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ÖZET 
 
Yarının binaları, teknolojinin de desteği ile sürekli gelişen sürdürülebilir mimarlık kriterleri ile 
biçimlenecektir. Şüphesiz bu biçimlenmeyi oluşturacak sistemin anahtarı, konusunun uzmanı aktörleri 
bir araya getiren disiplinlerarası çalışmalardır. Bu açıdan çalışma, tesisat mühendisliği kongresine, 
sürdürülebilir mimarlık kavramı üzerinden yarının binaları için mimari bir yorum oluşturarak katılma 
hedefindedir. Çalışmanın girişin ardından ikinci bölümünde üzerinde tam bir fikir birliği sağlanamayan 
ve bu hali ile halen önemli bir tartışma alanını işaret eden sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir mimarlık 
kavramları tartışılmaktadır. Farklı bakış açılarından referanslarla yapılan bu tartışma, öncü ve 
deneysel nitelikleri ile ön plana çıkan bir örnekle zenginleştirilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Mimarlık. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Tomorrow's buildings will be formed with the ever-evolving criteria of sustainable architecture by the 
support of the technology. Without a doubt, what the keys of the system that will create this forming is 
the interdisciplinary studies which brings together the expert actors. In this respect, this study aims to 
participate National HVAC&Sanitary Congress, creating an architectural review to tomorrow's 
buildings through the concept of sustainable architecture. In the second part of the study, it is 
discussed the concepts of sustainability and sustainable architecture, which have not provided a 
complete consensus on and in this state is still pointing to an important area of debate. With 
references to different points of view, this discussion is enriched through an example stand out with its 
pioneering and experimental qualities.  
 
Key Words: Sustainability, Sustainable Architecture. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Sürdürülebilirlik kavramı, ekonomiden-çevreye hemen her alanda farklı boyutları ile yer alan ve bu hali 
ile anlamı üzerine pekçok farklı yorum yapılabilen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan 
sürdürülebilirlikle ilgili ya da ilişkili olarak yapılacak bir çalışmanın, öncelikli olarak onun anlamı üzerine 
bir araştırma ve akıl yürütme ile temellenmesi gerekmektedir. Bu bakışla bildiride ilk olarak 
“sürdürülebilirlik” kavramı hakkında farklı referanslar ve bakışlarla desteklenen bir okuma yapılacaktır. 
  
Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu 1987’de yayınladığı ortak geleceğimiz (Brundtland raporu) 
başlıklı belgede sürdürülebilir gelişme kavramını ilk kez ortaya atılmış, bu raporda, sürdürülebilir 
gelişme, “günün gereksinimlerini karşılarken gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karşılama 
yeteneklerini ortadan kaldırmayan gelişme” olarak tanımlanmıştır. Aslında sürdürülebilir gelişme 
içinde, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik olarak 
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adlandırılan üç alt başlık yer alır. Bu çalışma konusu gereği sürdürülebilirliğe çevresel sürdürülebilirlik 
ekseninde bakacak ancak diğer alt anlamlarına da değinecektir. 
 
 
 
 
2. SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK’A BAKIŞ 
 
2.1.Sürdürülebilirlik Nedir? 
 
Tekeli [1], sürdürülebilirliği, çevre hareketi içinde ortaya çıkan oldukça yaygın olarak kabul gören ve 
içeriği siyasal süreç içinde, sürekli olarak yeniden belirlenmeye çalışılan bir ahlak ilkesi olarak ifade 
eder. İncedayı [2] ise “sürdürülebilirlik” yaklaşımını her şeyden önce düşüncede bir reform süreci 
olarak vurguladığı yazısında, “Her düşünce süreci gibi, sürdürülebilirlik de siyasal bir tercih ya da tavır 
gerektirir. Bugünün, çevre açısından sürdürülemez tüketim kalıpları, siyasal, ekonomik, kültürel 
temelde değişikliğe uğramadıkça, sürdürülebilir bir çevre sorgulaması içi boşaltılmış bir hedef olarak 
kalacaktır.” demektedir. Erengezgin’e göre de sürdürülebilirlik,“her şeye rağmen” değil, “her şeyi 
dikkate alarak” yaşamı sürdürme çabasıdır [3]. Analitik bir bakış açısıyla ele alındığında ise 
sürdürülebilirlik “fikri temel olarak ekolojiye aittir ve bir ekosistemin zaman içinde hemen hiç 
değişmeden varlığını sürdürebilmesi anlamına gelir [4]. 
 
İncedayı’ya göre sürdürülebilirlik 60’lardan sonra çeşitli çevre sorunlarının farkındalığının artması ile 
uzmanların gündemine girmeye başlamıştır [2]. Sürdürülebilirlik kavramının gelişiminde önemli 
referanslardan bazıları ; “1977’de Dennis Pirages’ın, Sürdürülebilir Toplum yapıtıyla bilim çevrelerinde 
tartışılması, Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu’nun 1987’de yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” başlıklı 
raporu, 1992 Rio Zirvesi, aynı yıl Rio de Janeiro’da yapılan Çevre ve Kalkınma Konferansı, Kyoto 
Protokolü, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu” nun oluşturulması, 2002 
Johannesburg Zirvesi” gibi sıralanabilir. Ciravoğlu’na [5] göre de, bugün çevreci tasarım 
yaklaşımlarıyla ilgili elimizdeki kaynakların çokluğu, 1980’lerde çevre konularına kamusal ve mesleki 
alanda gösterilen ilginin ani ve hızlı artışının bir karşılığıdır ve bunlar temel çerçeveyi oluşturmaktadır. 
1980’lerde Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması Uluslararası Birliği (IUCN) sürdürülebilir kalkınma 
yardımıyla canlı kaynakların korunmasını sağlamak hedefiyle Dünya Koruma Stratejisi’ni (WCS) 
sunduğunda terim gündeme taşınmıştır. Durmuş [6] ise 90’lardaki sürüdürlebilirlik kavramına gelirken 
1970’lerde “çevresel tasarım”, 1980’lerde “yeşil tasarım”, 1980’lerin sonu ve 1990’larda “ekolojik 
tasarım” gibi aşamalardan geçildiğini vurgular. 
 
 
2.2. Sürdürülebilir Mimarlık Nedir? 
 
Bugün güncel mimarlık ortamı içinde çokça geçen sürdürülebilirlik kavramı neyi ifade etmektedir? 
Hangi referanslarla mimarlıkta kendine nasıl bir yer edinmiştir? Oktay’a [7] göre sürdürülebilirlik, 
kavramsal olarak yeni sayılsa da bir dünya görüşü olarak yeni değildir. Yerel verilerin, özellikle iklimsel 
özelliklerin tasarımda kullanılması antik dönemlerden beri yapıyla uğraşanların akılcı yaklaşımlarının 
bir parçası olmuştur. Arslan [8] da paralel olarak “sürdürülebilir mimarlığın yerelliğe vurgu yapan bir 
tanımını yapmak mümkündür” demektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir mimarlık, yerel çerçevede 
koşullara bağlı, değişebilir, uyarlanabilir ve bağlamsal bir mimari uygulamaya işaret etmektedir. 
Benzer biçimde Ciravoğlu’nun aktardığına göre Slessor da “sürdürülebilirliğin temelleri geçmiştedir. 
Hatta ekolojik prensipler üçüncü dünya ülkelerinin kırsal kesimlerinde hâlâ görülebilir ve bu 
bölgelerden dersler çıkarabilir” [5;9] olarak ifade etmiştir. 
 
Sev [10] ise “Sürdürülebilir Mimarlık” adlı kitabında, sürdürülebilir mimarlığı “içinde bulunduğu 
koşullarda ve varlığının her döneminde, gelecek nesilleri de dikkate alarak, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımına öncelik veren, çevreye duyarlı, enerjiyi, suyu, malzemeyi ve bulunduğu alanı 
etkin şekilde kullanan, insanların sağlık ve konforunu koruyan yapılar ortaya koyma faaliyetlerinin 
tümü” olarak tariflemiştir. Durmuş’a [6] göre “sürdürülebilir mimari”, önceki mimari yaklaşımları da 
kapsayan bir üst başlık olup, küresel çevre sorunları ve gelişme problemlerine çözüm olarak 
desteklenen, bütüncül, stratejik ve planlı bir yapılaşma şeklidir”. Ancak görünen odur ki mimarlık 
meslek alanı içinde dahi konu herkesçe farklı ele alınmaktadır. Yazar’ın da üzerinde durduğu gibi 
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“yapıda sürdürülebilirlik” kimi örneklerde yüksek teknolojiye sahip, kendi enerjisini üreten, daha az 
enerji tüketip, pasif sistemlerden yararlanan, “enerji-verimli”, “ekolojik” veya “akıllı” yapı yapmakla eş 
tutulmaktadır. Ancak aslında kavram bundan daha geniş bir bakış açısını gerektirir. ACE 
sürdürülebilirlik hakkında bildirgesinde “Sürdürülebilir mimari tasarım, kaynakların korunması ve enerji 
verimliliğini, sağlıklı yapılar ve malzemeleri, ekolojik ve toplumsal olarak duyarlı arazi kullanımını, 
biyolojik çeşitliliğin korunması ve artırılmasını dikkate alarak, tüm bunları ilham verici, doğrulayıcı ve 
değer katıcı bir estetik duyarlılıkla bir araya getirir. Sürdürülebilir mimari tasarım insanların doğal çevre 
üzerindeki yan etkilerini önemli ölçüde azaltırken, yaşam kalitesini ve ekonomik refahı yükseltir. Yapı 
inşaatına ait sürdürülebilirlik kültürü, binaların tasarımı, inşaatı ve kullanımına bağlı çevresel etkilerin 
dikkatlice düşünülmesini gerektirir” denmektedir. Yine aynı bildirgeye göre enerji, sürdürülebilirlik 
konusunun en önemli (ve aslında tek) parçasıdır. 
 
Diğer yandan, Aydın ve Okuyucu [11] tarihi binaların yeniden kullanıma adaptasyonunun, 
sürdürülebilir gelişme için dünyanın birçok yerinde benimsenen bir politika olduğunun altını 
çizmektedirler. Burada “yeniden kullanıma adaptason/yeniden kazanım”ın binaların yeniden 
kullanımının planlama-tasarım-uygulama-kullanım ve değerlendirme evrelerinden oluşan süreçteki 
önemi vurgulanmış, adaptasyon, binanın yararlı yaşamını uzatmak için sürdürülebilirliği sağlamanın ve 
korumanın bir kombinasyonu olarak tariflenmiştir.  
 
Ayrıca konu sürdürülebilir bir mimari ortaya koymak olduğunda nitelikli bir ürün ortaya koymak ancak 
disiplinler arası uyumlu bir çalışma ile mümkündür. Sev [10] sürdürülebilir yapımda tasarım ekibini; 
kullanıcı, işletmeci, yerel yönetim, yatırımcı–mimar, mühendis, yapım yöneticisi, yüklenici, 
danışmanlar, malzeme üreticiler olarak sıralamıştır. Gerçekten de bu sürecin en önemli özelliği, 
burada sıralanan paydaşların bütünsel bir anlayışla bir arada çalışmasını gerektiriyor olmasıdır. 

 

 
 

Şema 1 Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilir Mimarlık 
 
Bu noktada “sürdürülebilirlik-mimarlık” ilişkisini ana hatları ile özetlemek yararlı olabilir. Bu ilişkiyi ve bu 
ilişki içindeki dinamikleri ortaya koymak için buraya kadar alıntılanan ve yorumlanan değerlendirmeler 
ışığında bir şema (Şema 1) hazırlanmıştır. Buradan da açıkça görülebileceği gibi, en basit ifade ile 
sürdürülebilir mimarlık çevre duyarlı bir yaklaşım olarak nitelendirilebilir. Bu açıdan sürdürülebilir 
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mimari ne yeni bir söylem üretmektedir ne de mimari tasarım ortamına özel bir yaklaşımla katkıda 
bulunmaktadır. Aslında doğal çevre verilerini dikkate alarak ve onlardan beslenerek bir mimari ortaya 
koymak mimarlık var olageldiğinden beri mimarlığın temelinde yer almıştır. Ancak sürdürülebilir 
mimarlık, geçen zaman içinde sanayileşme-hızla artan nüfus gibi gelişmelerin zorlaması ile unutulan 
kimi ilkeleri, teknolojiden de destek alan bir söylemle mimarlık ortamına hatırlatmaktadır denilebilir. Ki 
aslında bu açıdan da başarılı ve önemli olduğu açıktır. Burada üzerinde durulması gereken bir diğer 
nokta da, bir yandan mimari tasarımının başlangıcında kritik bir yer edinen sürdürülebilir söylemin, 
diğer yandan eskinin adaptasyonu ve bu şekilde mevcudun etkin bir biçimde hayata katılması 
konusunu da barındırmasıdır. Bina yapma eyleminin gerektirdiği ekonomik ve ekolojik gereklilikler 
düşünüldüğünde sürdürülebilir mimarinin bu tavrının dünya ve dünya kaynakları açısından önemi 
açıktır. 
 
 
 
 
3. BİR ÖRNEK: ENDESA PAVYONU 
 
Yukarıda değişik bakış açıları ve yönleri ile ortaya koyulmaya çalışılan “sürdürülebilir mimari” 
çalışmanın bu bölümünde deneysel de denilebilecek ve kendinden sonraki mimariye kaynak teşkil 
edebilecek nitelikte bir bina ile örneklenmiştir. Sürdürülebilir mimarinin akla ilk gelen ve en önemli 
alanını oluşturan enerji konusunu merkeze alan bina, Katalonya İleri Mimarlık Enstitüsü (IAAC) 
tarafından İspanya’da hayata geçirilen bir pavyon binasıdır. Bina, güneş mimarlığının önemli 
elamanlarından fotovoltaik paneller ile ilişkisi açısından özendirici ve öğretici bir örnek sunmaktadır. 
Burada fotovoltaik paneller, binalara tasarım ve uygulama aşamaları bittikten sonra eklenen bir takı-ek 
olmaktan kurtularak, biçimin bir parçası hatta daha da baskın bir rol oynayarak yönlendirici elemanı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 153 m

2
’lik binanın tasarım ekibinin başında Mimar Rodrigo Rubio yer 

almıştır. Endesa Pavyonu halkın yeni elektrik üretim sistemi hakkında bilgi alabileceği bir başvuru 
noktası işlevi görmek amaçlı tasarlanmıştır. Aslında binanın fonksiyonundan kaynaklanan öğretici 
görevi tasarımı-kabuğu yani bizzat kendisi ile devam ederek güçlenmiştir. Burada, binanın “kendi 
kendine yetebilen cephe çözümü” olarak ifade edilen cepheleri -modüler panelleri ve gün ışığı etkisini 
maksimize eden eğimli yüzeyleri sayesinde- doğrudan enerji kaynağı olarak görev yapmaktadır.   

 

   
 
IAAC tasarımcıları, binanın yapılacağı alanda güneş açılarını belirleyerek verileri parametrik tasarım 
yazılımına yüklemişler. Aynı zamanda, maksimum fotovoltaik üretimi elde etmek üzere binayı 
şekillendirmek için algoritma kullanmışlar ve bunu yaparken güneşin nüfuz etmesinden veya ısı 
kazanımından ödün vermemişler. Malzeme olarak genellikle kontrplak kullanılarak inşa edilen bina, 
IAAC’nin dijital üretim laboratuvarında tasarlanmış, ön montaj ve inşaatı ise beş hafta sürmüş. Mimar 
Rubio “Endesa Pavyonu, aslında güneş enerjisinin optimize edildiği prefabrik kabuk sistemi 
araştırmalarına bir ilk örnek teşkil ediyor” demektedir. [12]   
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Gerçekten de bir körük gibi görünen yapı, kitlelere göre özelleştirilmiş bir seri modülden oluşmaktadır. 
Modüllerde çeşitlilik gösteren yüzey alanları ve açıları hem PV, hem de pasif güneş etkisini optimize 
etmektedir. Dijital olarak tasarlanmış bileşenlere dayanan ve onların farklı yönelimlerine parametrik 
olarak adapte edilen ahşap bir kabuk, tıpkı bir ağacın yaprakları gibi hareket etmektedir. Bileşenler 
kendi enerjilerini üretmekte ve aynı zamanda gölgeleri, hava dolaşımını ve ışığı da kontrol ederek bir 
mikro iklim oluşturmaktadırlar. [12]   
 
 
 
 
SONUÇ  
 
“Yarının binaları” ile ilgili bir öngörüde bulunabilmek için önce günümüz mimarlık ortamını doğru analiz 
etmek gerekmektedir. Bu noktada tartışma Ciravoğlu’nun “Sürdürülebilir Mimarlık: Eskimiş 
Kavrayışlarla Yeni Söylemler Arasında” [5] başlıklı çalışmasının sonunda ortaya koyduğu bir sorudan 
başlatılabilir. Yazar “içinde bulunduğumuz yüzyılın toplumsal gerçekleri bağlamında "gerçek" bir 
duyarlılık aramak gereksiz bir uğraşı mıdır?” diye sorgulamaktadır. Ve yazarın sorusuna; -tüm bu 
olumsuz gelişmelerin karşısında duran bireysel ya da tek disiplin içinden çözümleme çalışmaları ne 
kadar gerçekçi olabilir?- diye eklenebilir. Ne kadar anlamlı olabilir? 90’lı yıllarla beraber 
araştırmacıların, akademisyenlerin ilgi alanlarında önemli bir yer edinen ve tüm dünyada ve ülkemizde 
de hemen her gün kongrelere, sempozyumlara, makalelere konu olan “sürdürülebilir mimarlık” 
kavramı altında ortaya konan kriterler gerçekte ne kadar yer buluyor kendine? Bir başka biçimde 
söylersek; mimar ve mühendislerin pek çok ortam vasıtası ile hiç durmadan tekrar ettiği bu söylem 
pratik hayatta kendine yer bulabiliyor mu? Düşünce sistemleri ile temellenmeyen yapıştırma 
zorunluluklar mevcudun adaptasyonu ya da yeni binaların sürdürülebilir mimari fikri ile yan yana 
getirilebilir mi?   
 
Çalışma kapsamında İspanya’dan özgün bir güneş bilinçli mimari örneği seçilmiştir. Bina hem ortaya 
çıkış biçimi hem de dili ve sonuç ürünün niteliği açısından ilginç bir örnektir. Binanın en dikkat çekici 
özelliği ‘yer’in özelliklerini en iyi şekilde değerlendirme çabasıdır. Bu çaba, binaya sonradan entegre 
edilen bir takım elemanlarla güneş enerjisinden yararlanmaya çabalayan -ve hem mimari dili 
zedeleyen ve hem de maksimum fayda sağlamaktan uzak çözümler sunan- pekçok örneğin yanında 
ayrılmaktadır. Burada, binada fotovoltaik paneller adeta bir yapı malzemesi olarak kullanılmış ve bu da 
teknolojinin desteği ile çağdaş-ekolojik bir mimari dilin oluşmasını sağlamıştır. Nitekim, binanın tanıtım 
broşüründe vurgulandığı gibi; mimari literatüründe sıklıkla karşılaşılan “form follows function” (biçim 
fonksiyonu izler) sloganı burada “form follows energy” [13] (biçim enerjiyi izler) olarak yorumlanmıştır. 
Burada anlatılmak istenen final geometriyi belirleyen gücün enerji olduğudur. 
 
Günümüz Türkiye’sinde (zengin yöresel referans birikimine rağmen), hala uygulamada yaygın 
olmaktan çok öte bir söylem “sürdürülebilir mimari”. Diğer yandan değişik ortamlarda bir araya gelen 
uzmanlarca zenginleşen bilgi ortamı ve deneysel çalışmalar bugün değilse yarın mimariyi 
değiştireceğini söyleyebiliriz. Üstelik bireysel-kurumsal çabalarla, kimi öncü örnekler görmek bugün 
bile mümkün olabiliyor. Gelecekte yönetim mekanizmalarının, araştırma kuruluşlarının ve duyarlı 
meslek adamlarının katkıları ile bu örnekleri arttırmak ve genele yaymak mümkün ve hatta zorunlu 
olacaktır, denebilir. Nitekim, her geçen gün karşı karşıya kaldığımız gerçekler bize yarının mimarisinin 
ekolojik ve ekonomik olduğu ölçüde başarılı olabileceğini açıkça söylemektedir.  
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Güliz ÖZORHON 
 
Lisans eğitimini 2000 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 
bitirmiş, Yüksek Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yapı Fiziği ve Malzemesi 
Programı’nda “Güneş Etkisine Bağlı Yapı Kabuğu Oluşumu ve Malzeme Seçim Kriterleri” adlı 
çalışması ile 2003 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise 2003-2009 arasında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda yapmış ve “1950-60 Dönemi İstanbul Konut Mimarlığının 
21.Yy Konutu Çerçevesinde Değerlendirilmesi” adlı çalışması ile tamamlamıştır. 2000 yılında 
Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladığı T.C.Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü’nde, 2009-2012 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmıştır. 2012 yılından 
beri Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 
Ulusal ve uluslar arası sempozyum ve kongrelerde sunulmuş, çeşitli dergilerde yayınlanmış 
çalışmaları ve ulusal mimari proje yarışmalarında aldığı ödülleri vardır. 
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