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SELAM, B‹L‹M TEKN‹K DERG‹S‹N‹N SEVG‹L‹ OKUYUCULARI,
Uzun y›llard›r, dergimizin her say›s›n› sizler gibi ben de büyük
bir merak ve keyifle okumaktay›m. Yaln›zca kendi alan›m olan
mimarl›k çerçevesinde de¤il, bilim ve teknolojinin çok de¤iﬂik
alanlar›nda da taﬂ›d›¤›m ö¤renme tutkusunu sizlerle paylaﬂt›¤›m› düﬂünüyorum..
Yeni Ufuklara’n›n bu say›s›n›n mimarl›k alan›na ayr›lmas› bana
inan›lmaz bir heyecan kayna¤› oldu. ‹tiraf etmeliyim ki biraz da
ürktüm. Öyle ya, yaﬂama iliﬂkin tüm alanlarla bu denli içiçe ve
karﬂ›l›kl› etkileﬂim içinde olan, yaﬂam›m›z boyunca her tür aktivitemizi saracak çevrelerin yarat›lmas›ndan sorumlu bir disiplinin gündemi ve gelece¤ini tart›ﬂmak kolay m›? Sabr›n›z›n ve
sayfalar›n›n s›n›rlar›n› zorlamamak aç›s›ndan mimarl›¤›n her alan›nda koﬂturman›n olanaks›zl›¤›n› görüyorum. Bu nedenle 21.
yüzy›lda di¤er alanlar kadar mimarl›¤› da ﬂekillendirecek en
önemli faktörler ba¤lam›nda kalacak ﬂekilde çerçevemizi s›n›rlayaca¤›z.
Bu faktörler
- sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüﬂümü ﬂekillendirmekte ve yans›malar› her alanda radikal de¤iﬂimler yaratmakta
olan mikroelektronik ve bilgi teknolojilerindeki h›zl› geliﬂim
- do¤ayla tek yanl› ve tüketmeye, kirletmeye dayal› iliﬂkimizin
de¤iﬂmesi gereklili¤ini vurgulayan çevre sorunlar›
olarak özetlenebilir.
Sanayi Devriminden bu yana inan›lmaz bir teknolojik geliﬂim ve
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tüketim ç›lg›nl›¤› yaﬂanmakta. Dünyan›n s›n›rl› kaynaklar›n›n tüketim h›z›ndaki art›ﬂ yan›s›ra kirleten enerji kaynaklar›na dayal›
üretim ve yaﬂam tarz›m›z›n yan etkilerinin dünyam›za ne denli
zarar vermekte oldu¤unu ancak 20. yüzy›l›n son çeyre¤inde farkedebildik. Atmosferin, denizlerin, topra¤›n kirlenmesi, global
›s›nma ve iklim de¤iﬂiklikleri, ozon tabakas›n›n incelmesi, karbondioksidin yutulmas›, vahﬂi yaﬂam türlerinin korunmas› aç›s›ndan önemli olan ya¤mur ormanlar›n› tahribi gibi sorunlar,
dünyan›n gelece¤ini tehdit etmekte.
Çevreye zarar veren üretim ve tüketim kal›plar›n› kullanan her
sektör için söz konusu olan ekoloji ve enerji tabanl› sorumluluk
mimarl›k için de geçerli. Çünkü, binalar›n tasar›m›, yap›m› ve
kullan›m› için yeryüzünün malzeme ve enerji kaynaklar›n›n
2/5’ini tüketmekte olmam›za karﬂ›n, do¤aya sayg›l› tasar›m ve
teknoloji kullan›m›n›, temiz enerjilerden yararlanmay› ne kadar
baﬂarabildik?
‹nsanlara konforlu binalar yapma amac›m›z› gerçekleﬂtirmek
için kulland›¤›m›z yöntemlerin yanl›ﬂ oldu¤unun farkedilmesiyle
çevreye sayg›l› tasar›m, teknoloji, ürün ve sistemlerin geliﬂtirilmesi temel odaklardan biri haline geldi.
Yeni yüzy›l›n binalar›na yans›yacak ve bina çözümlerini ﬂekillendirecek ipuçlar›, ekolojik kriterler kadar teknolojik geliﬂmelerin
açt›¤› yeni perspektiflerden hareketle yakalanabilir. Yaﬂam›m›za
bilgisayarlarla giren mikroelektronik ve enformasyon teknolojilerinin h›zl› geliﬂimi ve bilgi toplumuna dönüﬂüm süreci, her

alanda sanayi devriminden daha güçlü ve geniﬂ boyutlu bir devrimin yans›malar›n› yaratmakta. Saxby "The Age Of Information: The Past Development and Future Significance" adl› kitab›nda, içinde bulundu¤umuz dönemi bask› makinesinin ilk ortaya ç›k›ﬂ›nda yaﬂanan devrimsel yap›lanmaya benzetmekte ve insanlar›n yaﬂam, çal›ﬂma ﬂekillerinde, iﬂ iliﬂkilerinde iletiﬂim biçiminin de¤iﬂmekte oldu¤unu belirtmekte. Modern iletiﬂim teknolojisinin devrimsel özelli¤i, bilginin depolanmas›, iﬂlenmesi ve
iletilmesinin hiç bir "erk"e ba¤l› olmadan, yaln›zca teknolojiden
yararlanarak gerçekleﬂtirilir hale gelmesinde. Bilgiye ulaﬂmada
hiç bu denli küreselleﬂme yaﬂanmam›ﬂt›. ‹ﬂte bu "iletiﬂim biçiminin de¤iﬂimi" dünyay› her alanda h›zl› bir küreselleﬂmeye do¤ru
sürüklemekte.
Teknolojik yeniliklerle her gün bir baﬂka olanak sunarak hayat›m›za h›zl› bir giriﬂ yapan yeni iletiﬂim ﬂekilleri uzakl›klar›, mekanlar›, sermayeyi, zaman› al›ﬂt›¤›m›zdan çok farkl› anlamlara
dönüﬂtürmekte. Bu süreç tüm dengeleri, insan gereksinimlerini,
yaﬂam tarz›m›z›, içinde yaﬂad›¤›m›z mekanlar›, binalar› ve ﬂehirleri de derinden etkilemekte ve yeniden yap›lanmaya zorlamakta.
Gerçek ortamlardaki yaﬂam, de¤iﬂen yaﬂam ve iliﬂki biçimleri
paralelinde sanal olarak yarat›lan ortamlara kaymakta. Kafeler,
kütüphaneler, al›ﬂveriﬂ merkezleri, müzeler, bankalar, borsa,
e¤itim, ticaret gibi pek çok etkinlik ve etkinlik merkezi, bilgisayarlar›n dijital dünyas›na taﬂ›narak sanallaﬂ›yor.
Sanal etkinlikler giderek siberuzay mimarl›¤›n› yaratmakta. Mimarl›k bir taraftan otomasyon alan› ve olanaklar› biraz daha geniﬂleyen ak›ll› binalarda dolaﬂ›rken, di¤er taraftan "sibercafe"
ve "dijital ﬂehir"ler gibi sanal ortamlarda siberuzay› keﬂfe ç›km›ﬂ durumda. Ayn› mimarl›kta oldu¤u gibi di¤er alanlarda da
gerçek ve sanal›n giderek birbiri içinde eriyece¤i bir yüzy›lda
yürüyoruz.
Önünde elektronik ortam› simgeleyen bir ‘e-’ tak›s› taﬂ›yan ekütüphane, e-ticaret, e-cafe gibi sanal ortamlar, ya da akl›m›zla

dalga geçercesine, ak›ll›l›k iﬂareti olan ‘smart-’ tak›s› taﬂ›yan
smart-kart, smart-araba, smart-cam gibi ürünlerin say›s› her gün
artarak çevremizi sarmakta. ‹stesek de istemesek de sa¤lad›klar› kolayl›k ve h›z, yaﬂamlar›m›za girmelerini engellenemez k›l›yor.
Ak›ll› sistemlere dayal› olarak otomasyon düzeyi giderek artan
ak›ll› binalarda, bina ve ofis otomasyonu, bireysel konfor isteklerinin en iyi ﬂekilde cevaplanmas› yan›s›ra, enerji ve maliyet etkin iﬂletim/yönetim/denetim aç›s›ndan da büyük potansiyel yarat›yor. Uzay teknolojileri, mikroelektronik ve enformasyon teknolojilerinin bilgisayar ortam›yla birarada geliﬂtirdi¤i ürünler,
sistemler, teknolojiler yaﬂam›m›za yeni boyutlar getiriyor. Enerji
israf›n› engelleyecek yaklaﬂ›mlar yan›s›ra güneﬂ, rüzgar gibi kirletmeyen enerjilere dayal› teknoloji ve ürünlerin geliﬂtirilmesine
yönelik çal›ﬂmalar, çevreye zarar vermeden konforu art›rma
umudumuzu canl› tutmakta.
Bilimsel ve teknolojik geliﬂimi, do¤aya s›rt›n› dönerek hakim olmaya çal›ﬂmak amac›yla de¤il, do¤ayla dost ve do¤aya sayg›l›
çevreler yaratmak için de¤erlendirebilmek çok önemli. Konfor,
tüketim ve sa¤l›kl› çevre gereksinimlerimizi ekolojik kriterlerle
çeliﬂmeden gerçekleﬂtirebilmek, çocuklar›m›za temiz ve yaﬂanabilir bir dünya b›rakabilmek için önem taﬂ›makta. Bu perspektiften hareketle yeni yüzy›l›n bina uygulamalar›n›n, bilinçli, akl›
baﬂ›nda ve sorumluluk sahibi tüm platformlarda "ekolojik, enerji etkin ve ak›ll› binalar" ba¤lam›nda geliﬂmekte oldu¤unu görüyoruz.
Enerji, ça¤›m›z›n hayallerini gerçekleﬂtirme yolu da olabilir,
hüsran› da. Yaﬂamakta oldu¤umuz günler, enerji kaynaklar›n›n
kontrolü amac›yla oynanan uluslararas› tehlikeli oyunlar›n risklerini taﬂ›yor. Ekoloji ve enerji ba¤lam›nda, içinde bulundu¤u
iklim kuﬂa¤›n›n ve sahip oldu¤u olanaklar›n avantajlar›n› bugüne kadar iyi de¤erlendirememiﬂ olan ülkemizde, mikro ölçekte
bireyi, makro ölçekte toplumu, küresel anlamdaysa çevreyi ve
torunlar›m›z› korumak ad›na sizce neler yapabiliriz?
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Bilgisayara Dayal› Teknolojiler Ve Mimarl›k
Buluﬂ ya da yenilikler kültür ve toplum üzerinde güçlü bir etkiye sahip. H›zla geliﬂmekte olan
bilgisayar ortam›n› alg›lama savaﬂ› vermekte olan
mimarlar›n ve tasar›mc›lar›n tasar›m ortamlar› da
h›zla de¤iﬂmekte. Ancak eski al›ﬂkanl›klar› terketme, devrim niteli¤indeki de¤iﬂimleri benimseme
zorlu¤u, h›zl› geliﬂen yeni teknolojilerin potansiyelinin yeterince de¤erlendirilmesini geciktirmekte.
Çizim Masas› Mimarl›¤›
Tarih boyunca mimari uygulamalar, tasar›m
ortam› ve tasar›m tekniklerinin teknolojik geliﬂiminden do¤rudan etkilendi. Çizim masas›nda tasar›m, yüzlerce y›l, T cetveli ve 45 - 30 derecelik üçgenler kullan›larak yürütüldü. Kompleks formlar›n
tasar›m›n›n üçüncü boyuta taﬂ›nmas›nda çizim masas›na dayal› süreçten kaynaklanan yetersizlikler
inﬂaat aﬂamalar›n› da etkileyerek s›n›rlad›. Bunun
do¤al sonucu olarak binalar›n tasar›m, hatta üretim süreçlerine 90 ve 45 derecelik aç›lar›n ne kadar hakim oldu¤unu hepimiz biliyoruz. Antonio
Gaudi’nin s›rad›ﬂ› binalar›n›, çizim masas› kullanmay›p üç boyutlu maketlerle çal›ﬂm›ﬂ olmas›na
borçluyuz.
Çizim masas›ndaki iki boyutlu geleneksel tasar›m teknolojisinin temel sorunu, üç boyutlu binalar›n, iki boyutlu plan, kesit ve görünüﬂlerle tan›mlanmaya ve inﬂaat aﬂamalar›na aktar›lmaya çal›ﬂ›lmas›ndan kaynaklanmakta. Çizimde yaln›zca iki
boyutu kullanabilirken üç boyutlu düﬂünebilme ve
tasarlayabilmeyi ö¤retmenin uzun ve yorucu bir
e¤itim sürecini gerektirece¤i aç›k. Hele bu tür e¤itimi olmayan müﬂteri, malsahibi ya da iﬂçi ve ustalara bilgi aktarma, anlatma aç›s›ndan yaﬂanan sorunlar› tahmin etmek kolay. Bu noktada projenin
artistik sunuluﬂ ve pazarlanma biçimlerinin, binan›n performans ve kalitesinden çok daha bask›n
rol oynad›¤›n› görüyoruz. Tasar›m›n ancak görsel
ve öznel kriterlere dayal› de¤erlendirilebildi¤i ortamlar›n oluﬂmas›, y›llar içinde tasar›m ve inﬂaat
aﬂamalar›n› birbirinden kopartt›, mimar› bir moda
ya da stil tasar›mc›s› noktas›na yerleﬂtirdi.
Rönesans’tan bu yana tasar›m, tasar›m›n standart yöntemi haline gelen eskiz ve çizim olarak yürütüldü. Geliﬂen endüstri, eskiz ve çizim ortam›
için, örne¤in ozalitle mimari çizimlerin ço¤alt›labilmesi gibi yeni olanaklar geliﬂtirdi. Ozalitin kendisi
zaman içinde tasar›mc›, uygulamac› ve iﬂvereni

Guggenheim Bilbao

ba¤layan yasal kontratlar haline gelmeye baﬂlad›.
Ancak, buna benzer hiçbir yenilik, bilgisayar kadar
köklü de¤iﬂim gerektirmemiﬂti.
Sonuç olarak, eskiz ve çizim 20. yüzy›l sonlar›na do¤ru bilgisayara dayal› tasar›mla tan›ﬂ›ncaya
kadar geleneksel karakterlerini korumaya devam
etti. Bugünse, bilgisayara dayal› tasar›m teknolojileri eskizle rekabeti kazanmak üzere. Daha da
önemlisi, bu teknolojiler mimarl›¤› tasar›m, örgütlenme süreçleri, ürün performans›, piyasa rekabeti gibi çok çeﬂitli alanlarda radikal de¤iﬂime zorlamakta.
Bilgisayar Destekli Mimari Tasar›m
Bilgisayara dayal› teknolojiler, her alanda oldu¤u gibi mimarlar›n da bilgi edinme, anlama, alg›lama, tasarlama, de¤erlendirme ve kontrol etme
yeteneklerinin s›n›rlar›n› geniﬂletmekte. Bilgisayar
ortam›, yaln›zca binalar›n tasar›m yöntem ve süreçlerini de¤il, inﬂaat, iﬂletim, kullan›m, bak›monar›m gibi di¤er alanlar›n› da etkileyerek tümüyle farkl› bir yönde yeniden yap›land›rmakta.
Binan›n bilgisayarda tan›mlanmas› da bu ortam›n gereklerine uymay› ve ayn› dili kullanmay› beraberinde taﬂ›makta. Her nesnenin geometrik
prensiplere uygun olarak ﬂekli, boyutlar›, ölçü bi-

‹spanya, Bilbao’da Frank Gehry taraf›ndan tasarlanan Guggenheim Müzesi (1997), çelik konstrüksiyon ve titanyum
kaplamalar›, bilgisayar teknolojilerinin mimarl›¤a kazand›rd›¤› devingen, ak›c› ve kompleks yüzeyleri ile al›ﬂ›lm›ﬂ binalardan
çok özgürlü¤ünü ilan etmiﬂ bir heykel gibi...
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rimleriyle hatas›z tan›mlanmas› gerekiyor. Mimari
bileﬂenler ve aralar›ndaki iliﬂkilerin tan›m› da do¤al olarak matematik tabanl› yap›l›yor. Geometri
geçmiﬂte oldu¤u kadar gelecekte de mimarl›k için
önemli olmaya hiç kuﬂkusuz devam edecek. Tasar›m süreci aç›s›ndan, bilgisayar ekran› iki boyutlu
yap›s›yla çizim masas›na benzer sorunlar taﬂ›maktaysa da, çizim süresini k›saltmas›ndan öte, binan›n üç boyutlu olarak görselleﬂtirilmesi aç›s›ndan
katk›s› tart›ﬂ›lamaz.
Bugün ülkemizdeki mimarlar›n bilgisayardan
en yayg›n yararlanma biçimi, bilgisayar destekli
mimari tasar›m (CAAD). Çizim masas›nda yap›lan
iﬂlemleri bilgisayar deste¤i, otomatize ederek h›zland›rmakta ve projelerin çizilmesi süresini %5%20 oran›nda k›saltmakta. Giderek daha çok tercih edilmesi beklenen "Uzman Sistem"lerse bina
türü ve yap›m sistemi çerçevesinde kullan›lmak
üzere veri tabanlar›n› oluﬂturma olana¤›n› yaratmakta. Sistem, bileﬂen ve nokta detaylar›n›n her
seferinde yeniden çizilmesi yerine sistematize kataloglar›n›n haz›rlanarak, kes-yap›ﬂt›r (clip-art)
yöntemiyle kullan›lmas›, tasar›m ve çizim sürecini
daha da h›zland›racak.
Binalar›n sanal gerçeklik teknolojisinden yararlanarak üç boyutlu olarak görselleﬂtirilmesi alg›lamay› kolaylaﬂt›rmakta, içinde ya da çevresinde
dolaﬂabilme ve tasar›m hatalar›n› düzeltebilme olanaklar›n› zenginleﬂtirmekte. Bina simülasyon programlar›ysa binan›n performans›n›n analiz edilmesi
ve malzeme, enerji, maliyet dahil her aç›dan optimize edilmesi aç›s›ndan büyük yarar sa¤lamakta.
Bilgisayarla tasar›m aﬂamas›nda üretilen bilgi
ve verilerin imalat, montaj, iﬂletme, yenileme, bak›m-onar›m ve hatta y›k›m aﬂamalar›na hatas›z ve
h›zla aktar›lmas›, tüm süreçlerin h›zlanmas› ve
yüksek oranda otomasyon olana¤› yaratmakta. Yak›n bir gelecekte, büyük oranda robotlardan yararlan›lan, otomasyona dayal› yap›m sistemleri devreye girebilecek. Ancak, adeta tasar›m yapan robotlara dönüﬂerek üretkenli¤i iki, üç kat›na ç›kartacak ve gerçek bir tasar›m devrimini yaratacak bilgisayarlar›n yap›lmas›n›n 10 y›l gerektirdi¤i belirtilmekte.

Mimarl›kta Software ve Frank Gehry

Tasar›m›n do¤rudan maket üzerinde yap›lmas› bir zamanlar ünlü mimar Gaudi’ye s›rad›ﬂ› formlar yakalama olana¤›n› tan›m›ﬂt›.
Ancak Cat›a gibi maket verilerini do¤rudan
imalata aktaracak bir teknoloji olmad›¤› için
Gaudi’nin binalar› onlarca y›lda inﬂa edilebilmiﬂti. Teknoloji bugün bu sorunu çözerek mimarl›k alan›nda bilgisayar teknolojilerinin yaratmaya baﬂlad›¤› radikal de¤iﬂimin ipuçlar›n›
vermekte.

Uzay Ça¤›n›n Software Teknolojisi ‹le Mimari
Jimmy Hendrix’in "Are You Experienced?”
(Hiç Denedin mi?) ﬂark›s› ﬂimdi software trilyoneri Paul G. Allen’in Seattle, Washingtonda yapt›rd›¤› yeni pop musik müzesi EXPERIENCE MUSIC
PROJECT (EMP) ile yeniden hat›rlan›yor.
EMP için 100 maket denendi¤i gibi binan›n
kendisi de software alan›nda geliﬂen son teknolojilerden yararlanarak yarat›ld›. Gehry firmas›
Fransa kökenli Dassault Systems taraf›ndan Mirage savaﬂ jetleri için geliﬂtirilen CATIA adl› bir
teknolojiden yararlanmakta. CATIA yap›lar›n d›ﬂ
kabuklar›yla birlikte, son derece hassas ﬂekillendirildikleri otomotiv ve havac›l›k sanayilerinde
yayg›n olarak kullan›lmakta. Geliﬂkin 3 boyutlu

modellemeyi üretime aktarabilen bu yaz›l›m teknolojisi, Gehry’ nin ellerinde yeteneklerinin zirvesine ulaﬂt›: Elektronik modelleme, projenin tasar›m ve inﬂaat aﬂamas›n›n entegre edilmesinde öylesine h›zl› ve baﬂar›l› ki inﬂaat aﬂamas›na yönelik
uygulama projelerinin çizimleri atland›. Bina çelik
sistem taraf›ndan taﬂ›nmakta. Dantel gibi haz›rlanm›ﬂ çelik taban üzerine püskürtme beton uygulanarak kabuk dokusu oluﬂturulmuﬂ. Kabu¤un d›ﬂ›ysa, önce buhar kesici malzemeyle en d›ﬂta da
21.000 adet metal yaprakla kaplanm›ﬂ. Bina kabu¤undaki 21.000 adet birbirinden farkl› boyut
ve e¤risel yüzeylerde metal yüzey kaplamas›, maket software’ indeki verilerin do¤rudan aktar›lmas›yla yönlendirilen laserler taraf›ndan kesilerek
haz›rlan›verdi.
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Yeﬂil Mimarl›k

‹sviçre’de Peter Vetsch taraf›ndan tasarlanan Nine Houses sitesi

"Art›k 21. yüzy›lda binalar›n örnek alaca¤› model, makineler de¤il, çiçekler gibi canl› organizmalar."
20. yüzy›l›n son çeyre¤inde ismini duyuran yeﬂiller hareketiyle geliﬂen çevreci/ekolojik yaklaﬂ›mlar, de¤iﬂik alanlarda güçlü yans›malar yaratmakta.
Yeﬂilci söylem, do¤ay› sömürmeye, kirletmeye dayal› süreç ve teknolojileri reddeden, çevre ve insan
dostu bir yaklaﬂ›m. Çünkü, bu teknolojiler, bizler
ve gezegenimizin gelece¤i aç›s›ndan önemli riskler
oluﬂturmakta. Dünya kaynaklar›n›n beﬂte ikisini tüketen ve atmosferik kirlenme yaratan binalar, çevre sorunlar› çerçevesinde öncelikli alanlardan. Mimarl›k alan›nda, 70’li y›llardan itibaren önemi kavranan enerji korunumu ve pasif/aktif güneﬂ teknolojilerine dayal› tasar›m yaklaﬂ›mlar›, çevreci perspektiflerle daha etkin bir içerik kazanmakta.
"Yeﬂil Mimarl›k" ya da "Ekolojik Mimarl›k"; binan›n, do¤uﬂundan ölümüne kadar tüm girdi ve
ç›kt›lar›yla biyosferin ekolojik sistemlerine entegre
olabilece¤i, tasarrufa, dönüﬂtürerek tekrar kullanmaya ve çevreye zararl› at›k üretmemeye özen gösteren yaklaﬂ›mlar olarak tan›mlanabilir.
Yeﬂil Binalar›n Temel Hedefleri
- Binay› kullanacak olanlar için dayan›kl›, emniyetli, sa¤l›kl›, rahat ve ekonomik ortamlar›n yarat›lmas›,
- Binalar›n ve çevrelerinin tasar›m, yap›m, iﬂletim, kullan›m, bak›m-onar›m, y›k›m ya da yeni iﬂlev
kazand›rma aﬂamalar›nda (beﬂikten mezara), ekolojik sistemlerin korunmas›na yönelik olarak enerji, su, malzeme, arsa, sermaye gibi tüm kaynaklar›n etkin (verimli) kullan›m›.
Bu yaklaﬂ›m çerçevesinde temel hedeflerden biri olan "kaynak kullan›m›nda etkinli¤in art›r›lmas›"
aç›s›ndan dört alt›n kural önerilmekte:
- "Tasarruf et"; daha az kullanarak ayn› kaliteyi ya da performans› yakalamaya çal›ﬂ, israf› önle.
- "Tekrar kullan"; uygulanabilir, güvenli ve sa¤l›kl› olmas› aç›s›ndan koﬂullar yeterliyse atma, de¤erlendir.
- "Dönüﬂtür"; yeniden kullan›ma sokulabilme
koﬂullar›n› oluﬂtur, ya da dönüﬂtürülebilir olan› terB‹L‹M ve TEKN‹K
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cih et.
- "Yenilenebilir, çevre dostu ve sa¤l›kl› olana
öncelik tan›"; çevreyi kirleten ve tükenme riski
olanlar› azalt.
Neden Önemli?
"Bugün karﬂ›karﬂ›ya oldu¤umuz önemli sorunlar, geçmiﬂte onlar› yaratan ayn› bilinç düzeyiyle çözülemez." (Albert Einstein)
Enerji tercih ve tüketim profilindeki yanl›ﬂ ﬂekillenme, üretime yöneltilebilecek potansiyelin israf›
yan›s›ra, enerji ithalat›na dayal› ülke ekonomilerinin olumsuz yönde etkilenmesine, s›n›rl› kaynaklar›n yokolmas›na neden olmakta.
Ayr›ca, fosil tabanl› petrol, kömür gibi enerji
kaynaklar›ndan, binalarda ya da sanayide yararlan›lmas›, ya da bu kaynaklar›n, örne¤in elektrik
enerjisi üretiminde kullan›lmas›, yaﬂanmakta olan
pek çok sorunun nedeni. Yayd›klar› karbondioksit
gibi sera gazlar› sera etkisine, atmosferin, suyun,
topra¤›n kirlenmesine ve ekolojik dengelerin bozulmas›na yol açmakta.
Sanayi devrimi sonras›nda, konforu yapay olarak sa¤layacak çeﬂitli mekanik sistemler geliﬂtirildi.
‹klimden ba¤›ms›z tasar›m yapabilme rahatl›¤› olarak gere¤inden fazla benimsenen bu ortam, meka-

‹sviçre’de Nine Houses sitesi

nik olarak ›s›t›lan, serinletilen ve havaland›r›lan binalar›n yayg›nl›k kazanmas›na neden oldu.
20. yüzy›l, tan›nm›ﬂ mimar Le Corbusier’nin
"bina, içinde yaﬂanan makinedir" tan›m›na uygun,
teknoloji ve mühendislik çözümlerinin hakim oldu¤u bir yüzy›l. Mimarl›k tarihi bu yüzy›l›, makinelerin ve makineleri taklit eden binalar›n tarihi olarak
anacak. Bunun nedeni, sanayi devrimi sonras›nda
makinelerin, adeta, insano¤lunun do¤aya hakimiyetinin sembolü haline gelmiﬂ olmas›. Böylece, binalar da, t›pk› örnek ald›klar› makineler gibi montaj hatt›na dayal› üretimin tipik özellikleriyle bezendiler. Kültür ve iklime s›rtlar›n› dönerek her gün biraz daha birbirlerine benzer hale geldiler. Örne¤in,
tüm bölgesel, kültürel, iklimsel farkl›l›klara karﬂ›n,
Singapur’daki ve New Yok’daki ofis binalar› birbirinin ayn›. ‹çinde bulunduklar› özgün koﬂullara göre
ﬂekillenmedikleri gibi, hepsi de ayn› düzeyde yapay
konfor sistemlerine ba¤›ml›. Onlar da t›pk› makineler gibi, yeryüzünde yaﬂam›n "sürdürülebilir"li¤ini
tehdit edecek düzeyde enerji ve kaynak tüketip,
çevreyi kirletmekteler. Oysa, bir binan›n kullan›labilirli¤inin devam› için, t›pk› bir uçak gibi, makinelere ve sürekli enerji girdisine ba¤›ml› k›l›nmas›
do¤ru mu?
1990’l› y›llara kadar kaynaklardan, israf etmeden yararlanabilecek (kaynak-etkin), sa¤l›kl›, daha
az kirleten binalar›n gerçekleﬂtirilmesinde en büyük engelin teknoloji oldu¤una inan›l›yordu. Oysa
geliﬂmiﬂ ülkeler ve kapitalist anlay›ﬂ›n ﬂekillendirdi¤i, çevre dostu olmayan teknolojiler kadar ve belki
daha da önemlisi, çevre sorunlar›na önem verilmemesi idi. Ancak 90’lardan sonra, ekoloji ve enerji
tabanl› duyarl›l›k ve bilinçlenme, h›zl› bir geliﬂme
çizgisine oturdu. Topluma, mimarl›k e¤itimine ve
uygulamalara hakim olmas› gereken çevre bilincinin geliﬂtirilmesi, yavaﬂ iﬂleyen bir sürec ve yo¤un
kamu deste¤i gerektiriyor.
Sanayileﬂme sürecinden önceki dönemlerde, mimarlar çevre ve iklim koﬂullar›na en uyumlu çözümler bulmuﬂ olan canl› organizmalar› model alm›ﬂ ve
binalar yüzy›llarca do¤aya dost kalacak ﬂekilde evrimleﬂmiﬂti. Kutuplardaki, çöllerdeki hatta okyanuslar›n 8000 metre derinliklerindeki canl› organizmalar, nas›l korunma ve uyum yetenekleriyle de¤iﬂik

özellikler kazan›yor, zarar vermeden do¤ayla bütünleﬂiyorsa, binalar›n da ayn›s›n› baﬂarabilece¤ini biliyoruz. Yeter ki isteyelim. Bir hedefe hangi yoldan
var›ld›¤›, en az o hedefe varmak kadar önemlidir.
Bizim hatam›z da hedefe varmak için seçti¤imiz yollarda. Yoksa, bireysel ve toplumsal ölçekte, bugün
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz yüksek enerji faturalar›,
küresel kirlenmeye dayal› sorunlar› hiç yaﬂamayacakt›k. Bat› kültürünü, "bilim ve teknolojiyi do¤aya
hükmetmek için kullanma" biçimindeki miyop ama
ihtirasl› çizgiye oturtan Francis Bacon’›n yaklaﬂ›k üç
yüzy›l önceki bak›ﬂ aç›s›n› art›k terketme zaman›.
Bacon’›n bir zamanlar Kopernik teorilerini reddetmiﬂ oldu¤unu da unutmamak gerek.
Yeﬂil Hedeflere Do¤ru De¤iﬂim
Asl›nda do¤ru olan, hem kulland›¤› enerji, kaynak ve süreçlerle hem de at›klar›yla do¤aya zarar
vermeden iklim ve çevresiyle bütünleﬂecek, sa¤l›kl› ve konforlu binalar, yani "yeﬂil binalar". Yaﬂad›klar› bölgeye, mevsime, günün saatine, çevredeki s›cakl›k, ›ﬂ›k, güneﬂ enerjisine göre gerekli tepkileri
veren, do¤an›n uyum harikas›, de¤iﬂik biçim, renk,
boyut ve özellikleriyle çiçekleri düﬂünün. Onlar da
binalar gibi topra¤a tutunmak ve köklenmek zorunda. Ama bugünün binalar›yla benzerlikleri yaln›zca
bu. Onlar, gereksindikleri enerjiyi güneﬂten sa¤l›yorlar. Yaln›zca köklendikleri yerdeki topra¤›n ve
havan›n olanaklar›yla (ve israf etmeden) beslenip,
gereksindiklerinden fazlas›n› istemiyor ya da çevrelerine zarar vermiyorlar. Üzerlerinde ve çevrelerinde yaﬂayan böceklere, mikroorganizmalara, harika
bir ekosistem olarak destek veriyorlar. Ayr›ca bize
ilham veren estetik ve güzelliklere de sahipler.
Art›k 21. yüzy›lda binalar›n örnek alaca¤› model, makineler de¤il çiçekler gibi canl› organizmalar. Bu yüzy›l, sanayi devrimi söylemlerinden koparak, "ekoloji ve enerji duyarl›l›¤›na sahip, bilgi toplumu olman›n gereklerini ve f›rsatlar›n› yakalam›ﬂ

bir mimarl›¤›n", küresel anlamda kök sald›¤› bir
yüzy›l olacak.
Bu perspektiften hareketle,
- 21. yüzy›l›n bina çözümlerindeki öncelikli
amac›, "binalar›n ekolojik çevreye olumsuz etkilerini en aza indirgeyebilmek" olarak tan›mlayan "ekolojik yaklaﬂ›mlar" benimsenmekte,
- Teknolojiyi do¤aya hükmetmek, gücü ve zenginli¤i vurgulamak arac› haline getiren anlay›ﬂ›n yerini, teknolojiyi insanl›¤›n do¤ayla iliﬂkilerini uyumlu hale getirecek "ekolojik etik anlay›ﬂ›" almakta.
Çevreyi kirletmeyen, kendini yenileyebilen güneﬂ,
rüzgar, biyo-kütle, jeotermal gibi enerji kaynaklar›ndan yararlanabilme olanaklar› veren "ekoteknolojiler" üzerinde yo¤un çal›ﬂ›lmakta. Bu alanda geliﬂtirilen pek çok süreç, teknoloji ve ürün binalara
yans›maya baﬂlad›.
- Bir taraftan temiz enerjilerden yararlanmaya
öncelik tan›rken, di¤er taraftan fosil tabanl› enerji
kullan›lan alanlarda, enerji verimini art›rarak enerji tasarrufu sa¤lamay› hedefleyen "ekolojik/enerji
etkin tasar›m" yaklaﬂ›mlar› önem kazand›.
Enerji Etkin Yaklaﬂ›m,
Binan›n tasar›m›, üretimi, kullan›m›, iﬂletimi,
bak›m-onar›m› ve y›k›m› aﬂamalar›n› da içerecek
ﬂekilde, yani do¤umundan ölümüne kadar "enerji
girdilerinin bireysel ve toplumsal yarara yönelik
olarak miktar ve maliyetinin minimize edilmesi"
olarak tan›mlanmakta.
Bu anlay›ﬂ, bina inﬂaat›nda kullan›lmak üzere
gereken bütün malzemenin üretimi ve taﬂ›nmas›ndan baﬂlayarak, bina kabu¤u, yap›s›, elektrikli ve
mekanik sistemler gibi tüm bina sistemlerinin tasar›m/iﬂletimi, bina ömrünü tamamlad›¤›nda girdilerin dönüﬂtürülerek yeniden kullan›labilirli¤inin sa¤lanmas›na kadar uzanan geniﬂ bir alan› içermekte.
Binalar, de¤iﬂik aﬂamalarda ve de¤iﬂik amaçlarla enerji tüketmekte. En az 50 y›l yaﬂam süresine

Yeﬂil Binalar Neler Gerektiriyor?
1. "Enerji etkin" yaklaﬂ›mlarla enerji tasarrufu,
"kaynak etkin" yaklaﬂ›mlarla kaynak tasarrufu sa¤lanmas›,
2. Bina ve çevresindeki do¤al ekosistem ve biyolojik çeﬂitlili¤in korunmas›,
3. Zorunlu olmad›kça yeni geliﬂme alanlar› yarat›lmamas›, yenileme ve geliﬂtirmeyle mevcut bina ve
altyap›lardan yararlanmaya öncelik verilmesi,
4. Yerleﬂmelerin yaya ulaﬂ›m› ölçe¤inde ve temel gereksinimlerin içerildi¤i komﬂuluk üniteleri
halinde tasarlanmas›, toplu taﬂ›m olanaklar›n›n yayg›nlaﬂt›r›l›p güçlendirilmesiyle, bireysel ulaﬂ›m gereksiniminin azalt›lmas›,
5. Dayan›kl›, uzun ömürlü, tamirat› ve yenilenmesi kolay, zaman içindeki de¤iﬂimlere göre yeniden de¤erlendirme ya da yeni iﬂlevler yüklenebilme, uyum yetene¤i yüksek binalar tasarlanmas›,
6. Tasar›mda daha küçük alanda daha kullan›ﬂl› mekanlar yarat›lmas›, yani mekan verimi art›r›larak inﬂaat ve iﬂletme aﬂamalar›ndaki maliyetin düﬂürülmesi, bina formunda daha sade geometri tercih edilerek kaynak-malzeme optimizasyonu sa¤lanmas›,
7. Çevreye ve insanlara zarar vermeyen, s›n›rl›
kaynaklara dayanmayan malzemelerin tercih edilmesi, israfa izin verilmemesi,
8. Uzun ömürlü, onar›m› ve yenilenmesi kolay,
üretim aﬂamas›nda görece daha az enerji gerekti-

ren, yeniden kullan›ma girebilen dönüﬂümlü malzeme, bileﬂen kullan›lmas›, nakil için gereken enerjiden tasarruf amac›yla yerel olarak mevcut malzemelere öncelik verilmesi,
9. Bina ve çevre tasar›m›nda suyu israf etmeyecek, su tüketimini azaltacak uygulamalardan yararlan›lmas›; örne¤in, çevre düzenlemelerinde daha az
bak›m, daha az su gerektiren bitki dokusu tercihi,
su ekonomisi yapan s›hhi tesisat malzemesi kullan›lmas›, ya¤mur sular›n›n, duﬂ, çamaﬂ›r makinesi ve
lavabolarda kullan›lm›ﬂ at›k sular›n (gri su) depolanmas›, ar›t›larak bahçe sulamas›nda ya da tuvalet
temizli¤inde kullan›lmas›,
10. Bina ve insanlar›n sa¤l›¤› ön plana al›narak
do¤al havaland›rma, do¤al ayd›nlatmay› zenginleﬂtiren, yo¤uﬂma-küf oluﬂmas›na izin vermeyen tasar›m
yap›lmas›, bina iç ortam›nda HCFC, uçucu organik
parçac›klar (VOC), radon emisyonu, böcek ilaçlar›
gibi, çevre ve insan sa¤l›¤›n› tehdit eden kirletici ve
toksik maddelere izin verilmemesi, denetlenmesi,
11. Mekanik ›s›tma, so¤utma sistemlerinde verimi yüksek, zararl› emisyonu düﬂük ekipman tercihi ve havaland›rma dahil, mümkün olan alanlarda
›s› geri kazan›m› tekniklerinden yararlan›lmas›, yapay ayd›nlatmada verimi yüksek sistem ve örne¤in
T7 floresanlar gibi ürünler, düﬂük sarfiyatl› buz dolab›, çamaﬂ›r makinesi, TV gibi elektrikli ev aletleri
tercih edilmesi,

Ken Yeang taraf›ndan tasarlanan Menara Mesiniaga binas›

sahip bir binan›n kullan›m öncesi evresinde, malzemelerin üretimi, taﬂ›nmas› ve inﬂaat için kullan›lan
enerjinin "en az beﬂ kat›" kadar bir enerji miktar›
kullan›m ve iﬂletim evresinde gerekmekte. Bu aﬂamada, iklime, bina türüne ve tasar›ma ba¤l› olarak
tüketilen enerji miktar›n›n %35-60 aras›ndaki büyük bir bölümü ›s›tma, iklimlendirme, havaland›rma, yapay ayd›nlatma için kullan›lmakta. Binalar›n
ço¤u zaman 50 y›ldan çok daha uzun yaﬂad›¤›n›
düﬂünürsek, özellikle kullan›m ve iﬂletim evresinde,
enerji etkin yaklaﬂ›mlar›n önemli enerji ekonomisi
potansiyeli taﬂ›d›¤›n› görebiliriz. Bu da demektir ki,
yaln›zca kullan›m ve iﬂletim aﬂamas›na odaklanmak
bile çok önemli.
Enerji Etkin Yaklaﬂ›m Neler Gerektirmekte?
- Bina kabu¤unun enerji korunumunun yükseltilmesi, "iklime dayal› tasar›m"la, güneﬂten, do¤al
havaland›rma-ayd›nlatmadan, binay› gereksiz ›s› kazanc› ve kayb›na karﬂ› koruyacak pasif denetim olanaklar›ndan iyi yararlan›lmas›,
- Is›l konfor ve elektrik gereksiniminin karﬂ›lanmas›nda temiz, yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan
yararlanmaya öncelik verilmesi. Örne¤in güneﬂ
enerjisiyle binan›n ve kullan›lan suyun ›s›t›lmas›,
güneﬂ pillerinden elektrik elde edilmesi gibi. Mekanik ›s›tma, so¤utma, havaland›rma, iklimlendirme
(HVAC) ve yapay ayd›nlatma sistemlerinden yaln›zca destek sistemler olarak yararlan›lmas›,
- HVAC, yapay ayd›nlatma, elektrikli sistemler,
asansör, yürüyen merdivenler, s›hhi tesisat gibi
"enerji tüketen tüm bina sistemlerinde enerji etkin
tasar›m, iﬂletim, denetim ve bak›m" yan›s›ra, düﬂük
sarfiyatl› ürün kullan›m›na önem verilmesi,
- Bina türü ve ölçe¤inin elverdi¤i koﬂullarda, binan›n performans›n›n ve enerji etkinli¤inin yükseltilmesi için "bina otomasyon sistemleri"nden yararlan›lmas›.
Bu tür bilinçli yaklaﬂ›mlar›n yarar›ysa;
- ‹çeride kullan›c›s›na, minimum enerji ve maliyet karﬂ›l›¤›nda maksimum üretkenlik, konfor ve
sa¤l›¤› sunmak,
- D›ﬂar›da ekolojik sistemle dost ve do¤al çevreye sayg›l› çözümlerle, sürdürülebilir bir gelece¤e
katk›da bulunmak olacak.
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Chesapeake Körfezi K
"Philip Merrill Environmental Center", Chesapeake Körfezini Koruma Vakf›’n›n Annaopolis,
(ABD) yak›nlar›ndaki yeni binas›. Vak›f, 35 y›ld›r
Kuzey Amerika’n›n en geniﬂ nehir a¤z› olan
"Chesapeake Körfezi"nde bozulan ekosistemlerin
yeniden yap›lanmas› ve onar›m› için çal›ﬂmakta.
Vak›f binas›n›n yap›m›ndaki temel felsefe,
"beﬂikten mezara ve mezardan beﬂi¤e yeﬂil". Bina, yap›laca¤› alana zarar vermeyecek ve yap›lacak di¤er yap›lara örnek olacak ﬂekilde, "yeﬂil"
kriterlerle tasarlanm›ﬂ. ‹nﬂaatta kullan›lan tüm
malzemeler dönüﬂtürülmüﬂ malzemelerden ya da
çevreye zarar vermeyecek ﬂekilde üretim sürecinden geçen malzemelerden seçilmiﬂ. Yap›daki malzemelerse dönüﬂebilir özellikleriyle gerekti¤inde
tekrar tekrar kullan›labilecek. Bu projeyle, yenilenemeyen kaynaklar›n minimum düzeyde tüketildi¤i ve kirlili¤e yol açmayan bir bina baﬂar›lm›ﬂ.
Binan›n kullan›m amac›; ö¤renciler ve gönüllüler için çevresel e¤itim ve ö¤retim merkezi olmas›; aç›l›ﬂ›ysa 2000 y›l›n›n sonlar›na do¤ru gerçekleﬂti.
Bina ‹çi Hava Kalitesi
Binan›n konstrüksiyonunda iç hava kirlili¤ine
neden olan uçucu gaz içeren organik bileﬂim
(VOC) içermeyen; mantar, do¤al linelyum, bambu
döﬂeme, boya ve yap›ﬂt›r›c›lar gibi malzemeler
kullan›larak, bina içinde kimyasal buharlaﬂma minimuma indirgenmiﬂ. Ayr›ca mekanik havaland›rma sistemi ve do¤al havaland›rmayla bina içine
sürekli taze hava al›nmakta, binan›n serinletilmesi sa¤lanmakta. Pencereler do¤al havaland›rmay›
desteklemek için aç›labilir yap›da. Temizlik malzemelerinin depo alanlar› ve temizlik odalar›n›n
bütünü, do¤rudan d›ﬂ havayla havaland›r›larak
bu mekanlardaki havan›n bina içindeki havaya
kar›ﬂmas› engelleniyor. Konferans salonunda
otomatik CO2 denetimi yap›l›yor ve salon kullan›lmad›¤› zamanlardaysa mekanik havaland›rma
kesilerek enerji tasarrufu sa¤l›yor.
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Su Koruma Plan›
Su koruma planlar›; hem su kullan›m›n›n
azalt›lmas› hem de suyun yeniden de¤erlendirilmesini içeriyor. Philip Merrill Çevre Merkezi binas›nda bizim kulland›¤›m›z gibi bas›nçl› suyla temizlenen tuvaletler bulunmuyor. Bunun yerine
susuz kullan›lan ve insan at›klar›n› üç y›l içinde
verimli bahçe topra¤›na dönüﬂtüren "kompost tuvaletler" tercih edilmiﬂ. Bu sekilde dönüﬂtürülen
at›klar bahçede kullan›lmakta ve tuvaletler için
gereken su kullan›m› da büyük miktarda azalt›l›yor. Kompost tuvaletler sayesinde, benzer büyüklükteki geleneksel ofis yap›lar›nda kullan›lan su
miktar›n›n yaln›zca %10’u kadar su kullan›l›yor.
Binan›n en belirgin yeﬂil özelliklerinden birisi
de, ya¤mur sular›n›n üç masif sarn›çta toplanarak, binan›n içme suyu d›ﬂ›ndaki tüm su ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›. Ya¤mur suyu tutma sistemiyle (çat› oluklar›, depolama tanklar› ve filtreler) ya¤mur sular›n›n depolanmas› ve gerekti¤in-

de yeniden kullan›lmas› sa¤lanm›ﬂ. Bu sular bina
içindeki lavabolarda, temizlik birimlerinde, mekanik sistemlerde ve çamaﬂ›r makinelerinde kullan›lmakta. Suyun yeniden kullan›m›yla ﬂehir suyu ve kuyu sular›n›n kullan›m› %90 oran›nda
azalt›lm›ﬂ. Böylece, binadan Körfeze ve yak›n›ndaki Black Walnut ›rma¤›na at›lan kirli su da
azalt›lmakta.
Enerji Etkinli¤i
Enerji etkinli¤ini geliﬂtirmek için; aktif ve pasif güneﬂ enerjisi ve jeotermal enerjiden yararlan›l›yor. Binan›n enerjisinin 2/3’ü yenilenebilir
kaynaklardan elde ediliyor. Bu, ayn› zamanda
elektik enerjisinin elde edilmesinden ve kullan›m›ndan dolay› oluﬂan kirlenmeyi de azalt›yor.
Binan›n güneyindeki cam yüzey, k›ﬂ mevsiminde iç mekanlar›n güneﬂ enerjisiyle pasif olarak ›s›nmas›n› sa¤larken, d›ﬂar›daki ahﬂap kafes
yap›, binan›n yaz mevsiminde gölgelenmesini
sa¤l›yor. Ahﬂap panjurlar yaz›n güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›
kesecek, k›ﬂ mevsimindeyse güneﬂ ›ﬂ›nlar›n› engellemeyecek ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂ.
Form, yönlenme, aç›k ofis sisteminde mekan
organizasyonu ve bilinçli pencere tasar›m›yla,
gün ›ﬂ›¤›n›n bina içinde homojen da¤›l›m›n› sa¤lanarak elektrik kullan›m› en aza indirilmiﬂ. Gün
›ﬂ›¤› yeterli oldu¤u sürece ›ﬂ›k alg›lay›c›lar› ve
elektronik azalt›c›larla yapay ayd›nlatma kullan›m› k›s›tlanmakta ya da tamamen kapat›lmakta ve
önemli miktarda elektrik tasarruf edilmekte.
Enerjiden tasarruf edilen para Körfez Koruma
Programlar›na aktar›lmakta.
Yal›t›m
Geleneksel ahﬂap iskelet sistemlerine alternatif olarak, daha az ahﬂap ve daha yüksek ›s› geçirgenlik direncine sahip olan ve ozon tabakas›na zararl› CFC ya da HCFC maddeler içermeyen
köpükten yap›lan "taﬂ›y›c› yal›t›m panelleri" kullan›lm›ﬂ. Bu malzeme hem duvarlarda hem çat›da kullan›larak binan›n kabuk performans› artt›r›lm›ﬂ ve binan›n enerji yükü hafifletilmiﬂ.

Koruma Vakf› Binas›

Yenilenebilir Do¤al Malzemelerin Kullan›m›
Binada kullan›lan do¤al malzemeler ayn› zamanda h›zla yenilenebilir özellikte. Yap›da kullan›lan döﬂeme malzemesiyse yürüme rahatl›¤›n›
sa¤larken, ses yal›t›m›n› sa¤layan mantardan yap›lm›ﬂ. Mantar döﬂeme ve duvar panelleri, meﬂe
a¤ac›n›n kabuklar›ndan elde edilmiﬂ. Mantar a¤ac›n›n kesilmeden soyulmas›yla elde edilen kabuklardan üretilmekte ve a¤aç en fazla yedi y›l içinde kabuklar›n› yenilemekte. Merdivenlerde ve lobide kullan›lan bambu, her üç- beﬂ y›l içinde yeniden yetiﬂmekte. Taﬂ›y›c› sistemde kullan›lan, ahﬂap dikme, kiriﬂ ve kalaslar Körfezdeki k›y› boyunca toplanan ve genelde kullan›lm›ﬂ a¤aç kütüklerinden elde edilmiﬂ. Bu tarz
malzemelerin kullan›m› petrolden ve yenilenemeyen di¤er kaynaklardan üretilen malzemelerin gereklili¤ini azaltmakta.
Yap›da kullan›lan ahﬂaplar sürdürülebilirlik standartlar›na göre idare edilen çeﬂitli orman alanlar›ndan seçilmiﬂ. Taﬂ›y›c›larda, lamine ahﬂap duvarlarda geleneksel ahﬂap çerçeve yerine, daha az ahﬂap kullan›lan ve yal›t›m
de¤eri daha yüksek olan taﬂ›y›c› yal›t›ml› paneller tercih edilmiﬂ.
Yap›da kullan›lan tüm malzemeler, kullan›lm›ﬂ, yeniden kullan›labilen ya da her iki
özelli¤i birden bar›nd›ran malzemelerden seçilmiﬂ. Binan›n metal kaplamalar› ve metal
çat›da kullan›lan paneller, bölgeden toplanan
çelik at›klar›n›n, konserve kutular› ve eski silahlar›n birleﬂtirilip yeniden iﬂlenmesiyle elde
edilmiﬂ. Ahﬂap kalaslarsa %100 oran›nda
kullan›lm›ﬂ ahﬂap liflerden elde edilmiﬂ. Binan›n beton kal›plar›n›n ve gölgeleme elemanlar›n›n yap›lmas›nda, binan›n çok yak›nlar›nda
iﬂletmeye kapanan turﬂu fabrikas›n›n varillerinden ve ahﬂap art›klar›ndan yararlan›lm›ﬂ.
Merril Merkez binas› daha az malzeme
kullanmay› hedefleyen en basit kaynak koruma plan›n› yapm›ﬂ. Binan›n yap›s›, tamamen
görünür özellikte; gereksiz ve iﬂlevsiz malze-

me, süsleme kullan›lmam›ﬂ. Kaplama ve ince yap› aç›s›ndan da sadeleﬂtirilen tasar›m, kaynak
ekonomisi yaratmakta.
Mekanik Sistemler
Nem ve s›cakl›k en uç noktalara kadar pasif
yöntemlerle denetlenmekte ve ancak yetmedi¤i
noktada yapay iklimlendirme kullan›l›yor. Termal
alg›lay›c›lar, d›ﬂ ortam havas›n›n havaland›rma ve
serinletme için uygun oldu¤unu tespit ettikleri
anda, bina otomasyonu hem mekanik konfor sis-

temini kapatarak motorla çal›ﬂan üst pencerelerin aç›lmas›n› sa¤l›yor, hem de kullan›c›lara pencerelerini açma sinyalini veriyor.
Fotovoltaik güneﬂ panelleri, güneﬂ enerjisini
do¤rudan elektrik enerjisine dönüﬂtürerek ﬂehir
ﬂebekesi elektrik kullan›m›n› azalt›yorlar. Binan›n s›cak su gereksinimi, güneﬂ kollektörleriyle
sa¤lan›yor.
Is›tma ve klima sistemlerinde "yer alt› kaynakl› ›s› pompas›" kullan›l›yor. Yak›n aral›klarla
ba¤lanan jeotermal ›s› pompalar›, topra¤›n don
bölgesi alt›ndaki sabit s›cakl›ktan yararlanarak
çal›ﬂ›yor. Her biri 91 metre derinli¤inde olan 48
kuyu, yeralt›ndaki sabit s›cakl›ktan yararlanarak;
yaz›n binan›n so¤utulmas›nda, k›ﬂ›nsa ›s›tma sistemleri için s›cak su elde etmede enerji tasarruf
ediyor. Havaland›rma esnas›nda binadan at›lan
kullan›lm›ﬂ havan›n ›s›s›, d›ﬂar›dan emilen temiz
havaya aktar›larak ›s› geri kazan›m› sa¤lan›yor.
Is› pompas›n›n havaland›rma sisteminde bulunan
nem kurutma sistemi ve ›s› geri kazan›m tekeri
havan›n nemini düﬂürürken bile enerjiden tasarruf sa¤l›yor. Kimyasal iﬂlemle kurutma sistemleri, yap› içindeki nem oran›n› azaltarak, bu iﬂte
kullan›lan mekanik ekipman için gereken enerjiyi azalt›yor. Bu sistem bina enerji tüketiminde %
33 tasarruf sa¤l›yor.
Arazi Kullan›m›nda Çevreci Yaklaﬂ›m
Binaya gelen kullan›c›lar›n motorlu araçlar›n›n, arsan›n do¤al dokusuna verdikleri zarar› en
aza indirebilmek amac›yla otoparklar›n büyük ço¤unlu¤u binan›n alt›na al›nm›ﬂ, d›ﬂ ortamdaki
park alanlar› mümkün olabildi¤ince geçirgen
taﬂlarla döﬂenerek betonlaﬂt›rmadan kaç›n›lm›ﬂ.
Projelendirme aﬂamas›nda, yaln›zca binan›n de¤il, çevresinin de bir bütün halinde analiz edildi¤i ve tasarland›¤› görülüyor. Taﬂ›tlardan kaynaklanan çevre kirlili¤ini azaltabilmek
için alternatif trafik plan› geliﬂtirilmiﬂ. Buna
göre; merkeze gelenlerin yürüyerek, bisiklete
binerek ya da bir çeﬂit Eskimo kay›¤›yla ulaﬂ›m› sa¤lanmakta. Elektrikle ﬂarj edilen özel taﬂ›t araçlar›n›n kullan›lmas› teﬂvik ediliyor. Trafik yo¤unlu¤u ve çevre kirlili¤inin azalt›lmas›
amac›yla çal›ﬂanlara bina içinde kahvalt› ve ö¤le yeme¤i veriliyor. Ayr›ca binada bulunan video-konferans teknolojisi, çal›ﬂanlar›n toplant›lara gitmek için harcad›klar› zaman› ve enerjiyi
azalt›yor.
Sonuçlar
Ayn› büyüklükteki di¤er ofis yap›lar›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; Merril Merkezi %50 daha az
enerji harcamakta, dolay›s›yla ortama verdi¤i
hava kirlili¤i de az. Binada su tüketimi 1/10
düzeyinde ve kullan›lan suyun %85’i yeniden
de¤erlendirilmekte. Çevre ekosistemlerin korunmas› kadar yeniden yap›land›r›lmas› da baﬂar›lm›ﬂ.

Gönül Utkutu¤–Ayﬂe Çeviker
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Güneﬂ
Evleri
Enerji performans› aç›s›ndan bakarsak, binalar› iki ana grup içinde yorumlamak olanakl›:
1. Konutlar gibi içsel ›s› kazançlar› düﬂük dolay›s›yla enerji performans› mevsimlik iklim de¤iﬂikliklerine duyarl› olan binalar: Az kullan›c› içeren, yapay ayd›nlatma gereksinimi minimum olan
bu tip binalarda, iklimi ve güneﬂ enerjisini de¤erlendirebilecek mimari tasar›m yan›s›ra, enerji korunumu yüksek bir form ve kabuk konstrüksiyonu önem taﬂ›makta.
2. Okullar, ofis binalar›, ticari merkezler gibi
içsel ›s› kazançlar› yüksek, dolay›s›yla enerji performans› mevsimlik iklim koﬂullar›ndan daha ba¤›ms›z olan binalar: Kullan›c› say›s›, ekipman ve
yapay ayd›nlatma kullan›m düzeyi yüksek olan bu
tip binalardaysa, binan›n ›s›tma, so¤utma ve yapay ayd›nlatma gereksiniminin azalt›lmas›, mekanik konfor sistemlerinin yükünü azaltacak ilk
önemli ad›m. Ancak, mimari ve mühendislik alan›ndaki tüm sistemlerin etkileﬂimini de¤erlendirerek, enerji performans›n› bina bütününde optimize edebilmek, daha da büyük önem taﬂ›makta.
Aksi taktirde, çok say›da mekanik ve elektrikli
sistem çal›ﬂt›ran bu tür binalar›n çok fazla enerji
tüketmesi önlenemez.
Görüldü¤ü gibi bu iki farkl› bina grubu farkl›
stratejiler çerçevesinde ele al›nmakta. Bu nedenle birbirinden farkl› gereksinim ve çözümlemeler
çerçevesinde ﬂekillenen konut kadar, daha karmaﬂ›k fonksiyonlar ve sistemler içeren yüksek
katl› ofis, araﬂt›rma merkezi gibi binalarda da günümüzün ufuk hatt›n› örneklemekte yarar var.
Konut binalar›, enerji etkin yaklaﬂ›mlar›n desteklendi¤i ve hatta çok geliﬂmiﬂ enerji standart
ve yönetmelikleriyle yönlendirildi¤i bir ülkeden
seçildi. Bu konut örnekleri enerji etkin yaklaﬂ›mlar›n baﬂar›s›n›n delilleri ve içinde oturanlar› düﬂük enerji faturalar›yla mutlu etmekte. Neden bizim ülkemizde de olmas›n? Ne bizlerin ne de ülkemizin, binalar› ›s›tmak için enerji israf etmeye
gücü var...

Sarratt Evi
Enerji Etkinli¤i + Konfor + Estetik= 1997 Y›l›n›n Enerji Ödülü (Energy Value Housing Award)
http://www.eren.doe.gov/buildings/case_study/arkansas.html

Genel özellikler:
Tasar›m: Stitt Energy Systems, Inc.
Yer: Rogers, Arkansas, ABD
Ölçek: ‹ki katl›, 4 oda + salon, 279 m2
Is›tma derece-gün: 4060

B‹L‹M ve TEKN‹K 10 Kas›m 2002

James Evi
Enerji Tasarrufu, Konfor Ve Estetik Arakesitinde Kerpiç Mucizesi
http://www.eren.doe.gov/buildings/case_study/newmex.html

Genel özellikler:
Tasar›m: Mark Chalom, Solar Design and
Analysis, ABD
Yer: Santa Fe, New Mexico, ABD
Ölçek: Tek katl›, 2 oda + salon, 191 m2
Is›tma derece-gün: 5958
So¤utma derece-gün: 386
Yap›m y›l›: 1985
Güneﬂ enerjisinden yararlanma özellikleri:
- Güney cephesinde tepe pencereleri dahil toplam 33m2 cam alan›
- Güneﬂe bakan yüzeyi 6.3 m2 olan kerpiç Trombe duvar› ile oluﬂturulan merkezi ›s› depolama
kütlesi
- Güney camlar› üzerinde geniﬂ gölgeleme saçaklar›
- Kerpiç duvarlar, beton döﬂeme ve seramik yer
kaplamas› ile yarat›lan yay›l› ›s›l kütle
- Do¤al ayd›nlatma ve havaland›rma için gereken minimum boyutlarda do¤u, bat› ve kuzey
So¤utma derece-gün: 1450
Yap›m y›l›: 1996
Güneﬂ enerjisinden yararlanmaya yönelik
özellikler:
- Döﬂeme alan›n›n %10 u oran›nda (28m2) güney cephesinde do¤rudan güneﬂ kazanc› sa¤layan
camlar
- Yüksek ›s› depolama kapasitesi olan beton
döﬂeme ve seramik kaplama
- Üst katta ileriye do¤ru f›rlayan teraslar ve
güney pencereleri üzerinde 90 cm saçaklar ile
güneﬂ kontrolü, evin çevresinde k›ﬂ›n yapra¤›n› döken türlerde a¤açland›rma ile k›ﬂ güneﬂini engellemeyen yaz gölgelemesi
- S›cak su gereksinimi için güneﬂ kollektörleri
Çevre ve insan sa¤l›¤›na yönelik özellikler:
- Geri dönüﬂümlü ve toksik olmayan malzemelerin kullan›lmas›

pencereleri
Enerji Korunumuna yönelik özellikler:
- Yaklaﬂ›k 18 cm camyünü battaniye ve poliüretan yal›t›m pla¤› ile yal›t›ml› çat›
- D›ﬂardan 5 - 7,5 cm püskürtme ›s› yal›t›m köpü¤ü ile kaplanm›ﬂ 30 cm kal›nl›kta kerpiç d›ﬂ
duvarlar
- 0,5 ACH düzeyinde hava s›zd›rmazl›k uygulamas›
- Pencerelerde low-e kaplamal› çift cam
- Antre ile hava kitlemesi yap›lm›ﬂ ana giriﬂ
Enerji Ekonomisi: (ayn› bölgede, ayn› alana sahip referans eve göre)
- Is›tma enerjisinden % 81
- So¤utma enerjisinden %100 (enerji gereksinimi 0)
- ﬁantiye süreçlerinde at›klar›n azalt›lmas› ve
geridönüﬂümün sa¤lanmas›
Enerji korunumuna yönelik özellikler:
- ‹ki kat camyünü ›s› yal›t›m› (15 cm) içeren,
havaland›rmal› çift kabuk çat›
- Toprak alt›nda kalan k›s›mlarda içi ›s› yal›t›m› dolgulu beton bloklar ile yap›lm›ﬂ bodrum duvarlar›
- Toprak üstündeki kesimde, 10 cm cam yünü
›s› yal›t›m› ve plastik buhar kesici uygulanm›ﬂ hafif konstrüksiyon duvarlar
- 0,12 ACH düzeyinde hava s›zd›rmazl›k uygulamas›
- Minimum do¤u ve kuzey pencereleri
- Bütün pencerelerde low-e kaplamal› çift cam
Enerji Ekonomisi: (ayn› bölgede yap›lm›ﬂ, ayn› alana sahip referans eve göre)
- Is›tma enerjisinden tasarruf %71
- So¤utma enerjisinden tasarruf % 82

Zed Projesi
Londra, 1995
Bina, atmosfere zararl› gaz emisyonu olmayan (Zero
Emission Development) ofis ve apartmanlar›n fizibilitesinin
araﬂt›r›lmas› amac›yla, Avrupa Komisyonu için Future
Systems ﬂirketi ve Jan Kaplicky taraf›ndan tasarlanm›ﬂ.
Mikroklima, enerji kullan›m› ve planlama perspektiflerinden hareketle geliﬂtirilecek çeﬂitli kent planlama modellerinin analizinin hedeflendi¤i büyük bir araﬂt›rman›n parças›. Kendi enerjisini kendi üretecek, do¤aya sayg›l›, ekolojik bina konsepti çerçevesinde geliﬂtirilen tasar›m›n en ilgi çekici ve yenilikci yönü, taﬂ›y›c› sisteme entegre edilen
rüzgar türbinleri. Bina, merkezinde yer alan iki türbin için
rüzgar h›z›n› art›rmay› amaçlayan bir tasar›ma sahip. Havaland›rma ve ayd›nlatmas› do¤al olarak sa¤lanan binan›n
formu ve tasar›m›, sürdürülebilir enerji kaynaklar› olan
rüzgar ve güneﬂ enerjisinden yararlanmay› maksimize edecek ﬂekilde analizlere dayanmakta. Tasar›m› yönlendirmek
için, rüzgar analizleri yan›s›ra, tipik bir büro kat›nda gün›ﬂ›¤› ve s›cakl›k da¤›l›m›n›n analizlerinden de yararlan›lm›ﬂ.
Rüzgar türbininin dezavantajlar› olan gürültü ve titreﬂim sorunlar›n› çözümlemek için, türbinlerin etraf›n› saran
beton bir taﬂ›y›c› sistem tasarlanarak, binaya stabilite de
kazand›r›lm›ﬂ. Asansör kovalar›, tuvaletler ve merdiven
boﬂluklar› bu beton yap› içinde yer almakta. Bina yap›s›
ayn› zamanda binan›n ›s›l kütlesi olarak da görev yapmakta. Caml› cephelerde güneﬂ k›r›c› elemanlar›n üzeri fotovoltaik panellerle desteklenerek binan›n tam bir enerji jeneratörü olarak çal›ﬂmas› sa¤lanm›ﬂ.

Yap› Araﬂt›rma Kurumu (Bre), ‹ngiltere
Bina, 1996 y›l›nda Garston’da (Hertfordshire,
‹ngiltere) yap›lm›ﬂ olup, tasar›m› Feilden Clegg
Architects’e ait. BRE binas›, mimari standartlar
ve çevre dostu kriterlere odaklanm›ﬂ bir yaklaﬂ›mla tasarlanm›ﬂ. Benzer büyüklükteki ofis tasar›mlar›n›n 80 kWh/m2 olan enerji tüketiminden daha
düﬂük enerji gerektirecek, daha yüksek enerji
performans›na sahip bir bina baﬂarmak amaçlanm›ﬂ. Ayr›ca zararl› gaz emisyonunu azaltmak için
34 kg/m2 CO2 emisyon hedefi tutturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ.
Bütün bu hedefler do¤rultusunda;
- Mekanik havaland›rmadan kaç›nmaya ya da
gereksinimin minimize edilmesine,
- Is›l kütlesinden maksimum düzeyde yararlan›labilecek bir yap›yla mekanik sistemlerin ›s›tma
ve so¤utma yüklerinin azalt›lmas›na,
- Gün›ﬂ›¤›ndan olabildi¤ince faydalanarak, yapay ayd›nlatma gereksinimin minimize edilmesine,
- Bina otomasyonu ve kullan›c› kontrolünün
birleﬂtirilmesinde optimum çözümler oluﬂturulmas›na yönelik yo¤un araﬂt›rma ve çal›ﬂma yap›lm›ﬂ.
13.5m derinli¤i olan ofis plan› ve güneydeki
geniﬂ caml› cephe sayesinde, do¤al ayd›nlatma
yeterli. Ayr›ca, (BMS) Bina Otomasyon Sistemi’nin kontrol etti¤i pencereler ve manuel olarak
da aç›labilen alt pencerelerden, çapraz havaland›rma için yararlan›l›yor. Aç›k ofis ve küçük ofis
odalar›n›n tavan›nda tasarlanan özgün dalgal› döﬂemelerden yararlanarak, kuzey-güney cepheleri

aras›nda havaland›rma kanallar› birleﬂtirilmiﬂ ve
çapraz havaland›rma olana¤› yarat›lm›ﬂ. Dalgan›n
en üst noktas›ndan baﬂlayan pencerelerle güneﬂ
›ﬂ›¤› derin noktalara kadar ulaﬂabilmekte.
Binan›n güney cephesindeki çift kabuk sistemi içinde zemin ve birinci kata hizmet eden 5
adet havaland›rma bacas› var. Dalgal› döﬂeme,
içindeki kanallarla taﬂ›nan temiz havan›n da¤›t›lmas› ve kirli havan›n geri toplanmas› amac›yla kanal a¤›zlar› koridorlarda aç›k b›rak›lm›ﬂ. Üst pencereler, dalgal› döﬂeme içindeki kanallar› havayla
besleyecek ﬂekilde tasarlanm›ﬂ. De¤iﬂik hava koﬂullar›, çeﬂitli plan düzenlemeleri ve kullan›c› gereksinimleri düﬂünülerek, rüzgar durumuna uygun hava dolaﬂ›m yollar› oluﬂturulmuﬂ.
Ofislerin kirli havas›, koridorlardan döﬂeme
içerisindeki kanallara emilmekte ve bacalarla en
üst kota taﬂ›narak at›lmakta.

Fotovoltaik kaplanm›ﬂ panel

Geniﬂ caml› yüzeyler, yüksek tavanlar (3,7m)
ve fazla derin olmayan planlama sayesinde, yapay
ayd›nlatma gereksinimi ve elektrik tüketimi al›ﬂ›lagelmiﬂ ofis binalar›na göre daha düﬂük. Güneydeki
çift kabuk sisteminin iç kabu¤unda, aras› argon gaz› dolu, low-e yüzeyli iki tabakal› cam kullan›lan
pencereler yerleﬂtirilmiﬂ. Ortada havaland›rma boﬂlu¤u var. D›ﬂ kabuktaysa, parlama ve aﬂ›r› ›s›nmay› önlemek için bina otomasyonu taraf›ndan yönetilen 10 mm kal›nl›¤›nda hareketli, yar› saydam,
cam panjurlar bulunmakta. Panjurlar kullan›c›lar
taraf›ndan da TV kumandas› benzeri aletlerle kontrol edilebilmekte. Günboyu panjurlar›n aç›s› güneﬂin pozisyonuna göre ayarlanmakta.
Enerjinin etkin kullan›m› projenin temel ç›k›ﬂ
noktas›n› oluﬂtururken, binan›n inﬂas›nda kullan›lan malzemelerin çevreyle olan uyumuna ve özellikle geri dönüﬂümlü malzemelerin kullan›m›na
önem verilmiﬂ. Bina yap›s›n›n %96’l›k k›sm› geridönüﬂümlü malzemeden oluﬂmakta.
Gönül Utkutu¤, Levent Tatar
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Alman Parlamento Binas›

Re›chstag

Berlin’de 1894 y›l›nda Birleﬂmiﬂ Almanya
Meclisi olarak yap›lan neo-klasik bir yap›.
1933’te ve 1945’te büyük ölçüde hasar görmüﬂ;
ancak 1960’l› y›llarda restore edilmiﬂ. 1989 y›l›nda So¤uk Savaﬂ›n bitmesi, bunu sembolize
eden Berlin Duvar›’n›n y›k›lmas› ve ard›ndan Almanya’n›n yeniden birleﬂmesiyle baﬂkentin
Bonn’dan Berlin’e taﬂ›nmas› gündeme geldi. Bu
durumda Reichstag binas›n›n tekrar restore edilmesi ve Alman parlamentosunun ilk tarihi merkezine taﬂ›nmas› kararlaﬂt›r›ld›.
Ekolojik Enerji Etkin Bina
Proje ve uygulama kapsam›nda, binan›n mümkün oldu¤u kadar korunmas› amaçlanarak, toplan-
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t› salonunun üzerini örten ﬂeffaf kubbe yan›s›ra bina genelinde yap›lan revizyon ve restorasyon teknolojik, ekolojik ve enerji etkin tasar›m ölçütlerinin bilinçli kullan›lmas›na dayanmakta.
Toplant› salonu üzerinde yeralan ve hareketli
cam panellerden oluﬂan kubbenin iç çeperlerinde, halk›n üzerinde dolaﬂarak ﬂehri ve meclis
toplant›lar›n› izleyebildi¤i, spiral ﬂeklinde yaya
rampalar› ve hareketli güneﬂ kontrol ve gölgeleme elemanlar› var. Gölgeleme sistemi, kubbe e¤imine paralel olarak güneﬂ ›ﬂ›n›m›n›n aç›s›na göre kubbenin etraf›nda dönebiliyor ve yaz›n aﬂ›r›
›s› kazanc›n› ve parlamay› engelliyor. Kubbenin
merkezindeyse, meclis salonunun do¤al ayd›nlatmas›n› sa¤lamak amac›yla gün›ﬂ›¤›n› maksimize

ederek meclis salonuna yönlendiren ayna kapl›
ters koni ﬂeklindeki havaland›rma bacas› yükselmekte. Bu sistem, toplant› salonunun yapay ayd›nlatma sisteminin devreye girmesini geciktirerek enerji tüketiminin azalt›lmas›n› sa¤l›yor. Gece toplant›lar›ndaysa, yapay ayd›nlatma cam kubbeden ve merkezdeki ayna kapl› bacadan yans›t›larak salonunun ayd›nlat›lmas› zenginleﬂtiriliyor.
Bat› portikonun üzerinden, d›ﬂar›dan al›nan
temiz hava, binan›n bodrum kat›ndaki hava galerisinden toplant› salonunun zeminine da¤›t›l›yor.
Salonda ›s›narak yükselen s›cak ve kirli hava,
kubbenin ortas›ndaki ayna kapl› bacadan d›ﬂar›
at›l›yor ve toplant› salonu do¤al olarak havaland›r›l›yor. Ters koninin içerisindeki ›s› de¤iﬂtirici-

Aynalarla kaplanm›ﬂ havaland›rma, ayd›nlatma bacas› ve güneﬂ kontrol
panelleri enerjisisini fotovoltaiklerden sa¤l›yor.

leriyle s›cak ve kirli havan›n enerjisi d›ﬂar› at›lmadan önce geri al›narak tekrar kullan›l›yor (›s› geri kazan›m›) ve enerjiden tasarruf ediliyor.Toplant› salonunun havaland›rma sistemi ve kubbe
içerisindeki güneﬂ kontrol ve gölgeleme sistemlerinin hareketini sa¤layan enerji, binan›n çat›s›na
yerleﬂtirilmiﬂ olan fotovoltaik panellerle sa¤lan›yor.
Pencerelere gereksiz ›s› kazanc› ve kayb›n›
azaltarak enerjiden tasarruf etmek için, d›ﬂtan
ikinci bir cam kabuk giydirilmiﬂ. Do¤al havaland›rma için içerideki pencerelere, elle ya da merkezi bina otomasyonuyla kumanda edilebilmekte.
Ayr›ca bu iki cam yüzey aras›nda güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n
aç›s› ve miktar›na göre, kanat aç›lar› bina otomasyonuyla merkezi olarak ayarlanan jaluziler
yeralmakta.
Alman Parlemento Binas›, 300 metre derinlikte bulunan bir s›cak yeralt› gölüyle, yüzeye daha yak›n yerleﬂmiﬂ bir so¤uk yeralt› gölü üzerinde. 20°C olan s›cak göl suyu 70°C’ye ›s›t›larak,
radyatörler ve radyant tavan sistemleriyle mekanlara iletiliyor. K›lcal borular›n asma tavana yerleﬂtilmesi ﬂeklinde uygulanan radyant tavan içinde mevsimine göre yeralt› göllerinden sa¤lanan
s›cak ya da so¤uk su dolaﬂt›r›l›yor. Merkezi ›s›
santralinde so¤utma kulelerinden at›lan s›cak su

s›cak göle, so¤uk suysa so¤uk göle aktar›larak
daha sonra kullan›lmak üzere depolan›yor.
Binan›n betonarme taﬂ›y›c› sistemi ve masif
duvarlar› ›s›l kütle olarak çal›ﬂ›yor. Bina yüksek
›s›l kütlesinden dolay› s›cakl›k de¤iﬂimlerine yavaﬂ tepki veriyor.
1960’l› y›llarda binan›n ›s›tma sistemlerinde
fosil kökenli yak›tlar›n kullan›lmas›n›n atmosfere

y›lda 7000 ton karbondioksit verilmesine yol açt›¤›n›n saptanmas› üzerine, yak›t olarak "rafine
bitkisel ya¤ (bio-yak›t)" kullan›lmas›na karar verilmiﬂ. Hurma a¤ac›, küçük ﬂalgam ve ayçiçe¤i tohumlar›ndan ar›t›larak elde edilen bitkisel yak›tla karbondioksit miktar› y›ll›k 400 tona indirilerek, karbondioksit emisyonunda % 94’lük bir düﬂüﬂ sa¤lanm›ﬂ bulunuyor.

Bina Ekolojisi

Fotovoltaik piller

Ufuk ›ﬂ›k hatt›
Do¤al havaland›rma

Güneﬂ ›ﬂ›n›m›

Biyo yak›t:
Yenilenebilir enerji

Tozu süzen havay› yumuﬂatan ve serinleten yeﬂil doku
So¤utma için kullan›lan so¤uk yeralt› gölü

Is›tma için kullan›lan s›cak yeralt› gölü
Zeminde ›s› depolama
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ak›ll› Binalar
Çok katl› büro binalar›, sanayi devrimi sonras› modernizmle baﬂlad›¤› serüvenini ekolojik duyarl›l›k, ekonomi, ileri teknolojiye dayal› donan›m ve enerji etkinli¤inin maksimize edilmesini
hedefleyen bir eksende devam ettiriyor. Yüksek
performansl› olarak tan›mlanan bu tür binalar,
konfor ve iç ortam hava kalitesi, güneﬂ pilleri, yak›t hücreleri (fuel cell), bilgi ve iletiﬂim teknolojileri gibi h›zla geliﬂen alanlardaki yeniliklerin de
ilk yans›d›¤› binalar.
Hedeflenen yüksek performans ve enerji etkinli¤i:
- binan›n do¤umundan ölümüne kadar tüm
aﬂamalar›nda, içerdi¤i bütün alt sistemleriyle de¤erlendirilmesine dayal› bütüncül bir yaklaﬂ›mla,
- tüm uzmanl›k alanlar›n›n disiplinleraras›
ekip çal›ﬂmas› yapmas› ve
- enerji simülasyonlar›ndan yararlan›lmas› sonucunda yakalanabilmekte.
Böylece geleneksel tasar›ma dayal› binalara
göre, bir yandan çok daha sa¤l›kl› ve konforlu binalar gerçekleﬂtirilirken; di¤er yandan enerji tüketiminde en az %50 tasarruf edilmekte. ‹lk yat›r›m, iﬂletme maliyetleri ve çevreye verilen zararsa ciddi biçimde azalt›lmakta.
Binalar› geçmiﬂ y›llarda, kilitli bir kabuk içine
hapsederek mekanik sistemlere ba¤›ml›
k›lan konfor anlay›ﬂ› art›k terkediliyor.
Bugün, s›n›rlar› biraz daha geniﬂ çizilmiﬂ konfor koﬂullar› yan›s›ra, kullan›c›n›n müdahalesine de olanak veren, do¤al havaland›rma ve ayd›nlatmaya dayal› tasar›mlar tercih edilmekte. Çünkü,
mekanik sistemlerin yükünün do¤al girdilere dayal› olarak azalt›lmas›, enerji
ekonomisi aç›s›ndan önemli. Ancak, do¤al enerji girdilerine öncelik veren ve
aktif sistemleri destekleyici anlamda
kullanan, karma sistem kontrol stratejilerinin tasar›m› zor. Bu stratejiler, bina
kabu¤unun, kullan›c›n›n ve mekanik
konfor sistemlerinin, enerji tasarrufunu
maksimize edecek ﬂekilde koordinasyonunu gerektiriyor.
Do¤al enerji girdilerine dayal› sistemlerden, sat›n al›nan enerjiye dayal›
sistemlere kay›ﬂ›n mümkün oldu¤u kadar geciktirilmesi, enerji etkin konfor
denetiminin temel hedeflerinden. Örne¤in, do¤al havaland›rman›n yetmekte
zorland›¤› andan itibaren, aﬂamal› olarak, mekanik havaland›rma sistemi,
konfor serinletmesi devreye girebilmeli.
Enerji tüketimi yüksek olan iklimlendirme sistemleriyse (Air Conditioning
A/C) ancak di¤erlerinin yetmedi¤i ve
nem kontrolü gerektiren koﬂullarda uygulanacak bir çözüm olmak zorunda.
Yüksek enerji tüketimine neden olan bu
aﬂamalara geçiﬂi geciktirmek aç›s›ndan,
denetim stratejilerinin uygulanmas›
enerji ekonomisine büyük katk› sa¤lamakta.
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Belli baﬂl› denetim stratejileri:
- ›s› yal›t›m›, ›s›l kütle, optik performans› yüksek ak›ll› camlar, cam katmanlar› aras›ndaki boﬂlukta ya da kabuk içinde periferal hava perdeleri, hareketli güneﬂ kontrol elemanlar›yla bina kabu¤unun enerji korunum düzeyinin yükseltilmesi,
- ‹ç ortam hava kalitesinin art›r›lmas› ve so¤utma yüklerinin azalt›lmas› aç›s›ndan, hem manuel hem de otomatik olarak denetlenebilen kanallarla yüksek binalarda dahi do¤al havaland›rmay› ön plana alan dinamik kabuk tasar›mlar›,
- atriumlar, gök bahçeleri, rüzgar ve güneﬂ bacalar›yla do¤al hava dolaﬂ›m›n›n desteklenmesi,
- do¤al ayd›nlatman›n, yapay ayd›nlatma gereksinimini azaltacak ﬂekilde zenginleﬂtirilmesi,
alg›lay›c›lar ve merkezi otomasyona dayal› olarak
do¤al-yapay ayd›nlatman›n optimize edilmesi,
- genel ve lokal ayd›nlatmada kullan›m süresine ve gereksinim düzeyine ba¤l› enerji etkin ayd›nlatma tasar›m› ve iﬂletimi, enerji etkin ayd›nlatma sistemleri ve verimi yüksek ayd›nlatma elemanlar› kullan›m›,
- çeﬂitli ›s› ve enerji depolama, ›s› geri kazan›m teknikleri,
- yak›t pilleri, fotovoltaikler ve pasif güneﬂ
sistemlerinin maliyet etkin çözümlere ulaﬂt›r›lma-

s› ve kabukta yer almas›yla binan›n, gereksindi¤i
enerjiyi kendisi üretebilecek hale gelmesi,
- radyant-tavan uygulamalar›, gece havaland›rmas›, buharlaﬂt›rmaya dayal› tekniklerle so¤utma yükünün azalt›lmas› olarak özetlemek
mümkün.
Performans› yükseltirken, konfor ve enerji tüketimi/çevre sorunlar› aras›ndaki çeliﬂkinin azalt›lmas› aç›s›ndan bina sistemleri aras›ndaki entegrasyonu sa¤lamak ve enerji etkin iﬂletime olanak vermek aç›s›ndan ak›ll› sistemlere dayal› bina otomasyonu, büyük yarar sa¤lamakta.

Ak›ll› Binalar
Teknolojik geliﬂim paralelinde de¤iﬂimleri alg›layan, ölçen, de¤erlendiren ve de¤iﬂime göre
gereken tepkiyi veren ak›ll› sistemler, h›zla geliﬂmekte. Bu sistemlerden yararlanan, sistem entegrasyonu ve otomasyona dayal› olarak de¤iﬂen
koﬂullar› alg›lama, cevaplama, uyum sa¤lama ve
denetim yetene¤i kazand›r›lm›ﬂ binalar, ak›ll› binalar olarak tan›mlan›yor. Ak›ll› bina yetenekleri,
bir taraftan kullan›c› konforunu, yaﬂam kalitesini
yükseltirken, di¤er taraftan kullan›m, iﬂletim, bak›m-onar›m ve yenilemeye iliﬂkin süreçler çerçevesinde, binan›n gereksindi¤i enerji dahil, tüm
girdi ve kaynaklar›n etkin kullan›m›n› sa¤lamakta.
Bu yüzy›lda ak›ll› binalar h›zla
yayg›nlaﬂacak. Ofis, konut, müze,
fabrika, al›ﬂveriﬂ merkezi, kütüphane, kamu binas› gibi de¤iﬂik iﬂlevlere sahip her tür binaya, ak›ll›
bina olma yetene¤i eklenebilir hale gelecek. Hatta daha s›n›rl› iﬂlevlere yönelik olmakla birlikte, konutlarda bile tercih edilmeye baﬂlad›.
‹letiﬂim teknolojilerinin yaﬂam, iﬂ iliﬂkileri ve çevre yap›lanmas› üzerinde yaratt›¤› de¤iﬂimin,
mikroelektronik ve bilgisayar teknolojileri baﬂta olmak üzere, di¤er
alanlardaki teknolojik yeniliklerle
desteklenerek en h›zl› yaﬂand›¤›
alanlardan biri, ak›ll› ofis binalar›.
20. yüzy›l›n son çeyre¤ine kadar çok fazla çal›ﬂan› bir araya getirebilecek ve üretkenli¤i art›rabilecek ofis binalar›na gerek duyuluyordu. Günümüzdeyse iletiﬂimin
ﬂekil de¤iﬂtirmesi ve otomasyon,
istihdam oran›n›n düﬂmesini, insanlar›n ayn› mekan içinde çal›ﬂma zorunlulu¤unun azalmas›n› tetiklemekte. Bu durum, mekandan
beklenenleri, h›zl› de¤iﬂen teknolojinin gerektirdi¤i esnekli¤in sa¤lanmas› ve yüksek donan›m kalitesine do¤ru kayd›rmaya baﬂlad›.
Çal›ﬂma sisteminin giderek göçebe bir ﬂekil al›yor olmas›, iﬂ ak›Norman Foster taraf›ndan tasarlanan
ﬂ›ndaki verim art›ﬂ› aç›s›ndan, diHong Kong-Shanghai Bank binas›

namik ve taﬂ›nabilir mekan organizasyonuna gereksinimi art›rmakta. Sermayenin
ve üretimin küreselleﬂmesi, çok uluslu firma çal›ﬂan›n›n, dizüstü bilgisayar› ve çok
fonksiyonlu telefonuyla gere¤inde ayn›
gün içinde, farkl› birkaç ülkede, farkl› iﬂ
merkezlerine u¤ramas› demek. Bu da görüntülü, yaz›l›, sesli iletiﬂim olanaklar›na
sahip çal›ﬂma istasyonlar›ndan dünyaya
h›zl› aç›labilme gereksinmini yarat›yor.
Yeni çal›ﬂma anlay›ﬂ›na bu devingenlik ve
h›z›n eklenmesi, zaman›, mekan›, otomasyonu ve iletiﬂim dahil her tür donan›m›
daha iyi kullanma ve denetleme olana¤›n›
gerektiriyor. Ayr›ca, h›zl› de¤iﬂen kullan›c› tipleri ve kullan›c› gereklerine uygun,
uyum yetene¤i yüksek ortamlar ön plana
ç›k›yor. Bu yeni yap›lanma biçimi, firmalar›n genel merkez binalar›n› otomasyona
dayal› güçlü donan›m› olan, iletiﬂim ve denetim kulelerine dönüﬂtürmekte.
Konfor ve donan›m art›ﬂ›n›n maliyetini düﬂürmek için, bina performans›n›n bina bütününde optimizasyonu, enerji etkin
sistem tasar›m ve iﬂletimi, entegrasyon, otomasyona dayal› enerji ve maliyet denetimi önem kazanmakta.
Ak›ll› Bina Yönetim/Denetim Sistemleri
Bina otomasyon sistemi;
Bina otomasyon sisteminin getirdi¤i en büyük avantaj, do¤al yollardan (pasif) ve mekanik
(aktif) sistemlerle karﬂ›lanacak enerjinin organizasyonu, enerjinin verimli kullan›lmas›, güvenlik
sorunlar›na yönelik uyar›, kontrol, müdahalenin,
ar›za, bak›m, onar›m uyar›lar›n›n merkezi olarak
yürütülmesi. Ayr›ca binadaki bütün sistemlerin
entegre edilerek merkezi otomasyona ba¤l› izlenmesi, yönlendirilmesi büyük yarar sa¤lamakta.
Bu sistem, tek bir merkezden, termostatlar,
›s›, ›ﬂ›k, nem alg›lay›c›lar›n›n deste¤iyle:
- d›ﬂ çevre koﬂullar›na ba¤l› olarak, iç çevre
koﬂullar›n›, karma iﬂletim (pasif ve aktif) çerçevesinde takip/ denetim alt›nda tutmakta,
- pasif ve aktif ›s›tma, so¤utma, havaland›rma, ayd›nlatma sistemlerinin, asansör, yürüyen
merdivenler gibi tüm elektrikli sistemlerin ve bina kabu¤unun otomasyona ba¤l› bölümlerinin,
gereksinimlere göre yönetim ve iﬂletimini yapmakta.
Örne¤in, d›ﬂ çevre koﬂullar› uygun sa do¤al
havaland›rma, ›s›tma, so¤utma, ayd›nlatmaya öncelik tan›nmas›, mekanik konfor sistemleri ve yapay ayd›nlatman›n destekleyici anlamda iﬂletime
sokulmas›, ›s›tma sistemi çal›ﬂ›rken camlar›n aç›k
olmamas›, gündüz jaluzi ya da güneﬂ storlar› kapal›yken yapay ayd›nlatma kullan›lmamas›, kullan›lmayan mekanlar›n ›s›tma, so¤utma, ayd›nlatma vb. hizmetlerinin otomatik sonland›r›lmas›,
güneﬂin aç›s›na göre gölgelik, jaluzi aç›lar›n›n
ayarlanmas›, d›ﬂ hava koﬂullar›n›n gerektirmesi
halinde, kabu¤un kilitlenerek do¤al havaland›rma yerine mekanik sistemlerin devreye sokulmas› vb.
Ofis otomasyon sistemi;
Kullan›c›ya yerel konfor koﬂullar›n› (bina otomasyon sisteminden ba¤›ms›z) kontrol ve kumanda etme ﬂans› vererek, bireysel konfor gereksinimlerinin cevaplanmas›na yönelik esneklik sa¤l›-

ketlerinin birden yo¤unlaﬂan talep karﬂ›s›nda
yetersiz kalmas›yla bu talebi h›zla cevaplama
yetene¤ine sahip teleport benzeri binalar,
Amerika, Avrupa ve Uzakdo¤u ülkelerinde birden ço¤ald›. Çünkü, bu binalar› kaç›n›lmaz çözümler yapan as›l sürükleyici güç, globalleﬂen
bir dünyada iﬂ adam›yla elektronik ticaret,
elektronik iﬂ dünyas› (e-business, e-commerce)
aras›nda oluﬂturulan h›zl›, geniﬂ bantl› ve esnek telekomünikasyon olanaklar›.
Bugün Newyork, Toronto, Londra, Amsterdam baﬂta olmak üzere dünyan›n pek çok yerinde adeta otel gibi hizmet veren telehouse
(telekom otel, ‹nternet veri merkezi gibi tan›mlar da kullan›lmakta) binalar› yapma yar›ﬂ›,
inan›lmaz bir rekabet ortam›nda yürütülmekte.
Ak›ll› Binalar›n Gelece¤i
Teknoloji gurusu Ray Kurzweil, 1999 tarihli "The Age of Spiritual Machines-Tinsel Makineler Ça¤›"nda, günümüzdeki geliﬂme h›z›yNorman Foster taraf›ndan tasarlanan
la giderse, önümüzdeki yirmi y›l içinde bellek
Commerzbank binas›
kapasitesi ve iﬂlem h›z› aç›s›ndan bilgisayarlar›n insan beynini geçece¤ini belirtiyordu. Karyor.
maﬂ›k makinelerin, önce fark›ndal›k ve insan
Geliﬂmiﬂ iletiﬂim, bildiriﬂim, telekomünikasduygular›na benzer süreçler sergilemeye baﬂlayayon sistemleri;
caklar›, yüzy›l›n sonlar›na do¤ru da insan ve maBu sistem, kullan›c›lar›n bina içi ve bina d›ﬂ›
kinelerin bilincinin ay›rdedilemez hale gelece¤i
iletiﬂimini sa¤lamada yararlan›lan, yaz›l› (‹nteröngörülüyor.
net, e-posta, fax), görüntülü ve sesli sistemlerin
Hat›rlarsan›z, Yapay Zeka (Artificial Intelli(video, aç›k konferans) otomasyonunu içeriyor.
gence)
filminde yap›m hatas› sonucu benlik alg›Bu sistemler, hem toplant› mekanlar›nda, hem
lamas› ve duygular› bask›lanamam›ﬂ bir robotun
de farkl› zamanlarda, farkl› kiﬂilere hizmet edekiﬂilik mücadelesini, insanlar gibi sosyal ve hukucek, bireysel kullan›ma dönük geçici ofislerde
ki haklar kazan›ﬂ›n› izlemiﬂtik.
(ofis kutular›) yer al›yor.
Yapay zeka alan›ndaki geliﬂmeler, binalar› yoDe¤iﬂimlere uyum sa¤lamaya yönelik organi¤un olarak etkiliyor. Önce bildi¤imiz iﬂlevlerini,
zasyon ve iﬂletim sistemi;
bizim söylememize ya da programlamam›za geBu sistem teknolojik de¤iﬂimlerin h›z›na görek kalmadan yapar hale gelecekler. Zaten, güre, sistemlerin geliﬂtirilip, yenilenmesini gerçeknümüzde bina sistemlerine entegre edilen bilgileﬂtiriyor.
sayarlar s›cakl›k, hava ak›ﬂ›, enerji tüketimi, rüzYang›n denetimi ve güvenlik sistemleri;
gar yükü ve benzeri koﬂullar› alg›lay›c›larla takip
‹ç ya da d›ﬂ kaynakl›, bina varl›¤› aç›s›ndan
etmeyi ve "önceden programlanmas›" koﬂuluyla
tehlike yaratabilecek durumlara karﬂ› uyar› ve
gerekli cevaplar› oluﬂturmay› becerebiliyorlar.
gerekli bölümlerin izole edilmesi, koruyucu sisGelecekteyse, yapay zeka deste¤iyle gerekli hetemlerin çal›ﬂt›r›lmas› gibi önlemlerin, yönetim
saplamalar› yaparak koﬂullara göre davran›ﬂ kave iﬂletimini bu sistem yürütüyor.
rar›n› binalar kendileri verebilecek. ‹nan›l›r gibi
de¤il ama, Kurzweil, bu yüzy›l içinde makinelerin
Di¤er Alt Sistemler ‹le Yarat›labilen Olanaklar
de insanlar gibi hukuki ve sosyal haklar kazana- Ça¤daﬂ tasarlanm›ﬂ bina kabuklar›nda camca¤›n› belirtiyor. Binalar, içinde yaﬂayanlar kadar
l› yüzeylerin ve duvarlar›n ›s›l performans›n›n
hak sahibi olmaya baﬂlarsa ne olacak?
elektronik denetimi,
Duygular›, düﬂünceleri, kendi karar mekaniz- Hava tahminlerinin konfor denetim sistemlemalar›, k›sacas› benlikleri olan sistemlere bizim
rine önceden yüklenmesi gibi gelece¤e yönelik
ad›m›za karar verme yetkisini b›rakman›n taﬂ›d›stratejilerden de¤iﬂik alanlarda yararlanma,
¤› riskler de cabas›... Bir gün yaﬂamlar›n› sürdür- Binay› kullanan kiﬂileri izleyerek, onlar›n
mek için bize gereksinimleri kalmad›¤›na karar
al›ﬂkanl›klar›, gereksinimleri paralelinde sistemverebilirler mi? Ya da bizim varl›¤›m›z› kendi varleri programlayarak önceden harekete geçirme,
l›klar› için bir tehdit olarak görmeye baﬂlayabilir- Özellikle mekanik ve elektrikli aletlerde ar›ler mi? Bizim onlars›z yaﬂayamad›¤›m›z, ama onza uyar›, tespit, çözüm olanaklar› yarat›lmas›.
lar›n biz olmadan yaﬂayabilece¤i bir gün gelirse,
Ak›ll› binalar ilk 1980’lerde denenmeye baﬂne olacak ?
lanm›ﬂ. O dönemin en baﬂar›l› uygulamas›ysa,
Stanley Kubrick’in "Uzay Kaﬂifi 2001 – 2001
Telehouse adl› uluslararas› ﬂirkete ait ve New
Space
Odyssey" filmini görenler hat›rlayacakt›r;
York Staten Adas›’nda 1985’te kullan›ma giren
uzay gemisinin her tür iﬂletiminden sorumlu bil"The Teleport". Ayn› y›llarda Hongkong’da
gisayar HAL, astronotlardan baﬂlayarak neredeyHongkong-Shangai Bank, Frankfurt’ta Comse tüm insan ›rk›n› yok etmeyi baﬂaracakt›. Hermerzbank gibi banka ve ofis binalar›nda otoﬂeye karﬂ›n, bu kabus senaryolar›n› düﬂünerek bimasyon kullan›ld›ysa da, temelde 1998’den itilimsel ve teknolojik geliﬂimi engellemek yerine,
baren yayg›nlaﬂmakta.
geliﬂebilecek sorunlar›n zaman›nda önlemlerini
‹nternet trafi¤inin h›zl› geliﬂimi ve telefon ﬂiralarak yürümek galiba en do¤rusu.
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Times Square, 4
New York Manhattan’da yer alan, 48 katl› ofis
binas›, ekolojik yaklaﬂ›mlar, enerji bilinci ve teknolojik yeteneklerin, çok katl› ofis blo¤una yans›mas›nda
eriﬂilen son noktay› gösteriyor.
Bina, yeni teknolojiler ve ak›ll› bina özelliklerinden yararlanarak, yap›y› oluﬂturan tüm malzeme, bileﬂen ve sistemlerde, ekolojik, enerji etkin, ak›ll› bina perspektifini uygulamaya aktarmas›, güneﬂ pilleri
taﬂ›yan kabu¤u ve yak›t pilleriyle gelece¤in kendi
enerjisini üreten binalar›n›n öncülerinden olmas› nedenleriyle önem taﬂ›yor. Getirmiﬂ oldu¤u ün ve ödüllerle, ulusal ve uluslararas› platformlarda ad›ndan
çok söz edilen bir bina. Binan›n baﬂar›s›nda, mal sahibinin, ilk yat›r›m maliyeti ne olursa olsun, ekolojik,
enerji etkin, konforlu, hijyenik ve iﬂletim maliyeti düﬂük bir bina iste¤inin önemli bir rolü var.
Bu hedeflerle binay› tasarlayan Fox & Fowle Architects; ilk ad›mdan itibaren, de¤iﬂik uzmanl›k alanlar›ndan ekiplerle birlikte çal›ﬂarak,
- malzeme, bileﬂen ve sistem tasar›m›nda, geliﬂmiﬂ teknolojinin sundu¤u olanaklardan, "ekolojik,
enerji etkin ölçütlere" yönelik olarak yararlanarak;
- geliﬂmiﬂ bilgisayar programlar›yla, tek tek sistemler yan› s›ra bina bütününde sistemler aras› etkileﬂime dayal› enerji simülasyonlar›yla, enerji etkinli¤inin art›r›lmas›n› ve sistemlerin optimize edilmesini
sa¤layarak,
- bina otomasyonu, ofis otomasyonu ve enerji yönetim sistemlerinin sundu¤u olanaklar› kullanarak,
- konfor standartlar› yüksek ve ekolojik, enerji
etkin bir binan›n çözümleme, tasar›m, yap›m ve iﬂletimini gerçekleﬂtirmiﬂ.
Four Times Square binas›nda, ekolojik-enerji etkin bina ve ak›ll› bina yeteneklerini oluﬂturan teknolojileri kullanma çerçevesinde ﬂekillenen yaklaﬂ›m ve
sistem, bileﬂen, malzeme tercihleri bize ça¤›n ipuçlar›n› vermekte.
Enerji Etkinli¤i
Kabuk tasar›m›nda: Yüksek performansl› Low-E
(yüksek enerji harcan›m›na gerek b›rakmayan) camlar ve ›s› yal›t›m›n›n do¤ru kullan›m›, ›s› köprüleri ve
hava s›z›nt›lar›n›n simülasyondan yararlan›larak mi-

nimize edilmesiyle kabu¤un ›s›l direnci yüksek tutulmuﬂ.
Ayd›nlatmada: Yapay ayd›nlatman›n denetimi,
genel mekanlarda merkezi otomasyon, özel mekanlarda ofis otomasyonuyla yap›lmakta. Enerji verimi yüksek ayd›nlatma sistem ve elemanlar› kullan›lm›ﬂ. Kullan›m alg›lay›c›lar›yla izlenen, kullan›c›n›n gereksinimine, gün›ﬂ›¤› düzeyine göre denetlenen, esnek ve enerji etkin ayd›nlatma iﬂletimi var.

Zararl› gaz emisyonunu azaltmak için: Üretim/kullan›m s›ras›nda çevreye zarar veren, petrol, nükleer enerji, kömür gibi kaynaklar›n ve naklinde yüksek kay›plar› olan elektri¤in kullan›m›
reddedilerek, bunlar yerine yak›t pilleri, güneﬂ pillerinden yararlanma ve do¤al gaz kullan›m› tercih
edilmiﬂ.
Is›tma ve so¤utma: Ozon tabakas› aç›s›ndan
zararl› etkileri olan CFC ve HCFC kullanmayan do¤al gaz yanma sistemli so¤urma birimleri seçilmiﬂ.
Elektrik Üretiminde: Çat›daki ›s› merkezinde,
uzay araçlar›nda kullan›lan tipten, yüksek performansl›, 8 adet 200 KW’l›k, do¤al gazla çal›ﬂan yak›t pilleri, binan›n 19 kat›n›n güney ve do¤u cephelerine yap›sal olarak entegre edilmiﬂ, güneﬂ
enerjisinden yararlanan fotovoltaikler kullan›lm›ﬂ.
At›k yönetimi planlamas›: Binada her aﬂamada, tüm girdiler ve ç›kt›lar aç›s›ndan geri kazan›m,
yeniden kullan›m ve dönüﬂtürmeyi en üst düzeye
ç›karmak için at›k yönetimi planlamas› uygulan›yor. Yeniden kullanabilmek ve minimum at›k b›rakmak amac›yla beton yap›sal sistemlerde ön üretime dayal›, modüler yaklaﬂ›m kullan›lmas›, enerji
kullanan her sistemin su, gaz, ›s› gibi yan ç›kt›lar›n›n ve at›klar›n›n de¤erlendirilebilmesi, binay› kullananlar›n at›klar konusunda e¤itilmesi gibi...
‹ç ortam ve kullan›c› sa¤l›¤›: Malzeme ekonomisine, toksik olmayan malzeme seçimine, son derece önem verilmiﬂ. Mekan içi donat›lar›n kullan›m, bak›m, onar›m ve temizli¤ine yönelik olarak,
zararl› gaz ya da at›k üretebilecek malzemelerin
tercih edilmemesi, ya da zorunlu durumlarda, çevreye en az zarar veren kimyasallar›n kullan›lmas›
önerilmekte. Bu anlamda, kullan›c›lar için e¤itim
programlar› uygulanmakta. Sigara içilen salonlar
ve fotokopi odalar›na do¤rudan havaland›rma olana¤› veren ba¤›ms›z bacalar sa¤lanm›ﬂ.
Bina ve ofis otomasyonuyla hava kalitesi denetimi: Hasta bina sorunlar›ndan kaç›nmak için,
ASHRAE 62’nin gerekli gördü¤ü miktar›n, % 50
üzerinde taze hava kullan›lmakta.
Katlardaki VAV da¤›t›m› ofis otomasyonuna
dayal› olarak ba¤›ms›z çal›ﬂt›r›labildi¤i gibi, taze
hava deste¤inin merkezi dengelenmesi, iç hava kalitesine iliﬂkin kirleticilerin denetlenmesi, ba¤›l nemin düzenlenmesi, merkezi veri giriﬂi, enerji performans›n›n optimizasyonu aç›lar›ndan bina otomasyon sistemine ba¤lanarak, enerji yönetim merkezinin denetiminden yararlanmak da mümkün.
Bütün bina sistemleri, bina otomasyon sistemine ba¤l› olup, merkezi biçimde ya da ofis otomasyonuna dayal› olarak ba¤›ms›z ve esnek iﬂletilebilmekte. Bütün sistemlerin gereksinilen güç, h›z ve
sürede çal›ﬂt›r›labilme esnekli¤i, ekipman verimini
optimize etmekte, tüketilen enerji miktar›n› düﬂürmekte.
Düﬂük sarfiyatl› ürün tercihi: Enerji etkin ve
yüksek performansl› fotokopi makinesi, yaz›c›,
faks, ekran gibi ofis ekipman› kullan›lmas›, EPA
(Çevre Koruma Dairesi) enerji spesifikasyonlar›na
uygun bilgisayar ve kullan›m alg›lay›c›lar› yan›s›ra,
her alanda enerji sarfiyat› düﬂük ürün kullan›m zorunlulu¤u var.

Sanal Gerceklik

Hep görmeyi hayal etti¤iniz bir kenttesiniz.
Ara sokaklara özgürce girip ç›k›yor, kentin tüm
müzelerini, sergi salonlar›n› hiç s›ra beklemeden,
kalabal›¤a kar›ﬂmadan gezebiliyor; sinema, tiyatro gösterilerini, kentin en göz al›c› salonlar›nda
arka arkaya izleyebiliyorsunuz. E¤er dar sokaklara girip ç›kmaktan yorulduysan›z, üzülmeyin, kenti bir de kuﬂ bak›ﬂ› izlemek keyifli olabilir. ‹ﬂte art›k kentin üzerinde uçuyorsunuz, istedi¤iniz yerde
inebilir, yeniden yürümeye baﬂlayabilirsiniz. ‹çeri
girmek istedi¤iniz tüm kap›lar, bir dokunman›zla
aç›l›yor. Bir s›çray›ﬂta Eiffel Kulesi’nin tepesine
ç›kabiliyor ya da Pisa kulesini bir parmak hareketiyle düzeltebiliyorsunuz. Tüm bunlar›n bir rüya
oldu¤unu sanmay›n, rüya görmüyor, yaln›zca Sanal Gerçeklik "Virtual Reality,-VR" ortam›nda seyahat ediyorsunuz.
E¤er gerçek zamanda, dijital, üç boyutlu bir
dünyay› keﬂfetmeye haz›rsan›z, size gerekli olan

Sanal gerçeklik odas›

tek ﬂey uygun bir yaz›l›m ve donan›mdan baﬂka
bir ﬂey de¤il. Kafaya ba¤lanan görüntüleme birimi ya da gözle yönlendirme monitöründen birini
seçebilir, ya da sanal gerçek bir odaya girerek
kendinizi tümüyle dijital bir hayal dünyas›yla kuﬂatabilirsiniz. Bunlar›n her biri size sanal dünyada farkl› perspektifler sa¤layacak, bilgisayarla etkileﬂimi kolaylaﬂt›racak ve tüm verileri alg› biçimlerine dönüﬂtürecektir.
Pek çok kullan›m alan›n›n yan› s›ra, sanal gerçeklik, mimarl›k için de son derece yararl› bir
araç. Mimari tasar›mda CAD yaz›l›m›yla üç boyutlu arayüzün entegrasyonu yan›nda VR’nin pek
çok baﬂka kullan›m› da var. Sanal rekonstrüksiyon halen geliﬂtirilmeye devam etmekte. Ça¤daﬂ
ya da tarihi tasar›mlar›n sanal ortamda (re)konstrüksiyonu e¤itsel ve eleﬂtirel de¤erlendirmeye ait
tasar›m düﬂüncelerinin yayg›nlaﬂmas›n› sa¤layacak.

Sanal gerçekli¤in mimari tasar›m ve uygulama aç›s›ndan sundu¤u olanaklar, bugün üç boyutlu bir dünyada herhangi bir mimari nesne içinde
ya da çevresinde gezintiyi olanakl› k›l›yor. Son y›llarda mimari "gezintiler" tasar›m ve sunum arac›
olarak çok kullan›lmakta. CAD ile oluﬂturulan bilgisayar simülasyonlar›ndan yararlanarak "tasar›m
içinde yolculuk" mimarlar ve iﬂverenlere, proje inﬂa edilmeden çok önce do¤ru yolun rehberli¤ini
yap›yor.
VR ayn› zamanda tasar›mc›lara ve planc›lara
bugüne kadar yaln›zca yaz› format›nda mümkün
olabilen çeﬂitli tasar›m kriterlerini ve k›s›tlar› görselleﬂtirmeyi olanakl› k›l›yor. Bina standartlar› ve
yönetmelikler, ayd›nlatma, akustik, ›s›tma, so¤utma gibi bina sistemlerine ait teknik veriler tasar›mc›lara kolay anlaﬂ›l›r görsel formatta sunulabiliyor. Bu tür ilerlemeler soyut bilgilerin üç boyutlu sunumunu sa¤layarak, tasar›m›n kalitesi ve içeri¤ine çok daha fazla hakim olabilme olana¤›n›
yaratmakta.
Tümüyle sanal bir ortam içinde tasar›m ve
kurgulama olana¤›n› verecek teknolojilerse art›k
bir hayal de¤il, yaln›zca zaman sorunu. Farenin,
klavyenin ve monitörün iki boyutlu arayüzünden
kurtularak sanal gerçekli¤e geçen mimarlar, üç
boyut içinde do¤al ve sezgisel tasar›m yeteneklerini yepyeni bir ﬂekilde yeniden keﬂfedecekler.
Sanal ortam içinde, birebir ellerinizle inﬂa etti¤iniz, kolon üstüne kiriﬂi yerleﬂtirip, malzemeleri tek tek seçerek oluﬂturdu¤unuz, be¤enmedi¤iniz duvar› y›k›p baﬂka bir yere inﬂa edebildi¤iniz
binalar›n›z, özenle döﬂedi¤iniz odalar›n›z›, hatta
önerdi¤iniz yaﬂam biçimine uygun kurgulad›¤›n›z
kentlerinizi, bu sanal dünya içinde oluﬂturabilmeniz yak›n gelecekte mümkün olacak. Buysa bilgisayar destekli tasar›m›n geleneksel tasar›m yaklaﬂ›m›na getirdi¤i farkl› bak›ﬂ aç›s›n›, çok daha ileri bir noktaya taﬂ›yacak ve mimari tasar›mda
bambaﬂka boyutlar› ortaya ç›karacak.
Araﬂt›rma gör.
Yük.Mim.Gülsu Ulukavak
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Ekolojik, Ak›ll› Malzemeler
Günümüz mimarisinde, malzemelerin çevreye
duyarl› ve ak›ll› olmas› tercih ediliyor.
Bir baﬂka gezegende yaﬂamak ütopyas› bir yana b›rak›ld›¤›nda, çevre sorunlar›n› görmezden gelmek olanaks›z. Durumun ciddiyetinin fark›nda olan
mimarlar tasar›m ve malzeme seçiminde yeﬂil ilkeleri ön planda tutuyorlar.
Malzemeler, ekolojik aç›dan iﬂlevsel performanslar› yan› s›ra:
- ömrürleri boyunca, çevreye ve do¤al kaynaklara minimum zarar vermeli, do¤ada ayr›ﬂt›r›labilmeli,
- malzemenin at›k miktar› azalt›lmal›, at›klar iﬂlenerek tekrar kullan›m›, geri dönüﬂtürebilme olanaklar› de¤erlendirilmeli,
- iç ortam konfor koﬂullar›n› ve kullan›c› sa¤l›¤›n› riske atmamal›.
Ekolojik Malzemelere Bak›ﬂ
Yap› malzemelerindeki geliﬂmeleri, yeﬂil mimariye katk›lar› aç›s›ndan k›saca de¤erlendirelim.
Beton
Çimento üretiminin çevreye zarar vermesi yeni
çözüm aray›ﬂlar› getirdi. Art›k betonun imalat›nda
uçucu kül gibi baﬂka malzemelerin kullan›m› mümkün. Ayr›ca, inﬂaat at›klar›ndan betonun ayr›ﬂt›r›lmas›, yeniden kullan›m›, kum ve çak›l gibi beton
malzemelerinin (agrega) hafif beton yap›m›nda kullan›lmas› sözkonusu. Uygulamalarda sa¤l›¤a zararl› radon gaz›na, içindeki kimyasallara karﬂ› önlem
al›nmakta.
Kagir Malzeme
Do¤al taﬂ, kil, ve farkl› tipteki hafif agrega bileﬂimleri ekolojik aç›dan avantajl› ürünler. Do¤al
taﬂ, çimento ve dönüﬂtürülmüﬂ agregalar›n kullan›ld›¤›, iﬂlenmiﬂ hafif taﬂlar›n kullan›m› mümkün.
Tu¤la ve di¤er bloklar›n yap›m›nda çamur, yanm›ﬂ
küller, kömür cürufu, ahﬂap rende talaﬂ› at›klar› yeni malzeme alternatifleri oluﬂturuyor.
Metaller
Çelik üretiminin yüksek enerji gerektirmesi, geri dönüﬂüm olanaklar›n›n aranmas›na yol açm›ﬂ.
Çeli¤in dönüﬂtürülebilirli¤i yüksek, üretim ve kullan›m sonras› at›klar›n›n iﬂlenmesi, de¤erlendirilmesi
söz konusu. Paslanmaz çelik, bak›r, pirinç,
ayr›ﬂt›r›lmalar› halinde geri dönüﬂümü yüksek malzemeler. Alüminyum ürünlerde de
benzer çözümler mümkün.
Ahﬂap
Kaplama ve taﬂ›y›c› haricinde at›klar›n
de¤erlendirildi¤i, yeniden kullan›lan yan
ürünler tercih edilmeli. Bu ürünler aras›nda
boﬂluklu ahﬂap paneller, aras› yal›t›ml› levha paneller, ahﬂap ve ka¤›t liflerinden üretilen, düﬂük yo¤unluklu lifli levhalar, çimento
ve lif katk›l› levhalar bu malzemelere örnek.
Bu ürünlerde yap›ﬂt›r›c› malzemelerin sa¤l›¤a zararl› kimyasallar içermemesine dikkat
edilmeli.
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Plastik Malzeme
Yenilenemeyen kaynaklar›n (petrol türevi) iﬂlenmesi sonucu elde edilen plastikler çevre ve kullan›c› sa¤l›¤› aç›s›ndan zararl› olabilmekte. Malzemenin yeniden üretimi yerine, tekrar kullan›labilir,
dönüﬂtürülebilir ve do¤ada ayr›ﬂt›r›labilen, kullan›c› at›klar›ndan elde edilen, fenol formaldehit içermeyen plastikler kullan›lmal›.
Is› Yal›t›m Malzemeleri
Bu malzemelerin enerji tasarrufu aç›s›ndan
önemi tart›ﬂ›lmaz. Ancak, ekoloji üst baﬂl›¤›ndan
incelendi¤inde her yal›t›m malzemesinin yeterli
özellik taﬂ›d›¤›n› söylemek zor. Mineral elyaf, cam
elyaf›, selüloz esasl› ve polyester köpük yal›t›mlar
dönüﬂümlü malzemeden yap›labilmeleri nedeniyle,
gerek enerji etkinli¤i, gerekse çevre-sa¤l›k aç›s›ndan avantajl› çözümler sunmakta. Cam elyaf› yal›t›mlar›n, günümüzde, cam at›klar›n›n de¤erlendirilerek iﬂlenmesi sonucu elde ediliyor.
Selüloz esasl› yal›t›mlar, dönüﬂtürülebilir, çevre-insan sa¤l›¤› aç›s›ndan etkin malzemeler. Kullan›m sonras› ka¤›tlar›n de¤erlendirildi¤i, % 70 oran›nda dönüﬂümlü malzeme kullan›lan tipleri bulunmakta.
Yüzey Kaplama Malzemeleri
Galvanize çelik, adonize, enamel alüminyum,
PVC temelli, yap›ﬂt›r›lan çat› kaplamas›, kiremit, lif
takviyeli çimento esasl› levhalardan üretilen paneller dayan›m, dönüﬂtürülebilirlik aç›s›ndan avantajl›.
Boyalar
Sa¤l›¤a zararl› ya¤ bazl› boyalar yerine, uçucu
organik bileﬂenler, çözücüler içermeyen, su bazl›
boya, akrilik lateks boyalar önerilmekte.
Tavan Kaplamalar›
Tavan kaplamalar›nda mineral liflere kil ve alç› esasl› dolgu malzemeleri eklenmesi ile elde edilen, dönüﬂtürülebilir, tekrar kullan›labilir malzemeler seçiliyor.
Linolyum Zemin Kaplamas›
Linolyum kaplamalar dayan›mlar› kullan›m ve
bak›m kolayl›¤›, temizli¤inin kolay olmas›, antistatik özellikleri nedeniyle sürdürülebilirlik aç›s›ndan
avantajl› ürünler. Do¤al linolyum yenilenebilir mal-

zemelerden (keten tohumu ya¤›, ahﬂap tozu, jüt,
mantar) üretilmesi aç›s›ndan, avantajl›. Dönüﬂtürülebilir kauçuk kaplamalar, lastik at›klar›n›n iﬂlenmesiyle elde edilen kaplamalar da bu tip kaplamalara alternatif özellik taﬂ›makta.
Hal›-Taban Kaplamalar›
Hal› kaplamalarda dönüﬂtürülebilir, kirlenme
potansiyeli düﬂük, bak›m› kolay, dayan›m› yüksek
malzemeler seçilmeli. Polyester ve naylon kar›ﬂ›ml› ürünler yerine, do¤al malzemelerden üretilen
ürünler (yün, jüt, bitki kökleri, vb.) tercih edilmekte. Sa¤l›k aç›s›ndan ürünün zehirli gaz yaymamas›,
kullan›lan yap›ﬂt›r›c›n›n solvent içermemesi önemli.
Çevreye duyarl› ekolojik malzeme kullanmak
gelece¤in binalar›nda tüm beklentilerimizi karﬂ›layabilir mi? Teknolojinin baﬂ döndürücü h›zda ilerledi¤i iletiﬂim ça¤›nda malzemelerde de yeni aray›ﬂlar söz konusu.
Ak›ll› Malzemeler
Do¤adaki canl›lar›n de¤iﬂen çevre koﬂullar›na
adaptasyon yetene¤i belki de yaﬂamda kalmalar›n›n anahtar›. Ya insan ürünü binalar? Bir binan›n
canl›lar›n sahip oldu¤u bu yetene¤e kavuﬂabilmesi,
mimarlar›n uzun hedefiydi. Bilim adamlar›, sonunda bu hedefe ulaﬂt›. Elektronik ve bilgisayar bilimi,
fizik-kimya alan›ndaki geliﬂim, iletiﬂim teknolojileri,
nanoteknoloji art›k malzemeleri baﬂka ufuklara
do¤ru sürüklemekte. Yeni malzemeler, gelece¤in
binalar›na ipuçlar› olabilir.
Binalar›m›z› bir deri gibi saran yap› kabu¤unu
oluﬂturan duvarlar, pencereler gibi bileﬂenler, yap›y› d›ﬂ koﬂullardan koruman›n çok ötesinde roller
kazand›. Malzemeler de¤iﬂken fiziksel-kimyasal
özellikleri, bünyelerindeki mikro ölçekli moleküller, yerleﬂtirilen çipler sayesinde, iklim ve yap›ya ait
verileri izlemekte, de¤iﬂimleri bildirmekte, amaca
uygun önlemi alabilmekte. Bu bir malzemeyi ak›ll›
yapmaz m› ?
Malzeme Teknolojisindeki Yenilikler
Ak›ll› Camlar (Smart&Switchable Glazing)
Caml› yüzeylerin mevsimlik de¤iﬂimlere adaptasyon yetene¤ine sahip, dinamik filtreler olarak tasarlan›yor. Do¤al ayd›nlatmay› sa¤larken,
güneﬂten ›s› kazanc›n›, güneﬂ kontrolünü
amaca göre seçen farkl› cam tipleri geliﬂtirilmekte. ABD Lawrance Berkeley Ulusal
Laboratuvar› (LBL), bu alanda önemli çal›ﬂmalar gerçekleﬂtiriyor. Güneﬂ spektrumunun farkl› dalga boylar›ndaki ›ﬂ›n›mlar› seçerek geçirme özelli¤ine sahip olan seçici
geçirgen camlar, elektrokromik, fotokromik camlar geliﬂtirildi. LBL ‘da yürütülen
çal›ﬂmalarda, Nikel hidroksit [Ni(OH)2] ve
titanyum dioksit [TiO2] ﬂeffaf filmlerin cam
üzerine laminasyonu ile elde edilen elektrotlar yo¤un güneﬂ ›ﬂ›n›m› alt›nda opaklaﬂarak güneﬂ kontrolü sa¤lamakta.

ﬁeffaf Is› Yal›t›m Malzemeleri
Bu malzemeler, güneﬂ ›ﬂ›n›m›n› geçirme yetenekleri sayesinde, arkas›ndaki duvar›n ›s›y› depolamas›na olanak tan›makta, ›s› köprülerini engelleyerek, enerji korunumu ve yap› sa¤l›¤› aç›s›ndan bina
performans›n› önemli oranda yükseltmekte.
Farkl› tipte uygulamalar söz konusu. En s›k kullan›lanlar, duvar›n önüne yerleﬂtirilen argon kripton ve aerojel dolgulu camlar, lamine plastik filmler, havas› boﬂalt›lm›ﬂ camlar 3-8 mm çapl› camplastik borucuklardan oluﬂan petek dokulu kapiller
tüpler, %2-10 silikat içeren, hava boﬂluklu aerojel
yal›t›mlar. Aerogeller ›ﬂ›k geçirme oran›, dayan›kl›l›k, performans aç›s›ndan daha iyi çözümler sunmakta. Tüm uygulamalarda, malzeme d›ﬂ etkilerden bir cam katman› ile ayr›larak korunmakta,
camla yal›t›m aras›ndaki boﬂluk k›ﬂ mevsiminde güneﬂten ›s› kazanc› sa¤layan bir sera olarak çal›ﬂmakta. Bununla birlikte aﬂ›r› ›s›nman›n malzemede
yarataca¤› sorunlara önlem al›nmas›, s›cak dönemlerde güneﬂ kontrol elemanlar› kullan›m› gerekli.
Fotovoltaik Güneﬂ Pilleri (PV)
PV’leri oluﬂturan yar› iletken malzeme-silisyum
kristali (solar hücre) güneﬂ ›ﬂ›n›m›n› emerek, hücre
çeperinde elektrik ak›m› üretir. Solar hücrelerin seri, paralel ba¤lanmas› ile modüller elde edilirken,
modüller panelleri, paneller solar dizileri (solar array) oluﬂturur. Günümüzde PV’ler bina yüzeyine
entegre edilen uygulamalar ile binan›n kendi enerjisini üretebilmesi sa¤lanmakta, ekolojik-ak›ll› binalarda giderek daha yo¤un kullan›m kazanmakta.
PV’ler monokristal, semikristal, polykristal, ﬂerit, ince filmler (amorf silisyum, kadmiyum, selenyum) olarak üretilebilir. Monokristal yüksek verimli, polykristalli PV ler maliyeti daha düﬂük ürünlerdir. ‹nce filmli PV‘lerse farkl› yüzeylere kaplanma
özellikleri nedeni ile binalarda tercih edilirler. Yar›
geçirgen veya opak PV ler üretilmekte olup, bina
yüzeyinde, PV’ler giydirme cephe eleman›, pencere, güneﬂ k›r›c› paneller olarak kullan›labilir. Bu tip
ürünlerde, aﬂ›r› ›s›nma ve temizlik-bak›m sorunlar›na özellikle dikkat edilir. Yak›n gelecekte PV üretiminde maliyeti düﬂürürken, verimlili¤i art›rmak,
geniﬂ kitlelerin kullan›m›na sunmak hedefleniyor.
Ak›ll› Boyalar
New Castle Universitesinde geliﬂtirilen piezoelektrik bir madde olan zirkonat titanat (PZT) içeren boyalar, çelik konstrüksiyonlu binalarda yüzeye
püskürtülerek uygulan›yor. Malzemenin bas›nç ve
çekme gerilmelerindeki art›ﬂ, boya taraf›ndan çevreye yay›lan elektrik sinyalleriyle saptan›yor. ‹ngiltere Gateshead Millennium Köprüsü ‘nde (2000)
de kullan›lan bu ürün sayesinde daha ince kesitli
taﬂ›y›c› bileﬂenler inﬂa etmek ve yap›n›n strüktürel
davran›ﬂ›n› izlemek mümkün.
Ak›ll› Beton
Silindirik karbon lifler içeren beton malzemelere elektrotlar›n yerleﬂtirilmesiyle, yap›n›n kullan›m
esnas›ndaki strüktürel davran›ﬂ›, maruz kald›¤› bas›nç, çekme gerilmeleri ölçülebilmekte.
Bellekli Metal Alaﬂ›mlar
Nitinol (nikel-titanyum) alaﬂ›m›, demir-manganez-silikon gibi alaﬂ›mlar, s›cakl›k de¤iﬂimlerine
maruz olduklar›nda, ilk konumlar›na tekrar geri
dönme özelli¤ine sahip. Bu alaﬂ›mlar, binalarda
yang›n kontrolünü sa¤layan sprinkler sistemlerinde
kullan›l›yor.
‹dil Ayçam
Araﬂt›rma Görevlisi, Yüksek Mimar, GÜ

Enerji Simulasyon
Programlar›
Enerji simülasyon programlar›, binay› pasif ve aktif
tüm sistemleriyle analiz edebilen, her de¤iﬂik seçene¤in bina enerji tüketimini nas›l etkiledi¤ini saptayabilen, güçlü
de¤erlendirme ve karar verme
araçlar›. Buradan elde edilecek bilgi, enerji tüketimini etkileyen bina sistemleri (kabuk, ayd›nlatma, HVAC, vb.)
ile ilgili tasar›m kararlar›n›
yönlendirmede büyük yarar
sa¤lamakta. Bu nedenle de,
binalar›n tüketti¤i enerji aç›s›ndan sorumlulu¤u olan mimarlar ve elektro-mekanik sistem mühendisleri aç›s›ndan
önemi tart›ﬂ›lmaz.
Tasar›m›, do¤ru belirlenmiﬂ hedefler perspektifinde,
yarat›c›l›k, sanat ve estetik
giydirilmiﬂ, bilimsel, teknolojik ve ekonomik tabanl› bir optimizasyon problemi olarak tan›mlayabiliriz. Optimizasyon,
yani birbiriyle çeliﬂen koﬂullar
çerçevesinde en iyi cevab› bulmak. Mimarlar tasar›ma baﬂlarken, birtak›m tasar›m hedefleri koyarlar. Bu
hedeflere yönelik çal›ﬂ›rken, ayn› anda düﬂünülmesi ve de¤erlendirilmesi gereken pek çok de¤iﬂken vard›r. Bu de¤iﬂkenler birbirleriyle uyum
halinde olabilece¤i gibi ço¤u kez çeliﬂebilir de...
Bu nedenle binan›n tüketece¤i enerjiyi optimize edebilmek için binay› oluﬂturan bütün sistemlerin (örne¤in yap›, kabuk, ›s›tma, so¤utma,
havaland›rma, ayd›nlatma gibi) birlikte düﬂünülüp analizlere dayal› tasarlanmas› önem taﬂ›makta.
Bugün bu araçlardan yararlan›larak mevcut
binalarda yap›lan enerji analizleri, çok küçük de¤iﬂiklerle bile y›ll›k enerji tüketiminde en az %
20-30 civar›nda ekonomi sa¤lanabilece¤ini göstermekte. Hele yeni tasarlanacak binalarda enerji simülasyonlar›ndan yararlanmak, daha yüksek
enerji tasarrufu potansiyeli taﬂ›makta. Il›man iklim kuﬂa¤›nda olmam›za karﬂ›n evlerimizin, iﬂyerlerimizin ›s›t›lmas› için harcad›¤›m›z paray›,
enerji ithali için ödedi¤imiz dövizi, çevre kirlili¤i
ve küresel ölçekte yaﬂanan ekolojik sorunlar› düﬂünürsek, konunun ne kadar önemli oldu¤unu
anlayabiliriz.
Enerji Tüketimini Azaltmak Amac›yla Simülasyon Kullan›larak Yap›lan Bir Uygulama Örne¤i
Enerji simülasyonlar›n›n enerji tasarrufu aç›s›ndan yararlar›na dikkati çekmek amac›yla yürütülen bu araﬂt›rmada, Ankara’daki bir ofis binas› üzerinde çal›ﬂ›ld›. Bina, projesi, mimar›, tesisat mühendisi ve HVAC sistemlerini kuran firma yetkililerinden al›nan bilgilere dayal› olarak,

bütün sistemleriyle modellendi. Power-DOE
program›yla enerji performans analizleri yap›ld›.
Binan›n bitmiﬂ ve kullan›lmakta olmas› nedeniyle, enerji tasarruf potansiyeli taﬂ›yan pek çok
öneri içinden, yaln›zca "gerçekleﬂtirilebilir" olanlar denendi.
Power-DOE ile yap›lan 43 enerji simülasyonunun de¤erlendirilmesiyle, y›ll›k enerji tüketim
miktar› ve maliyetini azaltmak amac›yla seçilen
bina modeli:
- seçici geçirgen ve düﬂük emissiviteli (low E)
camlar,
- bat› cephesindeki caml› yüzeylerde güneﬂ
kontrolü,
- iç mekanlarda yeterli do¤al ayd›nlatma oldu¤u sürece yapay ayd›nlatma yap›lmamas›na
yönelik ›ﬂ›k alg›lay›c›lar›,
- HVAC sisteminde analizlere dayal› olarak
haz›rlanm›ﬂ yeni bir iﬂletim düzeni,
- VAV sistemi içermekte.
Ofis binas›n›n enerji tüketimi bu modelinkiyle karﬂ›laﬂt›ld›¤›nda:
Y›ll›k elektrik tüketiminin 1017 MWh’dan
715 MWh’a düﬂürülerek % 30 tasarruf edildi¤i,
y›ll›k do¤algaz tüketiminin 70.625 m3’den
46.560 m3’e düﬂürülerek % 34 tasarruf edildi¤i
görülmekte.
Banka binas›n›n 122.046 dolar olan y›ll›k
enerji tüketim harcamalar› 83.606 dolara düﬂürülmüﬂ olup, 38.440 dolar tasarruf sa¤lanm›ﬂ
oluyor. Enerji masraflar›nda tasarruf oran›
%31,4.
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Sanal Ortamda Mimari

Dijital ﬁehir
21. yüzy›l her ﬂeyi bilgisayar ortam›nda yeni
baﬂtan yaratmaya kararl› görünüyor. Örne¤in ﬂehirleri... "Neden?" diye sordu¤unuzu duyar gibiyim.
Akﬂam koltu¤unuza oturup, s›cak kahvenizi
yudumlarken, birden yapmay› unuttu¤unuz acil
iﬂleriniz oldu¤unu hat›rlad›n›z. Hiç telaﬂ etmeyin.
Kahvenizi al›p, koltu¤unuzdan bilgisayar masan›za geçmeniz ve sizin için haz›rlanm›ﬂ dijital ﬂehri t›klaman›z yeterli.
Eﬂinizin sabah elinize tutuﬂturdu¤u al›ﬂveriﬂ
listesindeki herﬂeyi, istedi¤iniz dükkândan kap›n›za getirtebilirsiniz. Yat›r›lmas› gereken her türlü taksiti, fatura ödemelerini, para transferini ve
günlük borsa iﬂlemlerinizi ekrandan yapabilirsiniz. Bozulan buzdolab›, ak›tan musluk, araba tamiri benzeri her tür angarya iﬂlerinize yaln›zca
‘bir t›kl›k’ zaman ay›r›n.
Ya da can›n›z m› s›k›l›yor? Bir siber kafeye gidebilir, restoranlar için rezervasyon yapt›rabilir,
ulaﬂ›m için seçti¤iniz hatt›n trafik yo¤unlu¤unu,
hatta binece¤iniz otobüsün sizin dura¤›n›za ne
zaman ulaﬂaca¤›n› ö¤renebilirsiniz. Can›n›z›n
çekti¤i bir yere seyahat yapmak daha m› uygun?
Oturdu¤unuz yerden baﬂka ﬂehirlerde sanal turlar atmaya ve bu turlar esnas›nda o ﬂehirde yaﬂayanlarla sohbet etmeye ne dersiniz?
1994 y›l›ndan bu yana dünyan›n pek çok ül-

Kyoto
ﬁehir, daha önce belirtilen 3 katmanl› tasar›mla tasarlanm›ﬂ. Kyoto ﬂehrinde enformasyon
katman› oluﬂturulurken co¤rafik veri taban› (GIS)
Kyoto dijital ﬂehri için ana referans taban›n› oluﬂturuyor. Bu taban WEB sayfalar›na ve gerçek zaman alg›lay›c›lar›n›n verilerine, 2D ve 3D ara yüzlerle bütünleﬂtiriliyor. 3000’den fazla restoran,
ma¤aza, hastahane, kilise, okul, otobüs dura¤›
gibi halka yönelik alanlar›n WEB sayfas›, Kyoto
haritas›yla birlikte kullan›labilmekte. Örne¤in;
sosyal alanlar içerisinden restoranlar baﬂl›¤›n›
seçmiﬂseniz, ﬂehir haritas› üzerinde bütün restoranlar›n yerini görebiliyorsunuz. Seçti¤iniz restoran›n WEB sayfas›na girmek içinse bir t›k yeterli.
Gerçek zamana dayal› alg›lay›c›lar otobüs tarifeleri, caddelerdeki trafik durumu ve yo¤unlu-
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kesinde dijital ﬂehirler kuruluyor. Dijital ﬂehir,
içinde yaﬂayanlar›n pekçok hizmete bilgisayar
ekran›ndan ulaﬂabilecekleri, bilgi, tecrübe ve ortak ilgi alanlar›nda buluﬂabilecekleri, sosyal aç›-

dan interaktif platformlar oluﬂturmakta. Ayn› ﬂehirde yaﬂayanlar kadar, sanal ya da gerçek turistler için de her tür bilgi, hizmet, tan›t›m, sanal gezi ve kültürler aras› interaktif iliﬂki olanaklar›n›

¤u, hava koﬂullar› gibi dinamik bilgilerin yenilenmesi için kullan›l›yor. Örne¤in; her otobüs, o anki
yerini ve rota bilgilerini k›sa aral›larla bildiriyor. Dinamik bilgilerin gerçek zamanl› alg›lanmas› ve yenilenmesi masa baﬂ›nda oturanlardan çok, d›ﬂar›da
olanlar için gerekli. Bir
sonraki otobüse ya da trene kaç dakika var, gidece¤iniz yere en yak›n hangi otoparkta yer bulabilirsiniz gibi...
Arayüz katman›n›n oluﬂturulmas›nda 2D haritalarla entegre edilmiﬂ 3D grafik teknolojisi,
anahtar rol oynamakta. Bu katman özellikle ﬂehirde yaﬂamayanlar için ﬂehri tan›tmak, bilgi vermek ve turistik turlar düzenlemede yararl›. Ayr›ca dükkanlar ve gezilecek yerlerle 3D arayüzler
kurgulanm›ﬂ. Kyoto’nun en canl› al›ﬂ veriﬂ merkezi olan iki kilometre uzunlu¤undaki Shijo Caddesi, 3DML kullan›larak 3D olarak inﬂa edilmiﬂ.
Etkileﬂil katman›, en uç teknolojilerden yararlan›larak, dijital ﬂehri son derece canl› sosyal iliﬂkiler platformuna dönüﬂtürmekte. Dijital ﬂehirleri as›l cazip ve aktif hale getiren de bu tür interaktif iliﬂkiler. Ayr›ca kültürler aras› iliﬂkiyi desteklemek için rehber eﬂli¤inde sanal Kyoto turla-

r› düzenlenmiﬂ. Böylece ﬂehrin sitesine giren
Kyotolular›n ve turistlerin birlikte sohbet ederek
ﬂehri gezmeleri mümkün. Turistlerle ﬂehirde yaﬂayanlar aras›nda diyalo¤u yürüten bir di¤er ilginç uygulamaysa, avatarlar›n kullan›lmas›. Avatarlar gerçek Kyoto ﬂehri içerisinde hareket ederek, çevresinde dolaﬂan Kyotolularla ekranlar›
baﬂ›ndaki sanal turistler aras›nda gerçek zamanl› iliﬂki kurma olana¤›n› yarat›yor. Böylece, ekran
turistleri, dijital Kyoto ﬂehrinin 3D sokaklar›nda
gerçek Kyotolularla sohbet edebiliyor. Gerçekle
sanal olan›n s›n›rlar›n›n giderek ne kadar birbirinden ay›rdedilemez hale gelmekte oldu¤unun ilginç bir örne¤i.
Burada örneklenmeye çal›ﬂ›ld›¤› gibi, dijital
ﬂehirler çok de¤iﬂik amaçlarla ve de¤iﬂik hizmetler içerecek ﬂekilde tasarlanabilmekte. Turizm,
ulaﬂ›m, ticaret, kentsel planlama, sosyal hizmetler, sa¤l›k kontrolu, e¤itim, afet önleme ve afet
yönetimi, politikaya kat›l›m gibi aktiviteler, bunlardan baz›lar›...
GIS (geographical information system), 3D,
animasyon, agents gibi yeni teknolojilerden yararlan›larak kurgulanan bu sanal ﬂehirler, bilgisayar ve iletiﬂim teknolojilerindeki en son yeniliklere aç›k. Sürekli de¤iﬂen ve yenilenen bir mimariyle gelece¤e yürüyüﬂleri baﬂlad›. Dijital ﬂehirler sizi turist olarak bekliyor. Bir gün kendi dijital ﬂehrimizde birlikte dolaﬂmak umuduyla.

ekran›n›za taﬂ›yor. Bedava e-posta ve masa hizmetleri sa¤land›¤› gibi, ‹nternet’e girmek isteyen
herkese de eﬂit f›rsat garantisi verilmekte.
Her alanda küreselleﬂmenin h›zla geliﬂti¤i bir
ortamda, neden bölgesel bilgi ortamlar› insanlar›n ilgisini çekiyor? Çünkü ‹nternet, iﬂ ve ticaret
ortam›n›, araﬂt›rma ve bilgi al›ﬂveriﬂini, interaktif iliﬂki olanaklar›n› "küresel" anlamda geliﬂtirmekte. Günlük yaﬂam›m›z› kolaylaﬂt›rmak aç›s›ndansa küresel platformlardan çok "yerel" platformlara gereksinimimiz var. Günümüzde WEB
siteleri genellikle anahtar sözcükler ve tarama
motorlar›n›n toplad›¤› yaz›l› dokümantasyona dayal› bir iﬂleyiﬂe sahip. Bu sistem özellikle dünya
genelinde da¤›n›k odaklardan bilgi sa¤lamak için
çok uygun. Ancak; yerel bilgiye ulaﬂmak için ‹nternet kullan›lacaksa, yerel co¤rafyadan hareketle arayüz oluﬂturmak daha önemli.
ABD’de yap›lan araﬂt›rmalara göre, insanlar›n büyük bir k›sm› günlük yaﬂamlar›n› dar bir
alanda yürütmekte ve gelirlerinin %80’ini evlerinin en fazla 30 km’lik çevresi içerisinde harcamakta. Ekonomi ve ticaret küreselleﬂirken, günlük yaﬂam yerel kal›yor. Hele sa¤l›k sorunu olan
ya da yaﬂl›l›¤a ba¤l› hareket yetene¤i azalm›ﬂ insanlar› düﬂünün... Bu demektir ki, insanlar›n büyük bir k›sm› için günlük iﬂlerini kolaylaﬂt›racak
yerel iliﬂki a¤lar›, küresel iliﬂki a¤› ‘www’den daha önemli. ‹ﬂte bu nedenlerle, dijital ﬂehirlerin
say›s› h›zla art›yor.
Dijital ﬁehirlerin Mimarisi
Dijital ﬂehirlerin tasar›m›nda genellikle 3 katmanl› bir model kullan›ld›¤› görülmekte.
Enformasyon Katman›: www arﬂivleri ve gerçek zaman alg›lay›c›lar›n›n sürekli tazelenen verileri (realtime sensory data) ﬂehrin haritas› üzerinde haz›rlanan veri taban›yla iliﬂkilendiriliyor.
Arayüz Katman›: ﬁehri görselleﬂtirerek daha
iyi tan›ma f›rsat› veren iki boyutlu (2D) haritalar
ve bu haritalardan hareketle önemli cadde, ya da
bölgelerin 3 boyutlu (3D) modellenmesi bu katmanda yap›l›yor. Ayr›ca ﬂehrin dinamik aktivitelerine yönlendiren ve gerekti¤inde iletiﬂim arac›
olarak kullan›labilen animasyonlar da var.
‹nteraksiyon Katman›: ﬁehirde yaﬂayanlar›n,
kendi aralar›nda ya da sanal turistlerle interaktif
iliﬂki kurabilmesine yönelik olanaklar, bu katmanda yer al›yor.
Dijital ﬁehir Örnekleri
1999 y›l› istatistiklerine göre ‹nternet kullan›c›lar› say›s›nda ABD baﬂ› çekiyor. Bunu ‹ngiltere, Kanada, Japonya ve Almanya izliyor. ‹nternet
kullananlar›n ülke nüfusuna oran› daha iyi bir
gösterge. Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa
%30’la dünya s›ralamas›n›n baﬂ›nda. Bunun do¤al sonucu olarak dijital ﬂehirlerin say›s› bu bölgelerde h›zl› art›ﬂ göstermekte. Yerel ‹nternet
kullan›c›lar›n›n özellikleri ve sanal iliﬂki a¤›n› finanse eden kuruluﬂlar›n amaçlar›, dijital ﬂehrin
tasar›m›n› önemli oranda etkiliyor. Bu nedenle,
farkl› amaçlara yönelik oluﬂturulmuﬂ dijital ﬂehirlerden örneklere k›saca göz atal›m.
AOL (America Online) : http://www.digitalcity.com/

Amerika’da 1984 den bu yana, yüzlerce ﬂehirde AOL taraf›ndan dijital ﬂehirler kurulmakta.
Çok de¤iﬂik alanlarda düﬂey pazarlar oluﬂturarak

ﬂehrin ticaret-iﬂ hacminin geliﬂtirilmesi hedeflenmekte. Bu ﬂehirlerde yaln›zca kâr amaçl› hizmetler yer almakta.
Amsterdam dijital ﬂehri: http://www.dds.nl/

‹lk olarak 1996 y›l›nda Amsterdam belediye
meclisi ve Amsterdaml›lar aras›nda iletiﬂim kurulmas› ve herkesin ﬂehir yönetimine kat›lmas›n›n sa¤lanmas› amac›yla text ve modemlere dayal› bir uygulama olarak baﬂlat›lm›ﬂ. Evlerinde
bilgisayarlar› olmayanlar da düﬂünülerek, kütüphane gibi halka aç›k mekanlardaki terminallerle
de sisteme destek sa¤lanm›ﬂ. Deneme olarak
baﬂlat›lan uygulama, ‹nternete ve sisteme ilginin
birden artmas›na neden olmuﬂ. ‹lk on haftada
10.000 kiﬂi dijital ﬂehire üye olmuﬂ ve 100.000
giriﬂ kaydedilmiﬂ. Bu baﬂar› üzerine, de¤iﬂik
gruplar› birbirine ba¤layan sistem, geliﬂtirilerek
Amsterdaml›lar›n birbiriyle sosyal aç›dan interaktif iliﬂki kurabilecekleri bir platforma dönüﬂtürülmüﬂ. Art›k her hafta yaklaﬂ›k 50.000 civar›nda
ziyaretçisi oldu¤u belirtiliyor.
Sanal Helsinki: http://www.hel.fi/infocities/

1996’da Helsinki telefon ﬂirketi taraf›ndan
gelecek nesil metropol a¤›n›n oluﬂturulmas› amac›yla proje baﬂlat›lm›ﬂ. Sistem Helsinkililere birbirleriyle çift yönlü canl› video ba¤lant›s› kurma
olana¤› veriyor. Örne¤in, araban›z tamirdeyse tamirhaneyle ba¤lant› kurup görüﬂebilme, araban›z›n tamirini denetleyebilme olana¤›n›z var. Yüksek h›za sahip ve geniﬂ bantl› bir a¤›n geliﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›, ﬂehrin bütününün sanal ve üç

boyutlu olarak inﬂa edilmesi çal›ﬂmalar›yla paralel yürütülüyor. Çünkü 3D modelleme geliﬂtikçe,
sanal Helsinki’yi evlerden izlemek için sistemlerde daha yüksek hesaplama gücüne ve daha geniﬂ
iletiﬂim band›na gereksinim var. Sanal ﬂehir, yeni ve geniﬂ bantl› a¤ hizmetleri için bir arayüz
olarak tasarlanmakta. 3D Sanal gerçeklik (VR)
teknolojisi kullan›larak ﬂehrin tümüyle bilgisayar
ortam›nda inﬂa edilmesinde, yeni teknolojilere
merakl› olan Finlilerin önemli rolü olmuﬂ. Finlandiya ‹nternet, ev bankac›l›¤›, mobil telefon kullan›m›nda baﬂ› çeken ülkelerden. ‹lginç olan,
iletiﬂim teknolojileri devriminin beﬂ milyonluk
nüfusa sahip bir kuzey Avrupa ülkesinde gerçekleﬂmekte oluﬂu.
Kyoto dijital ﬂehri: http://www.digitalcity.gr.jp/.

Dijital ﬂehir projesi, ﬂehrin sosyal bilgi altyap›s›n› oluﬂturmaya yönelik prototip araﬂt›rmas›
ﬂeklinde 1998’de baﬂlam›ﬂ. Üniversite ve laboratuvarlar›n araﬂt›rmalar› paralelinde yürütülmesi
ve projenin alt yaz›l›m parçalar›na ayr›larak üniversite ö¤rencilerinden destek al›nmas›, önemli
avantajlar sa¤lam›ﬂ.
Kyoto ﬂehriyle güçlü köprüler oluﬂturacak bir
sanal Kyoto oluﬂturulmas› ön planda tutulmuﬂ.
Amsterdam gibi yaln›zca siber uzayda var olan
hayali ve ruhsuz bir dijital ﬂehir olmas› istenmemiﬂ; tersine gerçek Kyoto ﬂehrini tamamlayacak
ﬂekilde, yaﬂayanlar›n günlük yaﬂamlar›n›n kolaylaﬂt›r›lmas› ve zenginleﬂtirilmesi hedeflenmiﬂ.

Kas›m 2002 21 B‹L‹M ve TEKN‹K

Mimarl›k: Yaﬂam›n ‹çinden Bir Serüven
Kültürün üretiminde sarmal yap›ya sahip iki
temel parametreden söz edilebilir. Bunlardan ilki, toplumlar›n de¤er sistemlerine girdi veren, biçimlendiren ideolojiler ve söylemler; di¤eriyse
do¤an ve geliﬂen gereksinimlerin nesnel dünyaya
çevrimini gerçekleﬂtiren teknolojik eylemler.
‹nsano¤lu, toplay›c›l›k ve avc›l›ktan sonra, üç
büyük devrimsel süreçten geçti. Bunlar›n ilki ve
en uzunu, tar›m toplumu haline gelerek yerleﬂik
düzene geçiﬂ, ikincisi sanayi devrimi, sonuncusu
da bilgi toplumuna dönüﬂüm.
‹nsano¤lunun takriben on biny›ll›k yaﬂam serüveninde yaﬂam›ﬂ oldu¤u aﬂamalar›n mimarl›k
etkinli¤ine de yans›mas› kaç›n›lmaz olmuﬂtur. Bu
yans›malar ürün / bina türündeki çeﬂitlili¤i ortaya koydu¤u gibi, bu türlerin niteli¤inde de söz
konusu.
Mimari Mekân, Mekân›n S›n›rlar› ve Teknolojik ‹çeri¤i
Mimarl›¤a iliﬂkin de¤iﬂik tan›mlar›n merkezinde sihirli bir sözcük olarak "mekân" kavram›
yer almakta. Mekân›n yarat›lmas› ve nesnelleﬂtirilmesi, zamana ba¤l› olarak sürekli de¤iﬂkenlik
gösteren ve karmaﬂ›k faktörleri içeren entellektüel ve kültürel süreci içeriyor. Bu boyutlar›yla mekân, sabit de¤iﬂmez bir nesne olarak de¤il de,
içinde ve d›ﬂ›nda olana ve alg›layan›na göre de¤iﬂen bir içerik taﬂ›r. Bu ba¤lamda mekân›n s›n›rlar› içerisinde yeniden üretimi ya da tüketimi söz
konusu olabiliyor.
Mekân›n kurgusunda iki temel de¤iﬂken hep
söz konusu olageldi. Bunlardan ilki, kullan›m
amac›n›, gereksinimleri belirleyen, bir anlamda
kültürel kategoride de¤erlendirilebilen yeme –
içme, yatma, çal›ﬂma gibi eylemlere iliﬂkin donan›mlar, bir di¤eri de bu donan›m ve eylemleri içeren mekân› nesnelleﬂtiren, onu düﬂeyde ve yatayda s›n›rlayan kabuk. Teknolojik içerikli bu iki de¤iﬂkenden ilki, mekân›n s›n›rlar›n›n ve geometrisinin belirlenmesinde etkendir. ‹kincisiyse bu geometrinin tektonik karakteriyle tan›mlan›yor ve
toplumsal – kültürel ve teknolojik geliﬂime paralel farkl› bir içerik taﬂ›yor.
Mekân›n tan›mlanmas› ya da okunmas›nda,
mekâna iliﬂkin geometri ve onun özellikleri son
derece önemli. Geometrik ifade içerisinde yer
alan mekân›n içeri¤inin kültürel ve simgesel de¤erlerle bezenmesi mekân›n ﬂiirselli¤inin ç›k›ﬂ
noktas› olup, geometrik ifadenin çeperlerinde belirmekte. Bu çeper, iﬂlev, malzeme ve yap›sal niteliklerle nesnellik kazan›yor. Bu üç kavram ve
nesnel boyut, onun tektonik özelliklerini yans›t›r.
Tar›m toplumu kültürü teknolojik düzeyinde,
mekân› oluﬂturan yüzeyler taﬂ›y›c›l›k görevini
gösterdi¤i gibi, mekân s›n›rlama iﬂlevini de içermekte. Bu özellik, yap›y› oluﬂturan duvar›n öncelikle taﬂ›y›c› karakter göstermesini zorunlu k›l›yor. Toplumsal de¤erlerin ve bunlarla ilgili bezemelerin duvar üzerine iﬂlenmesiyse, seçilen taﬂ›y›c› sistemin olanak ve k›s›tlar› çerçevesinde
mümkün. K›s›tlar›n aﬂ›lmas›ysa, taﬂ›y›c› sistemin
olanaklar›n›n, teknik ba¤lamda aﬂ›lmas›yla gerçekleﬂiyor. Bu çerçevede, taﬂ›y›c› sistemlerdeki
geliﬂim, yüzey – cephe kurgusunun oluﬂumunda
son derece belirleyici bir faktör durumunda. Bu
anlamda mimar, ayn› zamanda da mühendistir.
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Yap›n›n böyle bir içerikle tan›mlanmas›, görüldü¤ü gibi onun taﬂ›y›c›l›k ve s›n›rlay›c›l›k gibi
mimarl›¤›n iki temel iﬂlevini birden üstlenmesinden kaynaklan›yor. Taﬂ›y›c› sistemin oluﬂumuna
iliﬂkin yaklaﬂ›m tümüyle taﬂ, tu¤la ve ahﬂap kullan›m›na dayal› arkaik teknolojik düzeyle ilgili.
Malzemelerin bir araya getirilip ba¤lanmas›, yap›
kabu¤u üzerinde boﬂluk b›rakabilme olanak ve
s›n›rlar›, duvar›n yükselmesi paralelinde kal›nl›¤›n›n artmadan sa¤laml›¤›n›n sa¤lanmas›, y›¤ma
karakterdeki yap›m teknikleri ve ba¤lay›c› malzeme özellikleri çerçevesinde tar›m toplumu kültürü boyunca çeﬂitlilik kazanabildi.
Endüstri toplumunu, tar›m toplumundan üretim etkinli¤i ba¤lam›nda ay›ran en önemli özellik
olarak görülen ve teknolojik geliﬂim/de¤iﬂimin
temel boyutu olan seri üretime dayal› yeni ürün
ve süreçlerin oluﬂturulmas›, mimarl›k etkinli¤ine
de yans›d›. Geleneksel anlay›ﬂ›n d›ﬂ›nda yeni çelik ve betonarme kökenli taﬂ›y›c› sistem malzeme
ve yöntemlerin ortaya ç›k›ﬂ› ve yayg›n kullan›m›,
mekân› s›n›rlayan çeperin / kabu¤un temel iﬂlevi olan s›n›rlay›c›l›k ve taﬂ›y›c›l›k görevlerini yerine getirmek üzere farkl› ve gere¤inde birbirinden ba¤›ms›z olarak konumlanabilen yap› elemanlar›n›n oluﬂumuna yol açt›. Mimarl›k etkinli¤i

Archigram’›n
teknik ütopyalar›

ba¤lam›nda teknolojik geliﬂim sürecinde bir s›çrama noktas› oluﬂturan bu yeni yaklaﬂ›m, mimarl›kta biçimlenme anlay›ﬂ›n› do¤rudan etkileyerek
nesnel çeﬂitlenmeye yol açt›. Yap› kabu¤u tasar›m›, adeta bir grafik ifade arac›na dönüﬂtü. Yap›
yapma alan›ndaki meslek organizasyonu, yetki ve
etkinlik alanlar›n›n tan›mlanmas› ve biçimlenmesi aç›s›ndan da mimar – inﬂaat, makine, elektrik
mühendisi ayr›m› ve zorunlu iﬂbirli¤i, bu süreç
içerisinde gerçekleﬂti. Yine bu süreçte arkaik karakterli geleneksel mimarl›k etkinli¤inde görülmeyen, ancak giderek etkinli¤ini art›ran bir biçimde makinenin ya da teknik - mekanik donan›m›n; s›hhi tesisat, ›s›tma - havaland›rma tesisat›,
ayd›nlatma tesisat›, asansör vb kurgusu olarak
girdi¤ini görüyoruz. Binan›n iﬂlevsel olarak karmaﬂ›klaﬂmas›na ve ölçe¤in büyümesine, yüksek
bina yapma olana¤›na paralel olarak da, taﬂ›y›c›
sistemler ve makine dokusunun etkinleﬂmesi kaç›n›lmaz hale geldi.
Özellikle günümüzde üçüncü büyük toplumsal
devrim ya da ça¤ olarak adland›r›lan bilgi toplumu ortam›nda, bilgisayar teknolojisinin, bina
içinde yer alan teknik donan›m sistemlerini, uygun yaﬂam koﬂullar› oluﬂturmak üzere düzenle-

me ve denetleme görevi üstlenmesi, 20. yüzy›l›n
son çeyre¤inde, temel toplumsal söylemler olan
enerji etkin, ekolojik, sürdürülebilir, yenilenebilirlilik kavramlar›n›n da yapma çevre içerisinde
ele al›nmas›n› sa¤lad›. Bu olgu, mimarl›kta yeni
bir içerik ve biçimlenme anlay›ﬂ›n›n oluﬂumunun
da ilk iﬂaretleri olarak yorumlanmakta. Bu yeni
anlay›ﬂa göre, yap› kabu¤u art›k yaln›zca mekân›
s›n›rlay›c› ya da yap›y› taﬂ›yan bir eleman olmaktan ç›km›ﬂ, binan›n bir canl› organizma gibi nefes almas›n› da sa¤layan adeta bir deri olma özelli¤ine de kavuﬂmuﬂ bulunuyor.
Yukar›da kal›n çizgileriyle özetlenmeye çal›ﬂ›lan mimarl›k serüveninin, temel toplumsal de¤iﬂimlere ya da bir baﬂka deyiﬂle toplumsal devrimlere paralel olarak s›çrama yapt›¤›, süreçler
içerisinde de evrimsel bir geliﬂim çizgisi izledi¤i
görülmekte. S›çramalar›n, yeni ürün ve süreçlerin yaﬂama dahil edilmesiyle söz konusu olmas›na karﬂ›n, evrimsel geliﬂim, yap›m - yaﬂam süreci içerinde ö¤renme, sürecin rasyonalize edilmesi çabalar› çerçevesinde olmakta. Mimarl›k etkinli¤i çerçevesinde evrimsel süreçlerde çeﬂitlili¤in, yatayda bir bütünleﬂmeyi sa¤lad›¤› varsay›l›rsa, devrimsel nitelikli süreçlerde düﬂeyde bir
bütünleﬂmeden söz edilebilir. Bu bütünleﬂmenin, teknolojik içerik bak›m›ndan mimarl›k ürünün, çeﬂitlenmesine ya da yeni biçimlenmelere
do¤rudan ve ani bir biçimde etki etmeyece¤i de
aç›k. Böylesi bir de¤iﬂimin kilometre taﬂlar›n›n
geçmiﬂte aranmas› gerekti¤i de ortada. Toplumsal söylemler ve bunlara ba¤l› de¤er sistemlerindeki yenilenim, böylesi bir de¤iﬂikli¤in temel
noktalar› olarak karﬂ›m›za ç›kmakta. Endüstri
toplumlar›nda görülen çok boyutlu geliﬂim / de¤iﬂim süreçlerinin h›z›, bu kilometre taﬂlar›n›n
kavranmas›n› zorlaﬂt›rabilir. Buna karﬂ›l›k, bunlar›n dikkatli bir gözle kavranmas›, tüm devrimsel sürecin kavranmas›n› kolaylaﬂt›racakt›r. Bu
ba¤lamda mimarl›k etkinli¤ine iliﬂkin tarihin irdelenmesi oldukca ilginç görüntüler sergileyebilir. Bu noktada tarihin ne oldu¤u, nas›l okunmas› ve yorumlanmas› gerekti¤i gibi sorunlar oldukça önemli. Özellikle siyasi tarihin d›ﬂ›na ç›k›lmas›, geniﬂ kitlelerin yaﬂam biçimlerinin sorgulanmas› durumunda, bu sorunlar kümesi oldukca önemli yer tutacakt›r. Amaç teknolojik geliﬂimin ya da de¤iﬂimin alg›lanmas›ysa, toplumun
yönlenmesi ya da yönlendirilmesi ve onun de¤er
sistemlerinin önem kazanaca¤› kuﬂkusuz. Teknolojik ba¤lamda mimarl›k etkinli¤ini anlamak,
onun ne oldu¤unun ve neyle ilgili oldu¤unun sorulmas›n› gerekli k›lar. Kültür tarihi ve mimarl›¤a iliﬂkin tan›mlar bu sorulara k›saca, onun bir
nesne oldu¤unu ve insanla ve / ya da insan topluluklar›yla ilgili oldu¤unu belirtmekte. Bu çerçevede, onun yer ald›¤› co¤rafya, onunla yaﬂayan toplum ve o toplumun verilerinin tan›m› öncelik kazan›yor. Co¤rafyayla ilgili veriler, bu
ba¤lamda statik karakter taﬂ›yor. Buna karﬂ›n,
co¤rafyan›n fiziksel özelliklerinden etkilenen
toplumsal girdilerin dinamizmi ve karmaﬂ›kl›¤›ysa tart›ﬂ›lmaz.
Prof. Dr. Ziya Utkutu¤
GÜ Mimarl›k Fakültesi

Saks›da Çiçek Yetiﬂtirir Gibi Atom Ekip Bina Biçilecek Günler Gelecek mi?

Nanorobotlar
Son y›llarda bilgisayara dayal› programlama,
kompleks algoritma bilgisi, genetik mühendisli¤i,
yapay zeka, robotik ve nanoteknoloji, en h›zl› geliﬂen ve üzerinde en çok konuﬂulan alanlardan.
‹ster inan›n, ister inanmay›n mimarinin gelece¤ini bu alanlar belirleyecek gibi görünüyor.
Yeni teknolojiler, günlük yaﬂam›m›za en h›zl›
giriﬂi bilgisayarlar ve ‹nternetle yapt›. Bilgi ça¤›,
geçti¤imiz on y›ldan bu yana tasar›m ve üretimde
devrim niteli¤inde yeniliklere kap› açmakta. Bugüne kadar bu yeniliklerin, mimarlar›n yeni formlar›
hayal etme ve ﬂekillendirme yetene¤ini geliﬂtirmek
aç›s›ndan katk›s› yads›namaz. Ancak as›l önemli
de¤iﬂim, tasar›m›n üretkenli¤i, yarat›c›l›¤›, matematiksel tabanl› analiz yetene¤ini art›ran bilgisayar
ortam›na taﬂ›nmas›yla baﬂlad›.
Son y›llarda üzerinde en çok konuﬂulan teknolojilerden yaln›zca nanoteknoloji bile öylesine heyecan verici ki... Kullan›labilir düzeye gelmesi halinde, çok de¤iﬂik alanlar aç›s›ndan taﬂ›d›¤› müthiﬂ
potansiyel kadar, riskleri de korkutucu boyutlarda.
Bugüne kadar, nanoteknolojinin gerçekleﬂtirilebilir oldu¤una iliﬂkin çeﬂitli örnekler ortaya
ç›kt›. Nanoteknolojiye iliﬂkin sorular›n cevab›n›n, zaten yeryüzündeki tüm karbon
esasl› yaﬂamlarda yatmakta oldu¤u belirtiliyor. Canl› hücreler belli formatlara sahip çiçek, hayvan, insan gibi çok daha
büyük bir yap›y› oluﬂturmak üzere kendi kendilerine ço¤alma yetene¤ine sahip. Yaﬂam›n özünde yatan, hücrenin
kendisini kopyalayarak ço¤almas›na
dayal› mekanizman›n çözümlenmesine
yönelik önemli ad›mlar at›l›yor.
Spiller, "Atomlar› kullanma tekni¤i
nanoteknolojidir. E¤er binalar için uygulan›rsa, saks›da çiçek yetiﬂtir gibi bina yetiﬂtirebiliriz. Canl› organizmalar›n kulland›¤› mekanizmadan yararlanarak, herhangi bir atom ya
da molekülü tek tek yap›taﬂ›, örne¤in tu¤la gibi
kullanarak, çeﬂitli yap›lar oluﬂturabilmek mümkün
olacakt›r" diyor.
Nanoteknoloji ve Mimarl›k
Bugünden yar›na olmasa da, çok uzak olmayan
bir gelecekte binalar dahil bütün büyük boyutlu
nesnelerin montajc›lar (assemblers) olarak tan›mlanan mikroskopik robotlar taraf›ndan yap›labilmesi söz konusu. Herhangi bir boyut ya da ﬂekildeki
nesneyi üretebilecek sibernetik bir yap›ﬂt›r›c› oluﬂturmak üzere bir araya gelen mikroskopik robotlar
(nanorobotlar) ile bina yap›m›...
Tu¤la, taﬂ, çelik profil, çivi, vida gibi görebildi¤imiz boyutlarda ve hepsinden öte, al›ﬂageldi¤imiz,
iyi tan›d›¤›m›z malzemeler anlam›n› yitirecek. Bu
noktada binalar›n yap› taﬂlar› art›k atomlar ve moleküller. Malzemeler, bambaﬂka özelliklerle ve mikroskopik ölçeklerde tan›mlan›r hale gelecek. Form,
doku, renk, dayan›m hücre ölçe¤inde yeniden belirlenecek. Yaln›zca malzeme de¤il, standart iskelet
yap›m›n prizmatik geometrisi baﬂta olmak üzere bina tasar›m›, üretim ve montaj teknikleri ve nihai
ürün olarak bina özelliklerinin de ne büyük de¤iﬂikli¤e u¤rayaca¤› aç›k.

Eric Drexler 1986 y›l›nda "Yaratman›n Motorlar› - Engines of Creation" adl› kitab›nda, nanoteknolojinin tasar›m, imalat, t›p, elektronik gibi di¤er
bütün insan eme¤i gerektiren alanlarda ola¤anüstü yarar sa¤layaca¤›n› belirtmekteydi. Yap›lacak
her ﬂey daha iyi, daha h›zl›, daha güçlü, daha ucuz
hale gelecek diyordu. Mimarlar için nanokonstrüksiyon, yeni formlar arama konusundaki uzun u¤raﬂlara da bir son verebilir. Daha önce hayal bile
edemeyecekleri yenilikleri gerçekleﬂtirme olana¤›na sahip olabilirler.
Christofer Altman, "Global Gelece¤e Bir Baﬂlang›ç–An Introduction to Global Future" içinde ﬂu
önemli saptamay› yapmakta: "Gelece¤e yönelik öngörüler, nanoteknolojinin maddeyi yaz›l›ma dönüﬂtürece¤i yönündedir. E¤er bir fikir, fizik kurallar›
çerçevesinde olmak koﬂuluyla hayal edilebiliyorsa,

nesneye dönüﬂtürülebilir. Bu durumda nesnenin
üretimi için gerekli olan yap›taﬂlar› atomlard›r. Nanoteknolojiyi kullanabilecek bir toplum, bilgi devrimini her yönüyle gerçekleﬂtirmiﬂ ve hazmetmiﬂ bir
toplum olacakt›r. Böylesine zengin bir gerçe¤in
önündeki tek engel, yaln›zca hayal gücünün s›n›rlar› olacakt›r."
Bilgisayar, nanoteknoloji, genetik, robotik gibi
pek çok bilim dal›yla mimarl›k arakesitindeki geliﬂmeler, mimarl›¤›n yerleﬂik paradigmalar›n›n bir
k›sm›n› altüst ederken, bir k›sm›n› da hayallerin
ötesine taﬂ›yabilir. Örne¤in Frank Lloyd Wright’›n
"do¤a nas›l yap›yorsa öyle yapmak" olarak tan›mlad›¤› organik mimari, bir metafor olmaktan ç›k›p,
gerçe¤e dönüﬂecek. Aynen do¤adaki gibi, genetik
evrimin nesiller boyu süren üreme, geliﬂim, de¤iﬂim, uyumlama süreçlerini kullanarak nanorobotlar
"organik mimari"yi, üstelik do¤adan da h›zl› gerçekleﬂtirebilir.

Öte yandan, Wright’›n kurgulamaya çal›ﬂt›¤›,
makrodan mikroya de¤iﬂen ölçeklerde analize dayal› tasar›m gereksizleﬂebilir. Herﬂeyin organik ve
ba¤›ms›z üretiminin gerçekleﬂebildi¤i bir ortamda,
bizim anlad›¤›m›z anlamda tasar›mc›ya gerek kalmayabilir. Tasar›mc›, organik ve ba¤›ms›z üretimini gerçekleﬂtirmek üzere, istenen ürünün karakteristiklerini yaz›l›ma dönüﬂtürebilecek bir kiﬂiye dönüﬂebilir. Bu durumda, gelece¤in mimarl›k e¤itiminin de tümüyle de¤iﬂmesi kaç›n›lmaz hale gelecek.
Wright, mimari biçimin malzemelerin do¤as›nca
belirlendi¤ini hissetmiﬂti. "Her malzeme kendi dilini
konuﬂur" diyordu. Binalar›nda malzemeleri kendi dillerinde konuﬂturmay› baﬂarabilmiﬂ nadir mimarlardand›. Ancak nanoteknolojiyle binan›n yap› taﬂlar›,
ç›plak gözle görülemeyecek kadar küçülünce
Wright’›n sözünü etti¤i mimari biçim ve malzeme iliﬂkisi anlams›zlaﬂ›yor. Nanorobotun dili nedir? Gelecekteki geliﬂmelere dayal› olarak bina dokusu, bilgisayarda verilen komutlara ba¤l› olarak de¤iﬂkenlik kazanabilir. Bina dokusunun bu komutlara göre maddenin kat›, s›v›, gaz fazlar› aras›nda de¤iﬂim yapabildi¤ini düﬂünün. Kimi zaman opak ve kat›, kimi zaman ﬂeffaf ve ak›ﬂkan. Malzemelere iliﬂkin bildi¤imiz her ﬂey anlams›z ve
geçersiz. Asl›na bakarsan›z, malzeme
kavram› bile ortadan kalkabilir. Mimarinin temel yap› taﬂlar› önceden bilinen
s›n›rlar›n› ve tan›mlar›n› kaybedince,
taﬂ›y›c› sistem ve de¤iﬂebilir özelliklere sahip konstrüksiyon da birbirinden
ayr›ﬂmak zorunda kalacak. Eskiden bilinen ve önemli olanlar önemsiz ve anlams›z hale geliyor.
Amerika Mimarlar Derne¤i (AIA)
üyesi Lance Hosey, "Binalar Ne ‹stedi¤ini Ö¤renince Louis Kahn’a Ne Olacak"
baﬂl›kl› makalesinde "Binalar› bilgisayar
programlar› olarak tan›mlay›p, yaln›zca bir kaç
parametre ve gerekli veriyi tuﬂlayarak gerçekleﬂtirebilecek duruma gelebiliriz. Ne büyüklükte? Hangi özelliklerde? Bang!... An›nda bina. Tasar›mc›lar›n
bu süreci kontrol alt›nda tutmay› baﬂarabileceklerini varsayarsak harika. Ancak, nanotek karﬂ›tlar›,
kendi kendini kopyalayarak ço¤almaya dayanan bu
teknolojiyi, denetim zorluklar› nedeniyle ehlileﬂtirilmesi zor bir güç olarak görüyorlar" diyor.
Denetlenemedi¤i zaman s›n›rs›z bir biçimde ço¤alarak yeryüzünü kaplayacak trilyonlarla mekanik
mikrop düﬂünün. Bu tür bir kabusu önlemenin yollar› keﬂfedilse bile, mimarl›¤›n art›k mimar gerektirip gerektirmeyece¤i ayr› bir soru. Herhangi birinin
isteklerini bilgisayarda tuﬂlay›p, hayalindeki binaya
kavuﬂtu¤u bir ortamda uzmanlara gerek kalacak
m›? Kald› ki, binalar›n otomatik pilota ba¤l› nanorobotlarla k›sa sürede, bitki gibi büyütüldü¤ü bir ortamda kimlere gerek kalabilir, düﬂünmeye de¤er.
Kesin olan ﬂu ki, yeni teknolojiler ve nanoteknoloji pek çok alanda oldu¤u gibi mimarl›k alan›nda da radikal bir devrimi kaç›n›lmaz hale getirebilir. O zaman mimarlar da, mimarl›k da bugün bilinenlerden çok farkl› noktalarda olmak zorunda kalacak.
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