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yer alsa da bu hükümlerin tasarımda nasıl
Abstract—This study evaluates the climatedeğerlendirileceği konusunda bazı yetersizlikler
sensitive design strategies for a sustainable life,
bulunmaktadır. Bu ve benzer nedenlerden dolayı,
based on the establishment of a measurement and
Türkiye ‘de, doğal iklimsel mekan konforu ve enerji
evaluation system. For this purpose, a housing
verimliliğini dikkate alan çok az sayıda mimar vardır
model was created and a design guide was
[10]. Bunun nedeni ise; kullanılabilir bir konut
created to provide the applicability of modelmodellemesinin ve dolayısı ile de ölçme ve
related strategies by persons in the architectural
değerlendirme
sisteminin
kurulamamasına
and building sectors. This guide has also been
bağlanmaktadır [3].
turned into a checklist form for ease of use. Later,
design strategies developed with the climateBu sorunları temel alarak yapılan bu araştırma,
sensitive model have been analyzed and tested on
çevre ve doğa üzerindeki etkileri en aza indiren, bina
existing buildings in Adana [Turkey] with the aim
modeli ve değerlendirme sistemi oluşturmayı
of evaluating the application in practice.
amaçlamaktadır.
Keywords—Bioclimatic
Housing
Model,
Çalışma için seçilen alan, Akdeniz bölgesinde yer
Passive Design, Design Guide
alan ‘Adana’ kentidir. Çukur bir ovada olmasi nedeni
Özet : Bu çalışma, sürdürülebilir bir yaşam için,
iklim duyarlı tasarım stratejilerine ve bu stratejileri
binalarda ölçme - değerlendirme sisteminin
kurulması üzerine dayanmaktadır. Bu amaçla
oluşturulan bir konut modeline ait stratejilerin,
mimar
ve
bina
sektöründeki
kişilerce
uygulanabilirliğini sağlamak amacı ile bir tasarım
kılavuzu olusturulmuştur. Bu kılavuz (kolay
kullanılabilir olması için) ayrıca bir kontrol listesi
formu haline getirilmiştir. Daha sonra, iklim
duyarlı
modelin,
uygulamadaki
işlerliğini
değerlendirmek amacı ile geliştirilen tasarım
stratejileri, Adana [Turkey] kentindeki mevcut
binalar üzerinde analiz edilerek sınanmıştır.
Anahtar Kelimeler —Biyoklimatik Konut Modeli,
Pasif Tasarım, Tasarım Kılavuzu
1.

GİRİŞ

Günümüzde, teknoloji ve endüstrideki gelişmelere
karşı, doğal - yerel değerlerin yitirilmesi bu
gelişmelerin bedeli olarak ortaya çıkmaktadır [5].
Doğal yaşam alanlarının giderek sürdürülemez hale
gelmesi sonucu, sürdürülebilir yasam çevreleri
oluşturmaya yönelik yönetmelikler oluşturulmakta ve
LEED,
BREEAM,
gibi
ölçme
sistemleri
kullanılmaktadır.

ile, oldukça “sıcak ve nemli” iklim özelliklerine sahip
bu bölgenin koşullarına uygun olarak “Biyoiklimsel
konut tipi” ele alınmıştır.
Model konutun tasarım aşamaları aşağıdaki gibidir;
1-Biyoklimatik bina tipine ait geleneksel ve yeni
bina modellerinin tasarım ilke ve stratejileri
incelenmiştir.
2-Yeni ve özgün “Biyoiklimsel konut” planlamasına
ait stratejiler geliştirilmiştir.
3-Geliştirilen stratejileri içine alan bir konut
tasarlanmış ve bu stratejilerin mevcut bir bina
üzerinde sınaması yapılmıştır.
2.

BİNA MODELLERİ

Aşağıdaki Tablo 1’ de “Konvansiyonel Model” ile
“Ekolojik”,
“Biyoklimatik”
Bina
Modellerinin
Karşılaştırılması”
yer
almaktadır.
Üç
model
karşılaştırıldığında ; biyoklimatik modelin ekolojik
modele
göre
iklime
daha
duyarlı
olduğu
anlaşılmaktadır. Bu çalışmada seçilen arazinin
iklimsel aşırılığa sahip bir bölgede olması nedeni ile
yeni bina modeline girdi olusturacak olan modellerden
“Biyoklimatik Bina Modeli” nin tasarım parametreleri
önemsenmiştir.

Türkiye’ de ise, bina sektöründeki sürdürülebilir
planlamaya ve tasarıma yaklaşımın yeterli hız ve
düzeyde olduğu söylenememektedir. BEP/TR Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde [2] ,
imar ve ada/parsel durumu dikkate alınarak, iklim
duyarlı edilgen/pasif tasarıma yönelik bazı hükümler
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Tablo 1. Konvansiyonel Model ile Ekolojik, Biyoklimatik Bina Modellerinin Karsılaştırılması
[Kaynaklar ; 1. Yeang, 1995; 2. Ryn and Cowan, 1996; 3. Farmer and Guy,1999; 4.Vale 1991]

Tasarım

-bulunduğu yerin iklimine yanıt veren ve yöresel
enerji kaynaklarından yararlanan yapılardır.

Biyoklimatik Bina Modelinin tasarım parametreleri,
ağırlıklı olarak pasif sistemlere (güneş ve rüzgar)
dayanmakta olup daima çevresi ile etkileşim içindedir.
Amaç, iklim faktörleri doğrultusunda enerji verimliliği
sağlamak; ayrıca doğal kaynakların sürdürülebilir
olarak tasarımı ve kullanımıdır (Şekil 1). Sokrates’le
başlayan evlerin güney yöne bağlı yapılma önerisi ile
bu bina modelinin MÖ 450’li yıllardan bu yana
bilindiğini göstermektedir [1].

Bulunulan iklim bölgesine göre, bina formu,
kompakt ya da parçalı bir kütle değişmektedir.

2.1. Biyoklimatik
Stratejileri

Bina

Modeli

ve

Yeang’ın sıcak bir iklimde yer aldığı için parçalı bir
tasarıma sahip olan Malezya’daki Menara Mesiniaga
binası örnek verilebilir.
3. İKLİMLE DENGELİ KONUT MODELİ VE
ÖLÇME
DEĞERLENDİRME
SİSTEMİNİN
KURULMASI
Bu çalışmada, kullanılabilir bir konut modellemesi
ve ölçme-değerlendirme sisteminin konusundaki
eksikliği giderme ve mimarın tasarımında etkili kılavuz
olabilecek “iklimle dengeli, özgün bir konut modeli”
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu model ile tasarımın,
sıcak-nemli iklim koşullarına bağlı olarak nasıl
şekillendiği; malzemenin, mekansal organizsayonun
vb. diğer iklim tiplerine göre nasıl farklılaştığı, bir alan
çalışması ile ortaya konulmuştur.

Şekil 1. ‘Biyoklimatik model’in üst modeli ekolojik
model’
Ayrıca, geleneksel yapılar incelendiğinde, büyük
çoğunluğunun biyoklimatik prensiplere yanıt verdigi
görülmektedir. Örneğin, Anadoluda, güneye yönlenen
pencereler,
kullanılan
malzemeler,
mekansal
bölgelendirme vb. iklimsel özellikler dogrultusunda
köylerin konumlandırılması yapılmıştır. Yeang’a [1994]
göre, bu binalar,

Geliştirilen Konut Modelinin Aşamaları ;
A. Sıcak- Nemli İklim Bölgelerindeki “Biyoklimatik
Konutlar” için Hedef ve Stratejilerin Geliştirilmesi,
B. Geliştirilen Stratejiler ile bir “Konut Modelinin
Adana Örneğinde Tasarlanması”
C. Geliştirlen Stratejiler ve Model doğrultusunda
“Sıcak-Nemli İklim Bölgelerinde” Mimarın Kılavuz
Olarak Kullanabileceği bir “Kontrol Listesinin
Oluşturulması” [Tablo 2]

-kullanıcıya yasam kalitesi sağlayan,
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D. Bu “Kontrol Listesinin bir Konut Üzerinde
Sınanması” ve İyileştirme Önerilerinin getirilmesidir
[Şekil 2].
Bu modelin oluşturulması aşamasında,
-Biyoklimatik bina modelinin
uygulama yöntemleri araştırılmış,

göstergeleri

ve

-Akdeniz iklim tipi geleneksel yapı tipleri inclenmiş,

-İklimsel veriler doğrultusunda geliştirilen stratejiler
için ; konu alanında uzman kişiler ile görüşmeler
yapılmış, bu konuda yapılan benzer çalışmalardan
yararlanılmıştır [6].
Böylece; Lojman binalarında “uygulanan ve/veya
uygulanmayan” stratejilerin “binanın iklimsel konfor”
una etkisi somut bir biçimde ortaya koymaya
çalışılmıştır.

Şekil 2. Güçlü yatay vurgusu ile Ç.Ü lojmanları
Tablo 2. Mimarın Kılavuz Olarak Kullanılabileceği “Kontrol Listesi”
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D. Bu “Kontrol Listesinin Konutlar Üzerinde Sınanması” ve İyileştirme Önerileri
Geliştirilen tasarım stratejileri kılavuz nitelikteki bir “kontrol listesi formu”na dönüştürülmüş ve Ç.Ü.
mevcut lojmanları sınanmıştır. Analiz asamasında, belirlenmiş olan 4 hedef şöyledir.
1. yönlendirme ; 4 krıter, 8 strateji
2. biçimlenme ; 6 kriter, 26 strateji
3. mekanların bölgelendirme ve organizasyon I2 kriter, 5 strateji
4. malzeme seçimi için ; 5 kriter, 19 strateji olmak üzere toplam 58 strateji sınanmıstır.
Verilerin analizi ;
4 hedefe ait tasarım kritelerinin değerlendirilmesi için ‘HİSTOGRAM’ analizi ve bu hedeflerin
birbirlerine göre değerlendirilmesi için “ÇUBUK DİYAGRAMI “ grafiği uygulanmış ;
Grafikler ise, windows 7 Excel 2013’ de istatistik hesaplar yapılarak ve powerpoint 2013'de görselleri ile
olusturulmuştur.
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4.

SONUÇ

Çalışma bir bütün olarak değerlendirildiğinde ;
-bu modelin mimar ve bina sektöründeki kisilerce
uygulanabilirliğini sağlamak amacı ile bir tasarım
kılavuzu olusturulmus,

[3] Eryıldız, D. ve Eryıldız, S. Ekolojik planlama ve
tasarım ilişkisi. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi
Enstitüsü 4. Yenilenebilir Enerjiler Sempozyumu ve
Sanayi Sergisi Bildiri Özetleri, 2005, ss.45.

-kullanılabilirligi kolaylastırmak için bu kılavuz,
kontrol listesi formu haline getirilmis

[4] Farmer, G. &Guy, S. (2002). Vision of
ventilation: Pathway to Sustainable Architecture.
International Journal of Environmental Technology
and Management, 2 (1/2/3), ss. 87-199.

-ardından
gelistirilen
biyoklimatik
modelin
uygulamada islerligini değerlendirmek amacı ile iki
alan çalısması yapılmıstır. Bunlar ;

[5] Oktay, D., “Mimarlik Ve Sürdürülebilirlik: Güncel
Bir değerlendirme ve Öneriler”, Güney Mimarlik Aralik,
Sayı 6, 2011, ss.16

1. Ç.Ü’nde yeni ve özgün bir lojman yerleşkesi
planlanarak eski lojmanlara yeni bir bakış açısı
getirilmiştir.

[6] Özmehmet, E., “Sürdürülebilir Mimarlık
Bağlamında Akdeniz İklim Tipi İçin Bir Bina Modeli
Önerisi” Dokuz Eylül Üniv. Fen Bilimleri Enst., Doktora
Tezi, 2005, ss.11-138.

2. Ç.Ü’ nin mevcut lojmanları analiz edilerek, yeni
gelistirilmiş olan stratejiler sınanmıstır.
Sonuç tablosunda da görüldügü üzere, Lojman
binasında öne çıkan tasarım kriterleri,
-doğal havalandırma
-günısıgı
-aydınlatma sistemleridir.
Fakat yoğun kullanımı olan mekanlarda, pasif
günes enerjisinden yararlanmaya yönelik tam olarak
bir tasarım stratejisi gelistirilmediği görülmektedir.
Başka bir deyişle, bina iklimsel verilerden
yararlanan biyoklimatik bina modeli stratejilerini /
kullanıcı konforunu tam olarak karşılayamamaktadır.

[7] Ryn, S.V. D., Cowan, S.“Characteristics of
Conventional And Ecological Design”, Washington:
Island Press., 1996.
[8] Vale, B. “Green architecture: Design For An
Energy-Conscious Future”. Boston:Little, Brown.,
1991.
[9] Yeang, K. “Hamzah & Yeang: Bioclimatic
Skyscrapers”, London: Ellipsis London Limited., 1994.
[10] Yüceer, N. S. “Gölge Elemanı Tasarımına Bir
Yaklaşım ve Adana Örneği”, METU JFA 2010/2,
(27:2) 1-13, DOI 10,4305, 2010, ss. 2-9.

Bunun yanında, malzeme seçimi ve uygulama
aşamalarında, stratejileri büyük oranda karşıladığı
görülmektedir. Bunda en büyük etken, binanın
yapıldığı dönemde (1970) kullanılan malzemelerin
günümüze oranla daha doğal içerikli olmasıdır.
Bu değerlendirme ile sağlıklı yaşam çevresi
olusturulmak
amacıyla
mevcut
binaların
iyilestirilmesine yönelik öneriler, bu stratejilein yerine
getirilmesi ile orantılı olacaktır.
Ayrıca, yapılan öneriler, sadece yol gösterici bir
nitelige sahiptir. Sonraki aşamalar için her bir önerinin
dikkatli, detaylı ve titiz bir arastırma ile ele alınması
gerektigini vurgulamakta yarar vardır. Sıcak-nemli
iklimler için geliştirilen bu biyoklimatik modelin ve
kontrol listesinin farklı iklim tipleri için de uygulanacak
çalısmalara öncülük etmesi ve ülke ekonomisi
üzerinde
olumlu
bir
etkiye
sahip
olması
beklenmektedir.
KAYNAKLAR ;
[1] Anderson, B. “Solar energy: Fundamentals in
Building Design”, New York: McGraww-Hill., 1977.
[2] BEP/TR 27075 Sayılı “Binalarda
Performansı Yönetmeliği” (BEP), 2008

Enerji

http://www.enerji.gov.tr/mevzuat/5627/Binalarda_E
nerji_Performansi_Yonetmeligi.pdf

www.imjst.org
IMJSTP29120066

167

