ED‹TÖRDEN

Ekim 2002 • Y›l: 2 • Say›: 6
Yay›nlayan

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent ﬁubesi
Sahibi

TMMOB Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent ﬁubesi ad›na
Eyüp Muhcu
Genel Yay›n Yönetmeni

H. Bülend Tuna
Yay›n Koordinatörü

T. Gül Köksal
Yaz› ‹ﬂleri Sorumlusu

Metin Karada¤
Yay›n Kurulu

Ayﬂen Ciravo¤lu, Hakan Dölgen, Deniz ‹nceday›,
Havva Kanbur, Kubilay Önal
Dan›ﬂma Kurulu

Zeynep Ahunbay, Nur Ak›n, Ülkü Alt›noluk, Bilge Ar›kan,
Harun Bat›rbaygil, Afife Batur, Cengiz Bektaﬂ, ‹hsan Bilgin,
Çelen Birkan, Feyza Cansever, Hasan Çak›r (Almanya),
H. Besim Çeçener, Feride Çiçeko¤lu, Günhan Dan›ﬂman,
Oktay Ekinci, Cengiz Eruzun, Nuran Zeren Gülersoy,
Ersen Gürsel, Yücel Gürsel, Mehmet Küçükdo¤u,
Sabri Orcan, Selim Ökem, Deniz Erinsel Önder, Hakk› Önel,
Hasan Cevad Özdil, Asl› Erim Özdo¤an, Derya Özkan,
Y›ld›z Sey, Mete Tapan, U¤ur Tarhan, Necdet Teymur,
Rüksan Tuna, Hülya Turgut, Y›ld›z Uysal, S. Mete Ünügür,
Hüsnü Ye¤eno¤lu (Hollanda), Zekiye Yenen,
Asuman Yeﬂil›rmak, Müjgan Y›ld›r›m, Ferhan Yürekli
Yay›n Yönetim ve Yaz›ﬂma Adresi

Y›ld›z Saray› D›ﬂ Karakol Binas›, Barbaros Bulvar›
80700 Beﬂiktaﬂ-‹stanbul
Tel: 0212 227 69 10 Faks: 0212 236 85 28
e-posta: dergi@mimarist.org
www.mimarist.org
Mali Koordinasyon

Sami Y›lmaztürk
Görsel Yönetmen

Zehra ﬁeno¤uz
Ofset Haz›rl›k ve Yap›m

Ekol Tan›t›m
Ondokuz May›s Cad. Meriç-Önkü ‹ﬂhan› No: 32
34360 ﬁiﬂli-‹stanbul
Tel: 0212 212 68 02 (pbx) Faks: 0212 212 6912
e-posta: ekoltanitim@medyatext.com.tr
Renk Ayr›m›

Dört Renk
Bask›-Cilt

Cem Ofset
Sat›ﬂ

Yaysat
Reklam

Küre Reklamc›l›k, Org. Fuarc›l›k Tic. Ltd. ﬁti.
Çeliktepe, ‹smet ‹nönü Cad. 5/19 80650 4. Levent-‹stanbul
Tel: 0212 284 50 00 (pbx) Faks: 0212 282 93 15
Fiyat›: 4.000.000 TL.
Y›ll›k abone ücreti gönderi bedeli karﬂ›l›¤›: 16.000.000 TL
Ö¤rencilere % 50 indirim uygulan›r.
“mimar.ist” dergisi Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent ﬁubesi üyelerine
ücretsiz olarak gönderilir. Yaz›larda ileri sürülen görüﬂlerin sorumlulu¤u
yazarlar›na aittir. Dergi ad› belirtilmek koﬂuluyla al›nt› yap›labilir.

Yayn Kurulu’ndan Merhaba!..
mimar.ist’i gecikmeli olarak ulaştrabiliyoruz. Bu saynn gecikmesinde
“olağan” sayabileceğimiz nedenlerin yan sra, pek de olağan saylamayacak bir
nedenden bahsetmek durumundaym. Dergimizde yer alan yazlarn, bütün diğer
yayn organlarnn da yaptğ gibi, başka bir yerde yaymlanmamş olmasn,
özgün olmasn diliyoruz, o yönde çaba sarfediyoruz. Bazen Yayn Kurulumuzun
gerekli ve yeterli incelemeyi yapamadğ için cevap vermekte geciktiği durumlar
olmaktadr. Bu gibi durumlarda, yaz yayn programna alndğnda, yazarla
tekrar temasa geçilmesi ve teyit edilmesi esastr, biz de buna dikkat ediyoruz.
Ancak baz meslektaşlarmzn yazlar programa alndğ kendilerine bildirildiği
halde, bir başka dergiye de yazlarn göndermeleri yadrgatc gelmektedir.
Bu saymzn programnda olan iki yaznn, üzerinde birlikte çalşlmasna, görsel
malzeme en ince ayrntlarna kadar gözden geçirilmesine rağmen, ayn ay
içerisinde yaymlanan bir başka dergide, ayn içerik ve görsel malzemeyle birlikte
yer almasn yadrgamamak mümkün değildir.

Danşma Kurulumuz geçtiğimiz hafta içerisinde toplanarak önümüzdeki
saylarla ilgili çalşmalarn yöntemi üzerinde verimli tartşmalar yapmştr.
Gerek ele almay düşündüğümüz dosya konular, gerekse dosyalarn nasl ve
kimler tarafndan işleneceği irdelenmiştir. Dergimizde dosya başlğ altnda
toplanan yazlar dşnda, devaml bölümlere yaplan katklar da gündeme alnmş
ve bu yazlarn programnn belirlenmesi hususunda Danşma Kurulu üyelerinden
ilgili konuya yaknlk duyanlarnn katlacağ mini danşma kurulu toplantlarnn
yaplmas ve her bölümle ilgili olarak birkaç saylk bir yaz programnn
belirlenmesi hedeflenmiştir.

İ

lk saymzn çkşnda, İstanbul Büyükkent Şubesi’nin bir yayn olmasndan
hareketle mimar.ist’in İstanbul’un sorunlarna ağrlk vermesinin beklendiğini
belirtmiş, bunun yan sra mesleğimizin genel sorunlaryla ilgili olarak her türlü
katkya da açk olduğumuzu duyurmuştuk. İstanbul dşndaki meslektaşlarmzn
katklarna, yerimiz elverdiği ölçüde, yer vermeyi sürdüreceğimizi bir kez daha
duyurmak, ama özellikle İstanbul’la ilgili araştrma yapan meslektaşlarmza da
bir kez daha çağr çkarmak istiyoruz.

m

imar.ist’in bu says, künyedeki baz değişikliklerle yaymland.
İlk beş saymza büyük emek veren Ayşen Ciravoğlu bundan böyle Yayn Kurulu
üyesi olarak katksn sürdürmeye devam edecek. Dergimize yaptğ katklardan
dolay kendisine teşekkür ediyor ve akademik hayatnda başarlar diliyoruz.
Daha önceki saylarmzda yazlarna yer verdiğimiz T. Gül Köksal, bu saydan
itibaren Yayn Koordinatörümüz olarak göreve başlad. Ayrca Deniz İnceday’nn
da Yayn Kurulu üyesi olarak aramza katldğn belirtelim. Bu dönem Danşma
Kurulu çalşmalarna Hülya Turgut’un da katlacağn ve önerileriyle bizleri
zenginleştireceğini duyurmak isterim.

Önümüzdeki sayda “Yaşam Çevresi Olarak Konut / Değişen İhtiyaçlarmz
Çerçevesinde Konut” konusundaki çalşmalara yer vereceğimizi duyuralm,
katklarnz bekliyoruz.

H. Bülend Tuna
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Sürdürülebilir Mimarl›k Örnekleri
Derleyenler: T. Gül Köksal, Deniz ‹nceday›, Ahmet Tercan

D
D

osyan›n sürdürülebilir mimarl›k ba¤lam›nda, kentsel tasar›m boyutundan yenilenebilir enerji kaynaklar›na ulaﬂan içeri¤ine,
kentsel dönüﬂüm örne¤i olan Sidney Olimpiyat
Köyü’nün ard›ndan, son olarak çeﬂitli tek yap›
örnekleri vererek katk›da bulunmak istedik. Bilindi¤i gibi sürdürülebilir geliﬂme “bugünün ihtiyaçlar›n›, gelecek kuﬂaklar›n kendi ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lama imkân›na zarar vermeden karﬂ›lamak”
olarak tan›mlanmaktad›r (Brundtland Komisyonu Raporu). Mimarl›kta bu ifadenin karﬂ›l›¤›
ise, farkl› boyutlarla ele al›narak uygulanabilir.
Örne¤in, iﬂlevini yitirmiﬂ yap›lar› uygun bir iﬂlev
ve minimum müdahale ile tekrar yaﬂama katmak; böylece mevcut yap› sto¤unu de¤erlendirmek, tarihi ve kültürel miras›n süreklili¤ini sa¤lamak ve ekonomik olarak kazançl› olmak gibi
getiriler sa¤layacakt›r. Ya da yerel kaynaklar›n
kullan›lmas›, hem ekonomik olarak, hem de mi-

mari çeﬂitlilik ve zenginli¤in artmas› aç›s›ndan
faydal› olacakt›r.
Mimari planlamada bölgesel özellikleri dikkate almak, yap›n›n iﬂleyiﬂini do¤ru çözmek, tasar›m aﬂamas›nda yap›n›n çevreye verdi¤i olumsuzluklar› giderecek çözümlere gitmek, en az
enerji tüketen yap›lar› tasarlamak ve uygulamak,
do¤al malzemenin kullan›ld›¤›, çevreyle uyumlu, zarars›z teknolojileri (yani enerji-ekonomik
etkin yap›m sistemlerini) tercih etmek, yap›lar›n
uzun ömürlü olmas›n› sa¤lamak için özenle detayland›rmak, ileri teknoloji kullan›lan yap›larda, kazan›m›n yan› s›ra kay›plar›n da olaca¤› bilinciyle, ayn› titizlikle uygulama yapmak ve
bunlar gibi etmenler mesleki uygulamalarda
dikkate al›nmas› gereken noktalard›r. Bu do¤rultuda aﬂa¤›da verilen örnekler “sürdürülebilir
mimarl›k” ba¤lam›nda de¤erlendirilebilir.

Otoyol Prototipi
Motor Yolu Servis ‹stasyonu
Lechweisen-Almanya
Thomas Herzog bu uygulama ile, otoyol ulaﬂ›m› ve
çevrecilik gibi karﬂ›t ça¤r›ﬂ›mlar yapan iki konuda mimari
olarak nas›l bir birlikteli¤in tasarlanabilece¤ini
kan›tl›yor.(1)
Proje, 1992 y›l›nda öncelikle Münich-Lindau Otoyolu’nun
iki yan›nda inﬂa edilecek servis istasyonlar› için bir
prototip tasar›m elde etmek amac›yla aç›lan yar›ﬂma
sonucunda ödül alm›ﬂt›r. Mimari ekip, Thomas Herzog,
Hanns Jörn Schrade ve Arthur Schankula’dan
oluﬂmaktad›r.

tasarrufu maksimum düzeyde tutulmaktad›r. Koridorlar› ve
santral tesisat odalar›n› tampon alanlar olarak
kullanmakla ve sandviç cephe yal›t›m panelleri, çiftli cam
giydirme sistemi önerileri ile çözümlenen ana döﬂeme alt› Motor Yolu Servis
›s›tma sistemi Bavyera Bölgesi’nin k›ﬂ iklimine uyumlu
‹stasyonu, Lechweisen,
Almanya.
olmaktad›r. Yaz aylar›nda ise, güneﬂ enerjisi fotovoltaik

Tasar›m, özellikle solar enerji ve ahﬂap teknolojisinin
baﬂar›l› kullan›m›na bir örnek oluﬂturmas› aç›s›ndan
ekolojik tasar›m konusunda önemli bir araﬂt›rma olarak
de¤erlendirilebilir. Aerodinamik iç tavan formu enerji
tasarrufu sa¤lamak amac›yla hava ak›ﬂ›n› ideal ﬂekilde
çözümlemekte, ancak gerekti¤inde mekanik sistemlerle
desteklenebilmektedir. Kullan›lan havan›n temizlenmesi
ise, kolon altlar›ndaki aral›klardan yararlan›larak
sa¤lanmakta ve ›s› geri kazan›m santral› ile enerji
mimar•ist 2002/3
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a- Fanlar
b- Fotovoltaik
paneller
c- Giriﬂ
d- Dükkanlar
e- Restaurant
f- Piknik alan›

g- Tuvaletler
h- Mutfak
i- depo
j- Oyun alan›
k- Bahçe
l- Personel odalar›

paneller ile toplanmakta ve ziyaretçi mekânlar›n›
so¤utmak amac›yla fanlara verilmektedir.
Enerji kullan›m› konusundaki duyarl› yaklaﬂ›m›, özgün
çözümleri ve mimari ekibin baﬂar›l› prototip tasar›m›
çevre korunumu konusunda uygar, ça¤daﬂ ve sorunlar›n
fark›nda olan bir seçenek oluﬂturmaktad›r.

Motor Yolu Servis ‹stasyonu plan› ve kesit görünüﬂleri,
Lechweisen, Almanya.

Bilim ve Teknoloji Park›
Gelsenkirchen-Almanya
Ekolojik Enerji Teknolojileri Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme
Merkezi Emscher Park› uygulamalar›n›n en büyük projesi
olup, mimar Kiessler ve ortaklar› taraf›ndan
haz›rlanm›ﬂt›r.(2)

Bilim ve Teknoloji Park›’n›n
izometrik perpektifi,
Gelsenkirchen, Almanya.

Kompleks, yapay göl
k›y›s›nda 300 m.
uzunlu¤unda giydirme cepheli
bir arkad ve buna ba¤l› dokuz
bölümden oluﬂur. Giydirme cam
cephenin alt k›sm›ndaki 1/3’lük bölüm
istendi¤inde elektronik olarak aç›larak göl
kenar›nda bir kamusal gezinti alan› yarat›labilmektedir.

Yaz
aylar›nda
iç ve d›ﬂ
mekân aras›ndaki
ayr›m azalarak park, arkad
ve ek bina bir bütün haline
gelebilmektedir.
Avrupa Birli¤i taraf›ndan
desteklenen çok büyük bir güneﬂ
enerjisi santral› çat›da yer almaktad›r.
84 mimar•ist 2002/3
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Güneye yönlendirilmiﬂ 12 cmx12 cm’lik güneﬂ hücreleri,
y›ll›k 200.000 kw enerji üretim kapasitesine sahiptir.
Böylelikle önümüzdeki 30 y›lda 4500 ton daha az CO2
sal›n›m› anlam›na gelen enerji sak›n›m› sa¤lanm›ﬂt›r.
Do¤al havaland›rma ve ayd›nlatma yönetimi bilgisayar
denetimli kapaklar›n aç›l›p kapanmas› ile yap›lmaktad›r.
Tan›mlanan iklim verilerine göre, bina bileﬂenleri
teknoloji yard›m› ile interaktif olarak
iﬂlevlendirilebilmektedir.
Yap›, kullan›c› dostu teknolojilerin gelecekteki
uygulamalar› için bir model olarak nitelendirilmiﬂ ve
1995 Almanya Mimarl›k ödülü dahil olmak üzere birçok
ödül alm›ﬂt›r.

Arkaddan geçen kesit, Bilim ve Teknoloji
Park›, Gelsenkirchen, Almanya.
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Solar ›s› kazan›m›
Radyotörler
Zemin alt› ›s›tma

Bilim ve Teknoloji Park›’nda, k›ﬂ ve yaz
günleri için enerji yönetimi ilkeleri.

Toplu Konut Birli¤i Yönetim Binas›
Berlin-Almanya
Sauerbruch Hutton Mimarl›k Bürosu’nun binay› tasarlarken
çevredeki 18 ve 19. yüzy›la ait yap›lar ile iliﬂki kurma
çabas›, projenin temel yaklaﬂ›mlar›ndan biri olmuﬂtur.(3)
Alçak bloklar›n konumlanmalar› ile cadde düzeyinde
kentsel iliﬂkiler tan›mlanm›ﬂ ve çok amaçl› kamusal mekânlar yarat›lm›ﬂt›r.
Kompleks, yeni tasarlanan yüksek blo¤un do¤al havaland›rma ve güneﬂ
›ﬂ›¤›ndan yararlanmay› en üst düzeye ç›karan bina derinli¤i, yaz›n ›s›nmay›
minimize eden gölgelendirilmiﬂ cephesi, termal fonksiyonlu taﬂ›y›c› sistemi ve
do¤al havaland›rmay› güçlendiren “rüzgâr çat›s›” ile oldu¤u kadar, özgün
mimari yaklaﬂ›m›yla da di¤er baﬂar›l› enerji verimli projelerden ayr›lmaktad›r
(proje 2001 AR+D ödülünü alm›ﬂt›r). Bina iﬂletmesinde sa¤lanan enerji
sak›n›m› yaklaﬂ›k % 40’› bulmaktad›r.
mimar•ist 2002/3
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Toplu Konut Birli¤i Yönetim Binas›’n›n plan›, Berlin, Almanya.

Havaland›rma sistemi, hücre odalar.

Rüzgâr çat›s›ndan detay.

Çapraz havaland›rma, geçiﬂli odalar.

Fredericks Evi,
Jamberoo NSW- Avustralya

Fredericks Evi,
Jamberoo, Avustralya.

2002 Pritzker Mimarl›k ödülünü alan Glenn Marcus
Murcutt taraf›ndan tasarlanan ve uygulanan ev, 1982’de
tamamlanm›ﬂt›r.(4)
Bugüne kadar sadece Avustralya’da basit, yal›n ve küçük
yap›lar inﬂa eden Murcutt, ülkesinin iklim koﬂullar›n›
dikkate alarak, yap›lar›nda her türlü do¤al malzemeyi en
uygun biçimde kullanmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Fredericks Evi ise,
birbirine paralel iki ahﬂap yap›dan oluﬂmuﬂ ve çat›s› ince,

çelik bir metalle örtülmüﬂtür. Yap›n›n güneﬂ ›ﬂ›¤›
kazan›m›n› sa¤lamak üzere uzunlu¤u fazla tutulmuﬂ ve
yaz-k›ﬂ güneﬂinden daha iyi faydalanabilmek için do¤ubat› ekseninde konumland›r›lm›ﬂt›r. Sonuçta özel bir
ekolojik sistem kurmadan, sadece yap›y› do¤ru
yönlendirip, do¤al malzeme kullanarak ve çevre
koﬂullar›na dikkat ederek kurgulanm›ﬂ baﬂar›l› bir konut
uygulamas› yap›lm›ﬂt›r.

T. Gül Köksal, Y. Mimar.
Deniz ‹nceday›, Yrd. Doç. Dr. ve Ahmet Tercan, Yrd. Doç. Dr.
Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi.

Notlar:
1. Architectural Review, say›: 1214, Nisan 1998, s. 56-8.
2. Architectural Review, say›: 1195, Eylül 1996, s. 30-5.
3. Architectural Review, say›: 1246, Aral›k 2000, s. 72-5.
4. 17 Eylül 2002’de Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyükkent ﬁubesi’nde
Avustralya Mimarl›¤› üzerine bir konferans veren Trevor Howells’›n
notlar›ndan aktar›lm›ﬂt›r. Howells’›n aktard›¤› di¤er projelere,
mimar.ist’in 7. say›s›nda yer verilecektir.
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