileri mevcuttur.
Sürdürülebilir Kalkınma, Mimari Tasarım konusunda danışmanı olduğu
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lisansüstü öğrencilerinin de katkıları ile küresel ısınma, iklim değişikliği
temalarına öncelik vermek üzere, özellikle doğa ve insan merkezli
araştırmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar onsekiz adet lisansüstü tez
danışmanlığı yapmıştır ve devam eden çalışmalar Sürdürülebilir Mimarlık
kapsamındadır. 2005 yılından itibaren Profesör öğretim üyesi olarak Anadolu
Üniversitesi Mimarlık Bölümünde ve 2018’den bugüne Eskişehir Teknik
Üniversitesi Mimarlık Bölümünde görevlidir.

Prof. Dr. Rabia KÖSE DOĞAN (YAZAR)
1977 yılında Trabzon’da doğdu. 1999 yılında Karadeniz Teknik
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünü derece ile
tamamladı. 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimarlık Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini ve 2008 yılında Selçuk
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında doktora
eğitimini tamamladı. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün kuruluşunda göreve başladı. Aynı
kurumda 2011 yılında yardımcı doçent, 2017 yılında doçent, 2022 yılında
profesörlük kadrosuna atandı. Halen Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev
yapmaktadır. 100’ün üzerinde akademik çalışmaları mevcuttur.
Sürdürülebilirlik alanında Sustainable Green Age and Ecology Design,
Integrating Nature into Building Structures, An Education on Ecology başlıklı
çalışmaları ile Paris ve Cenevre’de uluslararası konferanslara katılım sağlamış
ve yayın yapmıştır.

Doç. Dr. Filiz TAVŞAN (YAZAR)
1967 tarihinde Salihli’de doğdu. Almanya’da İlkokulu Peztalotzzi ve
ortaokulu Gottlieb Daimler Realschule’de bitirdi. 1992 yılında Karadeniz
Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans, 1995de yüksek Lisans ve
2002 yılında doktora eğitimini tamamladı. Yüksek lisansta “Trabzon Konutları
Örneğinde Çocuk Odaları Mekan ve Donatı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma”
ile doktorada “İç Mekan Stillerinin İncelenmesinde Sistematik bir Yaklaşım
Önerisi” konularında çalıştı. Bitirme Projesi, İç Mimari Proje, Çocuk
Mekanları, İç Mekanda Mimari Stiller, Sürdürülebilir İç Mekan Tasarımı,
Sürdürülebilir Malzeme, Akıllı Mekan ve Malzeme, Engelliler İçin Tasarım,
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Mobilya Tasarımı ile Mobilya Tarihi gibi konularında lisans ve yüksek lisansta
ders vermektedir. Çeşitli konularda Workshop yürütücülüğü yapmıştır. Birçok
yurt dışı ve yurt içi dergilerde yayınları bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak iç
mimari eğitim ve sürdürülebilir mimarlık ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır.
2014 yıllından beri
KTU İç Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı
yürütmektedir. Halen akademik çalışmalarına bağlı olduğu KTU bünyesinde
devam etmektedir.

Doç. Dr. Semra Arslan SELÇUK (YAZAR)
Semra Arslan Selçuk mimarlık alanındaki lisans derecesini Selçuk
Üniversitesinde (1999), yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ise Orta Doğu
Teknik Üniversitesinde (2009) tamamlamıştır. Doktora çalışmalarını
tamamlamak için Bath Üniversitesinde (2005) Dr. Chris Williams ile, doktora
sonrası araştırmalarını yapmak için ise Texas A&M Üniversitesinde (2011) Dr.
Wei Yan ile çeşitli çalışmalar yürütmüştür. 2014 yılından beri Gazi
Üniversitesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Akademik
çalışmalarını “doğadan öğrenmek ve doğayla uyumlu tasarımlar” üzere
kurgulayan araştırmacı son yıllarda, biyomimetik tasarımlar, biyofilik binalar,
enerji etkin yapılı çevreler, performatif mimarlık, yapı enerji modellemesi,
simülasyonu ve optimizasyonu konularında yüksek lisans ve doktora tezleri
yaptırmakta ve bunları yayınlamaktadır.

Doç. Dr. Ş. Ebru OKUYUCU (YAZAR)
19.05.1977’de Konya’da doğdu. Selçuk Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Selçuk
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında Yüksek
Lisans eğitimini 2004 yılında tamamlayarak aynı yıl, Selçuk Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında Doktora eğitime başladı. 2005
yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksek Okulu Mimari
Restorasyon Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak işe başladı. 2011 yılında
“Çağdaş Eğitim Yapılarında Avlunun Göstergebilimsel Açıdan
Değerlendirilmesi” başlıklı doktora tezini tamamlayarak “Doktor” ünvanını
aldı. 2012 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 2015
yılında “Bölüm Başkanı” olarak atandı ve aynı görevi halen sürdürüyor. 2019
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yılında İç Mimarlık temel alanından “Doçent” ünvanı almaya hak kazanmıştır.
2021 yılında “Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı” olarak atandı. Bina
Bilgisi, İç Mekan Tasarımı, Sürdürülebilir Mimari, Mimaride Sanal Gerçeklik,
Tarihi Binaların İşlevsel Sürdürülebilirliği gibi konularda akademik
çalışmalarını sürdürmektedir. “Afyonkarahisar Gedik Ahmet Pasa (Taş)
Medresesinin İşlevsel Sürdürülebilirliğinin Analizi”, başlıklı çalışmada Gedik
Ahmet Paşa (Taş) Medresesi’nin ve içinde bulunduğu külliyenin işlevsel
sürdürülebilirliğin belirlenmesine yönelik; binanın mevcut mekânsal
performansı belirlenmiştir, var olan mekânların niteliklerinin yeni işlevle
uyumu saptanmıştır. “Yeniden Kullanıma Adaptasyon Ve Sosyo Kültürel
Sürdürülebilirlik
Bağlamında
Afyonkarahisar
Millet
Hamamının
Değerlendirilmesi”, başlıklı çalışmada, Millet Hamamı’nın sosyal ve kültürel
sürdürülebilirliğin bileşenleri; (i) sosyal, kültürel, toplumsal bileşenler ve (ii)
bina ve yeni işleve adaptasyona ilişkin bileşenler olarak iki ana başlıkta
tanımlanmıştır. Çalışmada anket, gözlem, görüşme yöntemleri kullanılarak,
semt ve kültür evi kullanıcılarına uygulanan anketlerle yeni işlevin sosyal ve
kültürel sürdürülebilirliğe katkısı analiz edilmiştir. Bu çalışmaların haricinde
(SCIE) indeksli dergilerde yayımlanan 5 adet makale, (DAAİ) alan indeksli
dergilerde yayımlanan 3 adet makale, TR Dizin indeksli dergilerde yayımlanan
2 adet makalesi bulunmaktadır. Uluslararası ve ulusal sempozyumlarda ve
kongrelerde sunulan çok sayıda bildirisi bulunmaktadır. Valilik ve çeşitli kamu
kurumları tarafından yürütülen projelerde görev almıştır. Araştırma
projelerinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah KARYAĞDI (YAZAR)
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah KARYAĞDI, Beykent Üniversitesi Mühendislik
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Ana Bilim
Dalı’nda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Akademik
yaşamına öğretim görevlisi olarak çeşitli üniversitelerin bünyesinde başlamış
ve 2020 yılından bu yana Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak devam etmektedir. İç
mimari tasarım, mobilya, malzeme ve teknoloji alanlarında ve
sürdürülebilirliğin iç mekân tasarımında; malzeme, mobilya ve uzak doğu
kültürleri üzerinden ele alındığı çalışmalar yapmıştır.
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Öğr. Gör. Sema BALÇIK (YAZAR)
Sema BALÇIK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gürün MYO Tasarım
bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2016 yılında Erciyes
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden, 2020 yılında Eskişehir
Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık ABD Bina Bilgisi
Bilim Dalı Yüksek Lisans eğitiminden mezun olmuştur. Eskişehir Teknik
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalında doktora
eğitimine devam etmektedir. Lisansüstü eğitim sürecinde sürdürülebilirlik
kapsamında binaların yeniden kullanılması konularında “Sürdürülebilirlik
Sürecinde Endüstri Mirası Yapıların İşlevlendirilmesi ve Kullanıcı Katılımı”
ve “Mimarlık Mirası Yapıların İşlevlendirilmesi ve Enerji Verimliliği”
konularında çalışmalar yapmıştır. Bunların yanında Covid-19 Salgın
Döneminin Kentsel Sürdürülebilirlik Üzerine Etkileri ve Türkiye’deki durum
üzerine çalışma yapmıştır. Doktora eğitiminde binaların sürdürülebilir fikirlerle
yenilenmesi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Araş. Gör. H. Özlem YURTGÜN (YAZAR)
26.07.1985 yılında Konya’da doğdu. 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünden derece ile
mezun oldu. 2018 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve
başladı. 2019 yılında Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalında
“Pediatrik Hastanelerin İç Mekân Tasarım Kriterlerine Şifa Bahçelerinin Dâhil
Edilmesi” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Karatay
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalında doktora
çalışmasına devam etmektedir. Halen Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev
yapmaktadır.

Yüksek Mimar Gizem KARAOĞLU (YAZAR)
Gizem KARAOĞLU, Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi Mimarlık (İng) lisans ve İç Mimarlık yandal programından 2017
yılında mezun oldu. Aynı sene başladığı Eskişehir Teknik Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık ABD Bina Bilgisi Bilim Dalı yüksek
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lisans eğitiminden ‘Mimari Tasarımda BIM’ başlıklı tez ile mezun olmuştur.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Ana Bilim Dalında doktora eğitimine
devam etmektedir. 2019 yılında ‘Geri Dönüştürülmüş Atıkların Üç Boyutlu
Yazıcı Teknolojisiyle Yeniden Kullanımı Üzerine Bir Atölye Çalışması’
başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında yürütücü asistanlığı yapmıştır.
Lisansüstü eğitimi sürecinde, ‘Sürdürülebilir Mimarlıkta Fraktal Geometri ve
Biyomimikri: Enerji Korunumlu Cephe Sistemleri, Covid-19 Salgınının
Kentsel Yaşama Etkileri: Türkiye Örneği, Mimarlık Mirası Yapılarda Ek
Mekan Tasarımlarının Değerlendirilmesi’’ gibi çalışmalar yapmıştır. Isparta
Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünde mimar olarak görev yapmaktadır.

Yüksek Mimar Zehra AKSOY (YAZAR)
1993 yılında Antalya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Muş’ta
tamamladı. 2017 yılında Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ndeki
lisans eğitimini tamamladıktan sonra Asır Proje'de mimar olarak
çalışmaya başladı. Restorasyon alanında serbest mimarlık çalışmaları
yaparken, akademik çalışmalarını da sürdürülebilir mekanlar ve mekanın
insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaştırdı. 2019 yılında
başladığı yüksek lisans eğitimi sürecinde mimarinin iyileştirici yönü ile
ilgili
çalışmalar
yaparak, "İyileştiren
mimarlık:
Anadolu
Darüşşifalarındaki biyofilik unsurlar üzerine bir inceleme" başlıklı
yüksek lisans tezi ile 2021 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık
Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. Halen Asır Proje ve Türk
Mimarlık Araştırma Merkezi'nde serbest mimar olarak çalışmakta ve
Gazi Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir.
Merve Gizem BALTACI (YAZAR)
1999 yılında Rize’de doğdu. İlkokulu Rize Vakıflar İlköğretim
Okulu’nda, ortaokulu Şavşat Atatürk Ortaokulu’nda ve liseyi Rize
Kopuzlar Lisesi’nde bitirdi. 2020 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.
2021 yılında KTÜ İç Mimarlık Anabilim Dalı’nda yüksek lisans
yapmaya hak kazandı, halen öğrenci olarak devam etmektedir. Aynı
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zamanda Rize Zivella Ofis Mobilyaları’nda proje uzmanı olarak görev
yapmaktadır.
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