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Özet

çalșlp, bașta belirlenen sürdürülebilir tasarm kriterleri bu örnekler üzerinden
tartșlmștr.

En iyi yașam koșullarnn sağlanmas, çağdaș kent ortamlarnda bile doğal
çevrenin korunmas ve tarihsel, kültürel çevrenin korunarak devamllğnn
sağlanmas olarak tanmlanan “sürdürülebilirlik”, ekoloji ve çevre kavramlarnn
bir üst bașlğ ve hatta amac olarak alglanabilir.

2. Sürdürülebilir Tasarm

Bu doğrultuda okullardaki gelenekselleșmiș snf tasarmnn, buna bağl olarak da
okul tasarmlarnn tekrar gözden geçirilmesi ve öğrencinin bașarsn
destekleyecek yeni bir öğrenme çevresi yaratlmasna odaklanmas gerekliliği
üzerinde durulmaktadr.
Bu çalșma kapsamnda “örnek ilköğretim okulu projeleri”nden sürdürülebilirlik
kavram irdelenerek, yeni bir öğrenme çevresi alanna giren tasarm ve ișletim
ilkeleri tartșlacaktr.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, Eğitim, İlköğretim

Abstract
Sustainability defined as provision of best living conditions, protection of the
natural environment even in the modern urban conditions and assurance of the
presence of the historical and cultural environment through preservation can
conceived as a heading or even as the objective of the ecology and environment.
In this respect, the current stand is the necessity to review of the conventional
classroom design and in connection, the school design that will support the
success of the student through the establishment of an educational
environment.
In this study, the sustainabilty component of sample projects will be investigated
and comparison between the school designs in Turkey and abroad will be made.
Keywords: Sustainability, Education, Primary education

1. Giriș
Eskilere doğru bakldğnda, külliyeler ve külliyeler dșnda tek tek örnekler olan
sibyan mektepleri, camiler, medreseler, kütüphaneler değișim ve hafiflik
kavramn değil, kalclk ve süreklilik kavramlarnn yansdğ bir mimarinin
ürünüydüler. Buna karșlk konutlar, saraylar da dahil olmak üzere geçicilik ve
hafiflik düșüncesiyle inșa edilmișlerdir [1]. Ne var ki bugün Türkiye’de ki yeni okul
tasarmlarn incelediğimizde içinde bulunduğumuz durum büyük çoğunlukla ne
eskilerin kalclk ve süreklilik kavramn yanstmakta, ne de deprem kușağnda
olan ülkenin geçicilik üzerinden kurulu inșaat esnekliğini vermektedir.
1997 ylnda ilköğretim süresinin 8 yla çkarlmasyla birçok okul yapsnn hzla
projelendirilmesi ve inșa edilmesi gerekli olmuștur. Milli Eğitim Bakanlğ (MEB)
süreci hzlandrmak amacyla, 1998-2000 yllar arasnda üniversitelerin mimarlk
bölümleri ile ișbirliği içinde döner sermaye yoluyla “örnek/tip” projeler temin
etmiștir. 2005 ylna gelindiğinde ise, Milli Eğitim Bakanlğ’nn Osmanl ve
Selçuklu Mimarisi ile okul binalarnda yapmak istediği değișiklikler
tartșlmaktadr. Ayrca bağș yöntemi ile ilköğretim binas yaptracaklarn da bu
tasarmlardan faydalanacağ düșünüldüğünde, ilköğretim binalarnn tasarm
ilkelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Sekiz yllk ilköğretim yaplaryla ilgili hazrlanan bu çalșmann iki önemli amac
vardr. Birincisi çevremizde yer alan ilköğretim binalaryla ilgili temel yanlșlklara
değinmek, diğeri de yaplan araștrmalar sonucunda var olan bilgiler șğnda
“sürdürülebilirlik”
kavramnn
ilköğretim
binalarnda
nasl
sağlanamadğ/sağlanacağ konusudur.
Yukarda saylan tüm temel problematiklerin șğ altnda bu çalșmada yer alacak
farkl 3 ilköğretim binas, bugün dünyada ve ülkemizde var olan ilköğretim
binalarnn “sürdürülebilir binalar” olmas isteminden yola çklarak örneklenmeye

Sürdürülebilir mimarlk, içinde bulunduğu koșullarda ve varlğnn her döneminde,
gelecek nesilleri de dikkate alarak, yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmna
öncelik veren, çevreye duyarl, enerjiyi, suyu, malzemeyi ve bulunduğu alan
etkin șekilde kullanan, insanlarn sağlk ve konforunu koruyan yaplar ortaya
koyma faaliyetlerinin tümüdür. Sürdürülebilir yaplar doğal șk ve iyi bir iç mekan
hava kalitesiyle, kullanclarn sağlğn konforunu, üretkenliğini korur ve geliștirir;
yapm ve kullanm srasnda doğal kaynaklarn tüketimine duyarldr, çevre
kirliliğine neden olmaz, ykmndan sonra diğer yaplar için kaynak olușturur ya da
çevreye zarar vermeden doğadaki yerine geri döner [2].
Çağdaș eğitim yaplarnn planlanmasnda çevrenin mevcut koșullarnn
gereksinimlerine yant verecek biçimde değerlendirme, eğitimde gelișmelere ve
artan kapasiteye uyacak kadar esnek olma ön koșul olmaktadr. Mimarisiyle,
sunduğu geniș olanak ve aktivite çeșitliliği ile okul yaplar çocuğun araștrma,
keșfetme, deneme, tartșma, oyun, sosyal olma ve düșünme yeteneklerini
geliștirmeli, yaratclklarn teșvik etmelidir [3].
2005 ylnda Amerika Mimarlk Vakf ve KnowledgeWorks Vakf tarafndan
Washington D.C’de düzenlenen Okul Tasarm Ulusal Zirve Toplants’nda,
okullardaki çok genel tasarm sorunlarna ișaret edilmiștir. Toplant sonunda
hazrlanan raporda, farkl öğrenme biçimlerine uygun okul tasarmlar, küçük
ölçekli okul kavramnn desteklenmesi, okullarn komșuluk ilișkileri ve sağlkl
konforlu ve esnek öğrenim mekanlar yaratmak gibi konu bașlklarna yer
verilmiștir [4, 5]. Ayn yl Academy of Neuroscience for Architecture tarafndan
San Diego’da yaplan çalștayda mimarlar eğitimciler ve sinirbilimciler okullarn
fiziki özelliklerinin çocuğun bilhassa küçük yașlarda olan hzl gelișiminde ne denli
etkili olduğu konusu vurgulanmștr [6].
Katlmclar, okullarn öğrenim mekanlar ve toplu kullanlan alanlarn kalitesinin,
çekiciliğinin ve sağlğnn gelișmesine bağl hale getirilmesi gerektiğine dair ortak
bir karar sunmușlardr. Yaplan araștrmalar sayesinde, mekansal konfigürasyon,
renk, gün șğ, havalandrma, akustik gibi sürdürülebilir mimari kavramlarn
uygun ve yerinde olan varlğ, öğrencilerin bașars üzerinde önemli bir etkisi
olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin bașars ile birlikte binann yapmndaki bu
tip yaklașmlar öğretmenlerin, öğrencilerin ve binada görevli olan diğer kișilerin
üzerinde de önemli sağlk etkileri yapmaktadr.

3. Çalșma Yöntemi
Dünyada, bina türü yaplarn sürdürülebilirlik açsndan değerlendirilmesine ve
sertifikalandrlmasna imkan sağlayan birden fazla sistem mevcuttur. LEED,
BREEAM, SBTool, Green Globes, Green Star ve CASBEE belli bașl sistemler olarak
saylabilir [7, 8].
Ford “Designing the Sustainable School” bașlkl çalșmasnda okullar için
sürdürülebilir tasarm kirterleri ve de bu kriterlere ksmen veya tamamen uyum
sağlayan çok sayda okulu incelemiștir [9]. Ford çalșmasnda sürdürülebilirlik
kriterlerini ANFA’nn San Diego çalștayndaki bulgulara ve LEED-NC’ye baz
etmiștir [6, 10].
Yap sektöründe faaliyet gösteren 1800’den fazla üyenin olușturduğu Amerikan
Yeșil Binalar Konseyi (USGBC) bünyesinde geliștirilen LEED Yeșil Bina Puanlama
Sistemi, ulusal ve uluslararas düzeyde bir sertifikasyon sistemi olup, yüksek
performansl yeșil binalarn yașam döngüsünde detayl olarak değerlendirilmesini
sağlamaktadr. LEED okullar, yeni yaplara dayal olarak çevresel verileri
değerlendirme, mimari planlama, snf akustiği, doğal aydnlatma, yap fiziği, küf
ve mantar gibi konular kapsamaktadr. Okul mekanlarnn özelliklerini ve
çocuklarn sağlk konularn dikkate alan LEED S-Okullar sadece öğrenciler için
değil, ayn zamanda öğretmenler ve yöneticiler için de sürdürülebilir okul
tasarmna yönelik detayl bir araç olmaktadr [8].
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Ford’un yapmș olduğu çalșmada derlenmiș olan okullar için sürdürülebilirlik
kriterleri Çizelge 1’de özetlenmiștir. Çizelge 1, daha iyi bir öğrenim ortam
olușturmak için gereken sürdürülebilirlik özelliklerinin yansra yenilenebilir enerji
kaynaklarnn kullanlmasna ve öğrencilerin konforlu ve sağlkl bir șekilde
öğrenim hayatlarn sürdürmelerine olanak sağlayan teknoloji ve sistemlerİ
içermektedir.
İlköğretim binalarnda sürdürülebilir tasarm ilkeleri bir çizelge halinde
düzenlenmiștir. Bu çizelgede sralanan kriterler bağlamnda seçilen örnekler
üzerinden Türkiye’deki mevcut durum değerlendirilmiștir.
Çizelge 1. Okullar için sürdürülebilirlik kriterleri

Su

Enerji

İç
Mekan
Kalitesi

Hava









Yağmur suyu toplama
Yagmur suyu (Sel suyu) yönetimi
Atk su artma
Kurakçl peyzaj düzenleme
Yüksek verimlilikli sulama sistemleri
Biyolojik filtreleme
Su tasarruflu shhi tesisat armatürleri











Fotovoltaik paneller
Pasif güneș enerjisi stratejileri
Harici panjurlar
Rüzgar tribünleri
Yüksek performansl dș cephe kaplamalar
Toprak kaynakl veya jeotermal s pompalar
Issal kütle
Yeșil çat sistemleri
Serin çatlar







Doğal havalandrma
Güneș bacalar
Yer değiștirmeli havalandrma
Rüzgar duvarlar
VOC (Uçucu organik madde) değeri düșük
malzemeler kullanmak

Duygusallğn yansra, gözlemcinin yaș, ruh hali ve
akl sağlğ renk algsn etkileyen faktörlerdendir. Ayr
kișisel özellikleri paylașan çocuklar renk alglama ve
tercihleri genellikle ayn olmakta. Örneğin renkleri
ayrt etmeyi öğrenen küçük bir çocuk genellikle
turuncuyu ve krmzy tercih etmekte. Ayrca belirli
renkler baz fiziksel ve ruhsal engellerin üzerinde
terapi etkisi olabilmesi sebebiyle önerilir.

Renk Alglama

4. Tasarm Örnekleri
Çalșmada biri Amerika Birleșik Devletleri’nden, ikisi de Türkiye’den olan 3 okul
ele alnarak yukarda ortaya konmuș olan sürdürülebilirlik kriterleri șğnda
incelenmiștir. Elde edien sonuçlar Çizelge 2’de özetlenmiștir. Çizelgede boș
braklan kutular, yeterince bilgi olmadğ ve bu nedenle yorum yaplamamș
kriterlerdir.
4.1. Ash Creek orta okulu (ABD)
Ele alnan ilk örnek, Oregon, ABD olan Ash Creek Orta Okuludur (Șekil 1, 2, 3).
Sürdürülebilirlik ve esneklik 5474 metrekarelik Ash Creek orta okulunun ayrc
nitelikleridir. Önceleri sadece 5 ve 6 snflara uygun olan okul daha sonra
anaokulunda bașlayarak 5. snfa kadar olan öğrenim için uygun hale getirildi. Bu
değișiklik yaplrken medya merkezleri ve çok amaçl odalar snflardan gürültüyü
uzak tutmak amacyla kamyonlar yardmyla tașnabiliyor. Ayrca iç mekanda
esneklik gösteriyor; Kafeteryalar, oditoryum ve tiyatro salonu olarakta
kullanlabiliyor koridorlardaki girintiler resmi olmayan toplant alanlar olarak
kullanlyor [8].

Çizelge 1. (devam)
Geri Dönüșümlü ve
Çevre Dostu
Malzemeler
Ulașm
ve
Amaçllk

Akustik-Gürültü
Yanklanma

 Șantiyede geri dönüșüm
 İnșaat malzemelerinde geri dönüștürülen içerik
 Onayl çevre dostu inșaat malzemeleri

Çok

ve

Görsel Derinlik Stereo
keskinlik
(stereoacuity)
ve
Derinlik Algs

Ișk-Dikkat
İlișkili
Zorluklar,
Zindelik
Modulasyonu
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 Alternatif ulașm sistemleri sağlamak
 Değișen eğitim stratejilerine uyarlanabilir okul
planlar
 Ders saatleri dșnda toplum merkezleri olarak
hizmet veren okullar
Eğitim ortamlarnda bașlca iletișim șekli konușmadinleme șeklindedir. Bu nedenle ortamdaki yanklanma
says ve gürültü seviyesi öğretmen ve öğrencilerin
konușmalarnn anlașlrlğn sağlayacak seviyede
olmaldr. Ancak birçok eğitim alannda yanklanma
says ve gürültü seviyesi istenmeyen derecede
yüksektir.
Yakn mesafede iyi görsel fonksiyonlar ve özellikle iyi
stereo keskinliğin akademik performansa öenmli bir
etkisi vardr. Sonuçlar gösteriyor ki dikkat problemi
olan öğrenciler görsel olarak gerekli görsel bilgilere
dikkat gösterip ișlerken diğer dikkat dağtc bilgileri
görmezden gelmekte zorluk çekiyorlar.
Çalșmalar gösteriyor ki modern snflarda aydnlatma
çeșitlilik gösteriyor. Okul ortamndaki tutarszlklar
belirli ödevlerde düșük performansa sebep olabiliyor.
Beyin șk bilgilerini ișleyerek görsel olarak çevreyi
göstermekle kalmaz ayn zamanda ortamn
aydnlatma düzeyindeki değișiklikleride alglar. İkincil
bilgiler olmayan görüntü(non image forming)
olușturmaya sebep olur ve biyolojik saatin
senkronizasyonu
ve
melatoninin
salgsnn
engellenmesi gibi fizyolojik olaylarn üzerinde çok
güçlü bir etkisi vardr.

Șekil 1. Ash Creek orta okulu giriș yaps [8]

.

Șekil 4. Dr. Natuk Birkan ilköğretim okulu iç mekan düzenlemesi
Okul için ayrlan küçük alann ve arazinin fazla eğimli olmas nedeniyle katl bir
çözüme gidilmiștir. Ancak yapnn topoğrafyaya uyumlu kesitlendirilmesinden
dolay her katn zeminine düz ayak ilișki kurmas sağlanmștr. Olușturulan dș
mekanlardan bir çoğu arazi yaps nedeniyle üstünde dolașlan teras çatdr [11].

Șekil 2. Ash Creek orta okulu iç mekan düzenlemesi [8]

Sekiz yllk temel eğitim için Milli Eğitim Bakalğ’nca öngörülen yaklașk 7000
metrekarelik yap alan, kavranabilir ve sürprizli bir çevre elde etmek amacyla
mekansal bir “çokluk” olarak tasarlanmștr. Böylelikle, öğrencilerin sekiz yllarn
geçirecekleri çevre, onlara farkl mekan deneyimleri sunan ve an değeri olan bir
kimliğe kavușmuștur [11].

İç mekann dizaynnda dș mekanla bağlantlymș hissi vermek için gayret
gösterilmiștir. Snflar gün șğn iç mekandaki yüksek pencereler yardmyla
șğn snflar arasnda akmas yoluyla paylașmaktadrlar. Bu pencereler ayn
zamanda snflardan dșardaki sulak arazilerin görülmesini sağlyorlar böylece
okulun çevreyle olan ilișkisini destekliyor. Ash Creek toplant salonlar, oyun
alanlar ve akademik alanlaryla toplumla aktif bir bağ kurmaktadr [9].

Șekil 3. Ash Creek International School-Solartubes-Güneș Ișğ ile
Aydnlatma [9]

4.2. Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu (Türkiye)
Örnek yap olarak İTÜ Ayazağa Kampüsü içinde yer alan Dr. Natuk Birkan
ilköğretim okulu ele alnmștr (Șekil 4, 5, 6). Yap 720 öğrencinin sekiz yllk ilk
ve orta öğretim eğitimi için inșa edilmiștir [11].

Șekil 4. Dr. Natuk Birkan ilköğretim okulu genel görünüm
Yapnn dört cephesi çevre verilerine bağl olarak dört farkl kimlik sunmaktadr.
Bat cephesi vadi ve korunun yumușak hatlaryla bütünleșmektedir. Giriș cephesi
yapnn Fatih Köprüsü ile birlikte alglanacağ düșüncesiyle ele alnmștr.
Dersliklerin yer aldğ doğu cephesi bu kesimde bulunan mahalle dokusuna atfta
bulunmaktadr. Güney cephesi ise Borsa yaps ve yamaçlaryla bașlayan pahl
karakterin devam biçimindedir. Yapnn merkezinde yer alan orta hol, ayn
zamanda çok amaçl salonun fuayesi ve kapal teneffüs alan olarak tasarlanmș,
böylelikle mekandan tasarruf sağlanmștr [11].

Șekil 6. Dr. Natuk BİRKAN İlköğretim Okulu [11]
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İçinde 24 adet derslik, 8 adet laboratuvar ve atölye, çok amaçl salon,
yemekhane, kütüphane, kulüp odalar, yönetim bölümü ve teknik servisler yer
alan yap, temel kullanclar olan öğrenciler tarafndan fazlasyle benimsenmiștir.
Veliler, öğrencilerin haftasonlar da zamanlarn okulda geçirme isteği
duyduklarn belirtmektedirler [11].
4.3. MEB 240 Öğrencilik İlköğretim Okulu
Çalșmada incelenen son örnek proje ise Milli Eğitim Bakanlğnn 2000 ylnda
hazrlatmș olduğu tip projelerden 240 Öğrencilik İlköğretim Okulu ele alnmștr
(Șekil 7).
Projenin tüm Türkiye genelinde kullanlabileceği varsaylarak, her iklim koșulunun
neden olabileceği olumsuz etkilere, olabildiğince karș koyabilecek bir plan
șemas ve yap formu aranmștr [12].
Kurulan plan șemas değișik gelișme çağndaki öğrencilerin ayn katlarda ve ayr
yap kollarnda eğitim görmelerine ve ayr dș mekanlarn kullanmalarna olanak
vermektedir [12].

İlk öğretim çağndaki, hemen her öğrencinin belleğinde var olan ve kolayca
tanmlayabileceği, sade bir mahalle düzeni içinde, çocuklarn gündelik
yașamlarnda așina olduklar, sokak-ev ilișkisine benzer bir alt düzenin
kurulmasna çalșlmștr [12].
Genelde yaygn olarak uygulanan iki yan dersliklerle donatlmș karanlk
koridorlar yerine bir yan avlulara bakan aydnlk koridorlar tasarlanmș ve bu
mekanlar ders aralarnda oyun, sergileme vb. amaçlarla kullanlabilecek sokaklara
dönüștürülmüștür. Bunun doğal sonucu olarak, hemen hemen tüm okul, her
yönden gün șğ alabilen aydnlk bir iç mekan bütününe kavușturulmuștur [12].
İmar planlarnda ilköğretim okullar için ayrlan arsalarn, genelde, ihtiyaçtan çok
daha küçük tutulduğu dikkate alnarak, okullar, olabildiğince küçük kenar
ölçülerine sahip dikdörtgen arsalara yerleșebilecek șekilde tasarlanmș ayrca çok
amaçl salonlarn gereğinde ana kitleden bağmsz yerleștirilebilmesi olanağ
sağlanmștr [12].
Gerek yap formu gerekse tașyc sistem, ülkemizdeki deprem riski dikkate
alnarak tasarlanmștr. Ayrca tașyc sistem, eğitim sisteminde yaplabilecek
değișikliklere bağl olarak iç mekan düzenlenmesinde yaplmas gerekebilecek
değișikliklere de olanak vermektedir [12].

Șekil 7. MEB 240 Öğrencilik İlköğretim Okulu
Çizelge 2. Örnek okullarn değerlendirilmesi
Ash Creek Orta Okulu [8]

Dr. N. Birkan İlköğretim Okulu [11]

Su

 Arazideki sulak alanlar korunmuștur
 Dș pervazlar șğn tesisin içine yansmasn
(sekmesini) sağlamaktadr.
 Enerjiyi verimli kullanan sistemler
 %35 enerji tasarrufu sağland

 Rüzgar jenaratörleri enerji üretiliyor

Enerji

 Doğal havalandrma

 Düșey emme ve üfleme kanallar ile
havalandrma.

Geri Dönüșümlü ve
Çevre
Dostu
Malzemeler

 Uçucu organik madde değeri düșük ince iș
malzemeleri.
 Dayankl malzemeler.

 İnsani ve scak bir etki uyandrmak
amacyla yapda çeșitli konstrüksiyon
sistemleri (çelik, betonarme, ahșap)
kullanlmș

Ulașm
ve
Amaçllk

 Oditoryum ve tiyatro salonu olarak
kullanlan kafeterya.
 Toplant salonu olarak kullanlan koridor
girintileri

İç
Mekan
Kalitesi

Akustik-Gürültü
Yanklanma

Hava

Çok

ve

Renk Alglama
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 Doğal Havalandrma

 Ulașm kolay mahallere inșa edilir.
 Değișen eğitim sistemine uyumlu planlar.

 Snflar gürültüden korumak amacyla
tașnabilir medya merkezleri ve çok amaçl
salonlar.

Görsel Derinlik Stereo keskinlik ve
Derinlik Algs
Ișk-Dikkat
İlișkili
Zorluklar,
Zindelik
Modulasyonu

MEB İlköğretim Okulu

 Tavan pencereleri, pencereli üst ksmlar ve
iç camlar șğn iç mekanda paylașmna izin
veriyor
 Malzeme dokusu ve renkler birarada
kullanlmștr.

.

5. Sonuç ve Öneriler
Beyin gelișimi ve sinir bilimi alanlarnda yaplan çalșmalar ilköğretim çağ olarak
adlandrlan 5 – 12 yaș arasnda çocuklarn beyinlerinin her yl çok hzl ve önemli
gelișmeler kaydettiğini göstermiștir. Bu nedenle iyi akustik, görsel konfor, șk ve
renk, bu yaș grubunun çocuklarn eğitimi ve öğrenmelerinde önemli faktörler
olarak öne çkmaktadr. Tüm bunlarn tabii bir sonucu olarakta ilkokullarda içinde
bulunumuș olduğumuz ortamlarn eğitim ve gelișimimizde ne denli önemli olduğu
ortaya çkar.
Gelecek nesilleri sürdürülebilir bir ortam brakmak doğal kaynaklar israf
etmeden ve de çevreye kalc zararlar vermeden güncel ihtiyaçlarmz
karșlamamz gerekmektedir. Bu açdan baknca en önemli unsurlar olan su, hava
ve enerji sürdürülebilirlik için çok önemlidir. Temiz su, temiz hava ve en aza
indirgenmiș ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanm temel
bileșenler olmaktadr. Diğer yandan ise bu bileșenler yukarda bahsedilen, iyi bir
eğitim ortam için gerekli faktörlerle örtüșmektedir. Yani diğer bir deyișle
sürdürülebilir bir ortam ayn zamanda bilhassa ilköğretim çağndaki eğitim içinde
ideal veya ideale yakn bir ortam sunmaktadr. Bu șekliyle bakldğ zaman
sürüdürülebilir bir ortam ayn zamanda da sağlkl bir ortamdr. Bu açdan, hergün
milyonlarca çoçuğumuzu göndermekte olduğumuz ilkokulllarmzn sürdürülebilir
tasarm kriterlerine uygun olmasnn, çocuklarmzn hem eğitimi hemde sağlğ
açsndan ne denli önemli olduğu açktr.
Bu çalșmada, öncelikle yukarda saylan faktörler șğnda ilkokulllar için
sürdürülebilir tasarm kriterleri ortaya konmuș, akabinde de 3 örnek okul
karșlaștrmal olarak ele alnmștr. Birinci örnek ABD’de sürdürülebilirlik tasarm
kriterleri dikkate alnarak tasarlanmș ve inșa edilmiș bir orta öğretim okuludur.
İkinci örnek ise ülkemizde inșa edilmiș olan sürdürülebilirlik kriterlerini tam
anlamyla karșlamasa dahi tasarm yönünden oldukça bașarl olan İstanbul’da bir
ilk öğretim okuludur. Son örnek ise MEB ait bir tip projedir. Bu tip projenin
tasarmlarn incelediğimizde, Çizelge 2’de göründüğü üzere, tasarmn
sürdürülebilirlik kriterleri çok kstl seviyede karșladğn görmekteyiz. MEB’e ait
diğer tip projelerin incelenmesi ise çalșmann bu safhasna dahil edilmemiștir.
Ama tip projeler, mimari yönden birbirlerini pek benzemeselerde temel benzer
karakterde yaplardr. Bu bağlamda seçilen projenin bu safhada yeterli bilgi
sağladğn söyleyebiliriz.
Bu noktalardan hareketle, milyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü ve de günlük
yașamlarnn ciddi miktarn geçirdiği bu okullarn, öğrencilerin sağlğ ve iyi
eğitimi için, tasarmlarnn sürdürülebilirlik açsndan tekrar ele alnmasn ve
revize edilmesi gereklidir. Belki mevcut okul yaplarn kriterlere uygun hale
getirmek çok yüksek maliyetli olabilir, ama henüz inșa edilmemiș olanlarn
kriterlere uygunhale getirilmesi sağlkl bir eğitim ve de sağlkl nesiller için
elzemdir.

Kaynaklar
[1].

Yürekli, F., Yürekli, H. (1999), “İlköğretim: Bina da Bir Öğretmendir”, Yap
Dergisi, YEM Yaynlar, say:216, s.66-71.
[2]. Sev, A. (2009), “Sürdürülebilir Mimarlk”, YEM Yaynlar, İstanbul, s.31-35.
[3]. İnceoğlu, M, Pulat, G., (1993), “İlk ve Ortaöğretim Okullarnda Kapasite,
Mekansal Organizasyon ve Donatm Olanaklar Üzerinde Bir Araștrma”,
21.yy Doğru Eğitim Yaplar Sempozyumu, YTÜ Yayn, s.166-178.
[4]. Amerikan Mimarlk Vakf ve KnowledgeWorks Vakf, “Report from the
National
Summit
on
School
Design”,
2005
www.archfoundation.org/aaf/gsbd/Events.Summit.Report.htm
[5]. Șenol, G., (2006), “Okul Tasarm Üzerine”, www.arkitera .com
[6]. Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA) “ANFA K-6 Classroom
Workshop”
sonuç
raporu,
2005
http://www.anfarch.org/pdf/ANFA%20K.6%20final
[7]. Amerikan Mimarlar Birliği (AIA), “Quantifying Sustainability: A Study of
Three Sustainable Building Rating Systems and the AIA Position
Statement”, 2008
[8]. Sev, A. ve Canbay, N. “Dünya Genelinde Uygulanan Yeșil Bina
Değerlendirme ve Sertifika Sistemleri”, Yap Dergisi, Yapda Ekoloji eki,
Nisan, s. 42-47, (2009)
[9]. Alan Ford, ”Ash Creek Intermediate School”, Designing the Sustainable
School, s. 34-39
[10]. US Green Building Council, “LEED-NC for New Construction”, version 2.2,
(2005)
[11]. “İTÜ Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu”, Yap Dergisi, Say: 259 s.79-84
[12]. M. Levent Gedizlioğlu “Örnek İlköğretim Okulu Projeleri”, Mimarlk 314
Dergisi, s.54

845

INTERNATIONAL SUSTAINABLE BUILDINGS SYMPOSIUM
26-28 May 2010 Ankara-TURKEY

TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FAKÜLTEDEKİ ÇEVRE YÖNETİM FAALİYETLERİNE İLİȘKİN GÖRÜȘLERİ
OPINIONS OF STUDENTS IN FACULTY OF COMMERCE AND TOURISM EDUCATION ABOUT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACTIVITIES AT THE FACULTY
Eriman TOPBAȘ
Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Büro Yönetimi Eğitimi, Ankara, Türkiye, etopbas@gazi.edu.tr

Özet
Bu araștrmann amac, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
üçüncü snf öğrencilerinden Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliștirme dersini
alan öğrencilerin fakültedeki çevre yönetim faaliyetlerine ilișkin görüșlerinin ne
olduğunu belirlemektir.
Araștrmada “öntest-sontest tek gruplu deneysel desen” kullanld. Araștrmann
çalșma evrenini Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 2008-2009
öğretim yl güz döneminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliștirme dersini
alan öğrencilerden önteste katlan 191 ve sonteste katlan 173 öğrenci
olușturmaktadr.
Araștrmann verileri, öntest ve sontest olarak kullanlan ÇDÖ (: 0.89) ile
topland. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik formüller kullanld.
Çalșma gurubundaki bireylerin kișisel bilgileri ve ÇDÖ’ye ait bulgularn
yorumlanmasnda betimsel istatistik değerlerinden (aritmetik ortalama, standart
sapma) ve öntest-sontest karșlaștrlmasnda ilișkili ölçümler için t-testi’nden
yararlanld.
Öğrenci görüșlerine göre fakültedeki çevre yönetim faaliyetlerinin tatmin edici
olmadğ; öntest ve sontest puanlar arasnda ise anlaml bir farkllk olduğu
gözlenmiștir.
Anahtar kelimeler: Eko-duyarllk, Çevre odakl eğitim, Çevre yönetimi,
Sürdürülebilir kalknma eğitimi.

Abstract
This study aims to determine what the third year students who are taking the
Instructional Technology and Material Development course at Gazi University,
Faculty of Commerce and Tourism Education, think about environmental
management activities at the faculty.
In the study "one group pretest-posttest experimental design" has been used.
The population of this study is composed of the students who are taking the
Instructional Technology and Material Development course at Gazi University,
Faculty of Commerce and Tourism Education in the fall semester of the 20082009 academic year. Of them, 191 participated in the pretest and 173 participated
in the post-test.
Research data have been collected by means of ERS (: 0.89) used as pretest
and postest. Descriptive statistics have been used in data analysis. For the
interpretation of Descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation)
have been used to interpret the individuals' personal information in the
experimental group and the findings of ERS, and t-test has been used to
compare the pretest and the post-test results.
It has been observed that, according to the opinions of the students,
environmental management activities at the faculty is not at a satisfactory level
and there is a significant difference between the pretest and post-test scores.
Key words: Eco-sensibility, Environment-oriented education, Environmental
management, Sustainable development education.

1. Giriș
Her canlnn yașam alan, esas itibariyle doğadr. Doğa, bio-çeșitlilik sayesinde
canllğn korur ve canllğ sayesinde üzerinde bulunan canllar yașatr. Doğann
canllğn sürdürmesi, doğal yașamn korunmasyla mümkündür. İnsan dșndaki
tüm canllar, doğal tasarmlarna uygun bir biçimde doğal canllğ sürdürmede
görevlerini yerine getirmektedirler. Fakat insan, mevcut yapsyla doğay kirletici
ve bio-çeșitliliği yok edici faaliyetlerde bulunabilmektedir. İnsann yok edici
özelliklerinin var edici, bir bașka ifadeyle yașatc özelliklere dönüștürülmesi, hem
kendi türü ve hem de diğer türler açsndan önemlidir. İnsann istenmeyen
özelliklerinin istenilen özelliklere dönüștürülmesi ancak belli bir eğitim program
dahilinde olabilir. Sürdürülebilir kalknma yaklașm çerçevesinde tasarlanmș bir
eğitim program bu ihtiyac karșlayabilir.
“Sürdürülebilir kalknma” kavram, belli ilkelere uymak șartyla kalknmann
mümkün olabileceğini ișaret etmektedir. Dünya Çevre ve Kalknma Komisyonu
(1987), sürdürülebilir kalknma kavramn; “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarn
karșlayabilme imkanlarn ortadan kaldrmadan șimdiki neslin ihtiyaçlarn
karșlama” olarak tanmlamaktadr. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalknmann
amac, “gelecek nesilleri de düșünerek bugünün yașam kalitesini artrmak” olarak
ifade edilebilir. Belirlenen amaca ulașabilmek için belli ilkeler çerçevesinde
hareket etmek gerekmektedir. Bu ilkeler; küresel sorumluluk, küresel birliktelik,
bütüncül bakș, katlmclk, küresel gönüllülük ve sürdürülebilir kentleșme
politikas olarak sralanabilir [1]. Uluslararas Doğal Kaynaklar Koruma Birliği
(IUCN) tarafndan 1980 ylnda yaynlanan Dünya Korumaclğ Stratejisi, 1987'de
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yaymlanan Brundtland Raporu ve diğer örgütler tarafndan belirlenen ilkeler ise
șunlardr:
-Bütüncül planlama ve strateji geliștirme,
-Temel ekolojik süreçleri koruma,
-İnsan mirasn ve biofarkllğ koruma,
-Verimliliğin uzun bir döneme yaylmasna ve gelecek kușaklara ulașmasna izin
veren büyüme modelleri,
-Ekonomik büyüme ile doğal kaynaklar arasnda denge,
-Ülkeleraras hakça oluș ile imkanlar arasnda denge [2].
Sürdürülebilir kalknma ilkeleri incelendiğinde, bu ilkelerin ötekini düșünen ve
ötekiyle ișbirliği yapabilecek bir insan tasarmna ișaret ettikleri görülmektedir.
Söz konusu insann yetiștirilmesi için, eğitim sistemlerini sürdürülebilir
kalknmay merkeze alacak șekilde yeniden yaplandrmak gerekecektir.

1.1. Sürdürülebilir Kalknma Eğitimi
UNESCO, sürdürülebilir kalknma eğitimini; “geçmișten gelen değer ve
zenginlikleri benimsemeyi, onlara sayg duymay ve onlar korumay; yeryüzünün
ve tüm halklarn harikalarn takdir etmeyi; her bireyin temiz ve üretici bir yașam
için beslenebileceği bir șeylere sahip olduğu bir dünyada yașamay;
gezegenimizin durumunu değerlendirmeyi, onu sürdürülebilir klmay ve
geliștirmeyi; daha iyi, daha güvenli, daha adil bir dünya inșa etmeyi; yerel, ulusal
ve küresel düzeylerde hak ve sorumluluklarn yerine getirmek suretiyle, ilgili ve
sorumlu vatandașlar olmay öğrenmek” [3]. süreci olarak tanmlamaktadr.
Sürdürülebilir kalknma ve sürdürülebilir kalknma eğitimi kavramlarnn tanmlar
ve bu tanmlarn kapsadğ hedeflere ulașmak için izlenmesi öngörülen ilkelerden
hareketle, sürdürülebilir kalknma eğitimi almș bir bireyin özellikleri șu șekilde
sralanabilir:
1. İnsan mirasn ve bio-çeșitliliği korumal
2. Temel ekolojik süreçleri korumal
3. Kalknma ile doğal kaynaklar arasnda denge gözetmeli
4. Gelecek kușaklar da kapsayacak kalknma modellerini benimsemeli
5. Olay ve olgulara bütüncül bakș açsyla yaklașmal
6. Toplumsal karar süreçlerine katlmada istekli olmal
7. Sürdürülebilir kentleșme politikalarnn olușmasna katk sağlamal
8. Yerel, ulusal ve küresel sivil toplum kurulușlarnda görev alabilmeli
9. Küresel sorumluluk sahibi olmal
10. Daha iyi, daha güvenli, daha merhametli bir dünya inșa etmek için çalșmal
Sürdürülebilir kalknma eğitimi için belirlenen hedefler dikkatlice incelendiğinde,
hedeflerin doğa ve sosyal bilimler olmak üzere iki temel eksende toplandğ
görülmektedir. Bu nedenle eğitim programnn içeriğinde de doğa ve sosyal
bilimlere ilișkin konularn ağrlkl olmas gerekmektedir. Ayrca evrensel boyutu
olan kültürel değerler de programda kendine yer bulmaldr. Söz konusu kültürel
değerler; dünya uygarlğ, barș, sevgi, demokrasi, ișbirliği, kardeșlik, erdem,
merhamet gibi değerleri kapsamaktadr [4]. Bu durumda, sürdürülebilir kalknma
eğitimi için düșünülecek bir eğitim programnn içeriğinde yer alacak bilgiler;
doğa bilimleri, sosyal bilimler ve evrensel boyutlu kültürel değerler olmak üzere
üç grupta toplanabilir.
Belirlenen kategorilerde yer alacak bilgilerin seçiminde eğitim programnn
hedefleri ölçüt olarak kullanlabilir. Buna ek olarak konulardan sürdürülebilir
kalknma ilkeleri de yardmc olabilir. Sürdürülebilir kalknma eğitiminin hedefleri
ve ilkeleri esas alnarak seçilen içerik konularnn, her öğrenme konusunun bilgi,
beceri ve tutum boyutlaryla gerçekleșebilecek șekilde tasarlanmasna özen
gösterilmelidir.
Bu açklamalar çerçevesinde, sürdürülebilir kalknma eğitimi için söyle bir içerik
önerilebilir:
1. Dünya Uygarlğ; 2. Doğal Hayat ve Doğal Kaynaklar; 3. Temel Ekolojik Süreçler;
4. Sürdürülebilir Kalknma Modelleri; 5. Olay ve Olgulara Bakș Yöntemleri; 6.
Toplumsal Karar Süreçleri; 7. Sürdürülebilir Kentleșme Politikalar; 8. Sivil Toplum
Kurulușlar; 9. Küresel Sorumluluk; 10. Evrensel Boyutlu Kültürel Değerler
Sralanan ana bașlklar bağlamnda olușturulacak bir içerikle sürdürülebilir
kalknma eğitiminin hedeflediği insan yetiștirilebilir. Bu içeriğin etkili bir biçimde
hayata geçirilebilmesi için eğitim durumlarnn da sürdürülebilir kalknma
ilkelerine göre düzenlenmesi gerekmektedir.Bu bağlamda öğrenciler için deney,
gezi, gözlem, sergi imkanlar olușturulmaldr. Öğrenciler özellikle snf, okul ve
okul çevresinin sürdürülebilir kalknma ilkelerine uygun hale getirilmesinde görev
almaldrlar.
Öğrencilerin sürdürülebilir kalknma kapsamndaki yeterliklerini değerlendirmek
için; gösteri, anekdot, tartșma, sergileme, görüșme, deney, sözlü sunum, proje,
öz değerlendirme, ürün dosyas, performans ve puanlama yönergesi gibi
değerlendirme tekniklerinden yararlanlabilir [5].

1.2. Sürdürülebilir Okul
UNESCO tarafndan geliștirilen tanm dikkatle incelendiğinde, tanmn yeni bir
insan tasarm ve buna bağl olarak da yeni bir toplum tasarmnn ipuçlarn
tașdğ görülebilir. Yeni insann yetiștirilmesi için yeni bir eğitim ortamna ihtiyaç
vardr.
Eğitim ortamnn üç temel değișkeni vardr. Bunlar; öğreten, öğrenen ve bilgidir.
Bu değișkenlerin birbirleriyle etkileșim durumlar öğrenmenin niteliğini
belirlemektedir. Bununla birlikte bu temel üçlünün buluștuğu fiziki ortamn
özellikleri de önemlidir. Özellikle duyușsal özelliklerin baskn olduğu
öğrenmelerde, öğrenmenin niteliğine göre, fiziki ortamn etkisi göz ard edilemez.
Buradan hareketle, sürdürülebilir kalknma eğitimi için sürdürülebilir okullarn
gerekli olduğu söylenebilir.
Her șeyden önce, sürdürülebilir bir okul “çevre kalitesi yüksek” bir yapdr.
Fransa’da 1990’l yllarn bașnda ortaya çkan “çevre kalitesi yüksek (haute
qualité environnementale)” kavram, bina bağlamnda birçok özelliği içeren bir
niteliği temsil etmektedir. Kavram, HQE Derneği (L’Association pour la Haute
Qualité Environnementale; Çevre Kalitesini Yükseltme Derneği) tarafndan bir
bina esas alnarak tanmlanmaktadr. HQE derneği tarafndan yaplan tanma
göre, “çevre kalitesi yüksek” bir bina, “her șeyden önce sakinlerinin sağlkl
olduklar, kendilerini rahat hissettikleri ve makul bir ücret ödeyerek kaldklar bir
ev; öğrenci ve öğretmenlerin iyi bir çalșma ortam bulduklar, uygun bir scaklğ
(kș ve yaz) olan; aydnlanmas, akustik özellikleri ve havalandrmas iyi bir okul;
çalșanlarn ve diğer kullanclarn orada olmaktan mutlu olduklar bir büro veya
rahat bir ticari mekandr.” [6]. Tanmdan hareketle, sürdürülebilir okulu, “öğrenci
ve öğretmenlerin iyi bir çalșma ortam bulduklar, uygun bir scaklğ (kș ve yaz)
olan; aydnlanmas, akustik özellikleri ve havalandrmas iyi bir okul” olarak
tanmlayabiliriz. Bina bağlamnda, “çevre kalitesi yüksek” bir bina için 14 temel
ölçüt belirlenmiștir. Bu ölçütler;
1. binalarn yakn çevreleriyle uyumu, 2. inșaat ișlemleri ve ürünlerinin bütüncül
seçimi, 3. ortama uygun șantiye, 4. enerji yönetimi, 5. su yönetimi, 6. atk
yönetimi, 7. bakm ve kullanma, 8. nem oran, 9. akustik rahatlk, 10. görsel
rahatlk, 11. koku rahatlğ, 12. sağlk koșullar, 13. hava kalitesi, 14. su kalitesi olarak
sralanmaktadr (Solliec, 2008).
Saylan ölçütler esas alnarak inșa edilen bir bina “sürdürülebilir okul” binas
olarak kabul edilebilir. Böyle bir binann yakn çevreyle uyumu konusunda, azami
oranda doğal malzeme kullanlmasna ve doğal ortamla ahenk olușturmasna
dikkat edilmelidir. Doğal malzeme seçimi ve ahenk kaygs ikinci ve üçüncü
ölçütleri de karșlayabilir. Enerji yönetiminde, kap, pencere, duvar, zemin ve
tavan yaltmlarna özen gösterilmeli, gün șğndan azami ölçüde
yararlanlabilecek tasarmlar düșünülmelidir. Aydnlanma, snma ve serinleme
için kullanlan enerji miktar olabilecek en az düzeye indirilmelidir. Su yönetimi en
hayati konulardan birini olușturmaktadr. Bu nedenle yağmur sular bașta olmak
üzere, diğer atk sularn da kullanlabilir olanlarnn toplanarak bahçe sulamasnda
kullanlmas sağlanmaldr. Ayn șekilde diğer ölçütlerin de eğitim-öğretim
ortamn sağlkl bir yapya kavușturabilecek șekilde düzenlenmesi gerekmektedir
[7].
Bunun için yeni yaplacak okul binalarnda saylan ölçütler dikkate alnmal; daha
önceden yaplmș okul binalar ise belirtilen ölçütlere göre değerlendirilmek
suretiyle gerekli iyileștirilmeler yaplmaldr. Böyle bir fiziki ortam sağlanabilirse,
burada sürdürülebilir kalknma eğitimini gerçekleștirmek, klasik ortamlara göre,
biraz daha kolaylașabilir ve daha etkili sonuçlar alnabilir. Böyle ortamlarda
yetișen öğrencilerde eko-duyarllk düzeyi daha yüksek olabilir.
Eko-duyarllk, bireyin içinde bulunduğu çevreyle ilișkilerinde duyarl olma
durumunu ifade etmektedir. Örneğin atklar türüne ait atk kutularna atma,
tuvaletlerde boș akan musluklar kapatma, lüzumsuz yanan șklar söndürme,
yeșil alanlarn bakmnda ve geliștirilmesinde görev almaya istekli olma gibi
davranșlar eko-duyarllk olarak kabul edilebilir.
Bu araștrmada, çevre odakl eğitsel etkinliklerin öğrencilerin eko-duyarllklarn
geliștirmelerine etkisi incelendi. Öğrencilerin eko-duyarllklar ile ilgili gelișmeler;
beslenme, biyo-çeșitlilik, atk yönetimi, su yönetimi ve enerji yönetimi olmak
üzere beș boyut esas alnarak gözlendi. Uygulama, Gazi Üniversitesi Ticaret ve
Turizm Eğitim Fakültesi binas ve binann bulunduğu çevre bağlamnda
gerçekleștirildi.

2. Araștrmann Amac
Bu araștrmann amac, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
üçüncü snf öğrencilerinden Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliștirme dersini

alan öğrencilerin fakültedeki çevre yönetim faaliyetlerine ilișkin görüșlerinin ne
olduğunu belirlemektir. Bu bağlamda șu sorulara cevap aranmaktadr:
1. Öğrencilerin fakültedeki çevre yönetim faaliyetlerine (beslenme, biyo-çeșitlilik,
atk, su ve enerji yönetimi) ilișkin görüșleri nelerdir?
2. Öğrencilerin “Çevre Değerlendirme Ölçeği (ÇDÖ)”öntest ve sontest puanlar
arasnda anlaml bir farkllk var mdr?

3. Yöntem
3.1. Araștrma Modeli
Araștrmada “öntest-sontest tek gruplu deneysel desen” kullanld [8]. Önteste 191
ve sonteste ise 173 öğrenci katld. Uygulama öncesi, öğrencilere (N=191) önce
“Çevre Değerlendirme Ölçeği (ÇDÖ)” (öntest) verildi ve çevreye ilișkin mevcut
durumlar belirlendi. Sonra öğrenciler beșerli gruplara ayrld (grup arkadașlarn
seçmede öğrenciler serbest brakld) ve gruplardan araștrmada incelenen beș
boyutla ilgili öğretim materyali hazrlamalar istendi. Daha sonra öğrenciler
hazrladklar öğretim materyallerini snf ortamnda sundular ve tüm sunumlar
tamamlandktan sonra öğrencilere (N=173) ÇDÖ (sontest) verildi. Uygulama üç
hafta sürdü.

3.2. Denekler
Araștrmann çalșma evrenini, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim
Fakültesi 2008-2009 öğretim yl güz döneminde Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Geliștirme dersini alan öğrencilerden önteste katlan 191 ve sonteste
katlan 173 öğrenci olușturmaktadr.

3.3. Verilerin Toplanmas
Araștrmann verileri, öntest ve sontest olarak kullanlan ÇDÖ (: 0.89) ile
topland. Beșli likert tipinde hazrlanan ÇDÖ; beslenme (14 ifade), biyo-çeșitlilik
(14 ifade), atk yönetimi (8 ifade), su yönetimi (12 ifade) ve enerji yönetimi (16
ifade) olmak üzere beș alt bölümden ve toplam 64 ifadeden olușmaktadr. Ölçek
dereceleri; 1, Kesinlikle katlmyorum; 2, Katlmyorum; 3, Kararszm; 4,
Katlyorum; 5, Kesinlikle katlyorum șeklinde olușturulmuștur. ÇDÖ’nün
geliștirilmesinde “Manuel d’accompagnement Eco-Ecole” [9] kitapçğnn 15-22
sayfalar arasndaki verilerden yararlanld.

3.4. Verilerin Analizi
Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik formüller kullanld. Çalșma
gurubundaki bireylerin kișisel bilgileri ve ÇDÖ’ye ait bulgularn yorumlanmasnda
betimsel istatistik değerlerinden (aritmetik ortalama, standart sapma) ve öntestsontest karșlaștrlmasnda ilișkili ölçümler için t-testi’nden yararlanld. Aritmetik
ortalamalarn karșlaștrlmasnda ise ÇDÖ değer aralklar esas alnmștr. Bu
bağlamda; Tekin [10]’in Aralk Genișliği = (Dizi Genișliği)/(Yaplacak Grup Says)
formülünden yararlanlarak (5-1=4 => 4/5= 0.80) ölçeğin aralk genișliği
hesaplanmș ve bu değer (0.80) esas alnarak 5’li Likert ölçeğin değer aralklar
eșit olacak șekilde olușturulmuștur (Çizelge 1).
Çizelge 1. Beșli Likert Ölçeğin Değer Aralklar
Değer Aralklar

Katlma Düzeyleri

1.00 – 1.80

Kesinlikle Katlmyorum

1.81 – 2.60

Katlmyorum

2.61 – 3.40

Kararszm

3.41 – 4.20

Katlyorum

4.21 – 5.00

Kesinlikle Katlyorum

4. Bulgular ve Yorumlar
4.1. Araștrmann Birinci Alt Problemine İlișkin Bulgular
Araștrmann birinci alt probleminde, öğrencilerin fakültedeki çevre yönetim
faaliyetlerine (beslenme, biyo-çeșitlilik, atk, su ve enerji yönetimi) ilișkin
görüșleri sorgulanmaktadr.
a) Öğrencilerin çevre odakl çalșmalara bașlamadan önceki “beslenme yönetimi”
ile ilgili görüșleri ile çalșmalar bitirdikten sonraki görüșlerine ilișkin sonuçlar
çizelge 2.1’de yer almaktadr.
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Çizelge 2.1. Öğrencilerin “beslenme” ile ilgili görüșlerine ilișkin öntest (n=191) - sontest(n=173) sonuçlar
BESLENME İLE İLGİLİ İFADELER (Okul Yemekhanesi Bağlamnda)
1. Yemekte kullanlan malzemelerin kalitesi hakknda bilgi sahibiyim
2. Dengeli beslenme hakknda bilgi sahibiyim
3. Yemekhanede zaman zaman farkl ek yiyecekler verilmektedir
4. Yiyecek paketlerinin üzerindeki simgelerin anlamlarn biliyorum
5. Yiyeceklerin kaynaklarn ve üretilme biçimlerini biliyorum
6. Yemeklerde çoğu zaman mevsimsel ve organik ürünlere öncelik verilir
7. Yemekler özel așçlar tarafndan hazrlanmaktadr
8. Menüler beslenme uzmanlar eșliğinde olușturulmaktadr
9. Yemekhanede vejeteryanlar için de menü hazrlanmaktadr
10. Yemekhanede yemek seçme imkanna sahibim
11. Yemek için yeterince zamanmz olmaktadr (ortalama 45 dakika)
12. Yemekler sakin ve rahat bir ortamda servis edilmektedir
13. Yemek artklar ayrștrlarak çöpe atlmaktadr
14. Yemek artklar ayrștrlarak değerlendirilmektedir
Çizelge 2.1’de görüldüğü gibi, uygulama öncesinde öğrenciler; 1, 3, 4, 5, 7, 8 ve 13.
maddelerle ilgili “kararszm” doğrultusunda görüș bildirirken uygulama
sonrasnda bu görüșlerinin, 13. madde hariç, “katlyorum” yönünde değiștiği
gözlenmektedir. 13. maddenin ise “katlmyorum” yönünde değiștiği
anlașlmaktadr.
Öğrencilerin uygulama öncesinde 2. ve 6. maddelerle ilgili olarak “katlyorum”; 9,
10, 11, 12 ve 14. maddelerle ilgili olarak “katlmyorum” șeklinde ortaya çkan
görüșlerinde uygulama sonrasnda değișmeler gözlenmektedir. Ancak bu
değișmelerin 2 ve 6. maddelerle ilgili olarak “katlyorum”; 9, 10, 11, 12 ve 14.
maddelerle ilgili olarak “katlmyorum” aralklarnda kaldklar anlașlmaktadr.
Bu verilerden hareketle, çevre odakl eğitsel çalșmalarn alt ölçekte yer alan
maddeler bağlamnda etkili olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, öğrencilerin;

Öntest

Sontest
S
1,14
,868
1,08
,909
,934
1,07
,864
1,00
1,10
1,27
1,30
1,13
1,00
,831

Χ

2,97
3,65
3,26
3,38
2,90
3,41
3,25
2,99
2,22
2,16
2,29
2,42
2,97
2,56

Χ

3,75
3,92
3,47
3,46
3,46
3,68
3,51
3,64
1,88
2,02
2,18
2,38
2,39
2,50

S
1,03
,849
1,26
1,10
1,07
1,01
1,20
1,09
1,25
1,27
1,40
1,32
1,26
1,31

yemekhanede vejeteryanlar için yemek hazrlanmas, yemek seçme imkan,
yemek için yeterince zaman (ortalama 45 dakika) verilmesi, yemeklerin sakin
ortamda sunulmas ve yemek artklarnn ayrștrlmas konularnda
“katlmyorum” yönünde görüș bildirdikleri gözlenmektedir. Yemek için yeterince
zaman (ortalama 45 dakika) verilmesi konusunda, her ne kadar öğrenciler
olumsuz görüș bildirseler de çalșmann yapldğ dönemde fakülte ders
programnn öğrencilerin öğle yemeklerini yiyebilecekleri șekilde düzenlendiği
belirlenmiștir.
b) Öğrencilerin çevre odakl çalșmalara bașlamadan önceki “biyo-çeșitlilik
yönetimi” ile ilgili görüșleri ile çalșmalar bitirdikten sonraki görüșlerine ilișkin
sonuçlar çizelge 2.2’de yer almaktadr.

Çizelge 2.2. Öğrencilerin “biyo-çeșitlilik” ile ilgili görüșlerine ilișkin öntest (n=191) - sontest(n=173) sonuçlar
BİYO-ÇEȘİTLİLİK İLE İLGİLİ İFADELER (Okul Çevresi Bağlamnda)
1. Okulumuzun çevresinde özgün biyo-çeșitlilik mevcuttur
2. Okulumuzun çevresi bir duvarla çevrilmiștir
3. Okulumuzun yeterli miktarda yeșil alan vardr
4. Öğrenciler yeșil alanlardan yararlanabilmektedirler
5. Yeșil alanlarn bakmna öğrenciler de katkda bulunmaktadrlar
6. Yeșil alanlarn bakm uzman personel tarafndan yaplmaktadr
7. Okulumuzun çevresindeki bitki ve hayvan türlerini tanyorum
8. Okulumuzun çevresindeki bitki ve hayvan miktarn biliyorum
9. Okulumuzun çevresinde hzl çoğalan bitkiler bulunmaktadr
10. Okulumuzun çevresinde alerji yapan bitkiler bulunmaktadr
11. Okulumuzun çevresinde daha zengin bir biyo-çeșitlilik sağlanabilir
12. Okulumuzun çevresinde yöreye özgü bitkiler ve hayvanlar bulunur
13. Okulumuzun çevresinde biyo-çeșitliliği geliștirmek için etkin bir șekild çalșyorum
14. Okulumuzun biyo-çeșitliliği artrmak için belli bir politikas vardr
Çizelge 2.2’de görüldüğü gibi, biyo-çeșitlilik yönetimiyle ilgili olarak öğrencilerin
uygulama öncesi görüșleri ile uygulama sonrasndaki görüșlerinde farkllașmalar
meydana geldiği gözlenmektedir.
Öğrencilerin uygulama öncesinde 2. ve 11. maddelerle ilgili olarak “katlyorum”; 7,
9, 10 ve 12. maddelerle ilgili olarak “kararszm”; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13 ve 14. maddelerle
ilgili olarak “katlmyorum” șeklinde ortaya çkan görüșlerinde uygulama
sonrasnda değișmeler gözlenmektedir. Bu değișmeler 2. madde ile ilgili olarak
“kesinlikle katlyorum”; 7. madde ile ilgili olarak “katlyorum”; 1. ve 8. maddelerle
ile ilgili olarak “kararszm” yönünde bir eğilim gösterirken diğerlerinde ayn
aralklarda kalmștr.

Öntest

Sontest
S
1,18
1,17
1,19
1,13
1,10
,962
1,18
,958
1,02
,800
1,03
912
,889
,967

Χ

2,53
3,92
1,98
2,11
2,34
2,30
2,79
2,34
2,66
2,79
4,11
2,60
1,91
2,27

S
1,24
2,32
1,23
1,26
1,17
1,21
1,04
1,09
1,13
1,05
1,05
1,15
1,06
1,15

Χ

3,13
4,32
2,12
2,31
2,43
2,43
3,59
3,37
2,91
3,01
4,14
3,30
2,42
2,38

Bu verilerden hareketle, çevre odakl eğitsel çalșmalarn belirtilen maddeler
bağlamnda etkili olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, öğrencilerin; okul
çevresinde yeterli miktarda yeșil alan, mevcut yeșil alanlardan yararlanma, yeșil
alanlarn bakmnda öğrenci ve uzman personel katks, hzla çoğalan yeșil
bitkiler, öğrencilerin biyo-çeșitliliği artrma çalșmalar ve okulun biyo-çeșitliliği
artrma konusunda bir politikasnn olup olmadğ konularnda “katlmyorum”
yönünde görüș bildirdikleri gözlenmektedir.
c) Öğrencilerin çevre odakl çalșmalara bașlamadan önceki “atk yönetimi” ile
ilgili görüșleri ile çalșmalar bitirdikten sonraki görüșlerine ilișkin sonuçlar çizelge
2.3’de yer almaktadr.

Çizelge 2.3. Öğrencilerin “atk yönetimi” ile ilgili görüșlerine ilișkin öntest (n=191) - sontest(n=173) sonuçlar
ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İFADELER
1. Okulumuzda atklar özelliklerine göre ayrștrlmaktadr
2. Okulumuzun anlașlr bir atk yönetim politikas bulunmaktadr
3. Okulumuzda her atk grubu için bir çöp kutusu bulunmaktadr
4. Ürettiğim atklar türlerine ait çöp kutularna brakyorum
5. Çöp kutular en uygun yerlere konmuștur
6. Binann içinde ve dșnda yeterli miktarda çöp kutusu bulunmaktadr
7. Yönetim toplanan atklar en iyi șekilde değerlendirmektedir
8. Okulumuzda organik atklar gübreye dönüștürülüp tekrar kullanlmaktadr
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Öntest
Χ

2,46
2,41
2,02
2,46
2,68
2,74
2,59
2,63

Sontest
S
,869
,847
1,00
1,24
1,20
1,31
,828
,822

Χ

2,31
2,24
2,17
2,97
3,27
3,40
2,30
2,18

S
1,27
1,17
1,26
1,34
1,28
1,26
1,18
1,16

Çizelge 2.3’de görüldüğü gibi, atk yönetimiyle ilgili olarak öğrencilerin uygulama
öncesi görüșleri ile uygulama sonrasndaki görüșlerinde farkllașmalar meydana
geldiği gözlenmektedir.
Öğrenciler uygulama öncesinde 5, 6 ve 8. maddelerle ilgili olarak “kararszm”
görüșünü yanstrken diğerleri ile ilgili olarak “katlmyorum” görüșüne eğilim
göstermișlerdir. Uygulama sonrasnda bu görüșlerin 6. madde hariç
“katlmyorum” yönünde geliștiği gözlenmektedir.
Bu verilerden hareketle, çevre odakl eğitsel çalșmalarn belirtilen maddeler
bağlamnda etkili olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, öğrencilerin; atklarn

özelliklerine göre ayrștrlmas, toplanan atklarn değerlendirilmesi, organik
atklarn gübreye dönüștürülerek kullanlmas ve okulun anlașlr bir atk yönetim
politikasnn olup olmadğ konularnda “katlmyorum” yönünde görüș bildirdikleri
gözlenmektedir.
d) Öğrencilerin çevre odakl çalșmalara bașlamadan önceki “su yönetimi” ile ilgili
görüșleri ile çalșmalar bitirdikten sonraki görüșlerine ilișkin sonuçlar çizelge
2.4’de
yer
almaktadr.

Çizelge 2.4. Öğrencilerin “su yönetimi” ile ilgili görüșlerine ilișkin öntest (n=191) - sontest(n=173) sonuçlar
Öntest

SU YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İFADELER
1. Okulumuzun aylk ve yllk su tüketim miktarn biliyorum
2. Su tüketim miktarlar sürekli takip edilmektedir
3. Su kaçaklar hzl bir biçimde önlenmektedir
4. Öğrenciler ve personel suyu hesapl kullanmalar konusunda teșvik edilirler
5. Kullanlan suyun nereye gittiğini biliyorum
6. Okulumuzdaki çeșmelerde ekonomik musluklar kullanlmaktadr
7. Yağmur sular toplanmakta; ağaç ve yeșil alanlarn sulanmasnda kullanlr
8. Okulumuzun ağaçlar ve yeșil alanlar otomatik damlama sistemle sulanr
9. Yeșil alanlar güneș battktan sonra sulanmaktadr
10. Okul, suyu ekonomik kullanacak araç-gereçlerden yararlanyor
11. Okuldaki musluk suyunu kaliteli buluyorum ve gönül rahatlğ ile içiyorum
12. Okulumuzun anlașlr bir su yönetim politikas bulunmaktadr
Çizelge 2.4’de görüldüğü gibi, su yönetimiyle ilgili olarak öğrencilerin uygulama
öncesi görüșleri ile uygulama sonrasndaki görüșlerinde farkllașmalar meydana
geldiği gözlenmektedir.
Öğrenciler uygulama öncesinde 2 ve 3. maddelerle ilgili olarak “kararszm”; 5.
madde ile ilgili olarak “katlyorum” görüșünü yanstrken diğerleri ile ilgili olarak
“katlmyorum” görüșüne eğilim göstermișlerdir. Uygulama sonrasnda bu
görüșler 1. maddede “katlyorum”, 5. maddede “kararszm” yönünde eğilim
gösterirken diğer maddelerde mevcut eğilimin korunduğu gözlenmektedir.
Bu verilerden hareketle, çevre odakl eğitsel çalșmalarn belirtilen maddeler
bağlamnda etkili olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, öğrencilerin; okulda

Sontest
S
,896
,696
,730
1,15
1,17
1,12
,997
1,16
,890
,954
,967
,882

Χ

2,37
2,82
2,81
2,54
3,41
2,26
2,28
2,57
2,58
2,43
1,53
2,40

S
1,23
1,09
1,12
1,30
1,19
1,18
1,14
1,29
1,23
1,09
1,24
1,14

Χ

3,40
3,06
2,65
2,72
3,05
1,99
1,95
2,31
2,57
2,24
2,08
2,23

personel ve öğrencilerin suyu hesapl kullanmalar konusunda teșvik edilmeleri,
çeșmelerde ekonomik musluk kullanlmas, yağmur sularnn toplanp
değerlendirilmesi, yeșil alanlarn damlama sistemle sulanmas ve okulun anlașlr
bir su yönetim politikasnn olup olmadğ konularnda “katlmyorum” yönünde
görüș bildirdikleri gözlenmektedir.
e) Öğrencilerin çevre odakl çalșmalara bașlamadan önceki “enerji yönetimi” ile
ilgili görüșleri ile çalșmalar bitirdikten sonraki görüșlerine ilișkin sonuçlar çizelge
2.5’de yer almaktadr.

Çizelge 2.5. Öğrencilerin “enerji yönetimi” ile ilgili görüșlerine ilișkin öntest (n=191) - sontest(n=173) sonuçlar
Öntest

ENERJİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İFADELER
1. Okulumuzun aylk ve yllk enerji ihtiyacn biliyorum
2. Okulumuz doğal gazla stlyor
3. Okulumuz kömürle stlyor
4. Okulumuzda yenilenebilir enerji kullanlyor
5. Okulumuz kendi enerjisini kendisi üretiyor
6. Okulumuzun belli bir enerji politikas var
7. Okulumuz, öğrencileri ve personeli enerjiyi hesapl kullanmaya teșvik eder
8. Okulumuzun snma sistemi hava durumuna göre ayarlanabilmektedir
9. Okulumuzda ihtiyaç olmadkça gereksiz yere șklar yanmaz
10. Okulumuzun ortak kullanm alanlarnda duyarl ampuller kullanlmaktadr
11. Okulumuzun tüm alanlarnda ekonomik ampuller kullanlmaktadr
12. Okulumuzda kullanlan elektrikli aletler enerji tüketim özelliklerine göre seçilmiștir
13. Bürolardaki elektrikle çalșan aletler kullanlmadklar vakitler tamamen kapatlrlar
14. Okulumuzun pencereleri çift camldr
15. Okulumuzun dș kaplar çok iyi yaltlmș ve otomatik olarak kapanrlar
16. Pencerelerde iklim șartlarna uygun perdeler bulunmaktadr
Çizelge 2.5’de görüldüğü gibi, enerji yönetimiyle ilgili olarak öğrencilerin
uygulama öncesi görüșleri ile uygulama sonrasndaki görüșlerinde farkllașmalar
meydana geldiği gözlenmektedir.
Öğrenciler uygulama öncesinde enerji yönetimiyle ilgili olarak “katlmyorum” (1,
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16. maddeler) ve “kararszm” (2, 8, 9, 12, 13 ve 14. maddeler)
yönünde görüș belirtmișlerdir. Uygulama sonrasnda bu görüșler, 3. maddede
“kesinlikle katlmyorum”, 1. maddede “kararszm”, 2. maddede “kesinlikle
katlyorum”, 12. maddede “katlmyorum”, 14. maddede “katlyorum” yönünde
farkllașma gösterirken diğer maddelerde mevcut eğilimin korunduğu
gözlenmektedir.
Bu verilerden hareketle, çevre odakl eğitsel çalșmalarn belirtilen maddeler
bağlamnda etkili olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, öğrenci görüșlerinin;
okulun personel ve öğrencileri enerjiyi hesapl kullanmaya teșvik etmesi, okulun
snma sisteminin hava durumuna göre ayarlanabilir olmas, șklarn kullanlmas,
ortak kullanm alanlarnda duyarl ampullerin kullanlp kullanlmadğ, elektrikli

Χ

2,37
3,26
2,52
2,55
2,30
2,57
2,27
2,63
2,66
2,42
2,47
2,65
2,88
3,37
1,97
2,07

Sontest
S
,884
1,05
1,04
,825
,964
,830
1,00
1,36
1,19
1,08
,972
,844
,961
1,13
1,00
1,11

Χ

3,38
4,20
1,65
1,99
1,83
2,39
2,50
2,77
2,65
2,25
2,55
2,53
2,69
3,98
2,24
2,51

S
1,31
1,03
1,01
1,00
1,06
1,18
1,26
1,31
1,32
1,29
1,35
1,18
1,22
1,07
1,21
1,42

aletlerin enerji tüketim özelliklerine göre seçilip seçilmediği, bürolardaki elektrikli
aletlerin kullanlmadklar vakitlerde de açk olup olduğu, dș kaplarn çok iyi
yaltlp yaltlmadğ, pencerelerde iklim șartlarna uygun perdelerin bulunup
bulunmadğ ve okulun anlașlabilir bir enerji politikasnn olup olmadğ
konularnda “katlmyorum” yönünde görüș bildirdikleri gözlenmektedir.

4.2. Araștrmann İkinci Alt Problemine İlișkin Bulgular

Araștrmann ikinci alt probleminde, öğrencilerin çevre odakl çalșmalara
bașlamadan önceki öntest puanlar ile çalșmalar bitirdikten sonraki sontest
puanlar arasnda anlaml bir farkllk olup olmadğ sorgulanmaktadr.
Araștrmann bu alt problemine ilișkin “t” testi sonuçlar çizelge 3’de yer
almaktadr.
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Çizelge 3. Öğrencilerin Öntest-Sontest Puanlarna İlișkin “t” Testi Sonuçlar
Gruplar
N
ss
Χ

öntest
sontest

191
173

2,61
2,75

,36
,50

Χ 1- Χ 2

-,14

Sd

t

p

362

-3,206

,001

P<0.05
Çizelge 3 incelendiğinde öğrencilerin ÇDÖ bağlamndaki öntest-sontest puanlar
arasnda =0.05 düzeyinde anlaml bir farkllk olduğu gözlenmektedir. Bu
sonuca dayal olarak, çevre odakl eğitsel etkinliklerin öğrencilerin ekoduyarllklarn geliștirmede etkili olduğu söylenebilir.

5. Sonuç ve Öneriler
Elde edilen bulgulardan hareketle, öğrencilerin Ticaret ve Turizm Eğitim
Fakültesindeki çevre yönetim (beslenme, biyo-çeșitlilik, atk, su, enerji yönetimi)
faaliyetlerinden bazlarn olumlu ve bazlarn da olumsuz bulduklar söylenebilir.
Ayrca çevre odakl eğitsel etkinlikleri uygulama öncesi ve sonrasndaki öğrenci
görüșlerinde ve davranșlarnda farkllașmalar olduğu gözlenmiștir.
Farkllașmalarn olușmasnda çevre odakl eğitsel etkinliklerin etkili olduğu
söylenebilir.
Uygulama sürecinde çalșma gruplarndan bazlarnn lavabolarda su, snflarda
elektrik tüketimi ile ilgili uyarc yazlar astklar; okulun iç mekanlarnda bulunan
süs bitkilerinin sakslar üzerine bitki isimlerini yazdklar; okulun iç
mekanlarndaki çöp kutularnn yanlarna ek kutular getirmek suretiyle atklarn
ayrștrlmas konusunda uyarc yazlar koyduklar gözlenmiștir. Bu davranșlarn
ortaya çkmasnda öğrencilerin çevre konusunda bilgi sahibi olmalarnn etkili
olduğu söylenebilir. Dolaysyla, ders konularndan bazlarnn çevre odakl
düzenlenmesinin öğrencilerde çevre bilinci olușturabileceği anlașlmaktadr.
Bu bağlamda, öncelikle okul yönetimlerinin tüm paydașlar tarafndan
benimsenebilecek açk ve anlașlr bir çevre yönetim politikalar (ÇYP)
olușturmalar önem arz etmektedir.
ÇYP, araștrmada konu edilen beș alan kapsamal; yönetimler her alanla ilgili
beklentilerini öğrenciler ve okul çalșanlaryla paylașmal ve onlar sonuçlardan
sistemli bir biçimde haberdar etmelidir.
Çevre yönetim faaliyetleri bağlamnda paydașlarn yerine getirmesi gereken
sorumluluklar açk bir biçimde belirlenmeli ve sorumluluklarn yerine getirilip
getirilmediği izlenmeli ve sonuçlar paydașlarca paylașlmaldr.
Belirlenen ÇYP çerçevesinde okulun ders programlarnda yer alan derslerin baz
konularnn/bölümlerinin çevre odakl olarak düzenlenmesi teșvik edilmelidir.
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Okullarda belli aralklarla yönetici-çalșan-öğrenci üçlüsünün birlikte
yapabilecekleri çevre odakl faaliyetler (örneğin, ayda bir yeșil alanlarn
temizlenmesi ve sulanmas gibi) düzenlenmelidir.
Çevre yönetiminin, kurum içi ve kurum dș düzenlemeleri gerektiren bütüncül
bir konu olmas nedeniyle okul dș paydașlar (belediye, Çevre ve Orman
Bakanlğ, STK’lar) ile de ișbirliği yaplmas önemlidir.
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ÖZET
Mimari faaliyetlerin sebep olduğu çevre sorunlarna çözüm olarak ortaya
konulan ve çeșitli koșullara göre değișik çözüm yollar öneren sürdürülebilir
tasarm anlayș, çevresel, ekonomik, toplumsal ve kültürel konulardan olușan
oldukça geniș bir spektrumun tasarm sürecinde eș zamanl olarak göz önünde
bulundurulmasn gerektirmektedir. Sürdürülebilir mimari tasarmn çevre
koșullarn iyileștirmek yönündeki ana fikri, insan konforuna değil, yeryüzünün
geleceğine odaklanan bir tasarm anlayșdr. Bu bağlamda sürdürülebilirlik
çalșmalarnn bașars, bireylerin gelecek kușaklarn yașam haklarn
koruyabilecek bir bilinç düzeyine ulașmas ile mümkün olabilecektir. Küçük
yașlardan itibaren alnacak konuya odakl bir eğitim süreci çalșmalarn en
önemli admn olușturmaldr. Bu nedenle 6-14 yaș grubundaki kullanclara
hizmet eden temel eğitim okullar, genç kușaklara sürdürülebilirlik bilincinin
eğitimle birlikte öğretilebileceği yaplar olarak, diğer yap tiplerine kyasla
büyük öneme ve potansiyele sahiptir.
Bu bağlamda çalșmann konu alann, sürdürülebilir tasarm anlayș șğnda
tasarlanacak temel eğitim binalarnda toplumsal tasarm kriterleri
olușturmaktadr. Çalșmann ilk bölümünde temel eğitim binalarnn toplam
sürdürülebilirlik kriterleri; çevresel, ekonomik ve toplumsal tasarm kriterleri
ana bașlklar șeklinde formüle edilmiștir. Daha sonra her bir ana bașlğn alt
kriterleri snflandrlmș ve bu bağlamda “temel eğitim binalar için
sürdürülebilir tasarm destek modeli”nin șematik gösterimi olușturulmaya
çalșlmștr. Konunun çok kapsaml olmas nedeniyle modelin “toplumsal
tasarm kriterleri” ana bașlğ çalșma konusu olarak seçilmiștir. Sürdürülebilir
temel eğitim binalar için toplumsal tasarm kriterleri bașlğ:

tasarm yoluyla toplumsal bütünleșme,

kullanclar ve çevre toplum için sürdürülebilirlik eğitimi arac olma,

tasarm yoluyla toplumsal değerlerin yanstlmas,

tasarm yoluyla eğitimsel performansn geliștirilmesi
bașlklar kapsamnda ele alnmș, bu konu bașlklarnn dș mekan ve bina
tasarm sürecine yansmalar değerlendirilmiștir. Özellikle temel eğitim
binalarnn gerek öğrencilere gerekse de çevre halkna sürdürülebilirlik
konularnda eğitimi arac olabilmesini sağlayacak tasarm kriterleri üzerinde
önemle durulmuștur.

Anahtar Kelimeler: sürdürülebilir temel eğitim binalar, sürdürülebilir eğitim,
sürdürülebilir eğitim mekanlar.

ABSTRACT
Sustainable design approach which is proposed as a solution to environmental
problems caused by architectural activities proposes different solutions to
various conditions and stipulates to consider such a wide spectrum which
simultaneously consists of environmental, economic, social and cultural
subjects at design process. Sustainable architectural design is a design
approach focusing on the future of the earth as main idea, not to the human
comfort. In this context, sustainability will be possible with individuals of
societies reaching a conscious level which can protect future generations’
right to life. In this context, the success of sustainability efforts will be
possible to reach a level of consciousness of individuals can protect the right
to life of future generations. An educational process focused on the topic
starting from an early age should establish the most important step.
Therefore, elementary schools that serve to the age group of 6-14 users, as
buildings can be taught to young generations aware of sustainability with
education have a great importance and potential compared to other building
types. This requires an intensive training process which will be starting from
early ages. Elementary school buildings serving users in the age group of 6-14
years facilities build awareness of sustainability has a great significance and
potential compared to other building types.
In this context, the subject area of this study constitutes of social design
criteria of elementary school buildings which will be designed in light of
sustainable design approach. In the first part of the study main headings of
the total sustainability criteria of the elementary school buildings are
formulated with environmental, economic and social design criteria headings.
Then sub-criteria of the each main heading is classified and in this context, the
schematic presentation of the "sustainable design support model for

elementary school buildings" is attempted to be created. Because of the very
comprehensive subject, social design criteria were selected as the subject of
the study. Social design criteria subject for the elementary school buildings is
dealt in the scope of these headings;

Social integration through design,

Being sustainability education tool for the users and society,

Reflection of the social values through design,

Improving educational performance through design
The reflections of these headings to the outdoor space and building design
were evaluated. Especially design criteria providing elementary school
buildings to be an educational tool on sustainability both for the students and
the habitants of the area were thoroughly discussed.

Keywords: sustainable elementary school buildings, sustainable education,
sustainable educational spaces.

1. GİRİȘ
Yüzyllar boyunca insanlarn doğal çevrenin baskn etkilerinden korunmak
amacyla gerçekleștirdikleri kapal mekanlar, yap teknolojilerinin gelișmesi ve
insanlarn artan konfor arayșlar nedenleriyle doğal çevreyi olumsuz yönde
değișikliğe uğratmșlardr. Zaman içerisinde nüfus artșlar ve buna bağl olarak
gelișen yapm faaliyetleri sonucu binalarn yeryüzü üzerinde ișgal ettiği alan
(ayak izi), malzeme ve enerji tüketimleri artmștr. Çevre sorunlarnn baș
göstermesiyle gelișen sosyal ve fiziksel çalșmalar sonucunda ortaya çkan
“ekolojik yașam” kavram ile, insann doğann bir parças olduğu ve doğa ile
uyumlu ilișkiler içerisinde olmas gerektiğinin bilincine varlmștr. Söz konusu
araștrmalarn yap ve mimarlk alanndaki yansmas ise “sürdürülebilir /
ekolojik / yeșil / çevreye duyarl mimarlk” gibi tanmlarla literatürdeki yerini
almștr.
Sürdürülebilir mimarlk çevresel, ekonomik ve toplumsal bir dizi tasarm
kriterini içerdiğinden ve çok yönlü bir çalșmay gerektirdiğinden dolay
disiplinleraras bir tasarm sürecini de șart koșmaktadr. Sözü edilen tasarm
ekibi içerisinde yer almas istenen kișiler șöyle sralanmaktadr; proje ve
uygulama ekibi temsilcileri (mimar, șehir planc, inșaat, makina, elektrik, çevre
mühendisi, peyzaj mimar, iç mimar, enerji ve sürdürülebilir tasarm danșman,
bina maliyetçisi, psikolog, sosyolog vb.), ișveren ve temsilcileri, üstlenici,
kullanclar temsil eden kiși veya kișiler, bakm ve ișletim danșmanlar, toplum
temsilcileri vb. Son zamanlarda uluslararas çalșmalarda yer alan enerji
analisti (energy analyst), malzeme danșman (material consultant), aydnlatma
tasarmcs (lighting designer), yașam döngüsü maliyeti danșman (life cycle
cost consultant) ve görevlendirme acentas (commissioning agent) vb. gibi
yeni uzmanlk alanlarnn da tasarm ekibine dahil edilmesi gerekli
görülmektedir.
“Ekolojik bilinçlenme” ve “ekolojik yașam” kavramlarnn hayata geçirilmesi
bağlamnda, gelecek nesillerin ilk eğitim basamağ olan, temel eğitim
binalarnn sürdürülebilir tasarm önemli bir çalșma konusu olarak gündeme
gelmektedir. Dünya üzerindeki milyonlarca öğrenci, öğrenme sürecinin
gereklilikleri olan, keșfetme ve hayalgücünü harekete geçirebilme özelliklerini
olumsuz olarak etkileyen, havalandrma, stma, aydnlatma, akustik vs.
açlarndan yetersiz binalarda eğitim görmektedir. Ford’a göre, sadece
Amerika’da 55 milyon öğrenci ve 5 milyondan fazla personel bu kalitedeki
binalarda uzun saatler geçirmektedir [1, s. 96]. Eğitim binalarnn sürdürülebilir
tasarmyla elde edilecek çevresel amaçl getirilerin yansra, kullanclarn
(öğrencilerin) konfor koșullarnn ve performanslarnn da maksimum düzeye
çkartlabileceği çeșitli çalșmalarca vurgulanmaktadr. Maiden’e göre eğitim
binasnn koșullar, öğrencilerin davranș ve bașarlarn büyük ölçüde
etkilemektedir” [2]. Meek’e göre ise; öğrencilerin öğrenme potansiyelini
arttracak birer araç olarak mimari elemanlarn kullanm, güncel bir eğitim
reformu düșüncesidir. Eğer eğitim–öğretim ve uygulama süreçlerinin yeniden
yaplandrlmas hedefleniyorsa, bu faaliyetlerin gerçekleșeceği fiziksel
bağlamn da düșünülmesi kaçnlmazdr [3].
“Mimarlğn Eğitimdeki Rolüne Yönelik Alglar” isimli doktora tezinde,
mimarlğn eğitimdeki etkisini irdeleyen Bradley de, çalșmasnda eğitimin
kalitesini yükseltecek mimari tasarm çalșmalarna yönelik așağdaki beș
bileșeni tanmlanmaktadr;
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Bina (facility) olarak okul mimarlğ: Mimarlk, eğitim programnn
gereksinimlerini karșlamal ve desteklemelidir.

Mekan (place) olarak okul mimarlğ: İnsanlarn günlük yașamlarna
art değer katmal, öğrencilerin ve kullanclarn olumlu ilișkiler içerisinde
bulunmasn sağlamal, davetkar, heyecan verici bir eğitimsel deneyim
yașatmal ve öğretimi teșvik eden özellikler barndrmaldr.

İșaret (signpost) olarak okul mimarlğ: Giriș yollar, sirkülasyon
ağlar, derslik ve atölyeler gibi temel birimleri açk ve net olarak
tanmlamaldr.

Ders kitab olarak okul mimarlğ: Program destekleyen ve
öğretim deneyimini daha da anlaml hale getiren bir araç olarak mimari
tasarm, öğrenciler için bir ders kitab görevi görmelidir.

İșaret feneri (beacon) olarak okul mimarlğ: Eğitim binas değișimi
simgeleyen bir sembol olmaldr [4].

Bradley’in mimarlğn eğitimdeki rolü üzerine yapmș olduğu bu tanmlamaya,
günümüz ortamnda 6. bileșen olarak sürdürülebilir tasarm kavramlar ile
bütünleșen –örneğin; “sürdürülebilirlik eğitimi arac olarak okul mimarlğ”șeklinde bir bileșen daha eklenmesi isabetli olacaktr. Sürdürülebilir tasarm
topluma, doğal ve yapma çevrenin uyumlu ilișkiler içerisinde bulunmas
gerekliliğini ve bu ilișkiye sayg duymay öğretecek bir araç olarak kullanlabilir.
Ayrca bu yolla geleceğin büyükleri olan öğrencilere kollektif çalșmann,
çevresel problemlerin çözümüne yönelik etkin bir yaklașm olduğu
benimsetilebilir.

Ülkemizde MEB’ nn 2008/2009 öğretim yl istatistiklerine göre 33769 okulda
10.709.920 öğrenci ilköğretime devam etmektedir [5]. Bu rakam genel nüfusa
orantlandğnda nüfusun yaklașk % 15’ lik kesimini teșkil etmektedir. Bu
rakama personel says da eklendiğinde, değerin daha da artacağ
görülmektedir [6]. Ülkemizdeki temel eğitim okullarnn sürdürülebilirlik
kriterleri doğrultusunda tasarlanmas ve/veya iyileștirilmesi kapsamnda
sadece günlük yașam süreci içinde nüfusun yaklașk %15’ine sürdürülebilirlik
bilincinin öğretilmesi çok büyük bir gelișme olacaktr. Genç bir nüfusa sahip
olan ülkemiz için konunun önemi büyüktür. Ayrca temel eğitim okullarnda
yaplacak bu tür yeni bir yaplanma ile sadece eğitim ve öğretimin
gerçekleștiği binalarn içinde yașayanlar değil, toplumun diğer fertleri de
(öğrencilerin aileleri, çevre halk) sürdürülebilirlik konularnda dolayl da olsa
bilgilenecektir. Bu bağlamda okul binalar, toplumun fiziksel ve sosyal
güvenliğini temin edecek ve çevresel sürdürülebilirliğe yön verecek kurumlar
haline gelebilecektir.

2. TEMEL EĞİTİM BİNALARI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM DESTEK
MODELİ
Konunun önemi nedeniyle bu bağlamda çeșitli çalșmalar yaplmș ve çeșitli
modeller önerilmiștir. Araștrmaclarn sürdürülebilir eğitim binalarnn tasarm
ile ilgili çalșmalar incelendiğinde, sosyal ve fiziksel tasarm bileșenlerinin bir o
kadar farkl, bir o kadar benzer biçimlerde snflandrldğ gözlemlenmektedir.
Bu çalșma kapsamnda önerilen, temel eğitim binalar için kullanlabilecek
tasarm destek modeli așağda șematik olarak derlenmiștir.

Șekil 1. Temel eğitim binalar için sürdürülebilir tasarm destek modelinin șematik gösterimi
Önerilen model temel eğitim binalarnn toplam sürdürülebilirlik kriterlerini üç
ana bașlkta toplamaktadr. Çevresel tasarm kriterleri doğal çevre üzerinde
minimal etki yaratacak mimari ürünün tasarmna yönelik kriterleri içermekte,
“yer” e bağl spesifik koșullara göre biçimlenmektedir. Bağlamdan kaynaklanan
özel habitat ve türler, enerji kaynaklar, doğal kaynaklar, mevcut hammadde
kaynağ gibi koșullarn herbiri, tasarm yönlendiren kriterlerdir. Ekonomik
tasarm kriterleri yerel, ulusal ve global ekonomik koșullar bir arada
destekleyecek her türlü girdinin șekillendirdiği kriterlerdir. Modelde de
görülebileceği gibi ekonomik tasarm kriterleri, çoğu zaman direkt ya da dolayl
olarak çevresel tasarm kriterleriyle örtüșmektedir. Toplumsal tasarm
kriterleri “yer” e, zamana ve koșullara göre değișkenlik gösterebilmektedir. Bu
nedenle söz konusu kriterler öncelik sralamasna göre yerel, ulusal ve
uluslararas değerler bütünü kapsamnda ele alnmaldr. Modelin kapsam göz
önüne alnarak, bu çalșmada modelin 3. bașlğ olan “toplumsal tasarm
kriterleri” bağlamnda derlenmiș olan kriterler ele alnacak ve irdelenecektir.
2.2. SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMEL EĞİTİM BİNASI TASARIMINA YÖNELİK
TOPLUMSAL KRİTERLER
Eğitim binalar içerisinde yer aldğ toplumu simgeleyen önemli bir öğe olmann
yansra, toplumun değerlerini yanstan bir ayna görevi de görmelidir. Bu
binalarn tüm yașam döngüsü așamalarnda toplumsal menfaatler göz önünde
tutulmal ve topluma gerekli mesajlar verilmeye çalșlmaldr. Sürdürülebilirlik
yaklașmlarnn eğitim binasnn tasarmnda göz önünde bulundurulmas,
toplumsal açdan da çeșitli avantajlar sağlamaktadr. Örneğin; yerel malzeme,
ürün, ekipman ve ișçiliğin tercih edilmesiyle, fiziksel çevrenin korunmasnn
yan sra yerel ekonomi de desteklenmektedir. Ayrca eğitim binasnn çeșitli
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mekanlarnn toplumla ortaklașa kullanlmasnn sağlanmas ile de günümüzde
zayflamș olan toplumsal ilișkiler ağnn sürdürülebilirliği amaçlanmaktadr.
Sürdürülebilir temel eğitim binalarnn tasarm sürecinde, tasarmc ekip
tarafndan göz önünde bulundurulmas gereken sosyal kriterler ve bu
kriterlerin tasarma yansmasna yönelik değerlendirmeler ve örnekler așağda
irdelenmektedir;
2.2.1. Tasarm yoluyla toplumsal değerlerin yanstlmas
Eğitim binalar, içerisinde yer aldklar toplumun önemli bir parças olarak
toplumdaki bireylere ait değerleri çeșitli biçimlerde yanstmaktadrlar. Büyük
kent, kent veya krsal alanlarda yaplacak olan temel eğitim binalarnn sosyal
koșullar ve gereksinmeleri ve dolaysyla topluma verecekleri mesajlar
farkldr. Bu nedenle “yer” e bağl koșul ve gereksinimlerin kapsaml bir șekilde
incelenip tasarma yanstlmas çok önemlidir. Toplumsal değerlerin tasarma
yanstlmas, ayn zamanda fiziksel çevreyi de doğrudan etkilemektedir.
Așağda yer alan maddeler toplumsal değerlerin fiziksel çevredeki
yansmalarn göstermektedir;

Yerel ve global toplumsal tarihin göz önünde bulundurularak
tasarm yoluyla yanstlmas - binann șekillendirilmesi

Tasarm, uygulama ve bakm așamalarnda yerel malzeme, ürün
ve ekipmanlarn tercih edilmesi

Uygulama ve bakm așamalarnda yerel ișçiliğin tercih edilmesi yerel ekonomiye katk
Binalarn konstrüksiyon așamalarnda kullanlan büyük miktarda ve çeșitli
malzeme, ürün ve ekipmann nakledilmesi srasnda birtakm olumsuz çevresel

etkiler meydana gelebilmektedir. Meydana gelen olumsuz çevresel etkilerin
miktar malzemenin katettiği mesafe, seçilen ulașm türü ve malzemenin
kütlesine göre değișkenlik göstermektedir. Sürdürülebilirlik kavram açsndan
en ideal yaklașm, binalarda hem ulașm maliyeti minimal düzeyde olan, hem
de yerel ekonomiyi destekleyen yerel malzemelerin tercih edilmesidir.
Minnesota Universitesi, Mimarlk Fakültesi’nce hazrlanmș olan Minnesota
Sürdürülebilir Tasarm Klavuzu (Minnesota Sustainable Design Guide)’na göre
bir binann inșasnda kullanlacak malzemelerin minimum % 25’i, yaklașk 800
km.(500 mil) yarçap içerisinde üretilmiș malzemelerden seçilmelidir
denmektedir [7]. Yerel malzeme ve ișçiliğin tercih edilmesiyle meydana
gelecek ekonomik gelișmenin yansmalar, sosyal ve fiziksel çevre üzerinde
çok çeșitli olumlu etkiler meydana getirmektedir.
Yerel ve/veya global toplumsal değerlerin öncelik sralamalar temel eğitim
binalarnn tasarmnda önemli bir rol oynamaktadr. Hindistan/Ladakh’ta inșa
edilen Druk White Elementary School, yerel değerlerin tasarmda ön plana
alndğ bir örnektir. Zorlu iklimsel,coğrafi ve ekonomik koșullar dolaysyla taș,
çamur harç, çamur tuğla, ahșap ve ot gibi tamamyla yerel malzemelerle, yerel
ișçilik kullanlarak inșa edilmiștir. Ayrca yerel bir tasarm öğesi olan ve
duvarlardan bağmsz biçimde tamamen ahșap bir konstrüksiyon tarafndan
tașnan Ladakhi-tipi (Ladakhi-style) ağr çamur çat kullanlmștr.

Șekil 2. Druk White Lotus School’un ve içerisinde yer aldğ özgün coğrafyay
gösteren bir imaj [1, s. 96].
Okulun iç mekan düzenlemelerinde, üzerinde yer aldğ bölgenin kimliğini
olușturan toplumsal değerlerin yansmas göze çarpmaktadr. Hint öğretisinin
temelini de olușturan sadelik ve yalnlk, zorlu hayat koșullarna adaptasyon ve
konfora yönelik minimal düzenleme hissedilmektedir;

Son yllarda gerçekleștirilen pek çok çalșma, doğal șk oran ile kișilerin sağlk
ve üretkenlik düzeyleri arasnda bir ilișkinin var olduğunu kantlamaktadr.
Güneș șğnn ciltte D vitamini sentezini bașlattğ, metabolizmadaki enzimatik
süreçleri hzlandrdğ, hormonal faaliyetleri arttrdğ, merkezi sinir ve kas
sistemlerini güçlendirdiği bilinmektedir. Eğitim binalar özelinde bakldğnda,
kontrollü doğal șk düzeyi ile, öğrencinin eğitimsel performans ve derse
katlm arasnda güçlü bir ilișkinin olduğu literatürden izlenmektedir.
1999 ylnda “Pacific Gas & Electric Company” için Amerika’da “Heschong
Mahone Group” tarafndan yürütülen çalșmada doğal aydnlatma ile bireyin
performans arasndaki ilișki araștrlmștr. Bu araștrmada doğal aydnlatmay,
bir aydnlatma kaynağ olarak pencerelerden gelen aydnlatmadan
soyutlayabilmek amacyla tavanda yer alan tepe șklklar üzerine
odaklanlmștr. Çok değișkenli lineer regresyon analizi ile gerçekleștirilen
araștrmada, üç farkl eyaletteki üç farkl bölgeden seçilen 21.000 okul kayd
ve 2000’den fazla snf değerlendirilmiștir. Çalșma sonucunda doğal
aydnlatmann maksimum düzeyde olduğu snflarda öğrenim gören
öğrencilerin, doğal aydnlatma düzeyi minimum olan snflardaki öğrencilere
kyasla, matematik puanlarnn % 20, okuma puanlarnn % 26 daha yüksek
olduğu bulgusuna ulașlmștr. Benzer șekilde en fazla pencere yüzey alanna
sahip snflardaki öğrencilerin, en az pencere yüzey alanna sahip snflardaki
öğrencilere kyasla matematik puanlar % 15, okuma puanlar % 23 daha fazla
olduğu görülmüștür. Açlabilir pencerelere sahip snflardaki öğrencilerin bașar
puanlarnn da, sabit pencereli snflardaki öğrencilere kyasla(havalandrma
sistemi dikkate alnmakszn) % 7-%18 oranlar arasnda daha yüksek olduğu
görülmüștür. Bu bulgularn öğretim planlar ve stilleri dikkate alnmakszn
tutarl olduğu rapor edilmiștir. Sözkonusu çalșma, bir istatistiki araștrma
olarak ilgi uyandrmștr [8].
Kuller ve Lindsten’in bir yl boyunca dört farkl snfta bulunan 90 ilköğretim
öğrencisinin davranș, sağlk ve kortizol (stres hormonu) düzeyini izledikleri
çalșmada, her dört snfta farkl doğal ve yapay aydnlatma düzeyi
kombinasyonlar bulunmaktadr. Araștrmaclar, özellikle öğrencilerin
sosyalleșme ve konsantrasyon yetenekleri ile aydnlatma düzeyi arasnda
güçlü bir ilișki olduğu bulgusuna ulașmșlardr. Doğal șk düzeyi yüksek olan
snflardaki öğrencilerin mevsimsel ve günlük ritmlere eğilimli olduklar, sadece
beyaz floresan lamba ile aydnlatlan snflardaki öğrencilerin hem davranșsal
olarak ve hem de kortizol düzeyi olarak anormal özellikler gösterdikleri
görülmüștür. Araștrmaclar çalșmann sonuç ksmnda doğal aydnlatmann
olmadğ snflardaki öğrencilerde hormonal dengenin bozulduğunu, bu
durumun öğrencinin konsantrasyon ve ișbirliği yeteneğini etkilediğini ve
sonuçta yllk büyüme oranlarnn azalmasna ve hastalk durumlarnn artș
göstermesine sebep olduğunu belirtmișlerdir [9].
Doğal șğn okul binasnn iç mekanlarna daha etkin bir șekilde alnmasn
sağlamak amacyla, çok çeșitli șekillerde ve yüksekliklerde pencere boșluğu
tasarmlar geliștirilmiștir. Așağdaki șemada CHPS(Collaborative for High
Performance Schools)’un temel eğitim binalarnda yer alan ve/veya alabilecek
farkl pencere boșluklarnn bir snflamas yer almaktadr;

Șekil 3. [1, s. 100].
Ön tasarm așamalarnda tasarm ekibinin bölgenin toplumsal yapsn çok
yönlü biçimde araștrmalar, hatta belli bir süre söz konusu alanda zaman
geçirmeleri, tasarma toplumsal değerlerin yanstlmas konusunda büyük
önem tașmaktadr.
2.2.2. Tasarm yoluyla eğitimsel performansn geliștirilmesi

Șekil 4. Temel eğitim binalar için farkl pencere boșluğu tasarmlar [10].
Özellikle bat yönünden gelen așr miktardaki güneș șğna karșn önlem
olarak “șk raf” (light shelf) çözümü kullanlmaktadr. Bu çözüm hem güneș
șğnn daha etkin bir șekilde dağlmasn sağlamakta ve hem de güneș șğnn
direkt gelișini önleyerek kamașma sorununu ortadan kaldrmaktadr;

Eğitim binas tasarmnda gözetilmesi gereken temel amaç, tasarm yoluyla
öğrencilerin eğitim performansnn geliștirilmesidir. Sağlk, güvenlik ve konfor
koșullarnn, öğrencilerin eğitim performans üzerinde etkili olduğu çeșitli
araștrmaclar tarafndan vurgulanmștr.Öğrencilerin eğitim performansn
etkileyen tasarm kriterleri arasnda “doğal aydnlatma” ve “iç hava kalitesi”
öne çkmaktadr. Söz konusu kriterler ile eğitim performans arasndaki ilișki
așağda açklanmaktadr.

Doğal Aydnlatma
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ettiğinden dolay, olușanlar temizlemek yerine hiç olușmamasnn sağlanmas
iç hava kalitesi açsndan çok daha faydal olmaktadr. Ayrca yeterli
havalandrmann sağlanabilmesi için HVAC sisteminin bakmnn da düzenli
yaplmas ve filtrelerin sk sk değiștirilmesi gerekmektedir. Okul
mekanlarndaki hallarn ve zemin kaplamalarnn düzenli olarak temizlenmesi
ve bu temizlik srasnda toksik temizlik deterjanlarnn kullanmnn minimize
edilmesi de iç hava kalitesinin korunmas açsndan önem arz eden konular
arasndadr [18].
USA/Washington’da bulunan Ben Franklin Elementary School’da tüm eğitim
mekanlarnda havalandrma tamamen doğal olarak sağlanmakta, herhangi bir
mekanik havalandrma sistemi kullanlmamaktadr. Açlp kapanabilen
doğramalar ve havalandrma bacalar yoluyla doğal baca etkisi sağlanmaktadr.
Bu durum, enerji tüketimi olmakszn ideal iç hava kalitesi yaratmaktadr.

Șekil 5. Ișk raf -Roy Lee Walker Temel Eğitim Okulu [11]

İç Hava Kalitesi

Günümüzde insanlarn zamanlarnn çok büyük bir bölümü iç mekanlarda
geçmektedir. EPA(Environmental Protection Agency)’ nn belirttiğine göre
Amerika’da ortalama bir Amerikan vatandașnn zamannn % 90’ iç
mekanlarda geçmektedir. Ayrca iç hava kirliliği düzeyi, dș hava kirliliğine göre
96 kat daha fazla olmaktadr. Bu gerçek, iç çevre kalitesinin insan sağlğ
üzerindeki en etkili parametrelerden biri olduğunu göstermektedir. İç çevre
kalitesi açsndan yetersiz olan mekanlarda çalșan kimselerin sağlklarnn ve
üretkenliklerinin olumsuz yönde etkilendiği bilinmektedir [12].
İç hava kalitesindeki olumsuzluklara karș çocuklarda yetișkinlere kyasla çok
daha fazla hassasiyet gözlenmektedir. Bir çocuğun nefes alma ve metabolizma
hz yetișkinlere göre çok daha fazla olmaktadr. Ayn ortam içerisinde bir
çocuk bir yetișkine göre çok daha fazla nefes almakta ve sürekli büyümekte
olduklarndan dolay havadan gelen kirleticileri daha fazla vücuduna almakta
ve orada tutmaktadr. Ayrca çocuklarn bağșklk sistemleri tam olarak
gelișmediğinden savunma mekanizmalar, kirleticilere ve bulașc
organizmalara karș yeterince etkin șekilde mücadele verememektedir [13].
İç hava kirleticilerini olușturan kimyasal toksinler ve biyolojik etmenler çok
çeșitli sağlk problemlerine ve öğrenme bozukluklarna yol açmaktadr. Sağlk
problemleri bazen geçici olabilmekte, bazen de uzun vadeli olarak devam
edebilmektedir, ayrca bir derslikteki her bir öğrenciyi ayn oranda
etkilememektedir. İç hava kalitesinin yetersizliğinden kaynaklanan sağlk
sorunlar, çeșitli allerji türleri, astm, bulașc hastalklar, kanser ve diğer
genetik bozukluklar șeklinde sralanmaktadr. Bu tür etkilerin yașanmasna
sebep olan binalar için “hasta bina sendromu” terimi kullanlmaktadr [14].
Hasta bina sendromu, kullanclarn genellikle ksa süreli olarak yașadklar ve
binadan ayrldklarnda ortadan kalkan semptomlar dizisi șeklinde
tanmlanmaktadr. Bu semptomlar boğazda hassasiyet, yorgunluk, uyușukluk,
baș dönmesi, göz hassasiyeti, baș ağrs, sinüs tkanklklar, ciltte kuruluk ve
grip, soğuk algnlğ ve allerji tipi semptomlar olarak sralanmaktadr [15].
1995 ylnda Amerika’da “US General Accounting Office” tarafndan yürütülen
çalșmada ülke çapndaki 80,000 devlet okulu ve 42 milyon ilköğretim
öğrencisi ile okullardaki koșullar değerlendirilmiștir. Çalșma sonucunda
okullarn % 60’nda yoğun tadilat gerektiği, % 50’sinin ise yetersiz fiziksel
koșullara sahip olduğu görülmüștür. Sağlk, konfor ve üretkenlik ve dolaysyla
eğitimsel performans üzerinde negatif etki yaratan problemler gürültü sorunu,
havalandrmann, fiziksel güvenliğin, iç hava kalitesinin ve konfor düzeyinin
yetersizliği olarak sralanmștr [16].
“A Green Vitrivius” adl çalșmada iç mekan kirleticileri șöyle sralanmaktadr;

Asbest lif (asbestos fibre)

Formaldehid buhar (formaldehyde vapour)

Uçucu organik bileșikler (Volatile Organic Compound)

Sigara duman (tobacco smoke)

Radon gaz (Radon gas)
[17].
Yukarda sralanan iç hava kirleticileri genellikle binann kendisinin ürettiği
kirleticilerdir. Organik çözücülerin, VOC yayan iç mekan bitirme elemanlarnn,
kimyasal temizlik deterjanlarnn ve ofis araçlarnn kullanmnn
yaygnlașmasyla iç hava kalitesi problemleri artș göstermeye bașlamștr.
Ancak en yüksek kirletici etkinin binalarda kullanlan malzeme ve
elemanlardan kaynaklanmas dolaysyla, genellikle yapm așamasnda ve
kullanm așamasnn ilk haftalarnda büyük bir risk olușmaktadr.
Binalarda karșlașlan iç hava kalitesi problemlerinden pek çoğu da küf ve
mikrobik faktörlerin olușumundan kaynaklanmaktadr. Bu tür olușumlara engel
olunmas için bina ile ilgili bakm faaliyetlerinin düzenli yaplmas önemli
olmaktadr. Yașayan küflerin yan sra ölü küfler de tehlike yaratmaya devam
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Șekil 6. Derslikler arasnda yer alan esnek mekanlar da zaman zaman derslik
olarak kullanlmaktadr. Ben Franklin Elementary School, Kirkland, WA [1, s. 49]
2.2.3. Tasarm yoluyla toplumla bütünleșme
Sürdürülebilir tasarm, eğitim binalarnn “toplum merkezi” olmasn ön
görmektedir. Bu açdan bakldğnda, “toplum merkezi olma” görevi, yerleșim
içinde binann bulunduğu “yer” ile de doğrudan bağlantldr. Bir bașka deyișle,
eğitim binalar belli yoğunluktaki yerleșim bölgelerine yakn ve merkezi
noktalarda konumlandrlrsa, söz konusu toplum merkezi olma görevini o
derece etkin bir biçimde gerçekleștirebilecektir. Eğitim binasnn merkezi
konumunun yansra, çevresinde yer alan yerleșimlerle arasndaki ulașm ağ
da oldukça önemlidir. Okulun çeșitli yaya ve bisiklet yollaryla çevresindeki
yerleșim alanlaryla bağlantsnn kurulmas, bu yollarn tașt yollarndan
mümkün olduğunca izole edilmesi, gece kullanm için yeterli aydnlatmann
sağlanmas, vb. gibi kriterler, eğitim binas-toplum etkileșimin niteliğini
doğrudan etkilemektedir. Okul binasnn spor tesisleri, açk alanlar, kütüphane,
toplant salonu ve derslik mekanlarnn, uygun zaman dilimlerinde toplumla
ortaklașa kullanlabilecek șekilde tasarlanmas da bu anlamda önem
tașmaktadr. Eğitim binalarnn baz mekanlarnn çevre halk ile birlikte ortak
kullanmda dikkat edilmesi gereken en önemli konu, gerekli güvenlik
koșullarnn sağlanmasdr.

Șekil 7. İnteraktif çalșma mekanlar - tüm öğrencilerin kullanmna açk sosyal
ve eğitim mekanlar, High Tech Middle School, San Diego [19]
USA/Ohio’da bulunan Fort Recovery Elementary School’da tasarm konsepti
olarak “semt” kavram seçilmiștir. “Ana cadde” olarak nitelendirilen aksta okulsemt konsepti vurgulanmaktadr. Caddenin güney yönünde sosyal-kültürel
mekanlar, kuzey yönünde ise mahalle olarak nitelendirilen eğitim mekanlar
yer almaktadr. Çevre halknn kullanmna da hitap eden sosyal-kültürel

birimler dolaysyla ana cadde olarak nitelendirilen bu aks hem öğrenciler ve
hem de toplum için bulușma mekan ișlevini görmektedir.

Șekil 10. Okul bünyesindeki s pompas ve güneș enerjisi depolama
sistemlerinin yer aldğ hacmin iç cephesi, kullanclarn izleyebilmesi amacyla
șeffaf tasarlanmștr. Roy Lee Walker Temel Eğitim Okulu, Texas / A.B.D. [22]
Șekil 8. Okuldaki “ana cadde” den bir görünüm [20]
Sürdürülebilir tasarmn ön șartlarndan biri de okulun içerisinde yer aldğ
toplumun ya da toplumu temsil eden üyelerin tasarm sürecine dahil
edilmesidir. Bu sayede okulun sosyal amaçl kullanclar eğitim binasndan
beklenti ve ihtiyaçlarn ön tasarm așamalarnda belirtmektedirler. Özellikle
uluslararas çalșmalarda bu tür katlmc tasarm yönteminin sklkla
uygulandğ ve bu sayede, çevre halknn konu hakknda söz sahibi olduklarn
hissettiklerinde, eğitim tesislerini benimsedikleri ve sorunlar ortak çalșmalarla
çözdüklerini göstermektedir. [21]. Ayrca temel eğitim binalarnn tasarmnda,
sosyal ve fiziksel sürdürülebilirliği sağlayabilmek amacyla binann doğal
felaket ve afet durumlarnda çevre toplumun kullanmna açlabilecek bir
sğnak olabileceği de göz önünde bulundurulmaldr.
2.2.4. Kullanclar ve çevre toplum için sürdürülebilirlik eğitimi arac olma
Enerji korunumu konusundaki pek çok uygulama, ileri teknoloji ürünlerinin
kullanmn gerektirmekte ve yüksek miktarda maliyet girdisi içermektedir.
Ancak konu eğitim binalar ve sürdürülebilirlik olduğunda gelecek nesillerin ve
dolayl olarak çevre halknn eğitim getirilerine öncelik tannmas ve kararlarn
bu bağlamda değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin; güneș ve rüzgar
kaynakl aktif sistemlerin ilk yatrm maliyetinin dengelenmesi uzun bir sürede
gerçekleșse de, bu ürünlerin eğitim binalarna entegre edilmesi ile, öğrencilerin
temiz enerji kaynaklarn ve temiz enerjinin kazanlmas için gerekli donanm
tanmalar da bir eğitim arac olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle bütçe
hazrlk çalșmalarnda bu tür “üç boyutlu eğitim araçlar” nn hem eğitim binas
dahilinde, hem de okul çevresindeki yaya yollar, park vb. alanlarnda yer
almas tavsiye edilmektedir.

Temel eğitim binalarnda kullanlan sürdürülebilir donanmlarn șeffaf ve
gözlenebilir olmas eğitim ve bilinçlenme açlarndan önem arz etmektedir. Bu
nedenle doğal aydnlatma ve havalandrma, temiz enerji kaynaklarndan enerji
kazanm ve binann enerji harcamalarn gösteren sistemlerin , öğrenciler,
veliler, öğretmenler ve yöneticiler tarafndan izlenebilecek șekilde
konumlandrlmas eğitimi destekleyici unsurlar olarak vurgulanmaktadr.
Sürdürülebilirlik eğitimi bağlamnda okul binasnn kendisinin bir “üç boyutlu
ders kitab” gibi görülerek, bu düșüncenin olabildiğince tasarma yanstlmas
tavsiye edilmektedir [23].

Șekil 11. PV paneller, Monterey Hills Temel Eğitim Okulu, Pasadena, CA / A.B.D.
[22]
Eğitim binasnn açk alanlarnda çeșitli derslerin yaplabileceği “açk hava
derslikleri” ve bitki, sebze-meyve yetiștirme alanlarnn düzenlemeleri ile
öğrenciler aras sosyal ilișkilerin gelișmesi amaçlanmaktadr. Ayrca hem
öğrenciler hem de çevre halk ve/veya ebeveynlerin de kullanabileceği doğal
habitatn korunup gözlemlenebildiği alanlarn düzenlenmesi, özellikli ağaç ve
bitkilerin yetișmesi için uygun ortamlarn sağlanarak bitkilerin üzerlerine
açklayc bilgilerin yerleștirilmesi öğrenciler, ebeveynler ve çevre halk için
eğitim araçlar olarak nitelendirilmektedir.

Șekil 9. A.B.D. Texas’ taki Roy Lee Walker Temel Eğitim Okulu’ nun eko
bahçesi - güneș saati, yağmur suyunun depolandğ sarnç [22].

Șekil 12. Okuldaki serada çalșan öğrenciler, Samson Environmental Center,
Darrow School, New Lebanon, [24]
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SONUÇ
Genel anlamda sürdürülebilirlik, çevre sistemlerinin korunmas amacyla pek
çok farkl disiplin alanlarnn ortak çalșmalarn gerektiren bir kavramdr.
Mimarlkta sürdürülebilirlik kavram da bu anlamda geniș kapsaml bir
çalșmay içermektedir. Temel eğitim binalar için sürdürülebilir tasarm destek
modelinin kurgulanmas üzerine yoğunlașan bu çalșmada da, konunun geniș
kapsaml olmas nedeniyle, modelin sadece bir bölümü olan “toplumsal tasarm
kriterleri”nin tasarma yansmalar ele alnmștr.
Sürdürülebilirlik konulu çalșmalarda en etkin sonuç toplumun katlm ve
katksyla gerçekleșmektedir, bu nedenle çalșmalar toplumun geleceğini
olușturan öğrencilerin bu konuda etkin bilinçlendirilmesi ve söyleme uygun
tasarlanmș binalarda eğitim görmelerini sağlamakla bașlamaldr.
Modelin sosyal içerikli bölümünün sürdürülebilir tasarma mekansal
yansmalarnn bulgular așağda yer almaktadr:
Tasarm yolu ile toplumsal değerlerin yanstlmas toplumsal değerlerin
devamllğnn sağlanmas ve kültür mozaiğinin korunmas amacn
gütmektedir. Bu bağlamda;

Fiziksel sürdürülebilirliğin ön koșulu olan sosyal sürdürülebilirliğin
sağlanabilmesi için, “yer”e bağl koșul ve gereksinimlerin kapsaml
bir șekilde incelenip tasarma yanstlmas çok önemlidir.

Eğitim binalar, içerisinde yer aldklar toplumun önemli bir parças
olarak toplumdaki bireylere ait değerleri çeșitli biçimlerde
yanstmaktadrlar. Bu nedenle yerel ve/veya global toplumsal
değerlerin öncelik sralamalar temel eğitim binalarnn tasarmnda
önemli bir rol oynamaldr.
Tasarm yoluyla eğitimsel performansn geliștirilmesi konulu çalșmalar
gelecek projeksiyonu bağlamnda eğitimciler ve mimarlarn en önemli ortak
konularndan birini olușturmaktadr. Bu bağlamda;

Eğitim binas tasarmnda gözetilmesi gereken temel amaç,
tasarm yoluyla öğrencilerin eğitim performansnn geliștirilmesidir.
Sağlk, güvenlik ve konfor koșullarnn, öğrencilerin eğitim
performans üzerinde etkili olduğu çeșitli araștrmaclar tarafndan
vurgulanmștr.

Öğrencilerin eğitim performansn etkileyen tasarm kriterleri
arasnda “doğal aydnlatma” ve “iç hava kalitesi” öne çkmaktadr.
Tasarm yoluyla toplumla bütünleșme konusu eğitim binalarnn “toplum
merkezi” olmasn ön görmektedir. Bu bağlamda;

Okul binasnn spor tesisleri, açk alanlar, kütüphane, toplant
salonu ve derslik mekanlarnn, uygun zaman dilimlerinde toplumla
ortaklașa kullanlabilecek șekilde tasarlanmas önem tașmaktadr.
Eğitim binalarnn kullanclar ve çevre halk için sürdürülebilirlik eğitimi arac
olma özelliği çevre sistemlerinin korunmas ve sürdürülebilirlik bilincinin
sağlanmas açsndan çok önem tașmaktadr. Bu bağlamda;

Çevre sistemlerinin olumsuz etkilenmesini önlemek amacyla,
temiz enerji sistemlerinin eğitim binalarnda kullanlmas,

Enerjinin tutumlu kullanlmasn sağlamak amacyla, eğitim
binasnn enerji kazanm ve enerji harcamalarn gösteren
sistemlerin öğrenciler, veliler, öğretmenler ve yöneticiler
tarafndan izlenebilecek șekilde konumlandrlmas,

Dünyamzn akciğerleri saylan yeșil dokunun korunmas ve
miktarnn arttrlmas için eğitim binalarnn açk alanlarnda
gerekli düzenlemelerin yaplmas,
öğrenciler, ebeveynler ve çevre halk için eğitim araçlar olarak
nitelendirilmektedir.
Sürdürülebilirlik konulu çalșmalarda en etkin sonuç toplumun katlm ve
katksyla gerçekleșmektedir. Toplum katksnn ve toplumsal bilinçlenme
sistemlerinin iyi kurgulanmadğ durumlarda fiziksel sürdürülebilirlik
sistematiğinden istenen verim alnamayacaktr. Bu nedenle toplumlarn
geleceğini olușturan genç nesilin eğitimi ve bilinçlenmesi dünyann geleceği
için büyük önem tașmaktadr.
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Özet
Bu çalșmada Yldz Teknik Üniversitesi Mimarlk Fakültesinde gerçekleștirilen
birinci yl mimari tasarm stüdyosuna bir yaklașm tanmlanmaktadr. Üst
hedef olarak tasarm stüdyosunda, sürdürülebilirlik kavramnn öğrencilere
tanștrlmas amaçlamștr. Bu doğrultuda eğitim-öğretim dönemi iki haftalk
araștrma süreci ve bu süreci izleyen üç tasarm modülü olarak kurgulanmș;
her bir modül, pasif sistemler ve sürdürülebilirlik bağlamnda belirlenen
tasarm kriterleri kapsamnda, İstanbul ve çevresindeki farkl alanlarda
uygulanmș tasarm çalșmalaryla gerçekleștirilmiștir. Stüdyodaki öğrenciler
tarafndan gerekleștirilen tasarmlarda, pasif sistemler içeren çeșitli
konseptlerin yanstlmas ve suyun etkin kullanm, karbondioksit salnm ve
yenilenemeyen kaynaklarn etkin kullanm konularnda farkndalk
göstermeleri hedeflenmiștir. Bu bağlamda stüdyodaki tartșma konularnda,
mimarlk disiplinindeki çeșitli sertifika sistemlerinin önemine ve gerçek dünya
konularnn öğrenilmesinin hayatiliğine dikkat çekilmiș, onlarn mimarlk eğitimi
ile ilișkilendirilmesi gerekliliği üzerinde durulmuștur.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir mimarlk, pasif sistemler, mimari tasarm
eğitimi.

Abstract
This paper describes an approach to first year architectural design studio at
Yildiz Technical University, Faculty of Architecture. The design studio aimed
at familiarizing the students with the concept of sustainability. The entire
semester was broken into a two-week research module and three design
modules. Each module was performed at unique site conditions scattered
around and in Istanbul with common concentration on passive solar systems
and sustainability oriented design criteria. The projects designed by the
students in the studio reflects a variety of concepts incorporating passive
solar systems and displays an awareness on issues of water efficiency, CO2
emissions, efficient use of non renewable resources. The discussion topics in
the studio drew attention to importance of various certification systems in
architecture profession and the vitality of learning the real-world issues and
relating them to architectural education.
Keywords: Sustainable architecture, passive systems, architectural design
education

1. Giriș

sürdürülebilir değerlendirme araçlarna dönüșmüștür. Genel olarak bir süreci
tarifleyen ve tasarmcnn belirli kstlamalar içinde tasarm yapmasn
gerektiren bu sistemlerin yakn gelecekte mimarlğa yön vermede etkin bir rol
üstlenecekleri çalșma kapsamnda öngörülmektedir. Mimarlk eğitiminde
sürdürülebilirlik bağlamnda kaynaklarn verimli kullanlmasn olanakl klan ve
geliștirilmesi muhtemel sertifikasyon sistemleri ile adaptasyonu destekleyecek
bir eğitim anlayșnn geliștirilmesi gerektiği düșünülmektedir.
Bu doğrultuda YTU Mimarlk Fakültesinde 2009 ve 2010 akademik yllarnn
güz yarylnda Mimari Tasarm I proje guruplarndan birinde yukardaki
açlmlar bağlamnda bir tasarm atölyesi gerçekleștirilmiștir. Birbirinin devam
niteliğindeki üç modülden olușan tasarm atölyesinde, temel mimari tasarm ile
sürdürülebilir mimarlk ilkelerinin sistematik bir tasarm anlayș ile öğrencilere
aktarlmas amaçlanmștr. Özellikle ikinci modülde üretilen tasarmlar
sürdürülebilirlik bağlamnda ele alnan kriterler doğrultusunda geliștirilmiștir.
Bu kriterlerin belirlenmesi, tasarmlara nasl adapte edilebileceği, üretilen
tasarmlarla bu kriterlerin ne oranda karșlandğ tasarm süreci boyunca
üzerinde durulan temel admlar olușturmuștur. Bu sayede öğrencilere bir
tasarm ele alma ve geliștirme noktasnda belirli kstlamalar içinde tasarm
yapabilme anlayșnn öğretilebilmesi öngörülmektedir.

2. Sürdürülebilirlik bağlamnda atölye kurgusu
2.1. Araștrma süreci
Sürdürülebilir mimarlğn amac, çevresine duyarl, az enerji tüketen, çevre
üzerinde en az olumsuz etkiye sahip, kullanclarna sağlkl iç ortamlar sunan
ve konfor koșullarn optimum düzeyde sağlayan binalarn tasarlanmasdr [5].
Bu amaca yönelik olarak dönem kurgusu yaplrken ilk iki hafta așağda
özetlenen sertifikasyon sistemlerinin araștrlmas, stüdyo içinde sunumu ve
tartșlmasna ayrld.
BREEAM (Yap Araștrma Kurumu Çevresel Değerlendirme Metodu), ölçütlere
dayal değerlendirme sistemlerinin ilk örneğidir. İngiltere’de Yap Araștrma
Kurumu (BRE) tarafndan geliștirilerek 1990 ylnda uygulamaya geçirilen
BREEAM’in hareket noktas, sürdürülebilir kalknmann en geniș kapsaml
bileșeni olan çevresel kalknmadr. Bu doğrultuda oldukça geniș bir yelpazeye
göre düzenlenmiș değerlendirme tablolar ile yaplarn (yeni yaplar) çevresel
performanslar çeșitli kategorilere (yönetim, sağlk ve memnuniyet, enerji,
ulașm, su, malzeme, atklar, kirlilik, arazi kullanm ve ekoloji) göre
değerlendirilmektedir.

Sanayi Devriminden bu yana yașanan teknoloji ve endüstri alanndaki hzl
gelișmeler, tüketim alșkanlğ ile birlikte dünyann snrl kaynaklarnn hzla
tüketilmesine, ekolojik dengenin bozulmasna neden olmuștur [1].
Sürdürülebilirlik bu bağlamda ekonomik, çevresel ve toplumsal
gereksinmelerin gelecek kușaklarn yașam koșullarna zarar vermeden
karșlanmasn hedefleyen bir dünya görüșü olarak yerini almștr [2]. Dünya
genelinde tüketilen enerjinin %50’si, tüketilen suyun %42’si, küresel snmaya
neden olan sera gazlarnn %50’si, içme sularndaki kirlenmenin %40’, hava
kirliliğinin %24’ü, CFC ve HCFC emisyonlarnn %50’si yaplarla ilișkili
faaliyetlerden kaynaklanmaktadr [3]. Bu veriler sürdürülebilir bir geleceğin
gerçekleștirilmesinde mimarlk disiplinine düșen görevin büyük olduğunu
göstermektedir. Ancak, sürdürülebilir çevrelerin olușturulmas için üretilen
tasarmlarm ne oranda beklentileri karșladklar, önemli bir tartșma
noktasdr.

LEED (Enerji ve Çevresel Tasarmda Liderlik), Amerika Yeșil Binalar Konseyi
tarafndan geliștirilmiș ve 1998 ylnda uygulamaya geçirilmiștir. Programn
hedefi, yap sektöründe pay olan bütün kiși ve kurulușlarn, yaplarn yașam
döngüsü sürecinde olușturduklar çevresel etkilere dikkatlerini çekerek,
etkinliklerini ve ürünlerini bu etkileri azaltmalar doğrultusunda geliștirmelerini
sağlamaktr. LEED ile yaplarn çevresel performanslar, farkl yap türleri için
tasarlanan kontrol listelerine göre değerlendirilmektedir.
Yaplarn
sürdürülebilirlik performanslarn geliștirme amacna yönelik olarak, sürekli
gelișmeye açk tutulan bu puanlandrma sistemi, yaplara bütünleșik bir
yaklașm sergilerken, sürdürülebilirlik performans çeșitli ana bașlklar altnda
(sürdürülebilir arsalar, su etkinliği, enerji ve atmosfer, malzemeler ve
kaynaklar, iç mekan çevre kalitesi, yenilik ve tasarm süreci)
değerlendirmektedir.

Bu bağlamda özellikle gelișmiș ülkelerde süregelen sürdürülebilirlik tartșmalar
kapsamnda, bina ölçeğindeki projelerin çevre üzerindeki etkilerini ve doğal
kaynaklar korumadaki duyarllklarn ortaya çkarmada ölçülebilir bir referans
olmasna olanak sağlayan, bir tür sertifikasyon sürecini içeren derecelendirme
(değerlendirme) sistemleri geliștirilmiștir. Bu sistemler arasnda Dünya Yeșil
Bina Konseyi (WGBC) üyesi birçok ülkenin büyük oranda kabul ettiği dört
metot yer almaktadr. BREEAM (İngiltere), LEED (ABD), Green Star (Avustralya)
ve CASBEE (Japonya) olarak sralayabileceğimiz bu sistemlerin yan sra uluslar
aras katlml SBTool da çeșitli ülkelerde ulusal koșullara uyarlanarak
kullanlmaya bașlanmștr [4].

GREEN STAR, Avustralya Yeșil Bina Konseyi (GBCA) tarafndan 2003 ylnda
geliștirilmiștir.
Yaplarn yașam döngüsü etkilerini değerlendirmeyi
hedeflemektedir. BREEAM ve LEED’ de olduğu gibi, enerji, malzeme ve kaynak
korunumu ile iç mekan hava kalitesinin sağlanmasna ilișkin kriterler ön plana
çkmaktadr.

İlerleyen bölümde ksa açklamalarna yer verilen bu sistemler, çevresel
değerlendirmenin ötesinde ekonomik ve sosyo-kültürel konular da ele alan,

CASBEE (Binalarn Çevresel Etkinliği için Detayl Değerlendirme Sistemi),
Japonya Sürdürülebilir Yap Konsorsiyumu (JSBC) ve Yeșil Bina Konseyi
(JaGBC) ișbirliği ile 2001 ylnda geliștirilmiștir. Japonya’nn yan sra Asya
ülkelerinin de sürdürülebilirlik esaslarn dikkate alarak hazrlanmștr. Bu
sistemde araçlar binalarn ișlevlerine bağl olmakszn, binalarn bulunduklar
așamaya göre çeșitlilik kazanmaktadr. Tasarm, yeni yaplar, mevcut yaplar,
yenileme așamalar için farkl değerlendirme araçlar kullanlmaktadr.
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SBTool, yaplar için bir çevresel değerlendirme metodunun temelini atmak
üzere ilk olarak 1998 ylnda, gelișmiș ülkelerin bir araya gelmesi ile olușmuș
bir değerlendirme aracdr.
SBTool tek bașna doğrudan yaplara
uygulanmayan, genel bir değerlendirme çerçevesi olup, çeșitli ülkelerin bu
kalb alarak, ülkesel ve bölgesel koșullarna uyarlamasn öngören bir araçtr.
Değerlendirme esas alnan performans ölçütleri; arsa seçimi, proje planlama ve
geliștirme, enerji ve kaynak tüketimi, çevresel yükler, iç mekan çevre kalitesi,
servis kalitesi, sosyal ve ekonomik esaslar, kültürel ve algsal esaslar olmak
üzere yedi kategoride ele alnmaktadr [4-6-7].
İki haftalk araștrma ve sertifikasyon sistemleri ile ilgili bilgilenme sürecini
takiben sistematik bir anlayș ile kurgulanan üç modüllük tasarm așamalarna
geçilmiștir. Sertifikasyon sistemlerinin araștrlmasnn amac, öğrencilerin
sürdürülebilirlik konusunda mesleki yașamda karșlașabilecekleri konu ile ilgili
bilgi sahibi olmalarn ve sistematik bir anlayș ile tasarm yapma becerisi
kazanmalarn sağlamaktr.
2.2. Tasarm süreci
İki haftalk araștrma sürecini tamamlayarak farkndalk kazanan öğrenciler,
izleyen üç modülde proje tasarmlarn etkileyecek olan sürdürülebilir tasarm
kriterlerini belirlemek üzere araștrma ve tartșmalar yapmșlardr. Bu
araștrmalar doğrultusunda sürdürülebilir mimarlk kriterleri üç temel ilke
altnda toplanmștr. Bunlar:

Enerji, malzeme, su ve yap alanlarnn etkin kullanm ile ilgili
sorunlara çözüm yöntemleri geliștirilen “enerji ve doğal
kaynaklarn korunumu (kaynak yönetimi)”,

Yap öncesi, yap ve yap sonras evrelerinde karșlașlan çevresel
sorunlara çözüm yöntemleri geliștirilen “yap yașam döngüsü
tasarm”,

İnsan sağlğ ve konforu sorunlarna çözüm yöntemleri geliștirilen
“biyolojik yap tasarm (insan için tasarm)”.
Sürdürülebilir mimarlk eğitiminin de üç hedefini olușturan, ilkeler, stratejiler ve
yöntemlerden olușan bu kavramsal çerçevenin amac çevre bilincinin
uyandrlmas ve sürdürülebilir tasarm bileșenlerinin ortaya konmasdr [6].
Bu çerçevede insanlarn snrsz ihtiyaç ve isteklerini karșlarken ayn zamanda
insann ve doğann devamllğnn sağlanmas noktasnda (sürdürülebilirlik
bağlamnda) tasarlanacak yaplarda kullanlabilecek sistemler “aktif sistemler”
ve “pasif sistemler” olarak iki ana bașlk altnda değerlendirilmektedir.
Pasif sistemlerle mimarn kontrolündeki tasarmn parametreleri farkl
ölçeklerde ele alnabilmektedir. Genel olarak yapnn pasif sistem olarak enerji
performansn etkileyen bașlca tasarm parametreleri așağdaki gibi
özetlenebilir:


Yapnn yeri, baktğ yön, eğim, konum ve yüzey örtüsü (güneș
șnm yanstclğ bakmndan) gibi bir grup alt parametrelerden
olușan bir tasarm değișkenidir.



Yapnn diğer binalara olan mesafesi ve konumlandrlș durumu,
yapy etkileyen güneș șnm miktarn ve bina etrafndaki hava
akș hz ile tipini belirleyen önemli bir tasarm değișkenidir. Güneș
șnmnn stc etkisinden pasif stma ve iklimlendirmede
yararlanma veya kaçnma, yaplar arasndaki açk mekanlarn
ölçütlerinin bir fonksiyonudur.



Yapnn yönü, yapnn bulunduğu iklim bölgesinin ihtiyaçlarna göre,
güneșin șnmlarndan (enerjisinden) ve rüzgarn doğal
havalandrma olanağndan gerektiğinde yararlanacak, gerektiğinde
korunacak șekilde belirlenmelidir. Mekan organizasyonlar da
yönlendirme kriterlerine göre yaplmaldr.



Yapnn formu, yapnn çevresel etkilerden yararlanma veya
korunma düzeyini, dolaysyla enerji performansn belirleyen
önemli bir değișkendir. Farkl iklim bölgelerinde enerji etkin
tasarmda kullanlabilecek yap formlar genelleștirilebilir.
o Scak nemli iklim bölgesi:
Karșlkl havalandrmaya
maksimum șekilde olanak sağlayan hakim rüzgar
doğrultusuna uzun cephesi yönlendirilmiș ince uzun formlar.
o Scak kuru iklim bölgesi: Is kazançlarn minimize etmek,
gölgeli ve serin yașama alanlar elde etmek açsndan
kompakt ve avlulu formlar.
o Ilml iklim bölgesi: Kompakt ama soğuk iklim bölgelerine
göre daha esnek formlar.
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o Soğuk iklim bölgesi: Enerji kaybeden yüzeylerin alann
minimize etmek üzere kompakt formlar.


Yap kabuğu, yapnn ve stma sisteminin performansn s
geçirgenliğine göre etkileyen bir parametredir. Yap kabuğu opak
ve saydam olmak üzere fiziksel özellikleri ve s geçișine karș
davranșlar birbirinden farkl iki bileșenden olușmaktadr.



Güneș kontrol ve doğal havalandrma sistemleri, yapnn enerji
giderlerini en az düzeyde tutabilmek için uygun yönlerde ve uygun
biçim ve boyutlarda tasarlanmalar gerekir. Yapnn güneș ve
rüzgar gibi çevresel etkenlerden gerektiğinde yararlanabilmesi
gerektiğinde korunabilmesi için yukarda sralanan tasarm
parametrelerine ek olarak tasarlanrlar [8-9-10].

Bu çerçevede pasif sistemlerle en uygun tasarmn elde edilmesi sürecinde,
temel mimarlk ve sürdürülebilirlik ilkeleri bağlamnda uygun yapm teknikleri
ve malzemelerin kullanlmas ile ilk yatrm ve ișletme maliyetleri arasnda bir
dengenin kurulmas ve temelde ayn olan ihtiyaçlarn daha az enerji harcamas
ile gerçekleștirilmesi hedeflenmektedir.
Aktif sistemler ise; yap tasarmnda, güneș, rüzgar gibi yenilenebilir enerji
kaynaklarndan gerektiğinde yararlanmak, gerektiğinde korunmak üzere kendi
kendini ayarlayabilen, pasif sistemlere ek olarak stma, aydnlatma ve
havalandrma için kullanlabilen mekanik ve elektrik-elektronik sistemler olarak
tanmlanmaktadr. Aktif sistemlerin bir mimari tasarmda kullanlabilmesi diğer
disiplinlerle ortak bir koordinasyon gerektirmektedir. Bu araștrmadaki tasarm
atölyesi MT1 kapsamnda yer aldğndan, öğrencilerin tasarmlar
sürdürülebilirlik bağlamnda pasif sistemler çerçevesinde snrl tutularak
yönlendirilmiștir.
Çalșma kapsamnda vurgulanmas gereken temel noktalardan biri de yukarda
ksa açklamalarna yer verilen sertifika (değerlendirme) sistemleridir. Bu
sistemlerin yakn gelecekte mimarlk pratiğindeki önemlerinin kaçnlmaz
olarak artacağ düșünülmektedir. Dolaysyla mimarlk stüdyo eğitiminde
sertifikasyon sistemlerinin öneminin anlașlmas ve așağda detayl
açklamalarna yer verilen modüllerde öğrenciler açsndan bir farkndalk
yaratlmas atölye kurgusu içinde düșünülmüștür. Bu doğrultuda öğrencilerin
modüllerdeki proje tasarmlar yürütürlerken sertifikasyon ve değerlendirme
sistemleri konusunda da bilinçlenmeleri sağlanmștr.
Üç modülden olușan tasarm atölyesi sürecinde, modüller öğrencilere verilmek
istenenler ve öğrencilerden beklentiler çerçevesinde, ana hatlar ile birbirini
tamamlayan bir anlayșta kurgulanmștr.
Her modül bașnda öğrenciler yapacaklar proje ile ilgili kullanc senaryolarn
ortak tartșmalar sonrasnda belirlemiștir.
Bu çerçevede kullanc
gereksinmeleri tasarlanacak yaplar kullanacak insanlarn, yap tarafndan
karșlanmasn beklediği gereksinmeler olarak tanmlamștr.
Bu
gereksinmelerin en üst düzeyde karșlanmas, kullanc eylemlerinin en etkin
biçimde yerine getirilebilmesinin yannda, kullancnn yașamn sağlkl olarak
sürdürme temel gereksinmesine de yant verilmesini sağlamaldr. Böylece,
yap temel ișlevini yerine getirmiș olur. Gereksinmeler insann yapsndan
kaynaklandğna göre, yapnn karșlamas gereken kullanc gereksinmeleri
belirlenirken, öncelikle kullancnn biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yapsnn
tanmlanmasnda yarar vardr. Ayrca senaryonun belirlenmesinde çevre ile
ilgili yaptklar analiz ve gözlemlerden yararlanarak konut ișlevi yan sra
projelerinde yer alan ek ișlevler belirlenmiș ve bu ek ișlevlerin çevre koșullarn
tamamlamasna dikkat edilmiștir. Daha sonra bu özelliklerden kaynaklanan ve
yapnn karșlamas gereken kullanc gereksinmeleri ortaya konulmuștur [11].
2.2.1. Modül 1
Modül 1’de ișlenen “Dar Cepheli Parselde Konut” bașlkl mimari tasarm ile
öğrencilerin mimari proje kavram ile tanștrlmas hedeflenmiștir. Bu
çerçevede ilk modül genel tasarm ilkeleri bağlamnda ele alnmș ve
geliștirilmiștir. İlk modülde konunun mevcut kentsel doku içinde bitișik
nizamda dar cepheli parsel olarak belirlenmesinde mimari proje sorunsal ile ilk
defa karșlașan öğrencilerin çok geniș bir tasarm uzaynda çözüm aramalar
yerine, belirli noktalarda kstlanmș bir çevrede genel doğrular üzerine
projelerini temellendirmeleri hedeflenmiștir. Tanmlanmș kullancya ait az
katl bir konut tasarlayacak öğrencilere benzer ölçekteki konutlardan olușan,
İstanbul Büyükdere’deki bir sokak proje alan olarak seçilmiștir. Böylece
öğrencinin mevcut dokunun ölçeğini alglamas ve çevresel farkndalk
kazanmas amaçlanmștr.
Bitișik nizamda, yalnz dar cephelerinden șk alabilen derin parsel içinde
tasarm yapan öğrencilerden, maksimum doğal șk ve havalandrma sağlamak
için çözümler araștrmas beklenmiștir. Genel mimari tasarm kstaslaryla
sürdürülebilir tasarm kstaslarnn çakștğ bir problemin çözümü ilk modül
ürünlerini belirlemiștir.

Șekil 3.

Sahilde konumlanan bu tasarmda konut, tașyc ayaklar üzerindeki bir
platforma oturtularak doğal zemine minimum müdahale amaçlanmștr.

Șekil 1.

Dar cepheli derin parselde tasarlanan bu proje de katlar bağlayan merdiven,
parselin ortasna yerleștirilmiș ve yannda açlan boșluk tüm katlar boyunca
devam edecek șekilde tasarlanmștr. Böylece parselin ortasndaki karanlk
bölgeye çatdan șk alnmasnn yan sra gerektiğinde açlan pencerelerle
merdiven boșluğunun bir hava bacas gibi çalșarak doğal havalandrma
sağlamas amaçlanmștr.

Öğrenciler konut kullancsnn profilini ve yașam senaryosunu oluștururken de
çevresel koșullar belirleyici olmuștur. Böylece öğrenci bilinçli olmasa da bir
çeșit fizibilite çalșmas yapmay öğrenmiștir.
Modül 1’de barnma eylemine yönelik bilgileri kavrayan ve temel mimari
tasarm formasyonunu alan öğrencilerden bu modülde sürdürülebilirlik
kstaslarn ve bu kstaslara göre tasarlanmș örnekleri araștrmalar
istenmiștir. Öğrenciler araștrmalarn atölye ortamnda paylașmșlar ve
tartșmalar sonucunda kendi tasarmlarn etkileyecek, yukarda açklanan,
pasif ev tasarm parametrelerini belirlemișlerdir.
On yedi öğrenciden olușan proje grubu alan incelemiș, doğal verileri analiz
etmiș ve her öğrenci kendi tasarlayacağ konutun yerini belirlemiștir. Bu
modül kapsamnda, doğay en fazla değiștiren araç trafiğinin genel yerleșim
alannda belirli bir noktaya kadar gelmesi ve buradan konutlara yaya olarak
ulașlmas öngörülmüștür. Doğal zemine en az müdahale amacyla proje
alannn sunduğu eğimli topografyaya uygun çözümler üretilmiștir. Is adas
etkisinden kaçnmak için sert zemin kaplamalar zorunlu alanlar dșnda
kullanlmamș, yeșil çatlar tasarlanmș, gölgeleme ve hakim kuzey
rüzgarlarndan korunmada bitki örtüsünden yararlanlmștr.
Sürdürülebilir tasarm kstaslarnn form, ișlev gibi geleneksel tasarm
kstaslaryla bütünleștirildiği atölye kapsamnda tasarlanan projelerde pasif
solar stma ve pasif solar aydnlatma tasarmna önem verilmiștir. Bu
bağlamda her öğrenci kendi tasarmnn özüne uygun çözümler araștrmștr.
Tasarlanan konutlarn proje alannn konumuna göre en optimum yöne
yönlendirilmesine dikkat edilmiș, tromp duvar, kș bahçesi gibi s kontrol
stratejilerinin yan sra doğal havalandrma ve gölgelendirme için çözümler
aranmștr.

Șekil 2.

Bu projede, yap kütlesinin kademelendirilmesiyle parselin derinliğinin
azaltlmas hedeflenmiștir. Yașama mekân iki kat yüksekliğinde tutularak,
gerisindeki ikinci kat galerisinde yer alan çalșma mekânnn aydnlatlmas
sağlanmștr.
2.2.2. Modül 2
Modül 2’de seçilecek proje alannn doğal özelliklerini korumasna ve üzerinde
yaplașma olmamasna dikkat edilmiștir. İstanbul’un kuzeyinde Karadeniz
kysnda bulunan Kilyos yerleșmesi halen bu özellikleri korumakta olduğu için
tercih edilmiștir. Burada seçilen proje alan Kilyos merkezinden yirmi dakikalk
bir yürüyüșle ulașlabilen, denize kys olan, eğimli ve bakir bir doğa parçasdr.
Önceki modülde kent içinde snrlanmș bir alanda çalșan öğrencilerin bu kez,
doğa koșullarnn belirleyici olduğu serbest bir alanda tasarm yapmas
hedeflenmiștir.
Șekil 4.

Doğaya en az zarar vermek öngörüsüyle bașlayan bu tasarm da sahilde
ayaklar üzerinde oturan bir platform düșünülmüștür. Konutta gerçekleșecek
yașam senaryosuna denizle ilgili eylemler de ekleyen öğrenci, enerji giderlerini
düșürmek için yașam ve sirkülasyon alanlarn kullanc gereksinimlerini de göz
ard etmeden minimum ölçülerde düzenlemiștir. Geri dönüșümlü malzemeden
üretilmek üzere tasarlanan konutun tașyc sistemi ahșaptan, dolgu duvarlar
saman balyalarndan olușmaktadr. Is adas etkisi olușturmamak için konut ve
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kaykhane birimleri yeșil çatl olarak tasarlanmștr. Konutun denize bakan
kuzey cephesindeki pencereleri kș aylarnda sert rüzgârlardan korumak için
kepenkler düșünülmüștür.

Șekil 7.

Șekil 5.

Bu tasarmda konutun uzun cephesi güney yönüne paralel düzenlenerek çatya
eğimli güneș kolektörleri yerleștirilmesi düșünülmüștür.
2.2.3. Modül 3
Son modülde kent merkezinde, ticaret ve konut ișlevlerini birlikte barndran,
görece olarak orta derecede yoğun bir alan seçilmiștir. Beșiktaș ilçesindeki
Balmumcu semtinde proje alan olarak seçilen çevrede az katl müstakil
konutlardan olușan bir kentsel doku bulunmaktadr. Konut olarak inșa edilmiș
mevcut binalardan bazlar zaman içinde iș yerleri tarafndan ofis olarak
kullanlmaktadr. Bu alan, öğrenciye verilecek tasarm problemine benzer
özelliklere sahip olmas nedeniyle tercih edilmiștir.

Projenin șnsal tasarm kuzey yönündeki cephe boyunun ksaltlarak güney
cephesinin uzatlmasna olanak vermiștir. Yașam alanlar güney yönüne açlan
konutun, servis alanlar kuzeyde düzenlenmiștir. Yatak odalar ve yașama
mekân iki farkl kütlede tasarlanmș, ortadaki kș bahçesiyle ilișkilendirilmiștir.
Her iki kütleden daha yüksek düșünülen ve kuzey-güney yönünde gelișen kș
bahçesinin, kș aylarnda bir termal depo gibi çalșarak, konveksiyon ve dolgu
duvarlar yardmyla snn gerekli mekânlara transferine olanak vereceği
düșünülmüștür. Güneș kontrolü için gerekli önlemler düșünülen bu mekan
açlabilir camlaryla kuzey-güney yönünde bir hava sirkülasyonu sağlayarak
doğal havalandrma ve soğutma sağlayacaktr.

Bu modülde öğrencinin, kent içi olușumun getirdiği imar kstlamalarna dikkat
ederek özgün tasarm ürünleri olușturabilme becerisinin geliștirilmesi
hedeflenmiștir. Ayrca öğrencilerden kendilerinin belirlediği, konutla beraber
sürdürülebilecek, ticari eylemlere de uygun çözümler getirmeleri beklenmiștir.

Șekil 8.

Șekil 6.

Bu projede yașama mekanlar güneye yönlendirilmiș, servis mekanlar ise
kuzeyde planlanmștr. Konutun kuzeyi opak olarak tasarlanmș, manzaraya
da sahip olan güney cephesi șeffaf düșünülmüștür.

İlk iki modülde öğrendiklerinin farkl bir bağlamda sentezini yapan öğrencilerin,
tasarm ve sürdürülebilirlik ihtiyaçlarna cevap ararken, kent merkezinde
çalșmann getirdiği imar kstlamalar, gürültü, yeșil alan ve otopark
gereksinimi gibi yeni sorunlara da çözümler üretmeleri gerekmiștir.
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4mx4m’lik kare modüllerle tasarlanan bu projede konuta ait ișlevler bu
birimlerin içinde planlanmștr. Bu modüllerin arasndaki haçvari plan șemal
kütle ise sirkülasyon için kullanlan iki kat yüksekliğinde termal depo
alanlardr. Her yöne cephesi olan bu termal depo alan açlabilir pencereleriyle
yaz aylarnda hava sirkülasyonuna da olanak verecektir. Ayn zamanda kș
bahçesi olarak da düzenlenen bu ara birimler yeșilin kent merkezindeki
konutun içine kadar girmesine olanak vermektedir. Ofis olarak düșünülen tek
katl birim de ayn anlayșla tasarlanmștr. Ayrca modüllerin çatlar yeșil
örtüyle kaplanarak, kent merkezinde sert zeminlerin azaltlmasyla s adas
etkisinin engellenmesi, gürültünün yeșil doku tarafndan yutulmas ve toz
üretiminin engellenmesi amaçlanmștr.

3. Sonuç
Bu çalșmada öğrenciler farkl bağlamlarda sürdürülebilir bir çevrenin
yaratlmas için ilk deneyimlerini gerçekleștirmișlerdir. Bu atölye sonucunda
öğrencilerin sürdürülebilir mimarlk ilkeleriyle tasarm yapmalarnn
yaratclklarn geliștirdiği, problem çözme yeteneklerini arttrdğ gözlenmiștir
[12-13]. Bir modülde öğrendiklerini bir sonraki modülde yeni bağlamn
girdilerine göre yorumlama ve çözüm üretme becerisini göstermișlerdir.

Gerçekleștirilen stüdyo ile kstl çevresel kaynaklarn verimli kullanlmasn
olanakl klan ve geliștirilmesi muhtemel sertifikasyon sistemleri ile
adaptasyonu destekleyecek bir eğitim anlayșnn geliștirilmesi amaçlanmștr.
Mimarlk eğitimindeki tasarm stüdyolarnn böylesi bir anlayșla
yaplandrlmas geleceğe yönelik sürdürülebilir bir çevrenin yaratlabilmesi
adna önem tașmaktadr. Sertifikasyon sistemlerinin bilincinde olarak ilk
yaryl stüdyo projelerinin önemi, bu modüller sayesinde vurgulanmștr.
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Abstract
Energy conscious ecological architecture concept is one of the main subjects of
architectural education. Through this concept, it is aimed to prevent damages in
ecological context with environmentally conscious and responsible approach.
Regarding these issues, sufficient education – training has not been given yet in
most of Architecture Departments of Turkey therefore this situation is slowing
down the development of architecture in this field. Energy conscious ecological
architecture education was analyzed at Architecture Departments of Turkey and
similar examples from abroad were given to increase sensibility of architecture
education regarding this issue and contribute to improvement of theoretical and
practical course contents. Comparative analyses were conducted by qualitative
and quantitative research methods; different education systems were analyzed
in terms of support and contribution of theoretical courses to studio courses.
Finally, importance of ecology concept in architectural education was reminded
once more and situation of undertaking this issue at education programs of
architecture schools in Turkey, and position of education in Turkey in this
awakening period. With this study the aim is, directly a contribution to
architectural education, and indirectly raising awareness of students that can
contribute to sustainable architecture in Turkey, with the ability of evaluating
and executing ecological concepts.
Keywords: Architectural education, energy efficient and ecological architectural
design, Architecture Departments of Turkey, energy conscious ecological
architecture

1. Introduction
1.1 Energy Conscious Ecological Design Literature in Architecture
Energy is generally consumed within 3 sectors; industry, intercommunication and
buildings[1] and buildings take a great part of energy consumption with 40-60%.
In this manner today, “optimized use of energy” problem becomes

the most important isuue at building design and administration fields [1, 2, 3].
Architects [4] are the most important actors of building design and have an
important role comparative [5] to all other disciplines. Building, city and spatial
combination of these items are necessary key points to build a future on
“sustainable development” [5]. Basic issue is, the inequality of dynamic fields
around sustainability and know-how of the constructed environment [6].
For practical design, decisions taken at first stages of design process, mainly
affect the performance of the result. Since the construction will be within a
long-term interaction with environment, architects are responsible of designing
and manufacturing with “ecological architecture”.
Ecological design approach whose first emergence was on 1970s, is a design
method aiming of structure production [8, 9] that are compatible with their
environment [7] and using passive design principles. Olson claimed in his thesis
that best design is the design that follows nature [10], similarly Yeang highlights
design with nature [3]. At building scale, Vitruvius describes sustainable
development as relation between “function” and “construction” [11]. Ecological
design provides conformity when forming a sensitive approach to human and
environment simultaneously and also the principle of sufficient and economic
usage of world resources at the same time. Under this general approach and
explanation, it is possible to summarize general principles of ecological design
under six important titles [12] and describe briefly the major characteristic
differences between conventional and ecological design (Table 1.)











Energy Source
Material Use
Pollution-Toxic Substances
Ecology and Economy
Design Criterias
Conciousness to cultural and ecological diversity
Cumulative Information
Spatial Scales
The role of the nature
Analogical Concepts

Table 1. Characteristics of Conventional vs. Ecological Design [13]
Subject

Consciousness to cultural context
Biological, cultural and ecological
diversity
Cumulative information
Spatial scales

Conventional Design
Renewable fossil-based energy sources
High-quality materials that contain toxic substances that disrupts the natural
structure of soil, air and water
Air and nature pollution
Many materials widely contains
Short-time cost analysis
Economics, traditions, and satisfaction
Standard types of buildings is same all over the world, regardless of
location, climate and culture
Homogeneous global culture ignores the local tissue
The same type of designs that destroy diversity, and use high energy and
expensive equipment
Interdisciplinary studies in the narrowed areas
Each time design in a single scale

The role of the nature

Not caring much for nature, can not make contact with user needs

Analogical concepts

Machine, product

Energy Source
Material Use
Pollution
Toxic substances
Ecology and economy
Design criterias
Consciousness to ecological context

Ecological Design
Renewable energy sources such as solar, wind, hydrotermic, biomass
Healthy materials that can be converted into reusable, flexible forms with naturefriendly substances
Waste will be recycled to nature for reuse, pollution will be minimized
In very special cases, contains a small amount
Forward-looking cost analysis
Human health and ecosystem continuity
Bioregional sensitivity of the design is in harmony with local values
Importance is given to the traditional knowledge, technology and materials
The adoption of local culture and economy on behalf of biodiversity
Getting feedback from different disciplines by integrating many scientific fields
Work in different scales, upper-scale integration between the sub-scale
Taking nature as a design element where possible, by taking advantage of the
potential of nature as a source of material and energy uses.
Cell, organism, ecosystem

1.2 Energy Efficient – Ecological Design Literature in Architecture Education
Regarding increasing environmental problems, it is necessary that these issues
should be taken into consideration at architecture education. Design education
should cover sustainable environmental design concepts efficiently in order to
educate future architects dealing with built environment [14].
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Yeang points out in his book ‘Designing with Nature’ that architecture education
should be handled again as covering ‘ecology’ and “environmental biology”, and
‘traditional’ perspective should be revised again according to ecological design
approach [3]. At the present day, “conventional” design based education system
does not overrate environmental design problems, and environmentally
unconscious architects are raised with inappropriate attitude to technology.

Koester, as a result of his works on design process within the whole
architecture education, claims that sustainability concept should be accepted as
method to form the best studio design education [15].
Architectural studios are environments that combine various specializations and
abilities in architecture education. Also it is beneficial for students since various
and different issues are processed that an architect faces. Studio environment
is one of the key stone of architectural design field and it should be compatible
with architecture disciplines. The aim should not be only designing, but also be
respondent to contemporary requirements. In architectural agenda “energy
efficient – ecological design” concepts should have an important spot within
parts of this studio pratice.
“Energy efficient – ecological design” concept should be given to architecture
students within the aim of producing real architecture solutions. Energy concept
should be emphasized as the real of the world issue and taken into
consideration carefully instead of focusing on ordinary critiques and samples.
Accurate decisions taken in design process, eventuate with forming energy
efficient building design consciousness in architectural design education. At the
present day, most important problem is the students’ inability to interpret
environmental sustainability decisions at studio design courses.
Other important point that should be taken into consideration is that
technological advances in computer environment in design education.
Developments at computer technologies make computer use as a tool
frequently at building designs and performance analysis [1].
It should be questioned that as if current architecture education programs keep
or do not keep pace within the era of ecological architecture and age of
technology. Related disciplines should be sensitive and accurate for meeting
technology and “energy efficient ecological design” concept within the studio
environment for establishing the best appropriate interrelation.

should be taken during early processes and between early design to finalization
the project, the design should be evaluated within this perspective.
Focusing at architecture education in Turkey, ecology based environmental
issues similar to western implementations does not exist. Therefore, most of the
architects educated in our country are not fully equipped with the environmental
subjects. Getting behind from world literature and education are emasculating
new age architects. Only way to change this situation is realizing ecology based
education according to school and out-of-school education together [16].

2. Ecological Education Situation at Architecture Departments of
Turkey
In this framework a research has been conducted among 45 Architecture
Departments of Turkish Universities. The aim was to draw attention and find
answers to following questions:
 What is the situation of ‘physical environmental control’ education in
studios?
 What is the ratio of specialists (teaching staff) in environmental
architecture to the whole?
 What is the ratio of environmental courses to the whole in undergraduate
degree?
 What is the ratio of environmental courses to the whole in graduate
degree?
 What is the content of the courses in graduate and undergraduate courses?
A research has been going on through the educational content and web sites of
Architecture Departments. Since some of these departments are newly
founded, it was hard to reach the necessary data.

A table of the results is drawn to show the teaching staff, undergraduate and
Energy efficient – ecological building design education will be given to graduate courses all through the departments (Table 2.)
architecture students, within concepts of sustainability and energy conservation
as design principles. All the facts should be thought together and all decisions
Table 2. Educational Status of Architecture Departments of Turkey in the Context of Ecology
Turkish Architecture Departments
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Abant Izzet Baysal University
Akdeniz University
Anadolu University
Bahcesehir University
Balikesir University
Beykent University
Bozok University
Cukurova University
Dicle University
Dokuz Eylul University
Dogu Akdeniz University
Dogus University
Erciyes University
Eskisehir Osmangazi University
Gazi University
Gebze Institute of High Technology
Girne American University
Halic University
Istanbul Aydin University
Istanbul Bilgi University
Istanbul Kultur University
Istanbul Technical University
Izmir Economy University
Izmir University of High Technology
Karabuk University
Karadeniz Technical University
Kocaeli University
Lefke European University
Maltepe University
Mardin Artuklu University
Mersin University
Mimar Sinan Fine Arts University
Mustafa Kemal University
Nigde University
Middle East Technical University
Selcuk University
Suleyman Demirel University
Trakya University
Uludag University
International Cyprus University
Near Eastern University
Yasar University
Yeditepe University
Yldz Technical University
Yüzüncüyl University

Rate of Teaching staff experienced in
Physical Environmental Control
0 out of 11(%0)
0 out of 3 (%0)
2 out of 36 (%5,5)
1 out of 31 (%3,2)
1 out of 11 (%9)
5 out of 15 (%33,3)
Cannot reach the data
3 out of 10 (%30)
2 out of 26 (%7,7)
3 out of 45 (%6,6)
1 out of 28 (%3,6)
0 out of 15 (%0)
2 out of 28 (%7,1)
Cannot reach the data
6 out of 45 (%13,3)
2 out of 16 (%12,5)
Cannot reach the data
5 out of 25 (%18,5)
1 out of 12 (%8,3)
1 out of 12 (%0)
4 out of 42 (%9,5)
9 out of 90 (%10)
3 out of 26 (%11,5)
10 out of 42 (%23,8)
3 out of 16 (%18,7)
7 out of 45 (%15,5)
5 out of 15 (%33,3)
3 out of 17 (%17,6)
4 out of 29 (%13,8)
0 out of 1 (%0)
1 out of 10 (%10)
22 out of 114 (%19,3)
Cannot reach the data
0 out of 8 (%0)
7 out of 75 (%9,3)
4 out of 38 (%10,5)
4 out of 11 (%36,4)
1 out of 11 (%4,5)
Cannot reach the data
2 out of 36 (%5,5)
3 out of 25 (%12)
2 out of 11 (%18,2)
2 out of 53 (%3,8)
20 out of 101 (%19,8)
0 out of 11 (%0)

Rate of Undergraduate courses in Physical
Environmental Control
%2,9
Cannot reach the data
%2,6
%2,9
%6,5
%11,9
Cannot reach the data
Cannot reach the data
%9,6
%2,7
%2,3
%8,1
%6,3
%3,6
%6,2
%5
Cannot reach the data
%3,4
%3
No undergraduate program
%7
%9,2
%2,9
%6,5
%5,6
%6,7
%2,6
%2,3
%4,6
%0
%4
%9
Cannot reach the data
Cannot reach the data
%10,9
%6,9
%3,4
Cannot reach the data
%5,3
%5,4
%8,5
%5,1
%4,3
%12,3
Cannot reach the data


The outputs derived from the research are as follows:

Rate of Graduate courses in
Environmental Control
No graduate program
No graduate program
Cannot reach the data
%0
%14,3
%13,5
No graduate program
%17,2
%10
%10
%4,4
No graduate program
Cannot reach the data
Cannot reach the data
%8,9
%14,8
%0
%16,7
No graduate program
%2
%13,3
%15,7
%3,2
%1,7
%19
%7
%8,1
%8,3
%14,3
No graduate program
No graduate program
%8,4
Cannot reach the data
No graduate program
%4,7
Cannot reach the data
%4,2
Cannot reach the data
%8,8
%13,6
%5,7
No graduate program
%10,5
%27,3
No graduate program

Physical

Regarding teaching staff (with specialists in the field including research
assistants) experienced in Physical Environmental Control,
-

4 out of 45 departments, the rate is over %30,
14 out of 45 departments, the rate is up to %10.
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13 out of 45 departments, the rate is between %10 to %20.
2 out of 45 departments, the rate is between %20 to %30.
7 out of 45 departments, there are no specialists in these fields.
5 out of 45 departments, data cannot be reached.
The overall rate is of specialist teaching staff in this field is %12,2 among all
departments. The number is not bad, there are very valuable educators in
the departments, but they should be organized as a ‘physical environmental
control chair’ for specialized graduate programs.


Regarding undergraduate courses in Physical Environmental Control,
-

1 out of 45 departments, there is no specific course because it is a
newly founded department.
16 out of 45 departments, up to %5.
16 out of 45 departments, %5-%10
3 out of 45 departments, %10-%15
1 out of 45 departments, there is no undergraduate program.
8 out of 45 departments’ data cannot be reached.

As must and elective courses in the programs, the course themes are given
as followed;


Physical Environmental Control Courses
Environmental Design and Ecological Architecture Courses
Architectural Acoustics and Lighting
Energy Efficient Construction
Landscape Ecology
Building Physics
Heat and Humidity Control
Architectural Technology
Solar Energy Applications in Buildings
Daylight
Ecology
Moisture Isolation in Buildings

Regarding graduate courses in Physical Environmental Control,
-

3 out of 45 departments, there are no specialized courses regarding
this field.
14 out of 45 departments, up to %10.
11 out of 45 departments, %10-%20.
1 out of 45 departments, more than %20.
6 out of 45 departments, data cannot be reached.
10 out of 45 departments, does not have a graduate program at all.

As must and elective courses in the programs, the course themes are given as
followed;
-

Performance requirements for Building Elements
Acoustical problems regarding building typology
Sound insulation in buildings
Sunlight in Architecture
Computer Aided Energy Efficient Building Design
Architectural Lighting
Material Performance in Structures
Passive and Active systems in benefit of solar energy
Users’ Requirements and Built Environment Standarts
Low energy cost building design
Traditional materials in architecture
Climate and Building Envelope Design
Acoustical Design of Halls for Speech and Music
Building Element Alternatives
Ecological Building Materials

Since some departments offer a very condensed graduate program with design
studios specialized in this field, some departments only offer a few related
courses. There are only a few departments who offer ecological design studios
in undergraduate or graduate level. As the results show us, the number of the
given courses are not low, but the content should be developed for specialized
graduate programs and ecological design studios.
When examining results, following works are realized as a special struggle;
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-

Ecologic Building Design Undergraduate Studio “Studio 5” exists at
Gazi University
Specialized graduate program on “physical environmental control”
issue exist at İstanbul Technical University
Limited number of universities as Yldz Technical University, Gazi
University, Istanbul Technical University, Dokuz Eylul University have
symposiums organized on these issues
At Turkish Republic of Northern Cyprus Eastern Mediterranean
University, project analysis under this disclosure policy at architecture
studios with courses on energy-ecology field has been existed since
1997 [17]. Courses exist at Bachelor’s level and master levels are
supported with group studies, research trips and seminars but
specialized studios where studies can be realized within studio scope
has not been formed yet.

3. Energy-Ecology Concepts at Foreign Architecture Departments
Generally, at world architecture departments’ course programs and philosophy,
energy-ecology issues are located moreover faculties are formed around
environment sciences as one of the sub-branch of architecture [17]. This
consciousness newly began in our country, although theoretical courses are
given in this field in many years, unfortunately implementations at architecture
in design educations started lately.
“Sustainable environmental architecture” expression at architectural design,
exists always at technical infrastructure contexts and are seen as a specialist
field where designers are involved as well as professionals in these fields. In
this framework, Prof. Chen has been conducted experimental researches at
University of Sheffield, on practicing energy-ecology concepts over students’
early design processes [19]. Housing design was demanded from students
according to certain environmental critiques with “Ecohouses” project in the
professional manner, and efficiency of this design method was evaluated via a
survey. By this way, increasing knowledge and consciousness in this issue was
aimed.
In 1993, with “environment programs” at Architecture-Building and Planning
Faculty of Melbourne University, it is aimed to provide connection of multidiscipliner scientific knowledge to design processes. Basic philosophical and
social cases are brought up and know-how, know-why and know-what were
examined [6] At the end of theoretical training given by Radovic in this field, the
main subject examined by him was to show the way how to integrate these
issued discussed on “Environmental Design” to “traditional” architecture studios.
Similarly, works at Turkish Republic of Northern Cyprus Eastern Mediterranean
University, Department of Architecture, it was aimed that to give specialized
project analysis method under these information at architecture design studios
with energy-ecology field courses since 1997 [17]. These courses exist at
Bachelor’s Level and Master Level are supported by group works, research trips,
and seminars, but design studios where work can be realized within studio
scope has not been formed. However there are ecological studio formations in
Gazi University at undergraduate level since 2003, and Istanbul Technical
University at graduate level.
Courses on environmental design and sustainability subject based on knowledge
technology (IT/web) applied at various universities [20, 21, 22, 23, 24] and these
courses provided studio inputs to design processes [25]. The basic aim of
integration to studio education is developing an education system including
integration of ecological contents to architecture design [4], transferring
knowledge via education programs to candidate architects in sustainable
architecture and plant this consciousness [19]. At courses supporting studios, it is
aimed to form an infrastructure of education with issues as climatic design,
passive design and source efficiency and to inform architecture students on
basic physical rules and basic behaviors of buildings [26]. Energy-ecological
issues are disposed to most of the architecture discipline, course programs and
philosophy. Studies aiming studio integration are applied via various disciplines.

4. Results
Under these struggles within all architecture departments, we are trying to draw
attention on consciousness regarding this subject in our country where 61% of
energy consumption is imported, share of fossil sourced fuel is 82% within total
energy consumption since the use of solar energy is only 0.05%. Using 80% of
energy consumption at buildings for 2 heating, energy used for only
building
heating is approximately
2509 kWh/m (In Germany it is 70 kWh/m2, in Austria
2
it is 50 kWh/m ) in a year [18].
It was understood from scientific researches and experiences that architectural
design is the one of the most important step of an energy efficient building.
Design methods used most of the time to buildings were not appropriate to
analyze energy efficient behavior and these mistakes will be corrected later
even in production stages.
However this will not be the most
accurate/successful one nor the economic one. It is necessary to change the
belief that architectural design and energy efficient architecture are very

different concepts and two periods should be integrated to each other beginning
from first stages of design.
It is necessary that these issues should be taken into consideration, integration
of sustainable environmental design concepts into design education effectively
at architecture education with the aim of improving future architects’ education
with built environment issues regarding increasing environmental problems is
necessary [14]. At the present day, education system has been still embraced
based on “conventional” design that does not heed environmental design
problems, unconscious architects have been educated in these issues does not
exist.
Although there exist more energy resources in Turkey than European countries,
these are less used, and in Turkey, in addition to legal studies on continuous
improvement of regulations and accuracy implementation of energy saved
building design and production, this approach should be adopted in principle at
architecture education in similar sensibility. It should be discussed that what
will be done for candidate architects to be equipped regarding education of
energy efficient building design issue by examining current education. Energy
efficient building design courses should be within required subjects at education
programs of architecture schools and these courses should not be taken only in
theoretical way, but also ecological studios should be realized. Studio studies
emphasizing on these issues should be realized in every architectural
department. Therefore;
-

Theoretical courses in the related field must be integrated with studio
courses in the processes of architectural designs.
Besides must courses in physical environmental control, more elective
courses should be tought in academic cirruculum in specialized fields,
including computer aided ecological design and building performance
analysis methods
Thematic programs and courses should be structured especially in
graduate level.
Students should be encouraged to study energy conscious ecological
design at graduate level, whom may be advisors to the architectural
companies in the future or manage own projects.

Architecture education is a whole that accomplish itself with architecture design
studio courses and theoretical courses that requires the area of specialization.
When detailed technical information is given at theoretical courses that supports
studio, it is expected that implementation/gaining experience of these
information during studio period will be achieved.
By taking into consideration that most of the architecture students are
susceptible to learn with visual material, education techniques including visual
media are better choices. In detail, “Building Energy Simulation Programs”, must
be used at energy analysis and modeling of buildings. With these simulations,
students taking energy efficient building design principles into consideration will
gain ability of evaluating their knowledge in addition to their theoretical
knowledge.
Scientific studies on issue of increasing efficient energy usage at buildings
should be accelerated. National or international symposiums, workshops should
be organized in related departments.
Our mission as educators that educate architecture students is giving idea of
design understanding that addresses requirements of society, oriented to
problems that should be solved regarding implementation and that will
contribute to future designs.
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Özet
İlköğretim ve lise eğitimi; insan anatomisinin bedensel ve ruhsal gelișim
sürecinin yașandğ, sosyal yönden topluma șekil veren zaman dilimini kapsar.
İnsan gelișiminin önemli bir bölümünün bu süreçte tamamlandğ düșünülürse
olușturulan mekânn ve o mekân yaratan malzemenin olanaklar ve
olanakszlklar, değerlendirme kapsamna alnmaldr.
Yapnn tasarm, üretim ve kullanm süreçlerinde en temel öğe olan malzeme;
“yașanabilir nitelikli ortam” olușturulmasnda ve ekolojik dengeleri korumada
önemli bir kriterdir. Son yllarda, malzeme seçiminde sürdürülebilirlik kavram
oldukça önemli yer tutmaktadr. Büyük bir ivme ile artan dünya nüfusu ve
teknolojideki gelișmeler; doğal kaynaklarn tüketimin hzla artmasna neden
olmaktadr. Bu noktada, insanoğlu çevreye daha duyarl olunmas gerektiğini
fark edip, “sürdürebilir bir dünya” için sürdürebilir malzemeler ile donatlmș
yașam alanlar tasarmna ve inșasna yönelmiștir.
Sürdürülebilir yap malzemesi kullanmnn, çevreye kattğ değerlerin yan sra,
günümüz insannn günlük yașam süresinin yaklașk %85’ini kapal ortamlarda
geçirdiği düșünülürse, yap içi kullanm kalitesine etkileri oldukça önemlidir. Bu
açdan bakldğnda insan organizmasnn gelișim süreci olan ilköğretim ve lise
yllarnda, bedensel ve ruhsal yapda olușturacağ kalc etkiler geleceğe
yansyacak ve toplum sağlğn etkileyecektir.
Günümüzde eğitim etkinliklerinin değișmesi, ișbirliğine dayal öğrenme, zekâ,
kuram ve çoklu öğrenme yöntemleriyle eğitim, daha esnek bir öğrenme
çevresi, fonksiyonel okul ve snf tasarmn gerektirmektedir. Çocukta
öğrenmenin snrlarn kaltsal özellikler belirlese de pedagoglar, çocuklara
somut deneyimler ve iyi tasarlanmș materyallerle donatlmș bir çevre
olușturulduğunda üst düzeyde bir öğrenmenin gerçekleșebileceğini
vurgulamaktadrlar. Fiziksel ortam; çocuğun araștrma yetisi, öğrenme gelișimi
ve sağlkl büyümesi açsndan önem tașmaktadr. Dolays ile yap üretimini
gerçekleștiren malzemelerin nitelikleri, fiziksel ortam kalitesini oluștururken,
ilköğretim ve lise eğitim düzeyinin kalitesinde de etkin olmaktadr.
Sağlkl bir yașam sürebilmek için sağlkl yaplar üretilmelidir. Bu bağlamda
geleceğimiz olan çocuklarn zamanlarnn büyük bölümlerini geçirdikleri eğitim
yaplarnda, yap malzemesi seçim kriterlerini sağlayan fiziki iç ortamlar
olușturulmaldr.

Healthy buildings should be constructed to maintain a healthy life. In this
context, we should create physical environment fulfilling material selection
criteria for our future, children who spend an important part of their living
time in education buildings.
Keywords: Sustainability, education building, material selection, building
quality using.

1. Giriș
Dünya nüfusunun hzla artmasyla doğal kaynaklarn tüketimi de büyük bir
ivme kazanmștr. Bu hzl tüketim sonucu ortaya çkan çevre sorunlarnn
farkna varan insanoğlu, “ekolojik bilinçlenme” ad verilen olgu ile bu olumsuz
sonuçlarn çkș nedenlerini anlamaya ve çözüm üretmeye çalșmaktadr.
Yaplan araștrmalar sonucunda enerji tüketiminin 1/3’ünden fazlasn yaplarn
olușturulduğu gözlenmiștir. Bu bağlamda, insanoğlu sürdürülebilir bir çevre için
sürdürülebilir yașam alanlar tasarm ve inșasna yönelmiștir [1] [2].
Amerika’da ve birçok Avrupa ülkesinde sürdürülebilir mimarlk ile ilgili çok
sayda örnek ve çalșma yapldğ, konu ile ilgili ölçütlerin kanun ve
yönetmeliklerde yer aldğ gözlenmektedir. Ülkemizde henüz farkna varldğ
için mevcut uygulamalar yok denecek kadar az olduğu gibi, kamu
kurumlarnda da bu konuda yeterince somut çalșma yaplmadğ
görülmektedir [3].
Geleceğimiz olan çocuklarn zamanlarnn büyük bölümünü geçirdikleri eğitim
yaplarnn sürdürülebilirliliği gerek ortam kalitesi gerekse eğitim düzeyi
kalitesi ile doğrudan ilișkilidir.

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, eğitim yaplar, malzeme seçimi, yap
kullanm kalitesi.

Bu çalșmada; ülkemizde henüz yerleșmekte olan ekolojik bilinçlenmenin
mimarlk ve yap alanndaki sürdürülebilirlilik anlayșna yansmalarna
değinilecektir. Sözü edilen yaklașm, sürdürülebilir malzeme seçimi ile
bütünleștirilerek ilköğretim ve lise kurumlarndaki yap kullanm kalitesine
etkileri de ayrca vurgulanacaktr.

Abstract

2. Sürdürülebilir Mimarlk

Primary and high school education covers the period of human anatomy’s
physical and mental development process, forming the social aspects of the
society. Considering that an important part of the human development is
completed during this period, ability and inability of the materials used to build
this environment should be evaluated attentively.

Sürdürülebilir mimarlk, çevre koșullarna uyan, yenilebilir enerji kaynaklarnn
kullanmn destekleyen, doğal enerji ve su kaynaklarn, malzemeyi ve
bulunduğu alan verimli șekilde kullanrken sağlk ve konforu da göz önünde
bulunduran yaplar olușturulmasdr [4].

Material, the most basic element in the constructural design, production and
use, is an important criterion in creating a qualified environment and
preserving the ecological balance. In recent years, the concept of
sustainability in the material selection has become an important concept.
Increasing world population and technological developments cause cumulative
natural resources consumption. At this point, human being becoming more
sensitive to the environment is conducted to design and build living spaces
equipped with sustainable materials for “a sustainable world”.
Besides the fact that sustainable building materials add value to the
environment, this is also important in using quality of internal building,
considering that 85% of our daily life is spent in a closed environment. From
this perspective, the development process of the human organism, in primary
and high school years, could constitute a lasting impact in physical and
spiritual human structure, which might be reflected in the future and which
might affect the public health.
Nowadays, the change in educational activities, collaborative learning,
intelligence, learning theory and multiple methods of education, a more
flexible learning environment require a functional design of the schools and
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classes. Although inherited characteristics determine the learning limits for a
child, pedagogues highlight that concrete experience and environment
equipped with well-designed materials could assure a high level learning
Physical environment is important in terms of child's research skills, learning
development and healthy growth. The nature of building materials, creating a
physical environment with high production quality, has also an important
impact in the quality of primary and high school education level.

Sürdürülebilir mimarlk anlayș, ekolojik bilinçlenmenin mimarlk ve yap
alanndaki yansmasndan doğan bir kavramdr [2]. Bugünün gereksinmelerinin
gelecek nesillerin doğal kaynaklarn riske atmadan karșlanmas gereklidir. Bu
anlayșla, düșük enerji, esnek tasarm, kaynak etkinliği sürdürülebilir mimarlğn
temel tașlarndandr.
Sürdürülebilirlilik, genel geçer bir kavram olmaktan öte içinde bulunulan
koșullara uyum sağlayan bir kavramdr. Ekolojik ve ekonomik bağlamdaki
enerjinin ve doğal kaynaklarn korunumu, sürdürülebilir çevre, yaplar ve
malzeme seçimi gibi konular ön plana çkarr.
2.1. Sürdürülebilir Çevre
Sürdürülebilir bir çevre için hava ve su kirliliğini, peyzajn bozulmasn,
ormanlarn yok edilmesini, biyolojik çeșitliliğinin azalmasn ve küresel snmay
tetikleyen faktörlere en aza indirilmeye çalșlmaldr [3].
Sözü edilen sorunlarnn kaynağ olan yaplașmann daha az çevresel etki
yaratmas için mimari, son yllarda ekolojik ve sürdürülebilir yaklașmlara doğru
yönelmektedir. Bu yaklașmlar temelde doğal kaynaklarn ve enerjinin verimli
kullanmna dayaldr [3].

Yapnn konumlandrlmas, yazn serin, kșn scak bir ortam olușturulmasnda
etkili olacaktr. Dolays ile yaplarn kullanm kolaylğ doğal yollardan çevresel
faktörlerle desteklenmelidir [3].
Yaplarn konumladğ çevrede enerji miktarn düșürmeye yönelik ulașm
imkânlar ve tasarm öğeleri olmas da sürdürülebilirliliği destekleyen bir diğer
önemli etkendir. Toplu tașma ile ulașlabilecek ve yeșil bir peyzaja sahip
konumlandrma ekolojik bir çözüm olmaktadr [2].
Elbette mimarinin katks sürdürülebilir bir çevre için doğal kaynaklarn
kullanm ile snrlandrlmamaldr. Yaplașmann arazi koșullarna uyumlu
biçimde gerçekleștirilmesi, tarma elverișli topraklarda konumlandrlmamas,
doğal peyzaj ve biyolojik çeșitliliği bozmayacak șekilde uygun yöntemler
seçilmesine özen gösterilmelidir [2].
2.2. Sürdürülebilir Yap
Yaplar, insanlarn temel ihtiyaçlarna cevap vermeyi ve sağlkl bir ortamda
hayatlarn sürdürebilmelerini amaç edinen kapal yașam ortamlardr [5].
Yapnn bulunduğu çevre koșullarna uyan, sürdürülebilir malzemelerle ve
gereksinmelere göre ișlevlendirilmesi sonucu olușan optimum mekânlarla
donatlmas sürdürülebilirliliğini sağlar. Sürdürülebilir yap üretiminde;
sürdürülebilir tasarm, sürdürülebilir malzeme kullanm, sürdürülebilir üretim
teknikleri ve her bir așamada çevre verileri ile ekolojik dengelerin korunmas
yönünde bir yol izlenmelidir.
Yaplarn konumlandrldğ arazinin yaps oldukça önemlidir. Yamaçl araziler
doğal hava akmlarnn olușmasna böylece sürekli bir havalandrma etkisine
sahip olmaktadr. Böylece mevsimsel etkilerden olumlu yönde yararlanlarak
sürdürülebilir yaplar olușturulmada etken olmaktadr [3].
Yaplarn dș bölümleri; s kazanmlar ve kayplarn dengeleyecek ölçekte
kaynak korunumu sağlamal, ayn zamanda iç mekânlarda kullanc için etkin
bir tasarm olușturulmaldr. Yaplarda s kaybna neden olan büyük ölçekli
hacimlerden kaçnlmal, mümkün olduğunca doğal enerjiden faydalanlarak s
kazanm desteklenmelidir. Bu bağlamda; güneș, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji
kaynaklarndan faydalanmak oldukça etkili bir çözüm olacaktr [3].

ekolojik, gerek ekonomi, gerekse de toplumsal boyutlar bütünleștiren bir
yapdan söz edilmelidir.
Malzeme seçimi son zamanlarda çok etkileyici ve zaman harcanan bir konu
olmuștur. Özellikle kimyasallar yayan yap malzemelerinin iç ortamn hava
kalitesini düșürerek insan sağlğn tehdit etmesiyle bu konuda yaplan
araștrmalar hzla artmaktadr. Söz gelimi Dünya Sağlk Örgütü, yaptğ bir
araștrma sonucu iç hava kalitesine bağl sağlk sorunu yașayanlarnn orannn
dünyada %30 civarnda olmasn beklediğini açklamștr [1].
Doğa ile dost malzemelerin seçimi daha sürdürülebilir, sağlkl ve ekolojiye
duyarl binalar olușturulmasnda önemli etkendir. Bu nedenle özellikle yeni
bina inșasnda bu özellikleri barndran malzeme seçimin zorunlu tutulmas
hayati önem tașmaktadr [1].
Ancak bu noktada, belirli bir standartlaștrlmadan bahsetmek çok doğru
olmaz. Çevreye duyarl, sürdürülebilir malzeme seçimi projeden projeye
farkllk göstermektedir. Bu farkllk yeni bir yap veya mevcut bir yapnn
yenilenmesine bağl olarak da değișebilmektedir. Esas olan mevcut șartlar
doğrultusunda en etkin çözümü verecek sürdürülebilir malzemelerin seçimidir.
Malzemenin doğadan üretilmesi, kullanlmas ve hatta atk haline gelmesini de
kapsayan tüm ömür süreçlerinin düșük enerjili olanlardan seçilmesi ekolojik bir
çözüm olarak karșmza çkmaktadr [3].
Yenilenebilirlilik kavram ile bütünleșen malzeme seçimine gidilmelidir. Nasl ki
yenilenebilir enerji kaynaklar seçilmesine özen gösterilmeliyse, ayn șekilde
malzeme seçimi de bu yönde gerçekleștirilmelidir. Yaplarda ahșap bașta
olmak üzere, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen doğal malzemeler
kullanlmaldr [3].
Geri dönüșümü mümkün malzemeler kullanlmas da çevreye büyük katk
sağlayacaktr. Kullanm ömrünü tamamlamș yaplara ait malzemeler çok fazla
enerji sarf edilmeden bașka bir yap için kullanlabilir hale getirilebiliniyorsa
sözü edilen malzemeler sürdürülebilir malzemelerdir [1] [2].
İç mekândan ve malzemeden bahsedildiğinde çevreye, doğal kaynaklara ve
enerjiye duyarllğn ötesinde doğrudan sağlk problemlerini tetikleyecek
kriterlerden de bahsetmek gerekir.

Doğal kaynaklardan sağlanan enerji her zaman stma veya soğutma ișlemi
için yeterli olmayabilir. Dolaysyla her mevsime uyumlu etkin scaklk kontrolü
sağlayan, çevreye duyarl bir klima kontrol sistemi sürdürülebilir bir yap
inșasnda önemlidir [1].

Düșük zehir barndrma oranna sahip, minimum kimyasal yaylml, az veya hiç
uçucu olmayan organik bileșenli, klorofluorokarbon içermeyen malzemelerin
seçimi gerek çevre gerek yaplar açsndan sürdürülebilirliğin önemli parçasdr
[1].

Yapnn olușumunu sağlayan en temel öğe olan malzemenin seçimi tasarm
sürecinden bașlamal, yerel kaynak kullanmna özen gösterilerek geri
dönüșümü olanakl tercihler yaplmal ve çevre sürdürülebilirlik değeri
korunmaldr.

Neme dayankl, iç hava kalitesini artran malzemelerin seçimi insan sağlğn
ve yapnn sürdürülebilirliğini olumlu yönde etkileyen bir diğer noktadr. Sadece
kullanlan yap malzemelerinin değil ayn zamanda malzemeleri temizlemek
için kullanlan kimyasallarn da düșük uçucu bileșenli olmalar gerekmektedir.
Ağr kimyasallarla bakm isteyen malzeme kullanm sürdürülebilinirlilik
kavram ile ters düșmektedir.

İç ortamn hava kalitesi de yaplarnn sürdürülebilirliği için önemli bir kriterdir.
Kalitenin düșmesiyle yap kullanclarnda hasta bina sendromu ad verilen bir
rahatszlk ortaya çkmaktadr. Havalandrma sistemlerinden, yüksek yaltml
doğramalardan, iç havann sürekli sirküle edilmesinden, mekânlarn çok yoğun
kullanmndan ve hava kaynakl organizmalardan ölușan bir rahatszlktr.
Özellikle çocuklarn bu sendromu yașamamalar için gerekli mekânsal
düzenlemelere, uygun detaylar ve malzeme seçimine gidilmelidir [3].
Yukarda sözü edilen noktalarn temelinde doğal kaynak ve enerji tüketiminin
tasarrufuna gidilerek sürdürülebilir yaplarla nasl sürdürülebilir çevre
olușturulabileceği aktarlmak istenmektedir.
2.3. Sürdürülebilir Malzeme
Sürdürülebilirlik kavramn çevre ve yap kavram altnda incelediğimizde genel
olarak doğal kaynaklarn ve enerjinin tüketimini azaltmaya yönelik, çevreye
duyarl yaklașmlardan söz edilmektedir. Ancak sürdürülebilir malzeme
dendiğinde bu kavramdan daha geniș bir kapsamda bahsedilmelidir. Gerek

Bunlarn dșnda, sürdürülebilir malzemelerden söz edildiğinde bir diğer önemli
boyut olan ekonomiye de değinilmelidir. Seçilen dayankl malzemeler üretim
sürecinde yüksek maliyetli olsalar da kullanm sürecinde maliyet tasarrufu
sağlayarak çevre sürdürebilirliliği açsndan büyük katk sağlayacaklardr.
Ayrca, yerel malzeme tüketimi kaynak tașnmasn engelleyerek enerji
tasarrufu sağlayacak ve ekonomik açdan olumlu etki yaratacaktr [2].
Yukarda sözü edilen sürdürülebilir çevre, yap ve malzeme kriterleri çevre,
ekonomi ve toplumu doğrudan etkilemektedir. Her kriter ayr ayr bu üç öğeyi
de etkileyebilmektedir. Çizelge 1’de [1,2,3,4] sürdürülebilir çevre, yap ve
malzeme kriterlerini içeren özet bir tablo olușturularak çevre, ekonomi ve
toplum üzerindeki etkiler vurgulanmaya çalșlmștr. Tablo incelendiğinde en
fazla etkinin sürdürülebilir malzeme kaynakl olduğu gözlenmektedir. Bu
çalșmada; çevre, ekonomi ve toplumsal çktlardan doğrudan etkilenen
insanoğlunun gelișim sürecini tamamladğ okul yaplarnn özellikle

Çizelge 1. Sürdürülebilirliğin Çevresel, Ekonomik ve Toplumsal Değerlendirme Matrisi
Yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanm
Doğal enerji ve su kaynaklarnn verimli kullanm
Biyolojik çeșitliliğin korunmas
Ekolojik alanlar olușturulmas
Arazi seçimi ve yaplarn etkin konumlandrlmas
Ulașm imkânlar
Sürdürülebilir üretim teknikleri
Is dengesi ve scaklk kontrolü
İç hava kalitesi ve havalandrma
Doğal malzeme kullanm
Toksiklerden arnmș malzemeler

Çevre
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ekonomi
X
X
X
X
X
X

Toplum
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Geri dönüștürülebilir malzeme kullanm
Minimum kimyasal içerikli malzemeler
Nem dengesi sağlayan malzemeler
Dayankl malzemeler
Renklendirme ve görsel öğeler kullanm
Düșük operasyon maliyeti
Etkin aydnlatma öğeleri
Akustik șiddetten korunma
Elektriksel ve manyetik alanlardan korunma
Kat Atklarn azaltlmas
sürdürülebilir malzeme
vurgulanacaktr.

yönünden

yap

kullanm

kalitesine

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
etkileri

3. Sürdürülebilir Okul Tasarm
Sürdürülebilir okul tasarmnda öncelikle arsa ve çevre verileri doğrultusunda
yap konumlandrlmas ele alnmaldr. Mimari planlama sürecinde çevre
verilerinden bașlayarak mekânsal değerlendirmeler ve ișlevsel
değerlendirmelerle diğer tasarm kriterlerini de gözeten kararlar verilmelidir.
Tasarmda çocuğun bedensel ve ruhsal gelișimini olumsuz etkilemeyecek
aksine sağlkl gelișimine katkda bulunacak ortamlar yaratmak öncelikli hedef
olmaldr.
3.1. Ekolojik Okullarn Tasarm ve İnșas
Yaplar, kaynaklarnn elde edilmesinden yașam ömürlerinin sonuna kadar
çevresel sorunlarn ortaya çkmasnda önemli rol oynarlar. Bu bağlamda, en
büyük etki doğal kaynaklarn tüketilmesi, zararl gazlarn ve atklarn çevreye
braklmasdr. “Ekolojik” bilinçlenme arttkça bu zararl etkiler giderek
azalmaktadr. Dolays ile ekolojik, sürdürülebilir yaplarn tasarm ve inșas
tüm insanlğ etkileyen kritik bir konu haline gelmiștir [5].

X

X
X
X
X

sağlk ve güvenlik standartlarna tașmak için 112 milyar dolar inșa masraf
yaplmas gerektiğini bildirmiștir [1].
Okul yaplarnn belirli standartlarda olmas fiziksel yap yan sra eğitim ile de
sk ilișki içindedir. İnsanoğlu fiziksel, duygusal ve düșünsel gelișimini okul
süresince tamamlar ve bu 3 boyutu bütünleștirerek olgunluğa erișir. Bu gelișim
süresince eğitim verilen yerin fiziksel yaps ve atmosferi de bu sürece destek
verecek nitelikte olmaldr [6].
7-14 yaș aras çocuklarda duygusal ve zihinsel gelișim bir arada
gerçekleșmektedir. Özellikle 9 yașndan itibaren çocuklar kendileri dșndaki
nesnelerin de farkna vararak dș dünya ile nesneleri ilișkilendirmeye bașlarlar
[7]. 14 yașndan itibaren ise her açdan öğrenime daha açk olan çocuklarda alg
düzeyi en üst seviyelere çkar. Bahsedilen bu gelișim sürecinden de
anlașlacağ üzere, ilköğretim ve lise çağlar çocuklarn her yönden donanml
bireyler haline gelmelerinde en etkin yllardr. Dolays ile okul yaplar da bu
gelișimi destekleyecek nitelikte tasarlanp inșa edilmelidir.

İlk etapta, okullarn sürdürülebilir bir çevrede yaplandrlmas gereklidir.
Gezinti alanlar, araba girmeyen yollar ve yeșil bir peyzaj ekolojik okullarn dș
mekan tasarm için idealdir.

Bu yaklașmn en bilinen örneği Waldorf okullardr. Rudolf Steiner’n 1. Dünya
Savaș sonras Almanya’da 1919 da Stuttgart kentindeki Waldorf Astoria sigara
fabrikasnda verdiği bir eğitim sonucu kurulmuștur. Waldorf okullar dendiğinde
İnsanlarn kendi hayatlarn özgürce șekillendirebilen bireyler olmalarn
sağlayan eğitim kurumlarndan söz edilmektedir. Sadece akla dayal değil
duygular da kapsayan, yaratclğ güçlendiren, sosyal sorumluluğu arttran,
toplumsal ve doğal yașamla özdeșleșmiș bir yapdan bahsedilmektedir.
(Nicholson,2000) Bu yapda benlik bilinci gelișen çocuklar topluma ve çevreye
duyarl bireyler olarak yetiștirilmektedir [8].

Arsa seçimi ve yapnn arsada konumlandrlmas da bir diğer önemli etkendir.
Önceki bölümde vurgulandğ gibi rüzgâr, güneș gibi doğal enerji
kaynaklarndan maksimum düzeyde yararlanlabilecek arazi yaps ve
konumlandrma esastr.

Ülkemizde ne yazk ki okullar adeta adliye, hastane gibi yaplara benzeyen,
mevsimsellikten uzak tek tip yaplar olmaktan öteye gidememiștir. Batsndan
doğusuna, kuzeyinden güneyine farkl iklim tiplerini barndran bölgelerimiz için
tek tip bir okul yaps inșa etmek sürdürülebilirlilik anlayșna ters düșmektedir.

Konumlandrma söz konusu olduğunda sadece yapnn dș mekândaki
yerleșiminden söz edilmemelidir. İç mekândaki konumlandrma da ayn
oranda enerji kullanmn destekleyerek sürdürülebilir bir mekân yaratma da
önemli bir etken olușturmaktadr. Söz gelimi; mutfak, banyo gibi öğrencilerin
zamanlarnn ksa bölümlerini geçirdikleri alanlar binann kuzey cephesine,
daha fazla zaman geçirdikleri snflar ise güney veya güneybat cephesine
yerleștirerek güneș enerjisinden verimli bir șekilde yararlanma sağlanabilir.
Ortamda hem doğal hem yapay șk kullanm enerji sarfiyatn düșürerek
sürdürülebilir, ekolojik yaplar üretilmesine destek verecektir [1].
Okul yaplarnda yukarda bahsi geçen sürdürülebilir yap özelliklerinden bașka
çocuklarn renklere duyarllğ göz önünde bulundurularak duvar ve kap
renkleri gibi arka plan detaylarnn da önemli olduğu vurgulanmaldr. Farkl
kabartma öğeleri ile de görsel duyarllk sağlanarak ilgi çekici bir iç ortam
sağlanmaldr.
Ayrca, bahçeler, hayvanlar, küçük havuzlar gibi yașam görselleri de gözlerin ve
zihnin dinlenmesini sağlayan anlar yaratlmasn sağlayacaktr. Bunlarn dșnda,
konforlu, ergonomik, güvenli ve tüm öğrencilerin kullanlabileceği uygunlukta,
öğrenciye pozitif enerji veren aydnlk, davetkar iç mekanlar da önemlidir. Bu
bağlamda, okul yaplar çocuklara daha çekici bir ortam izlenimi verecek, tek
tip yaplar olmaktan öteye gidecektir. Böylece, öğrenciler içindeki bulunduklar
ortamda kendilerini mutlu hissedecek, mekân zarar vermeden, sahiplenerek
kullanmaya yönelik olumlu davranșlarda bulunacaklardr. Ayrca çocukta doğa
sevgisi ve algs gelișecek, çevreye duyarl toplumlar yetiștirilmesinde etken
olacaktr.
3.2. Sürdürülebilir Malzemelerin Okul Yaplar Kullanm Kalitesine Etkileri
Okul inșa etmenin anahtar amaçlarndan biri öğrenme alan olușturmaksa bir
diğeri de çevreye duyarl bir alan inșa etmektir. Çevre sürdürülebilirliğini
destekleyen, s etkinliği olan, yangna dayankl, düșük operasyon maliyetli,
maliyet etkinliği olan, kullanm kolaylğ olan okullar inșa edilmelidir.
Ülkemizde okullarn nasl planlandğ, tasarlandğ ve inșa edildiğini içeren
standartlar konusunda yeterli bir alt yap bulunmamaktadr. Amerikan Genel
Muhasebe Ofisi yaptğ bir araștrmada Amerika’daki okullar sadece basit
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Scaklk, nem, aydnlatma, akustik, havalandrma gibi sürdürülebilir yap
kriterlerini sağlayan, toksik gazlarn salnmndan arnmș, manyetik ve
elektriksel alanlardan uzak uygun mekânsal konfor koșullar öğrencilerin
öğrenme potansiyelini arttrr [2].
İnsan vücudu içinde bulunduğu ortamn iklimsel koșullarndan hemen
etkilenmektedir. Örneğin gereğinden fazla scak ortamlar, çocuklarn sürekli
uyku halinde olmalarna neden olacak ve eğitim süreçlerini olumsuz
etkileyecektir. Diğer taraftan soğuk ortamlar dikkat bozukluğu ile beraberinde
performans düșmesine neden olacaktr. Dolays ile iklim koșullarna uyumlu
dinamik bir s sitemi kullanm yap kullanm kalitesini artracaktr [9].
Havadaki su buhar miktarna nem denilmektedir. Ortamdaki nemin az olmas
havay kurutacak, solunum güçlükleri yaratacaktr. Ayn ölçüde nem miktarnn
fazla olmas da küf ve mantarlarn olușmasna neden olacaktr. Dolays ile
nem dengesini belirli oranlarda tutacak alç, ahșap gibi malzemelerin kullanm
tercih edilmelidir. Böylece hem insan sağlğ hem de mekândaki eșyalarn uzun
ömürlü kullanm sağlanacaktr. [9] [10].
Mekândaki aydnlatma elemanlar ne rahatszlk verecek kadar kuvvetli ne de
görmeyi engelleyecek kadar yetersiz olmamaldr. Ortamdaki doğal șğ
tamamlayacak biçimde bir șklandrma sistemi olușturulmaldr. Doğru ve etkin
aydnlatma özellikle okul yaplarnda çocuklar için davetkâr bir ortam
hazrlamada önemli etkendir. [11]
Okul yaplarnn akustik șiddete maruz kalmalar eğitim kalitesini etkileyen bir
diğer noktadr. Bu nedenle ses kirliliğini en aza indirecek izolasyon
malzemeleri kullanm eğitim ortamlarnda özellikle tercih edilmelidir. İșitsel
konforun sağlanmas hem eğitim hem sosyal aktivitelerin daha huzurlu, sakin,
stresten uzak bir ortamda gerçekleștirilmesini sağlar. Bunun için duvar yaltm
malzemeleri, çift camlar, perdeleme gibi pek çok çözümden faydalanlabilir [11].
Okul yaplar hava difüzyonuna açk olmaldr. Aksi takdirde, çocuklarda nefes
darlğ, yorgunluk, öğrenim güçlüğü ve performans düșüklüğü gibi rahatszlklar
baș gösterebilir. Doğal havalandrmann yan sra mekanik havalandrmadan da
yararlanlmaldr, Bunu sağlayacak havalandrma malzeme ve sistem
elemanlar sağlkl bir iç hava ortam olușturmak için özenle seçilmelidir [12].
Yap endüstrisinin gelișimi ile birlikte doğal malzemelerin yerini kimyasal
içerikli yapay malzemeler almștr. Doğal içerikli malzemelerin maliyetli olmas

yaplarda zehirli gazlar açğa çkaran kimyasal malzemelerin kullanmna sevk
etmiștir. Geleceğimiz olan çocuklarn zamanlarnn büyük bölümlerini
geçirdikleri okul yaplarnn bu tarz malzemelerle donatlmș olmasndan özenle
kaçnlmaldr. Belirli maliyetlere katlanlarak daha basit ancak daha sağlkl
malzemeler seçilmelidir. Özellikle formaldehit, pentaklorfenol, civa, flor, fenol,
vinilklorit gibi kanserojen kimyasallar içeren malzemeler kullanm
önlenmelidir. Çat, duvar, döșeme ve benzeri mekân açlmlarnda kullanlan
malzemeler ile diğer tüm mekânsal öğelerin toksikolojik incelemelerden
geçirilmiș olmas okul yaplarnn insan ve çevre sağlğnn açsndan
sürdürülebilir olmasn sağlar. [9] [13]
Elektrik enerjisinin kullanm ve telekomünikasyon etkileșimi sayesinde düșük
ve yüksek frekansl alanlar ile kullanlan malzeme niteliklerinden kaynaklanan
elektrostatik yükler ve manyetik alanlar doğada var olmayan yapay bir
potansiyel olușturmaktadr. Elektrosmog denilen elektromanyetik kirlenme
insan sağlğn ciddi ölçüde tehdit eden bir unsurdur. Özellikle çocuklarn
bulunduğu okul yaplarnda açkta kablo bulundurmamaya, yüksek gerilim
hatlarna, baz istasyonlarna uzak alanlarn seçilmesine ve son yllarn
vazgeçilmez teknolojik gelișmesi kablosuz internetten kaçnlmaya özen
gösterilmelidir. [9]
Çevreye, insana, ekonomiye duyarl sürdürülebilir yeșil okul yaplar için
yukarda söz edilen kriterleri sağlayan malzeme seçimine gidilmelidir. Bu süreç
için; araștrma, değerlendirme ve seçim olmak üzere üç ana fazdan söz
edilmelidir. Bunlardan en zaman alan ilk așama olan araștrmadr. Ortam
koșullarnn iyi anlașlmas, bu koșullara uygun malzemelerin tespiti
araștrmay kapsamaktadr. İkinci faz olan değerlendirme ksmnda ise, uygun
ürünlerin değerlendirilmesi, karșlaștrlmas ve yorumlanmas gerekmektedir.
Bu gibi bir süreci tanmlayan standartlaștrma olmadğ için söz edilen bu faz
da gerçekleștirmek çok kolay olmayacaktr. Seçim ise bu iki așama sonucunda
üzerinde çalșlan proje ile uyumlu malzeme seçimini içermektedir. Ayn tipteki
ürünlerin karșlaștrlmas ve seçiminde, bir oylama sistemi olușturulabilir.
Yukarda bahsi geçen kriterler üzerinden aday malzemeler proje kapsamnda
değerlendirilerek belli skorlar verilebilir ve en yüksek skorlu malzeme tercih
edilebilir.
Daha açk söylemek gerekirse, üzerinde çalșlan proje için sürdürülebilir
malzeme kriterleri belirlenip her birine ağrlk dereceleri verilerek seçilecek
malzemelerin kriterlere göre değerlendirilmesi sağlanr. Bu değerlendirmede
10’luk Likert cetveli kullanlarak toplamda en fazla skoru alan malzemeler
tercih edilebilir. Sözü edilen Likert cetveli düșük yüksek skor doğrultusunda 0
ile 10 arasnda değișen derecelendirme aracdr. Kriterlerin ağrlklar ise
öncelik srasna göre verilmelidir. Örneğin, kullanc için içerdeki havann
kalitesi kriteri yenilebilir kaynakl olma kriterine göre daha fazla önem teșkil
ediyorsa bu yönde ağrlklandrma yaplmaldr. Daha sonra seçim
așamasndaki malzemeler kriterlere göre 0-10 arasnda değișen skorlar
verilerek ve ilgili skorun önceden belirlenmiș ağrlğ ile çarplarak her malzeme
için toplam skor hesaplanr ve en yüksek skorlu malzeme seçilir.

Bu bilincin önce devlet politikalarna yanstlmas, kanun ve yönetmeliklerle
desteklenmesi gerekmektedir. Ülkemizde henüz yerleșmekte olan
sürdürülebilir mimarlk devlet desteği olmadan istenen seviyelere tașnamaz.
Bu bağlamda Amerika ve Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de devletin gerekli
atlmlar yapmas șarttr.
Buna paralel olarak toplumdaki ekolojik bilinç güçlendirilmeli, yeșil yaplarn
sadece peyzajdan ibaret olmadğ kavratlmal ve çevreye duyarl yaplarn
önemi vurgulanmaldr. Bu noktada, bilinçlenme için çevreye duyarl
yaklașmlar eğitim kurumlar seviyesinde topluma erken yaștan itibaren
așlanmaldr. Çevreye dost yeni bir eğitim sistemi olușturulmas, bu konuda
bilinçli ve duyarl bireylerin yetiștirilmesine ve sürdürülebilir bir dünya için
önemli admlar atmaya ön ayak olacaktr.
Bu çalșmada; sürdürülebilir çevre, yap ve malzeme seçimi ele alnarak,
özellikle okul yaplarnn kullanm kalitesine etkilerine değinilmiștir. Bu
kapsamda, ağrlkl olarak sürdürülebilir malzemelerle donatlmș okul
yaplarnn nitelikli mekân olușturulmasndaki önemi vurgulanmștr. Okul
yaplar, çocuklarn fiziksel ve ruhsal gelișimlerini tamamladklar mekânlar
olmas dolays ile her türlü olumlu ve olumsuz düzenlemelerden
etkilenecekleri așikârdr. Dolays ile son yllarda ekolojik bilinçlenmenin
artmas ile beraber adndan söz ettiren sürdürülebilirlik kavramnn bu
kurumlarda uygulanmasna sağlkl toplum bireyleri yetiștirmek hedefiyle
öncelik verilmelidir.
Eğitim yaplarnda seçilecek yap ürünlerinin belirlenmesinde sürdürülebilirlik
ilkesi doğrultusunda, sağlğ tehdit etmeyecek, çocuklarda fiziksel ve ruhsal
gelișmeyi olumsuz etkilemeyecek unsurlar dikkate alnmaldr. Tehlikeli
kimyasallarla üretilmiș materyallerden, boyalardan, cilalardan kaçnlmaldr.
Yap gereçlerinden kaynaklanan iç hava kirletici ve sağlğ tehdit edici ürünler;
gazlar ve parçacklardr.
Sadece tasarm ve malzeme değil, eğitimde bu yönde destek vermeli bu
nedenle sürdürülebilir çevre olușturulmasna ve bu bilincin yerleșmesine
eğitim kurumlarndan bașlanmas çok yararl olacaktr. Sürdürülebilir
ortamlarda eğitim gören öğrenciler, çevre değerlerini koruyacak, sağlkl
gelecek nesilleri olușturacaklardr.
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Özet
Eski çağ toplumlarndan günümüze, yașanlan çevredeki diğer canllara karș
sayg, insan ve doğa ilișkilerinde çeșitli șekillerde yer almștr. Modern çağn
insan da, giderek artan nüfus ve kaynaklarn ktlğ sonucu, çevrenin
korunmasna önem vermeye bașlamștr. Sorunlar bütününün olușturduğu
kartopunun hzn kesecek ve büyümesini önleyecek sosyal varlk ihtiyac “etik”
kavramnn giderek her alanda dile getirilmesine neden olmuștur.. Etiğin doğal
yașamn ve içerdiği tüm olgularn sürdürülebilirliğini sağlayc bir sigorta olmas
giderek kaçnlmaz görülmektedir. Burada ortaya çkan tanm, “biyoetik”tir.
Ormanclk, meslek dallar arasnda, küresel sorumluluğu en fazla tașyandr.
Her uygulama, birey merkezinden bütün yeryüzüne yaylan bir etkiye sahiptir.
Etki alan ise yalnzca insanlarla snrl değildir. Ormanclğa biyoetik
ekseninden baknca, genel politikalarn ötesinde, ormanclğn kendi içerisindeki
biyoetik kayglarn izlerini takip etmek de gerekmektedir. Bireylerin doğaya ve
topluma karș olan etik sorumluluklar, özel orman mülkiyeti olan ülkelerde,
uygulamal etiğin kodlar olarak biçimlendirilmiștir. Bu kodlar, meslek etiğinden
(deontoloji) daha derine inerek ormanclğn biyoetik sorumluluğunu da
tanmlamaktadr. İșlevleri, doğrudan ve dolayl faydalar bütün olarak ele
alndğnda, ormanlarn yașam kalitesini ve tüm canllar adna varlğn devamn
sağladğn kesin olarak söyleyebiliriz. Ormanlarn su kaynaklar, iklim koșullar,
yaban hayat üzerindeki etkileri, erozyonu önlemesi, karbon tutmas, odun
hammaddesi yannda çok çeșitli yan ürünleri ve rekreasyonu ekonomik hayata
sunmas, yașamn odak noktasna nasl yerleștiğinin ksa özetidir. Bu nedenle
“ormanclkta biyoetik” kavramnn, genel etik değerlerin yannda ulusal ve
küresel biyopolitikalarla ne kadar iç içe olduğu açkça görülmektedir. Çalșma,
olabildiğince doğaya saygl ve çok disiplinli bir meslek olan ormanclğn,
biyoetik ve biyopolitik değerlendirmesini yapmay amaçlamaktadr. Bu
değerlendirme, biyoetik ormanclk yaklașmnn benimsenmesi için yaplacak
çalșmalarn bașlangc niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler: biyoetik, biyopolitika, ormanclk meslek etiği ve
deontolojisi, sürdürülebilirlik, çevre etiği

Abstract
Since ancient times, respect for other living creatures in our habitat has
manifested itself in human-nature relations in various forms. Human beings of
the modern age have started to attach importance to environmental
protection due to the growing population and scarcity of resources. The need
for a “social being” which may slow down the avalanche of problems and
prevent it from growing further resulted in a more frequent pronunciation of
the “ethic” concept in any field. It seems to be indispensible for ethics to be
the insurance which ensures the sustainability of natural life and its all
elements. The definition which arises at this point is the “bioethics”. Forestry
is a field which bears the utmost global responsibility. From a bioethical
perspective beyond the overall policies, one should also follow the bioethical
concerns embedded within forestry. Sustainability of forestry practices that
can remove the concerns of the society and respect the nature and society
itself is a subject of the applied ethics in forestry. The ethical responsibilities
of individuals towards the nature and society have been formed as the codes
of the applied ethics in countries with private forest property. These codes
also go deeper beyond the deontology and define the bioethical
responsibilities of forestry. Considering its functions and direct and indirect
benefits as a whole, we can state for certain that forests increase the life
quality and ensure continuation of being for all living creatures. Elements such
as water resources and climate conditions of forests, their effects on wildlife,
prevention of erosion, carbon retention, wood supply as well as many other
by-products, and recreation explain the central role of forests. Therefore, it is
more than obvious that “bioethics in forestry” is so relevant to overall ethical
values as well as national and global bio-policies. The aim of this study is to
make a bioethical and bio-political evaluation of forestry which is a multi-
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disciplinary field respecting the environment. This evaluation will serve as the
first step of further studies to be conducted to adopt the bioethical forestry
approach.
Keywords: Bioethics, bio-policy, forestry professional ethics and deontology,
sustainability, environmental ethics

1. Giriș
Etik kavram, Eski Yunan’da toplum hayatna dahil olmuștur ancak
zamanmzda bașta Tp Bilimleri olmak üzere yalnzca birkaç bilim ve meslek
dalnda yer almaktadr. Felsefî bir terim olan “etik”, günümüzde bilimsel
araștrmalarn sorumluluk snrlarn da çizmektedir. Sosyal hayata asrlar
boyunca eklenmiș kurallar, yazl ve sözlü kanunlar, bireylerin ve toplumun
genelinin bunlara uygun hareket etmesi beklentisini tașmștr. Bu beklentiler
kanunlar ve koruyucular tarafndan toplumda düzeni sağlamak ve herkese
eșitçe dağtmak üzere șekillenmiștir.
Çobanoğlu [1], “dar anlamda ve asl anlamna göre, etiğe göre eylemde bulunan
ve davranan kiși, aktarlan eylem kurallarn ve değer ölçütlerini sorgulamadan
uygulamayp; aksine, kavrayarak ve üzerinde düșünerek talep edilen iyiyi
gerçekleștirmek için onlar alșkanlğa dönüștüren kișidir” diyerek, etik
kurallarn dogmatik ve sorgulanmayan varlklar olmadan, üzerinde düșünülerek
ve özümsenerek uygulanan yașam biçimi olduğu vurgusunu yapar.
Toplum yapsnn, teknolojinin, düșüncelerin, ksacas zihnin evrimi, boyutu
birey düzeyinden küresel güçler düzeyine genișleyen düzeyde yeni stratejiler
geliștirmektedir. Yeryüzü kaynaklarnn paylașm da bireyden bașlayan ve
genișleyen boyutta mücadeleyi harekete geçirmektedir. Hayatta kalma, iș
güvencesi, sağlk güvencesi, yeterli maddi güç, daha fazla maddi güç, statü
hrs, egolar, çaresizlikler, çkar çatșmalar, iș birlikleri, paranoyalar gibi
bireysel; doğal kaynaklardan kendi ülkesine düșen pay yükseltmek, savaș
stratejileri, geçmișe dayal düșmanlklar ve hesaplașmalar, ekonomik düzende
varolma çabas, güçlü firmalar olma çabas gibi ülkesel ve sektörel olgular, ve
çoğunlukla bunlarn bileșiminden olușan sonsuz seçenekli devinimler giderek
hzn artran ve çeșitlenen gerçeklerdir.
Kurallar ve kanunlar bu hzl devinimi eș zamanl takip etmek ve hatta
mümkünse birkaç adm sonrasn öngörmek zorundadrlar. Ancak, giderek
artan nüfusu, çeșitlenen yașamsal kavramlar göz önüne aldğmzda, kanunlar
güncellemek, takipçisi olmak, yaptrmlar uygulamak, çok büyük bir zaman ve
maliyet olmaktadr. Üstelik bu sadece tespit edilen suçlarn veya suç kabul
edilenlerin maliyetidir. Kanunlar her ne kadar manevi kayplar telafi etse de
çoğu zaman geri dönüșü olmayan zararlar, bireyde ve toplumda kalc olumsuz
etkiler brakmaktadr. Etik, iște bu büyüyen kartopunun hzn kesecek, onu
büyütecek ve hzn artracak etkenleri ortadan kaldracak, bireyden bașlayan
sorumluluk ihtiyacnn karșlğdr. Bir anlamda, sorunlar kaynağnda çözecek
olan bir toplumsal reflekstir. Etik sorumluluk, ilk olarak insan yașamn
doğrudan etkileyen Tp biliminde oldukça etkin bir yer bulmuș, ve özellikle son
yllarda diğer meslek gruplarnda da kavramsal olarak filizlenmeye bașlamștr.
Doğrudan bilimsel ve hayatn tüm alanlarna giren kavram, “uygulamal etik”
bașlğyla birçok meslek daln ilgi alanna almștr. Etiğin gerçek hayata daha
fazla müdahil olmas da bu kavramn bilimsel gelișimiyle hz kazanmștr.
Ormanlar, içerdiği kaynaklar ve sağladğ faydalar açsndan insanoğlunun en
önemli yașamsal varlğ olmuștur. Bu cümleden, antroposentrik bir yaklașm
alglanmaktadr. Bu bir gücün ve insann sosyal yapsnn bir sonucudur.
Yeryüzü kaynaklarna en çok hükmeden canl, “insan”dr. Eski çağ
toplumlarndan günümüze, insan ve doğa ilișkilerinde mutlaka yașanlan
çevredeki diğer canllara karș sayg, çeșitli șekillerde yer almștr. Gücün
kullanm, her zaman bu kaynaklara da hükmetmeyi gerektirmiștir. Su, orman,
toprak, madenler gibi doğal kaynaklar savașlarn da ana sebebi olmuștur.

Modern çağn insan, giderek artan nüfus ve kaynaklarn ktlğ sonucu,
çevrenin korunmasna önem vermeye bașlamștr.
Kültürel, demografik, ve coğrafik farkllklar olmakla birlikte, biyoetiğin temel
amac evrensel etiğin yansmas olarak insan haklarnn, yașam hakknn tüm
canllar için dünyann her yerinde geçerli olmasdr. Bunu sağlayabilmek için
kültürel alglama farklarnn farknda olmak önemlidir [1].
Ormanclk, meslek dallar arasnda, küresel sorumluluğu en fazla tașyandr.
Her uygulama, birey merkezinden bütün yeryüzüne yaylan bir etkiye sahiptir.
Etki alan ise yalnzca insanlarla snrl değildir. Bu anlamda ortaya çkan etik
kavram, biyoetik’tir.
Bu çalșma, olabildiğince doğaya saygl ve çok disiplinli bir meslek olan
ormanclğn dünyadaki ve ülkemizdeki biyoetik alglamasn yapmay
amaçlamaktadr.

2. Ormanlarn Korunmasna İlișkin Kavramlar ve Tașdklar Koruma
Yaklașmlar
Etkin bir doğal kaynak yönetimi ve korunmasnn nasl olmas gerektiği fikri,
zaman içerisinde güncellendikçe, bu fikri temsil eden kavramlar ve terimler de
yenilenmektedir. Son elli ylda, çevre kavramlar üzerinde giderek artan
yoğunlașma, baz tanmlamalar da beraberinde getirmiștir. Yaklașmlar
özetleyen bu kelimeler zaman içerisinde yerlerini yenilerine brakmșlar,
güncelliklerini yitirmișlerdir. Tanmn içerdiği anlam zenginleștiren yeni
çalșmalar ve düșünceler, terimsel evrimi devam ettirmiștir.
“Süreklilik” ve “çok yönlü kullanm” kavramlar ormanclğn paradokslarndan
biridir. Bu iki kavramla birlikte hayatmza katlmș olan “doğal denge” fikri de,
insanlarn bir yerde durmas gerektiğini, doğal yașamn kendi iç kurgusunu
kaybetmemesi için dikkatli olunmasn vurgular.
“Sürdürülebilirlik” kavram, ilk kez 19. yüzylda, “ormandan kesilmesine
müsaade edilebilecek odun miktar” șeklinde, ormanclk bilimlerinde ortaya
atlmștr [2]. Sürdürülebilirlik yaklașm içerisinde bulunduğumuz yüzylda,
hayatn tüm alanlarna girmiștir. Sürdürülebilir ormanclk, sürdürülebilir doğal
yașam, sürdürülebilir mimari, sürdürülebilir turizm vb.
Sürdürülebilir Orman Yönetimi için küresel kabul gören kriterleri șöyle
sralayabiliriz:
• orman kaynaklarnn genișletilmesi
• biyolojik çeșitlilik
• orman sağlğ ve yașama gücü
• ormann verimlilik ișlevleri
• ormann koruyucu ișlevleri
• sosyo-ekonomik faydalar ve ihtiyaçlar
• yasal, yönetsel ve kurumsal çerçeveler [3]
Biyolojik çeșitlilik, orman alanlarnda gücün göstergesidir. Çeșitlilik, bir anlamda
yașamn sürekliliğinin de güvencesidir. Dünya ormanclarna düșen görev,
sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, ekonomik gelișme ile biyolojik çeșitlilik
arasndaki dengeyi sağlamak ve onu devam ettirmektir.[2]. Biyolojik çeșitliliğin
temel kaygsnn kaynağ, ișletilen ormanlarn zaman içerisinde ekolojik
ișlevlerini yitirmeleri ve sadece ağaç topluluklarndan olușan alanlara
dönüșmesidir.
Koruma çalșmalarnda doğrudan kayplarn (faydalanma vb.) asl sebeplerin
kökünün derinlerde olduğu kabul edilmektedir. Bunlar nüfus basks, yoksulluk
ve ulusal uluslar aras düzeylerdeki değșimlere ayak uyduramayan
politkalardr. Orman ve biyolojik çeșitlilik kayplarn azaltmaya yönelik gerçek
politik irade yok denecek kadar azdr [4].
Sürdürürlebilirlik ve biyoçeșitlilik kavramlar, ormanlar ve doğay genel olarak
alglamamzda ve ormanlk alanlar nasl yönetmemiz gerektiğine ilișkin
anahtar sözcükler olabilir. Bu konularn, genel etik kuramlarla – neyin “iyi”
neyin “doğru” ve buna karșn neyin “kötü” ve “yanlș” olduğuna ilișkin; neyin
yaplmas gerektiği ve ormanclk çerçevesinde neyin kabul edilebilir olduğuna
ilișkin- bağlants kurulduğunda, ormanclk yönetimindeki etik bakș açlar da
șekillenir [7].

3. Doğal Bilimler ve Biyoetik
Doğa, içeridiği tüm öğelerle bilim adna incelenirken, teker teker ve aralarnda
olușturduklar ilișkiye göre bir sistemin parçalar olarak gözlemlenir. Temel
özellikleri araștrlan her birimin, etki alanndaki diğerleriyle bağlarnn kurgusal
temellerine inilir. Neden sonuç ilișkileri, besin zincirleri, yașamlarn sürdürmek
için birbirine bağml canl ve cansz doğal varlklar, giderek bir bütün halinde
görülmeye bașlanmștr. Çevrenin korunmas kayglarn içeren terimler de
zaman içinde gelișmiștir. Yaklașmlar, insann sorumluluğunu

konumlandrdklar yere göre adlandrlmștr. Çevre etiğinin insan merkezli ve
ekosistem merkezli yaklașmlarnn ikisi de yașanabilir çevrenin
sürdürülebilirliğini hedefler. Çobanoğlu [1], biyoetiğin konusunun hayat
olduğunu ve bu hayatn, yalnzca insan hayat değil, doğada var olan tüm
organizmalarn hayat olduğunu vurgulayarak, bu kavrama genel ve geniș bir
çerçeve çizer. Toplumun geneli ve dünya için fayda içeren çalșmalar kitlesel
katlm gerektirir. Daha önce de değinildiği gibi, sorunlar bütününün
olușturduğu kartopunun hzn kesecek ve büyümesine olanak vermeyecek
sosyal varlk “etik”tir. Etiğin doğal yașamn ve içerdiği tüm olgularn
sürdürülebilirliğini sağlayc bir sigorta olmas giderek kaçnlmazdr. Bu da
daha özellikli bir tanmla, “biyoetik”tir.

4. Ormanclğn Biyoetik Sorumluluklar
İnsanlarn ihtiyaç duyduklar doğal kaynaklar barndran orman alanlar, çoğu
zaman, faydalanc yaklașmn yansmas olarak, hammadde kaynağ olarak
görülmüș, gezegenin ana canllk kaynağ olduğu gerçeği bir tarafa itilmiștir.
İçinde bulunduğumuz çağda, uygulamada henüz bu düșünceden fazlasyla
uzaklașlmș değildir. Ancak ormanclğa biyoetik ekseninden baknca, genel
politikalarn ötesinde, ormanclğn kendi içerisindeki biyoetik kayglarn izlerini
takip etmek de gerekmektedir.
Toplumun endișelerini giderici, açk, doğaya ve topluma saygl ormanclk
uygulamalarnn sürdürülebilirliği, ormanclkta uygulamal etiğin konusudur.
Bireylerin kendilerine, doğaya ve topluma karș olan etik sorumluluklar, özel
orman mülkiyeti olan ülkelerde, uygulamal etiğin kodlar olarak
biçimlendirilmiștir. Bu kodlar, meslek etiğinden (deontoloji) daha derine inerek
ormanclğn biyoetik sorumluluğunu da tanmlamaktadr.
Ormanclktaki, korumaya, biyolojik çeșitliliğe, toplumun ihtiyaçlarna, bağlantl
tüm çevre sorunlarna ilișkin birçok uluslar aras çalșma sürdürülmektedir. Bu
konularn ortaya çkș, ormanclğn, karl ve uygun olmasndan, çevresel
açdan makul veya ekolojik açdan yerine konulabilir veya sosyal açdan
gerçekten tatmin edici olmasndan daha çok, etik açdan uygun olmasn
gerekli klar [7].
İșlevleri, doğrudan ve dolayl faydalar bütün olarak ele alndğnda, ormanlarn
yașam kalitesini ve tüm canllar adna varlğn devamn sağladğn kesin
olarak söyleyebiliriz. Ormanlarn su kaynaklarnn temizliği, iklim koșullarn
yumușatmas, erozyonu önlemesi, karbon tutmas, yaban hayatna ev sahipliği
yapmas, odun hammaddesi yannda çok çeșitli yan ürünleri ve rekreatif
hizmetleri ekonomik hayata sunmas, yașamn odak noktasna nasl
yerleștiğinin ksa özetidir. Bu nedenle “ormanclkta biyoetik” kavramnn, genel
etik değerlerin yannda ulusal ve küresel biyopolitikalarla ne kadar iç içe
olduğu açkça görülmektedir.
Ormanlar, biyolojik kaynak değeri olarak, aslnda sosyal bir yap
göstermektedirler. Her yerel bölgede bulunan eș özellikli orman parçalar
(meșcereler), kendi içerisinde bitki sosyolojisinin snflamalaryla tanmlanrlar.
Bir orman alannda bulunan ana ve ikincil ağaç türleri, o toplumu temsil ederler
ve beraberinde barndrdklar diğer bütün türler hakknda belirleyicidirler. Yerel
ekosistem birimlerinin tanmlayc isimleridir. Eșlikçi türleri bellidir. Bitki
sosyolojisinden bir adm öteye geçildiğinde, o bitki örtüsünün ve bölgenin
barndracağ hayvan türleri de beslenme özelliklerine göre yaklașk bellidir.
Ormanclkta ișletme hedefleri, ana orman ağaçlarnn türüne göre belirlenir. O
meșcerenin hangi amaçla ișletileceği, uygulanacak silvikültürel yöntemin
seçimi, o sosyolojik yapnn kaderini belirler. Elde edilmesi düșünülen ürünün
miktar (eta), ișletme süresi, ișletme yöntemi gibi karar mekanizmalar,
ekosistemi doğrudan ilgilendirir. Biyoetiğin, insanlarn faydasn da içeren
görevleri, ormanclğn üretim, koruma ve rekreasyon amaçlarnn etkin
kurgulanmasn da beklentileri arasna alr. Ancak burada kaçrlmamas
gereken ayrnt, ormanlarn hammadde kaynağ olarak insan faydasna snrsz
sunumu, biyoetiğin insana karș sorumluluğunun beklenen bir sonucu değildir.
Ormanclğn ișletme yapsna bakldğnda, en keskin ișletme türü olan kereste
üretim ormanlar, ortalama 80 yllk ișletme yönetim süresini öngörür. Hiçbir
ormanc, yaptğ plann bittiğini göremez. Sonraki nesiller plann devamllğyla
sorumludurlar. Sadece bu özellik dahi, ormanclğn içerisinde biyoetik
sorumluluğun kesin varlğn ortaya koyar. Tartșlacak konu, uygulamalarn,
ormanclğn bu yapsna ne kadar paralel seyrettiğidir.
Gamborg [7], çevre konularndaki genel sorular ve orman yönetimine ilișkin
daha özel sorularn etik çerçeveden değerlendirmesinin, üç nedenden dolay
önemli olduğunu vurgulamștr. İlki, etik konular tanmlayarak ve davranș
șekillerine ilișkin fikirleri önererek destekleyici olmasdr. İkinicisi, etik analizin,
temel kavramlarn açklğa kavușmasna ve yaygn inanșlarn açğa
kavușmasna yardm edebilmesidir. Üçüncüsü ise, etik analizin, baz özel
davalarn çözülmesinde ve parti çalșmalarnda yardmc olabilmesi ve
gerektiğinde hangi tutumlarn, inanșlarn ve davranșlarn değișmesi
gerektiğini de belirtmesidir.
Özel ormanclğn uygulama dahilinde olduğu ülkelerde, toplumun karar alma
süreçlerini ve özel mülkiyete ait de olsa ormanlarn yukardan bakșta genele
ait olduğu kaygsyla sosyal sorumluluğu, etik konularn çerçeve rolü üstlendiği
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görülmektedir. Ormanclğn, yaps gereği, ekolojik, sosyal, ekonomik,
rekreasyonel, estetik kayglar tașyor olmas, uygulamal etiğin bu alanda
varlğn gerekli klar.
Sürdürülebilirliğin sağlanmasna yönelik etik yaklașmlar çerçevesinde
uygulamal etik, insanlarn ekosistem ve insan sağlğ ile tekrar bütünleșmesini
sağlayacak sürdürülebilir bir toplum olușturmaya yönelik yönlendirici fikirler
olarak karșmza çkmaktadr [8].
Boyd, 1987’de, ormanclğn değiștiğini, yirmi yl öncesine göre, daha geniș bir
filozofik, bilimsel, teknik ve sosyal bir kavram olmaya bașladğn söylemiștir.
Biyoetik ve biyopolitikalarn, ormanlarn, çevrenin ve toplumun dengeli biçimde
gözetilmesine dair en ilginç örneklerden birini Kanada’da görmekteyiz. Quaile
ve Smith [9], yaptklar bir çalșmada, Kanada’nn yerli halkn sürdürülebilir
orman yönetimine katlmnn arttrlacağ yönündeki ulusal taahhütlerini yerine
getirme konusunda katettiği yolun yerli halkn bakș açsyla değerlendimesini
yapmșlardr. Bu çalșmada biyoetik ve biyopolitik anlamda göze çarpan
özellikler, sürdürülebilir ormanclğn yaplanmas srasnda, yerli halkn da
biyoçeșitliliğin ve oradaki yapnn doğal bir parças olarak kabul görmesi,
geleneksel yașamn devam etmesinin sağlanmas gibi yaklașmlardr.
Kanada’daki yerli topluluklarn %80’inden fazlas, sekiz geniș orman
ekosistemini kaplayan verimli orman alanlarnda yașar. Kanada’nn Yerli
Halklar, bu ormanlk arazilere bağml ve onlara saygl bir yașam tarz
geliștirmișleridir [9]. Bir anlamda yerli halklarn yașam biçimi, bir biyoetik ve
biyopolitika örnek modeli ve laboratuvardr denilebilir.
4.1. Orman Amenajman Planlar
Orman alanlarnn uzun yllara dayanan yönetim planlar olan bu çalșmalar,
yakn zaman kadar ormanlarn ana ürünler doğrultusunda ișletilmesinin çok
detayl arazi ölçümlerine dayanan hesaplamalarn, istatistiklerin, öngörülerini
ve zaman plann içermekteyken, son yllarda ekosistemin korunmas kaygsn
da tașmaya bașlamștr.
Amenajman planlar, birçok ișlevin yerine getirilebileceği șekilde
düzenlenebilmektedir.
Ormanlar,
atmosferdeki
karbondioksit
konsantrasyonlarn azaltmak ve böylelikle iklim değișikliğinin etkisini
hafifletmek amacyla ișletilme (idare edilmek) potansiyeline sahiptirler.
Ormanlarn bașlca ișletme amaçlar: sanayi ve yakacak odun üretimi,
ormandan geleneksel faydalanmalar, doğal kaynaklarn korunmas (örnek:
biyolojik çeșitlilik, su ve toprak), rekreasyon, bozuk sahalarn rehabilitasyonu
gibi amaçlardr [10].
Orman İdarelerinin amenajman planlar, kesim ve boșaltma ișlemleri gibi iș
kalemlerini dș almla yaptryor olmas, baz etik kayglar da gündeme
tașmaktadr. Ormanclktaki üretim miktarnn metreküp cinsinden ifadesi olan
“eta”, ișletme șeflerinin ve müdürlüklerin kurumsal, politik ve sosyal bask
unsurudur. Ormanclk bürolarnn bakanlk adna yaptğ planlar da, üretim
miktar ve șekli, biyolojik çeșitliliğin korunmas kaygsnn varlğ veya yokluğu
gibi konular, soru ișaretleri tașmaktadr. Üretim planlarn yapan firmalarn
ayn zamanda üretim ișlerine de talip olabilmesi ve ihaleyle alabilmesi, çok
ciddi etik kayglar beraberinde getiren bir durumdur. Bu, normal koșullarda
herhangibir meslek dalnda meslek etiği ile snrl olabilecek iken, ormanclkta,
biyoetik sorumluluğu ön plana çkarmaktadr.
Ormanclğn temel konularndan mera, havza, yaban hayat amenajmanlar da,
biyoetiğin konusu olan, hayata dair tüm formlarn yönetimini doğrudan
ilgilendirmektedir. Aslnda bu kavramlar ayrmlanmasna rağmen bir bütünü
temsil etmektedir. Yaban hayat amenajman çalșmalar diğer çalșmalardan
bağmsz yürütülemez. Türlerin korunmasnn yolu, habitatlarn korunmasndan
geçer. Örneğin, bambu orman korunmadan pandalar, Karadeniz Bölgesi’ndeki
fundalklar korunmadan, sülünler korunamaz. Bitki ev hayvan tür
topluluklarnn bir bütün olarak korunmas için, doğal alanlarn korunmas
gerekir. Doğal alanlarn, tür topluluklarn barndrmaktan bașka ekolojik
ișlevleri de vardr. Bu ișlevlerin yerel ekonomiye yansyan somut parasal
değerleri vardr [5].
Silvikültür uygulamalar ise, ormanclğn doğayla doğrudan temas așamasdr.
Üretim yaplan ormanlarn gençleștirilmesi, ormandan ürünün kesilip
çkarlmas așamasnda, yöntemler de mevcut ekosistem üzerinde doğrudan
etkilidir. Ormanclk zaten kendi içinde sürekliliği garantiye almak amacyla,
yerel koșullara en uygun gençleștirme yöntemini seçmektedir.
4.2. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlar
Amenajman planlar ile ilgili etik kayglarn bir benzeri de Çevresel Etki
Değerlendirme (ÇED) Raporlarnda yașanmaktadr. Bilindiği gibi, ÇED raporlar,
bir doğal alanda faaliyet yürütecek firma tarafndan bașka bir özel firmaya
hazrlatlmaktadr. Bakanlğn kendi bünyesi dșnda iki özel kurumun bu
raporlar hazrlamas, etik sorular akla getirmektedir. Biyoetiğin, insana ve
çevresine eșit uzaklkta, ikisinin de çkarlarnn denge noktas olușturmadaki
etkin rolü, koruma-kullanma dengesinin ağrlk merkezinin olușturulmasnda
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önem kazanmaktadr. Bu, bir anlamda sürdürülebilirliğin de anahtar
olmaktadr.
4.3. Türkiye’de Ormanclk Biyopolitikalarna Biyoetik
Bakș
Porritt, “Yeșil Politika” adl kitabnda, radikal ekolojinin insan deneyiminin
bütün boyutlarna ve dünyadaki tüm hayata önem verdiğini göstermeye
çalșmș, bunun politik bütünülük anlamnda daha önceki her türlü politik inanç
ve ideolojiden daha büyük bir alan olduğunu vurgulamștr. Bir anlamda
biyopolitikay tanmlayan Porritt [6], șöyle bir karșlaștrma yapmștr:
Çizelge 1. Endüstriyalizm ve Ekoloji Politikasnn Karșlaștrlmas [6]
Endüstriyalizm politikas
Ekoloji politikas
-Antroposentrizm
-Biyosentrizm
-Ekonomik gelișim ve
-Kendini idame ettirebilme ve
-GSMH
yașam
-Serbest Pazar ekonomisi
kalitesi
-Doğa üzerinde egemenlik
-Yerel ihtiyaçlar için yerel üretim
-Çevrenin bir kaynak gibi
-Doğayla uyum
ișletilmesi
-Kaynaklarn bitimli olduğunun
-Nükleer güç
düșünülmesi
-Çok enerji, çok tüketim
-Yenilenebilri enerji kaynaklar
-Az enerji, az tüketim
Çevre ve doğal kaynak yönetimini böylesi bir bakș açsyla değerlendirmeye
bașlaynca, ister istemez politik söylemlerden parti programlarna ve kanunlara
kadar birçok yazl metne, doğal kaynaklarn korunmas ve sürdürülebilirliğinin
sorgulamasyla yaklașmak gerekliliği ortaya çkyor. Ormanlarn korunmas
anayasal güvence altnda olan Türkiye’de, zaman içerisinde yaplan
değișikliklerle, ormanszlașma da anayasal hale gelmiștir. 1982 Anayasasnn
169. maddesi, “orman olarak muhafazasnda yarar görülmeyen; aksine tarm
alanlarna dönüștürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler”,
ifadesiyle, orman örtüsünden yoksun yerleri, yasadaki orman tanmyla çelișen
biçimde orman dșna çkarmaya olanak tanmștr. 6831 sayl Orman
Kanunu’ndaki tanmda geçen “yerleriyle birlikte” ibaresinin aksine, ağaç
varlğn yitiren alanlar, tarma elverișli olmas kaydyla orman dșna
çkarmaya izin vermiștir. Üstelik, Anayasa Mahkemesinin 29.11.1989 tarih ve
E.1988/63, K.1989/47 sayl kararnda, '..ağaçlar her hangi bir nedenle yok olursa,
yerleri ormann bir unsuru olmak niteliğini yitirmez, orman toprağ ve yeri
olmakta devam eder...' denilmektedir [11]. Orman alanlarnn tarm alanlarna
dönüșmesinde hukuki durumun yannda, orman toprağnn tarma elverișliliği
konusu, güncel faydalarn uzun vadeli düșüncelerin önüne geçișin
göstergelerinden biridir. Çünkü orman toprağ, tarm için verimli bir alan
değildir. 2-3 yl içerisinde tarma elverișli olmayan verimsiz bir arazi haline
dönüșen topraklardr. Daha eğimli daha sğ topraklardr.
4.4. 6831 sayl Orman Kanunundaki Tanmlamalar
Genel çerçevede bakldğnda kanun, orman bir ekonomik varlk olarak
tanmlamștr. Orman ürününü, o ürünün elde edildiği alan, ürünün elde
edilebilirliğini sağlayacak alann korunmasn düzenleyen bir metin niteliği
tașmaktadr.
Ormann Kanundaki Orman Tanm
Madde 1- Tabii olarak yetișen veya emekle yetiștirilen ağaç ve ağaçck
topluluklar yerleriyle birlikte orman saylr.
Ancak;
Bu ilk cümleden sonra nerelerin orman saylmayacağnnun uzun bir listesi
mevcuttur
A) Sazlklar,
B) Step nebatlariyle örtülü yerler,
C) Her çeșit dikenlikler,
(…)
I) (Değișik: 23.9.1983-2896/1 md.) Sahipli arazideki așl ve așsz zeytinliklerle,
özel kanunu gereğince Devlet ormanlarndan tefrik edilmiș ve imar, slah ve
temlik șartlar yerine getirilmiș bulunan yabani zeytinlikler ile 9.7.1956 tarih ve
6777 sayl Kanunda tasrih edilen yabani veya așlanmș fstklk, sakzlk ve
harnupluklar;
J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri tașmayan
yerler;
orman saylmaz [12].
Biyoetik ve biyopolitikalar en çok ilgilendiren, toplumsal tepkilerin üzerinde en
çok yoğunlaștğ madde ise 2-B’dir.
Madde 2- (Değișik : 5.6.1986-3302/1 md.)
Orman saylan yerlerden:
B) 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakmndan orman niteliğini tam
olarak kaybetmiș yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fndklk,

fstklk (antep fstğ, çam fstğ) gibi çeșitli tarm alanlar veya otlak, kșlak,
yaylak gibi hayvanclkta kullanlmasnda yarar olduğu tespit edilen araziler ile
șehir, kasaba ve köy yaplarnn toplu olarak bulunduğu yerleșim alanlar,
Orman snrlar dșna çkartlr. (…) Bu yerler dșnda orman snrlarnda hiçbir
surette daraltma yaplamaz. (Değișiklik 5.11.2003 tarih ve 4999 sayl kanunla
değișiklik )
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6. Öneriler
Biyoetik, Biyopolitikalar, Ormanclk Deontolojisi konular üniversite düzeyinde
ormanclk eğitimine dahil edilmelidir. “Ormanclk Biyoetiği” fakültelerin birinci
snflarnda ders olarak verilmeli ve öğrencilere eğitim sürecinin tamamn bu
gözle değerlendirme ortam yaratlmaldr.
Hizmet içi eğitim programlar olușturulmal, çalșanlar, Biyoetik, Biyopolitkalar
ve Ormanclk Deontolojisi konularnda eğitilmelidir.
Bu konularda üniversitelerde toplantlar düzenlenmeli ve kavramn ülkemiz
koșullarnda gelișimi sağlanmaldr.
Çevre ve Orman Bakanlğ bünyesinde bir etik kurul olușturulmal, bu
kurullarda yer alacak personelin ilgili konularda donanmlar artrlmaldr.
Etik kurul, mevcut ormanclk mevzuatn deontolojik gözle değerlendirmeli ve
etik kodlar bir metin haline getirmelidir.
Ormanclkla ilgili sivil toplum kurulușlar, diğer sivil toplum kururlușlaryla
birlikte çalșmalar yaparak, bir biyopolitika olușturulmasnda somut admlar
atmal, bu konuda partilerle ve hükümetlerle sürekli iletișime geçilmelidir.
Toplumla doğrudan iç içe olan ormanclk yönetiminde toplumsal bilimler ihmal
edilmemelidir.
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Özet
Dünyanın nüfus artışına tarihsel ve mekânsal olarak baktığımızda, yakın
gelecekte dünya nüfusunun önemli bir oranının kentlerde yaşayacağı
görülmektedir. Mevcut kentleşme biçiminin çevre sorunları üzerindeki olumsuz
etkileri de bilinmektedir. Ekolojik kent kavramı, en sade biçimiyle, ekolojik
dengelere en az müdahaleyi hedefleyen, doğayla barışık bir kentleşme modeli
olarak tanımlanabilir.
Ekolojik kent modeli çalışmaları, şimdilik dünyadaki çok az sayıdaki kentte
deneme aşamasındadır. Ekolojik kent ölçütlerinin her yerde uygulanır gerçeğe
dönüşmesi konusu, üzerinde çalışılması gereken ciddi bir sorundur.
Ekolojik kenti, boş bir alanda, uydu kent gibi, yeni bir kent olarak inşa etmek
ütopyasının gerçekleşmesi ve/veya yaygınlaşması, ekonomik, siyasal ve
toplumsal olarak pek çok açıdan zordur. Bu yazıda, mevcut kentleşme
biçiminin yarattığı çevre sorunlarını azaltmak için, ekolojik çözümler içerebilen
kentsel dönüşüm projelerinden bir araç olarak faydalanmak akılcı bir yol
olabilir mi sorusunun cevabı tartışılmaya çalışılacaktır.
Kentsel dönüşümün sebepleri, kentsel dönüşüme yönelik olumlu ve olumsuz
görüşler bu yazıda ele alınacaktır. Bununla birlikte, yazının temel savı, kentsel
çevre sorunlarına çözüm önerisi olarak düşünülen ekolojik kent modeline
ulaşmak için bir basamak olarak, kentsel dönüşüm projelerinden
yararlanılmasının, çevre etiği bağlamında gerekli ve mümkün olduğudur.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Ekolojik Kent, Çevre Etiği

Abstract
When we look at the growth of the world population in spatial and historical
dimension, it can be seen that significant portion of the world population shall
reside in urban areas in near future. The negative effects of the existing city
model on environmental problems are well known now.“The Ecological City”
concept can be defined barely as a model that aims to minimise the interfere
to the ecological balances; a model in peace with the nature.
Studies of ecological city model are at testing stage in few cities around the
globe yet. The matter of turning ecological city criteria into a fact applicable
every where, constitute a problem that needs to be worked on.

Kentler, 1800’lerde dünya nüfusunun yalnızca %2’sini barındırırken, 2025’de
dünya nüfusunun %58 inden fazlasının kentsel alanlarda ikamet edeceği ve bu
durumun kentlerin kapladığı alanı iki katına çıkartacağı hesaplanmaktadır (BM
Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Bölümü 2007). Bugün Avrupa'nın kentleşme oranı
%80'dir. Steiner’ın (2006) birinci metropolitan yüzyılda yaşandığı yorumuna
uygun olarak, bundan sonra insanoğlu, Homo urbanus :Kentli (Crane ve Kinzig
2005) olarak bilinecektir.[1]

2. Kentsel Dönüşüm Nedir?
Kentbilimi literatüründe, bazen “Kentsel Yenileme” (Urban Renewal) ile aynı
anlam taşıdığı iddia edilmekte, bazen ise kent yenileme ile kentsel dönüşümün
farklı kavramlar oldukları savunulmaktadır. İki kavramı eş anlamlı olarak
yorumlayan Kocabaş, kentsel dönüşümü şöyle tanımlamaktadır: [2]
“Kentsel yenileştirme (dönüşüm), toplum-tabanlı yenileştirme aracılığı ile en
yoksul mahallelerde yaşayan vatandaşların koşullarının iyileştirilmesi ve aynı
zamanda doğal ve yapılaştırılmış tarihi çevrenin korunması ve kentsel alanların
çevre performanslarının iyileştirilmesine ilişkin ölçüler aracılığı ile kentsel
yapılaşmanın/gelişmenin olumsuz çevresel etkisini azaltan, kent ve
kasabaların ekonomik yarışabilirliğini destekleyen ortaklık-tabanlı eylem
programlarını uygulamayı hedefleyen, bütünleştirilmiş kamu sektörü
öncülüğünde yürütülen bir süreçtir.”
Kentsel dönüşüm, bozulma ve çökme olan kentsel alanın ekonomik, toplumsal,
fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla
iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütününü ifade
ediyor.[3]
Tanımlardan anlaşıldığı gibi kentsel dönüşüm, salt fiziksel düzenleme değildir.
Fiziksel düzenleme, dönüşümün bir aracıdır. Esas amaç toplumun talep ve
ihtiyaçları doğrultusunda, toplumsal adalete hizmet etmektir.
Günümüzde çevresel sorunların farkındalık düzeyindeki artışa ve çevre etiğinin
düşünce sistemi üzerindeki etkilerine paralel olarak, kentsel dönüşümün çevre
sorunlarına çözüm içermesi de beklenmektedir.
2.1. Kentsel Dönüşüme Olumlu Yaklaşımlar

Realization of the utopia of constructing ecological city on a free space, like a
satellite city, as a fresh city and/or rendering it popular, seems to be hard at
from many aspects such as economic, political and social. With a view to
alleviating or eliminating gradually, the environmental problems brought along
by available urbanization model, we will strive to discuss whether availing of
urban transformation that can include ecological solutions as an instrument
could be a rational practice or not.

Bu yaklaşımın özü, kentsel dönüşümün kent içerisinde yaşanan eşitsizlik ve
göreli yoksunlukların azalmasında önemli rolü olduğu varsayımıdır. Sosyal
dışlanma ve yapı yoğunluğunun azalması, kentte yasa dışı gelişmiş gecekondu
sorununa çözüm bulunması, deprem riskine karşı tedbir sağlanması, kentte
yeni iş potansiyelleri yaratılması, bölgeler arası ekonomik ayrımların
eşitlenmesi ve kentsel yaşam kalitesinin yükselmesi beklentilerini
içermektedir.

Reasons of the urban transformation, favorable and unfavorable opinions
concerning urban transformation will be discussed in this study. The main
argument of this study is, it is essential and possible in terms of
environmental ethics to avail of urban transformation projects as a step for
achieving the ecological city model which is considered as a solution offer for
environmental urban problems.

Kentsel Dönüşüm kavramı doğru bir şekilde işleyerek, yani ilgili tarafların
karşılıklı iletişimi sürekli sağlayarak fikir birliğine ulaşmaları; bu taraflar kamu
kesimi, özel kesim ve sivil toplum örgütleri ve yerel katılımcılardır; kentsel
dönüşümün sağlıklı gelişmesinin yanı sıra, yine günümüzde sıkça sözü edilen
“yönetişim” modeline de uygunluk sağlayacaktır.

Key words: Urban Transformation, Ecological City,
Environmental Ethics
1. Giriş
Kentsel dönüşüm kavramı, son zamanların sıkça tartışılan kavramlarından biri
olmakla beraber, doğal, dışsal ve içsel dinamiklere bağlı olarak, kentler, tarihi
boyunca hep bazı dönüşümlerin mekanı olmuşlardır. Ülkemizde sıkça sözü
edilen kentsel dönüşüm ise, yeni dünya düzeninin ekonomik düzeni anlayışına
paralel olarak, kamu ve özel sektör işbirliğinin müdahalesiyle kısa zamanda
gerçekleşen bir kentsel dönüşümdür ve mekanizması da farklı işlemektedir.
Çeşitli yönleriyle haklı olarak eleştirilen kentsel dönüşümü, kentlerimiz için
nasıl yararlı olabileceği konusu üzerindeki tartışmalar da sürmektedir. Mevcut
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kentleşme biçiminin çevre ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltmak veya
yok etmek için, kentleşme biçiminin dönüşmesi gerekmektedir. Kentsel
dönüşüm, bunun için bir araç olabilir.

Ortak bir amacı gerçekleştirmek için tek özneli, merkezi hiyerarşik bir yapıyla
gerçekleştirilen üretim ve bunun gerçekleşmesinde kaynakları kendiliğinden
kullanan “yönetim” den; ağ ilişkileri ile, çok özneli, adem-i merkezi, toplumdaki
bütün aktörlere yetki veren, yönlendiren, kaynakların yönlendirilmesini
kolaylaştıran “ yönetişim” modeli dönüşümle birlikte sunulmaktadır.[4]
2.2. Kentsel Dönüşüme Yönelik Eleştiriler
Kentsel dönüşümün Türkiye’deki uygulamaları, yukarıda bahsedilen olumlu
beklentilerle büyük ölçüde örtüşmemektedir. Kentsel dönüşüme yönelik
eleştirilerden birisi, dönüşümü gerekli ve haklı gösteren gerekçelerde samimi
olunmadığıdır.

Kentsel Dönüşüm Yasası Türkiye’de, Büyükşehirlerdeki ilçe ve belde
belediyelerine, “Büyükşehir bütününü gözeten genel bir nazım plana bağlı
kalınmaksızın”, sadece kendi belediye sınırları içinde ve diledikleri yerleri
“kentsel dönüşüm bölgesi” yapma olanağı sağlamaktadır. Bu uygulamanın yeni
bir imar affı olmasını engelleyebilecek her hangi bir hüküm yer almamaktadır.

Partnership-PPP) [11] görülmektedir. Bu birliktelik, ulus devletin giderek aşındığı
ve devletin, toplumun zayıf kesimi koruyan sosyal devlet anlayışından
uzaklaştığını ispatlarcasına, zayıf kesimi göz ardı etmektedir.

Örneğin İstanbul Şişli-Kuştepe Mahallesi, Gecekondu Dönüşüm Projesi ile imar
islah planlarına kadar, İstanbul için yapılan tüm planlarda, zemini ciddi bir
heyelan ve kayma riski taşıdığı için iskan dışı bırakılmıştır. Bu alanda, Toplu
Konut İdaresi, çağdaş konutlar yapmaya kalkmaktadır. Zaten ilk olarak kamu
malı, iskan dışı sahalar gecekondulaşmıştı ve Kuştepe, İstanbul’daki ilk
gecekondu alanlarından biridir.[5] Burada üst gelir grubuna hitap edilecek lüx
konut yapılması, zemindeki riski değiştirmemektedir. Bu dönüşüm projesinin
protokolüne bakıldığında ise, orada yaşayanların protokoldeki paraları
ödeyemeyecek olmaları ise, sorunun bir başka boyutudur. Üstelik İstanbul
genelinde yıkılan gecekondu mağdurlarını yerleştirdikleri tek alan olan
Çobançeşme Konutları’nın alanı da çok eğimli, heyelan potansiyeli ve deprem
riski taşıyan bir vadidir.

Genel olarak çevre etiği, insanlar ile doğal çevreleri arasındaki ahlaki ilişkilerin
sistemli olarak incelenmesidir. Çevre etiği kuramı ise bu kuralların neler
olduğunu, insanların kimlere ve nelere karşı sorumlulukları bulunduğunu
açıklamak ve bu sorumlulukların neden haklı olduğunu göstermek
zorundadır.[12]

Türkiye’deki kentsel dönüşüm konusuna yönelik başka eleştiriler de vardır:
Bunlardan biri dünyada, sadece konut amaçlı olarak yapılmış dönüşüm projesi
veya konut yaparak dönüşmüş bir kent bulunmamasıdır. Başarılı yurt dışı
örnekler olarak bahsettiğimiz tüm projeler, çalışma alanlarının (ticaret
merkezleri, tekno parklar,vb.), dolayısı ile kentin ekonomik aktivitelerinin “daha
çağdaş hale getirilmesi”, dönüştürülmesi ile ilgilidir. Konut projeleri esas amaca
destek olarak gerçekleştirilmektedir. Bu konut projelerinin, Kentsel Dönüşüm
Projeleri olarak adlandırılma nedeni, projelerin içinde saklı olan “bir kesime”
rant sağlama amacının, dönüşüm kelimesinin içinde yatan popüler ve olumlu
ideolojik anlamın ardında saklanılmak istenmesinden kaynaklanmaktadır.[6]
Oysa, kentsel dönüşüm, Batıda yapılan uygulamalara baktığınızda, birçok
sosyal dönüşümlerin tetikleyicisi, akademik alanda birçok çalışmaların ortaya
çıkmasına olanak sağlayan verimli bir tarla ve yapılan dönüşümlerin sonuçları
açısından hem yerel, hem ülke siyasetinin önemli belirleyicileri olan bir
uygulama olmuştur. Amerika’da New Heaven örneği vardır ki, bu çok önemlidir;
çünkü New Heaven’da yapılan kentsel dönüşüm, Yale Üniversitesi’nin de
bulunduğu bir yerde doğrudan akademisyenlerle birlikte yürütülmüştür ve
oradaki gözlemlerine dayanarak Robert Dall’ın “Plütokrasi”( çoğulculuk)
kavramını ortaya atmasına kadar değişik sonuçları olmuştur. [7]
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi nin yürüttüğü bir çalışmada[8], Ankara’da
kentsel dönüşüm alanı ilan edilen yerlere bakıldığında, Ankara makroformunun
çeperindeki bütün alanlar olduğu ve bunların içinde boş arsalar veya en çok
%10 u gecekondu olan alanların da olduğu ortaya çıkmaktadır. Amaç nedir?
Mevcut planlama ve hukuk sistematiği ile elde edilmesi zahmetli veya
olanaksız alanların, bu tür engellerden sıyrılarak, kolayca rant alanı haline
dönüşmesidir.
Ciddi bir eleştiri de, dönüşümle birlikte anılan “soylulaştırma” (gentrification)
konusuna yöneliktir. İlk kez 1963 te Ruth Glass, Londra’daki işçi mahallelerinin
orta
sınıf
tarafından
istilasını
ifade
ederken
kavramsallaştırılmıştır.[9]Soylulaştırma, kent merkezindeki tarihi binalarda
yaşayan işçi veya dar gelirlilerin bir nevi yerlerinden edilmelerini, orta veya üst
sınıfın, rehabilite edilen bu bölgeye yerleşmelerini anlatmaktadır. Neil Smith,
soylulaştırmanın asıl çıkış noktasının kent merkezlerinde artan arazi değerleri
ile azalan mülk değerleri arasındaki rant aralığı olduğunu söylemektedir.[10]
Böylece Smith’ e göre soylulaştırma, kent arsasının kapitalleştirilmesinin
sonucudur. Diğer bir deyişle gayrimenkulun, menkulleştirilmesi halini alan
kentsel dönüşümün sonucudur.
Elbette tarihi dokunun temiz, bakımlı korunarak kullanımı sağlanmalıdır. Ancak
özellikle kamu kurumu olan yerel yönetimlerin hedefi, buradaki insanları,
kültür ve gelir düzeyi daha yüksek insanlarla değiştirmek yerine, buradaki
insanların kendilerini değiştirmek; eğiterek ve daha iyi iş imkanları sunarak
geliştirmek olmalıdır. Veya burada yapılacak bir bakımın veya restorasyonun
mali yükü konusunda üstlenici olunabilir. Dönüşüm, burada yaşayanlar
zorlanarak ve kaderine terk edilerek değil, onların katılımıyla ve talep
edebilecekleri cazip alternatifler sunarak olmalıdır.
Önerilen projelerin kentin gerçekten ihtiyacı olan işlevi olup olmadıklarının
rasyonel, bilimsel ölçütlerle tespit edilmemesi, konunun gerek yerel halkla,
gerekse meslek odalarıyla tartışılmaya, katılıma nerdeyse tamamen kapalı
olması da dönüşüm projelerini kente yararlı alanlar olmaktan
uzaklaştırmaktadır. Ayrıca yapılan bir projenin kentin bütününü etkilediği
mutlak bir gerçekken, bütüncül planlamanın adeta üstünden atlayarak,
devredışı bırakarak parçacı projeler yapıldığında, kente olumlu ve olumsuz
etkileri toplamı rasyonel hesaplanmıyor demektir.
Dünya sermayesinin, özellikle üretimden kaynaklanmayan hareketli sermaye
birikiminin kendini yeniden üretme ve/veya legal sisteme girme çabalarının
odağı haline gelen kentsel dönüşüm uygulamalarında, İstanbul Galataport ve
Haydarpaşa Projeleri gibi örneklerde olduğu gibi, sermayenin, kamuyu
yönlendirebilme gücü açıkça görülmüştür. Bugün dünyada ve Türkiye’de
kentsel dönüşüm uygulamalarında, kamu ve özel sektör işbirliği (Public-Private

3. Çevre Etiği ve Kent

Çevre etiğinde başlıca iki yaklaşım söz konusudur. İnsan merkezli
“antroposentrik” görüş, ekosisteme insan için yararı ölçüsünde araç olarak
değer vermektedir; buna karşılık ekosisteme özsel değer veren, amaç olarak
benimseyen “ekosentrik” bakış açısı ile çevre etiği, çevreyi kendi değerinden
ötürü özneleştirirken, sorumluluğu insana yüklemektedir. Çevre etiğindeki
düşünsel gelişmelerin sonucunda, ekosisteme, sadece insana yararı nedeniyle
değil, kendi değeri nedeniyle önem verilmesi gerektiği savunulmaktadır.
Kentleşme yalnızca tarihsel boyutu olan bir toplumsal ve kültürel olgu değil,
aynı zamanda çok geniş kapsamlı bir ekolojik olgudur. Kentin, yalnızca isimsiz
sakinlerine mal ve hizmet sağlamak için tasarlanmış yoğun bir yapılar bütünü
olmadığını belirten Bookchin’e göre, kent sonuçta en gelişmiş durumuyla etik
bir insan birliğidir.[13]
Çevresel sorunların kentleşme ile olan ilişkisi bilimsel olarak ortaya konduğuna
göre, artık bir “Kentleşme Etiği” gerekmektedir. Ekolojik kent, kentleşme
etiğinin ürünü olacaktır. İnsanın en üst düzeyde örgütlenmesini ifade eden
kentleşme, çevre etiği değerlerine sahip insanların birlikteliğini her boyutu ile
yansıtmalıdır.
Ekolojik kentin amaç olarak görülmesi; bu amaca yönelik her türlü yasal, siyasi,
teknik kararların alınması; sonuçta ekolojik kentin gerçekleşmesi ve yaygınlık
kazanabilmesi, bireysel ve toplumsal değerler sistemi ile yakından ilgilidir.

4. Ekolojik Kent Neden Gereklidir?
Sanayi dönemi veya modern dönem olarak adlandırabileceğimiz kentleşme
modelinin ve mevcut düşünce sisteminin, çevre sorunlarının büyük ölçüde
kaynağı olduğu anlaşılmıştır.
Ozon tabakasının delinmesi, biyoçeşitlilikteki azalmalar, tehlikeli atıklar,
küresel ısınma ve diğer küresel çevre sorunları, endüstriyel toplum ve modern
kent yapılanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Sadece trafik hesapları, dünyadaki
carbon dioxide emisyonunun %20 sinin kentsel trafikten kaynaklandığını
göstermektedir.[14]
2015’te 10 milyon nüfusunu aşacak kent sayısının 23’e çıkacağı tahmin
edilmektedir.[15] Bugün, nüfusu 10 milyonu aşan megakentlerin kapladıkları
alan, yeryüzünün yalnızca %2’siyken, doğal kaynakların % 75’ini tüketmektedir;
her yıl milyarlarca ton katı atık üretmekte ve su kaynaklarını kirletmektedirler,
atmosfere salınan sera gazlarının büyük kısmından da sorumludurlar. Örneğin,
her ne kadar nüfusu 10 milyonun altında olsa da Londra, gereksinimlerini
karşılayabilmek için kendi yüzölçümünden 125 kez büyük bir alandan
yararlanmaktadır.[15] Buna benzer pek çok veri, doğayla barışık yeni bir
kentleşme modeline acil olarak geçilmesinin gereğini ispatlamaktadır.
Ekolojik kent modeli, kısaca, doğaya egemen değil, doğaya uyumlu kentleşme
modeli arayışlarının geldiği noktayı ifade etmektedir. Ekolojik kentin,
ülkemizde olduğu gibi, dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleşebilmesi için,
kollektif bilinç taşıyan toplum ve birey, çevre etiğinin gerektirdiği sorumlulukla
politikalar üretmelidir.
Ekolojik kent, öncelikle bütüncül bir çevre felsefesine geçişin ürünüdür.
Düşüncelerimizin ve eylemlerimizin birbiri ile tutarlı olması etik bir gereklilik
olduğuna göre, “Ekolojik Kent”, çevre etiği kuramının gerçek hayata
uygulanması talebini ifade etmektedir.
4.1. Ekolojik Kent İçin Ne Gereklidir?
Ekolojik kent (Ekokent) oluşumu için gerek duyulan temel eylemler ise şöyle
sıralanmaktadır:[16]

•

•

Yaşam kalitesini ve insan sağlığını iyileştirmek için, şehirdeki ve
kırdaki yoksullar öncelikli olmak üzere tüm vatandaşlar için
ekolojik açıdan sağlıklı bir şekilde güvenli barınak, su, sağlık
hizmetleri, barınma güvencesi ve gıda güvenliği sağlanması.
Şehirlerin arabalar için değil de insanlar için inşa edilmesi. Çarpık
şehirleşmenin önlenmesi. Bölgesel şehirsel ve şehir çeperi ekolojik
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•

•
•

•

•
•

•

•

planlamasını içeren tüm etkin önlemleri kullanmak suretiyle kırsal
arazi kullanım kaybının azaltılması.
“Ekokent haritalama sistemi” ile ekolojik açıdan duyarlı alanların
saptanması, bölgesel yaşam destek sistemlerinin taşıma
kapasitesinin tanımlanması ve doğa, tarım ve bakımlı çevrenin
restore edilmesi gereken alanların saptanması. Ayrıca, sosyal ve
ekonomik canlılık merkezlerinde daha yoğun ve çeşitli olan
gelişimin toplanması gereken alanların saptanması.
Şehirlerin enerji korumaya, yenilenebilir enerji kullanımlarına
uygun tasarlanması ve materyallerin kullanımının azaltılması,
yeniden kullanımı ve geri dönüşümünün sağlanması.
Etkin, uygun ve düşük maliyetli toplu taşımacılık ile güvenli yaya
ulaşımına ve motorsuz ulaşıma uygun şehirlerin inşa edilmesi.
Otomobil sübvansiyonlarına son verilmesi, araç yakıtları ve taşıtlar
üzerindeki vergilerin arttırılması ve gelirlerin ekokent projeleri ve
toplu taşımacılık için harcanması.
Ekokent inşası ve yenileme için işletmelere güçlü ekonomik
teşvikler sağlanması. Sera gazları ve diğer emisyonları meydana
getirenler dahil, ekolojik olarak sağlıklı gelişimi engelleyen
etkinliklerin vergilendirilmesi. Ekokent inşası için yatırımları teşvik
eden devlet politikalarının geliştirilmesi ve çoğaltılması.
Yeterli, herkese açık öğretim ve eğitim programlarının sağlanması,
halkın ekokent tasarım ve yönetimi ve doğal çevrenin
restorasyonu hakkındaki farkındalığının ve katılımının arttırılması
için kapasite ve yerel becerilerin geliştirilmesi.
Ekokenti inşa etmek ve ilgili ekolojik gelişimi teşvik etmek üzere
politikaları hazırlaması ve uygulaması için– köy, şehir, bölge, ülke
ve uluslararası olmak üzere her bir seviyede bir devlet kurumunun
oluşturulması. Kurum, bütüncül planlama ve yönetimde ulaştırma,
enerji, su ve arazi kullanımı gibi fonksiyonları koordine edip
izleyecek ve proje ve planlara kolaylık sağlayacaktır.
Devletin her düzeydeki politikasında ve üniversiteler, işletmeler,
sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve buna benzer tüm
kuruluşların karar alma organlarında, küresel ısınma, fosil
yakıtların ve türlerin yok olması gibi küresel kriz konularında, bu
kuruluşların yerel topluma ilişkin plan ve eylemlerinde, özellikle bu
kuruluşların
yeniden
yapılandırılması
yoluyla,
neler
yapılabileceğinin ele alınması.
Ekokent gelişiminde deneyimlerin, derslerin ve kaynakların
paylaşılması ve ekokent uygulamalarının gelişmekte ve gelişmiş
ülkelerde geliştirilmesi için uluslararası, şehirlerarası ve topluluklar
arası işbirliğinin başlatılması ve teşvik edilmesi.

Ekokent insanı merkeze alarak, eko-merkezci bakıştan uzaklaşmamalıdır.
Kentte yaşayan diğer canlıların yaşam haklarına ve yaşam alanlarına saygı,
yasalarla ve uygun düzenlemelerle korunmalıdır. Ekolojik kentte, hayvanların
esaret altında yaşadığı hayvanat bahçelerinin ve sirklerin yer alması
düşünülmemelidir.
Ekolojik kentin, çevresel adaletsizliği azaltma ve hatta yok etme hedefi
taşıması gerekir. Ancak bu adaleti sağlarken, insanmerkezli bakılması, çevreyi
dağıtımın yeni bir aracı durumuna düşürecektir. Sosyal ve ekonomik çözümleri,
çevresel adaletle birlikte düşünerek çözüm aranmalıdır. Bu yapılmadığında,
diğer bir deyişle, sürdürülebilirlik adına küçük düzeltmelerle yola devam
edilmesi, çevreye zarar veren kapitalizmin her açıdan sürdürülebilirliğine
hizmet edecektir.
Kentsel çevre sorunlarının veya çevresel adaletsizliğin politize edilmesi
gereklidir. Bundan beklenen fayda, bu sorunların, sosyal, siyasal, kültürel,
ekonomik, çevresel ve teknik boyutlarıyla ele alınmasına yol açmasıdır. Halkın
tüm bunlara duyarlılık kanallarını açacak olan etik bilinçlenme ise biyoeğitimin
her düzeyde artması ile sağlanacaktır.

5. Kentsel Dönüşüm ve Ekolojik Kent İlişkisi
Ekolojik kent modelinin, bir kentin tamamında uygulanmasını beklemek kısa
vadede gerçekçi bir bakış olmayacaktır. Kentsel çevre sorunlarını durdurmak
veya azaltmak için devletlerin kentleşme politikasına ne kadar müdahale
edebileceği tartışılabilir. Çevre etiğinin gerektirdiği sorumluluk içerisinde
davranmak isteyen bireyler ve bu bireylerden oluşan kollektif bilinç taşıyan bir
toplumun ne ölçüde hazır olduğu da tartışılabilir. Tartılamayacak olan ise artan
nüfus, artan kentleşme oranı ve bu artışlara paralel olarak hızla büyüyen çevre
sorunlarıdır.
Ekolojik kenti, boş bir alanda, uydu kent gibi, yeni bir kent olarak inşa etmek
ütopyasının gerçekleşmesi ve/veya yaygınlaşması, ekonomik, siyasal ve
toplumsal olarak pek çok açıdan zordur. Ayrıca, kentleşmemiş boş alanlara
yeni kentlerin kurulması, bu alanların da ekolojik niteliklerinin kaybı anlamına
gelecektir. Zaten kentleşmiş olan arazilerin, ekolojik çözümler içeren yeni bir
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kentleşme modeline geçiş için yeniden kullanılması daha uygun olacaktır. Bu
bağlamda, mevcut kentleşme biçiminin yarattığı çevre sorunlarını azaltmak
için, ekolojik çözümler içerebilen kentsel dönüşüm projelerinden bir araç olarak
faydalanmak akılcı bir yol olabilir.
Ekolojik kent modelinde olması beklenen bazı mimari, mühendislik, ekonomik,
kültürel, sosyal, planlama ve tasarıma yönelik kriterlerin kentsel dönüşüm
projelerinde uygulanması hedefi, kentin tamamının ekolojik bir model olmasına
göre daha önce ulaşılabilecek bir hedeftir. Örneğin, kentsel dönüşüm projeleri
içerisinde yapılacak olan binaların ekolojik binalar olmasına yönelik, yasal
zorunluluklar getirilebilir. Bunların maliyetindeki artış ise devlet eliyle, teşvik
yolu ile karşılanabilir.
Dünyada enerji tüketiminin sektörlere göre dağılımına bakıldığında binalar,
sanayi ve ulaşımın ardından üçüncü sırada yer almaktadır.[17] Tüm binalar,
dünya enerjisinin neredeyse %50’sini tüketmekte, %35 oranında havayı
kirletmekte, dünyaya %40 oranında atık bırakmaktadır. Geleneksel binalar,
ham maddenin %30’unun ve ağaçların %25’inin tüketiminden sorumludur.
Ekolojik kabul edilecek yapılarda ise atıkların %75’i, geri dönüşüm tesislerinde
değerlendirilebilmektedir.[18]
Ayrıca kullanılan malzemeler, yöreye yakın yerlerden temin edilir. Buradaki
öncelikli amaç, yöre ekonomisinin gelişmesidir. Enerji ihtiyacını güneşten
sağlamak, iklime uygun mimari, yeşil alanlardaki artış, kentsel tarım yapılması,
enerji-bilinçli kent planlaması [17] (araç kullanımını azaltmak amacıyla iş ve
konutun birbirine yakın olması), yağmur sularının değerlendirilmesi, atık su ve
katı atıklara yönelik düzenlemeler gibi pek çok ekolojik çözüm kentsel
dönüşüm alanlarında uygulanabilir.
Böyle bir anlayışla yapılacak olan projelerin yararlarını ana hatlarıyla sıralarsak:
-Kent içerisinde rekabet amacıyla bu hedefe ulaşmak isteyen başka projeleri
yaratacaktır. Kentsel dönüşümde yönetişim modelinden bahsedilmişti. Böyle
bir ekolojik kentsel dönüşüm projesinde, devlet desteği daha fazla gerekir.
Uzun vadede artan talep ve yayılmaya bağlı olarak maliyet de düşecektir.
- Kentsel dönüşüm projelerinin, temel amacı olması beklenen, kentsel
eşitsizlikleri ve göreceli yoksunluğu ortadan kaldırmaya yönelik bir proje haline
gelmesine katkı sağlayabilir. Zira, bu projelerin gerçekleşmesi için özel
sektörden çok, devlet desteği ve yönlendirmesi gereklidir. Elbette, bunlar kolay
hedefler değildir. Ancak, en iyi eleştiri, eksiği belirttikten sonra öneriler de
sunabilmektir.
-Kentsel sağlık üzerinde olumlu etkileri olacaktır. Örneğin, Kanada’da, sadece
iş ve evin yakın olmasına bağlı olarak yürümenin, kalp hastalığı gibi pek çok
sağlık sorununu azaltması ve bunun sağlık için harcanan bütçeyi düşürmesi
üzerine bir araştırma yürütülmektedir.[19] Havanın daha temiz olması,
bilinçlenen toplumun değişen tercihleri gibi başka olumlu etkenler de
sıralanabilir.
-Dönüşüm, mevcut kentleşmiş alanlarda sağlandığı takdirde, kentte,yeni
yerleşim yerlerinin iskana açılmasına gerek kalmayacaktır. Kentin yayılması
daha fazla enerji kullanımı demektir.
-Kent kültürü içerisinde olması gereken çevre bilinci ve çevre eğitiminin
seviyesi yükselecektir.
-Kentleşme ile ortaya çıkan çevre sorunları azalacaktır.
-Zaman içerisinde aşama aşama kapladığı alan artacak ve sonunda tüm kente
yayılacaktır.
6. Hamburg HafenCity Örneği
HafenCity (Liman Kenti), Elbe Nehri’nin kıyısındaki Hamburg kentinde yaklaşık
on yıldan beri süren ve Avrupa’nın en büyük imar projesi olarak kabul edilen
bir projedir. 2020 yılında projenin tamamlanması öngörülmektedir. Kentin eski
liman tesislerinin yer aldığı 150 hektarlık bu alanda her şey, bir beyaz kağıda
yazı yazar gibi sıfırdan düşünülmektedir. Yatırımcılar arasında yenilikçi çevre
teknolojilerinin kullanımında gönüllü rekabet yaratabilmek için arsalar en
yüksek bedeli verene değil, sosyal ve ekonomik yanlarının dışında, ekolojik
açıdan da öne çıkan konseptlere verilmektedir.[20]
12.000 kişinin ikamet edeceği 40.000 büro elemanının çalışma mekanı
bulacağı bu yeni kent için Hamburg planlama dairesi yetkilileri, her bakımdan
yüksek standartları hakim kılacak kararlar almaktadır. Örneğin, “İklim dostu bir
kente öncü bir örnek oluşturma” düşüncesi, burada yoğun ve çeşitlilik arz eden
bir yapılaşmanın trafiği azaltacak etkisinin dışında başka özellikleri de olan bir
kentsel mekanı beraberinde getirmektedir. Burada uygulanan incelikli bir
sertifikalandırma sistemi, yatırımcıları mümkün olduğunca düşük düzeyde CO2
üretecek gayrimenkuller ortaya çıkarmaya yöneltmektedir. Almanya
ortalamasında kilovat/saat elektrik üretimi başına CO2 miktarı 600 gram
kadarken, altın çevre ödüllü HafenCity’deki değer 89 gramdır.[20]

Şehrin bu yeni bölgesinin ısıtılmasına yönelik konsept de yenilikçi olduğu
kadar, ekolojiktir. Binalar, fuel oil teknolojisi ile güneş enerjisi kullanımını
birleştirmek suretiyle, karma enerji kaynaklarını etkinlikle kullanabilen
biçimdedir.
2007’de Hafen City Hamburg, sürdürülebilir binaların gerçekleşmesi için
Ecolabel akreditasyonu getirmiştir. Böylelikle, Hafen City, 2009 da Alman
Sürdürülebilir Bina Konseyi tarafından tüm Almanya’da geçerli olan ekosertifikasyon için öncü rol üstlenmiştir. [21]
Kentsel toplumun karar süreçlerine ne ölçüde katıldıkları veya ne kadar etkili
olduklarına dair veriye ulaşılamamıştır. Ancak, 10 yıldır sürdürülebilen bu proje
için alınan karar ve uygulamaların, toplumsal değerler sistemine aykırı
olmadığı düşünülebilir.
Proje, bu eski endüstriyel bölgenin, ekolojik değerini geliştirecek bir etki
yaratacaktır. Park, meydan gibi açık alanlar için 22 hektar yer ayrılmıştır. Ve
tüm bölgede, HafenCity’nin kültürel merkezi olacak olan Elbe Philharmonic Hall
(Elbphilharmonie) dışında bir tane bile yerin üstünde otopark yer almayacaktır.
[22]

Bununla birlikte kentlerde ihtiyaç olan dönüşüm ve iyileşme için uygulayıcılara,
politikacılara ve topluma çeşitli sorumluluklar düşmektedir.
Kentleşme ve sanayileşmenin çevre sorunlarını yaratan ve sürdüren en önemli
iki etken olduğu düşünüldüğünde, ekolojik çözümler üreten, yeni bir kentleşme
modeline geçmenin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu zorunluluğun gereklerinin
yeterince yapılmıyor olması, bu gerçeği değiştirmemektedir.
Bu yazıda, dünyada az sayıdaki ülkede gerçekleşmesi için çaba gösterilen
ekolojik kentleşme modelinin yaygınlaşması için kentsel dönüşüm
projelerinden yararlanılması önerilmektedir.
Kentsel dönüşüm projeleri, ekolojik kent hedefi için bir basamak olarak
görülebilir. Hafen City örneği, ülkemiz için ekonomik açıdan kolay olmayan bir
hedef olarak görülebilir. Bu nedenle, ekolojik kentsel dönüşüm projelerinin
gerçekleşmesi için, özel sektörden çok, devlet desteği ve yönlendirmesi
gereklidir. Zaman içerisinde artan talep, rekabet, yaygınlaşma gibi faktörlere
bağlı olarak, maliyet azalacaktır.
Kentsel dönüşümün eşitsizlikleri gidermek, yoksulluğu azaltmak ve yaşam
kalitesini yükseltmek hedefleri ile, ekolojik kentin çevresel adaletsizliği
gidermek hedefi aslında birbirini tamamlamaktadır. Zira, sosyal ve ekonomik
adalet sağlanmadan, çevresel adaleti sağlamak da olanaklı değildir.
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Hafen City Kültür Merkezi (Elbe Philharmonic Hall)
Tasarım, insanları bisikletle veya yaya olarak seyahate teşvik etmektedir. Hızlı
yer altı ulaşımının, toplu taşıma ağı ile de mükemmel bağlantıları
düşünülmüştür. Var olan şehir merkezine yaya olarak veya bisikletle rahat
ulaşılabilecektir.

[6] Bayram,A. M., Kentsel Dönüşüm Tartışmaları , TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi, Kentsel Dönüşüm Tartışmaları-1, Bülten 40,s.19 (2006).
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[9] Islam, T., “Galata’da Soylulaştırma: Soylulaştırıcıların Demografik ve Kültürel
Özellikleri Üzerine Bir Çalışma”, TMMOB ŞPO, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu
Bildiriler, İstanbul, Türkiye, s.160 (2003).
[10] Dündar, Ö., “Kentsel Dönüşüm uygulamalarının Sonuçları Üzerine Kavramsal Bir
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s.71 (2003).
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Resim2

Hafen City’de bir yaya ve bisiklet yolundan görünüm
Bölgede 5 km araç yoluna karşılık 10 km yaya yolu yer alacaktır ve bu yaya
yollarının da yalnızca %30’u cadde kenarında bulunacaktır. Yaya yollarının geri
kalan %70’i, yayaların caddelerden uzak biçimde etrafta dolaşmasını
sağlayacak şekilde planlanmaktadır. [22]

[15] Yılmaz E., “Doğaya Dönüş İçin Fırsat: Ekokentler”, Bilim ve Teknik Dergisi, s.52
(2006).
[16] http://www.ecocity2009.com/index-tr.html
[17] Çelebi, G., Gültekin, A. B., Harputlugil, G., Bedir, M. ve Tereci, A., "Yapı Çevre İlişkileri",
ISBN / ISSN: 978-9944-89-645-0, Çizgi Basım Yayın Ltd. Şti., İstanbul, Türkiye, (2008).
[18] Varlıbaş,S., Ecocity World Summit, Urban Ecological Foundations For World
Solutions, (2009).
[19]http://ucalgary.ca/evds/walkable_neighbourhoods_and_healthcare

7. Sonuç ve Değerlendirme

[20]http://www.magazine-deutschland.de/tr/artikel-tu/yazilar/article/hafencity.html

Zaman içinde yaşlanan, köhneleşen veya yasa dışı yollarla plansız biçimde
genişleme bölgeleri olan kentlerde dönüşüm projeleri gereklidir. Kentsel
dönüşümün Türkiye’deki uygulanma biçimi, örneğin dönüşümün konut
yapımından ibaret bir yaklaşımla ele alınması gibi çeşitli yönleri ile
eleştirilebilir.

[21]http://www.hafencity.com/en/concepts/highest-standards-for-sustainable-urbandevelopment.html
[22] http://www.mimdap.org/w/?p=11312
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AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE MİMARLIKTA ÇEVRE DOSTU YAKLAȘIMLAR

ENVIRONMENTAL FRIENDLY APPROAES IN ARCHITECTURE DURING EUROPEAN UNION APPROXIMATION PERIOD

Seda Temizer Yöntem
Ekodenge, Mimarlk, Ankara, Turkey, seda@ekodenge.com

Özet
Çevre konusunda yaplmakta olan araștrmalar ile her geçen gün gözler önüne
serilen değerler, sürdürülebilirlik konusundaki çalșmalarn önemini ve
artrlmas gerekliliğini ortaya koymaktadr. Çevre dostu mimarlk anlayșnn
kavranmas ve uygulanmas bu alanda yaplan çalșmalarn önemli bir
parçasyken ayn zamanda sürdürülebilir kalknma ve sürdürülebilir enerji
politikalar için de, büyük önem tașmaktadr.
Sunumda bu konunun kavramsal altyaps ortaya konulacak, çevre ile ilgili
gerçekler, değerler ve tespitler ile desteklenecek, bununla ilgili olarak Avrupa
Birliği perspektifine genel bir bakș sunulmaya ve AB Çevre ve Enerji
Politikalar hakknda bilgi verilmeye çalșlacaktr.
AB uyum sürecinde Türkiye’de yaplan ve yaplmas planlanan çalșmalar bu
perspektifte daha net tanmlanmaya çalșlacak, önümüzdeki yllarda, özellikle
AB uyum sürecinin itici gücü ve desteği ile, çevre ve enerji konularnda
yaplmas gereken çalșmalara değinilecektir.
Mimarlk alannda bu konu bașlklarnda yaplan çalșmalar bizi çevre dostu
mimarlk yaklașmna yönlendirmektedir. Çevre dostu mimarlk modeli,
sunumda hazrlanmș olan bir șema ile tanmlanabilecek bir yapda ele
alnacak, bu șema örneklerle açklanacaktr. Çevre dostu mimarlk modeli bu
șemada așağdaki ana bașlklarda tanmlanmaktadr:
a. Yasal düzenlemeler: Standartlar – Yönetmelikler
b. Gönüllü sistemler: Sivil toplum kurulușlar, Sertifikalandrma
modelleri, Klavuzlar
c. Yap Katmanlar: Malzemeler, Strüktürel katmanlar, Sistemler,
Nitelikler
d. Yap-Çevre İlișkisi - Kent Ölçeği: Yap Hayat Döngüsü, Çevre
konular (rüzgar, su, mikroklima, arazi kullanm, atk, ulașm, sosyal yașam)
Sunumda son olarak bu kavramsal altyap ile tanmlanan modelin uygulamada
nasl ele alnabileceği ile ilgili örnekler verilecek, Ekodenge’nin bu alanda
yapmakta olduğu AB projeleri ile firma tarafndan yaplmakta olan mimari
projeler ile ilgili bilgilerin aktarlmasna, çevre dostu mimarlk kriterlerinin
uygulamaya dönüștürülme sürecindeki deneyimlerin paylașlmasna
çalșlacaktr.
Anahtar kelimeler: çevre, enerji, Avrupa Birliği perspektifi, çevre dostu
mimarlk modeli

Abstract
The research studies and their output figures on the field of environment,
empasize the importance and the need to improve the efforts on
sustainability. Understanding and implemantation of the environmental
friendly architecture philosophy is an important part of these studies and a
major component in sustainable energy policies.
This presentation aims to identify the conceptual infrastructure of this
philosophy, support the facts about environment using some figures and
observations and try to inform the audience about the related European Union
environmental policies. The works that are being carried out and need to be
completed in Turkey during the EU approximation process and the studies that
need to be made in the following years with the support and motivation of
the EU approximation will be defined.
The work that is being carried out in the field of architecture under these
topics lead us to environmental friendly architecture concept. The
environmental friendly architecture model will be presented in an outline, and
will be supported by examples. This model comprises the folowing main
topics:
a. Legal arrangements: Standards, legislation
b. Voluntary systems: NGO, certification models, guidelines
c. Building components: Materials, systems, qualifications
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d. Building environment relation: Building life cycle, environmental
aspects (wind, water, microclimate, land use, waste, transportation, social life)
In the final section of the presentation, examples will be presented on how
this conceptual infrastructure and defined model can be applied. The recent
EU supported projects of Ekodenge in this field will be presented, where other
architectural projects carried out by the company will be used as examples on
the experience on how the environmental friendly architecture criteria is being
implemented.
Keywords: environment, energy, European Union vision on environment,
environmental friendly architecture model

1. Kavramsal altyap:
1.1 Mevcut Durum
Çevre konusunda yaplmakta olan araștrmalar ile her geçen gün gözler önüne
serilen değerler, sürdürülebilirlik konusundaki çalșmalarn önemini ve
arttrlmas gerekliliğini ortaya koymaktadr. Dünyann çevresel bir düșüș
içerisinde olduğu ve mevcut gelișme ve insan kaynakl kirliliğin yol açtğ
yașam koșullarnn sürdürülebilir olmadğ artk herkes tarafndan kabul
edilmektedir. Bu kötü gidișin en temel ve basit göstergelerinden biri Ekolojik
ayakizidir. İnsann dünya ekosistemindeki talebinin ekolojik yeniden yaplanma
kapasitesiyle karșlaștrlmas olarak tanmlanabilecek ekolojik ayakizi, 2006
yl için 1.4 yerküre olarak ölçülmüștür. [1]
Bu bilinçle hareket eden dünya uluslar daha sürdürülebilir bir gelișme ve
yaplanma için uğrașlarn, özellikle son 20 ylda artan bir etkinlikle
sürdüregelmektedir. Geçen birkaç ylda yașanan, küresel iklim anomaliteleri,
iklim değișikliği sürecinin ve sebeplerinin, her yașta ve eğitim seviyesinde
insannn gündemine girmesini sağlamștr. Artk birçoğumuz biliyoruz ki iklim
değișikliği bir gerçek ve bunun sorumlusu salnan Karbondioksit (CO2) ve diğer
sera gazlardr. [2] Seragazlar içinde en önemlisi olan CO2 gaz salm, büyük
oranda ekonominin her sektöründe kullanlan fosil yaktlarn (kömür, petrol,
doğal gaz) yaklmas sonucu ortaya çkmaktadr. Bu nedenle enerji politikalar
ve çevre ilișkisi, seragaz salmlarnn azaltm açsndan büyük önem arz
etmektedir. İklim değișikliğinin çevresel, politik ve ekonomik sonuçlar gün
geçtikçe derinleșmektedir.
Bu sebeplerden dolay gelecek için vizyonumuz daha çevre dostu, temiz,
düșük emisyonlu ve kaynak verimli ekonomi ve toplumlar olmaldr. [3] Bu
vizyonu olușturan bileșenlerden yapl çevre alan biz mimarlarn bu vizyonda
sahip olduğu sorumluluklar ortaya koymaktadr. Günümüzde mimarlk
alannda da sürdürülebilir tasarm ve hayat döngüsü analizleri șğnda daha
çevre dostu ve az enerji tüketen yaplanmaya odaklanlmștr.
1.2 Avrupa Birliği Çevre Perspektifi
Avrupa Birliği çevre perspektifi yukarda sözü geçen doğrultuda șekillenmiș, AB
Çevre ve Enerji Politikalar olușturulmuș ve belli hedefler tanmlanmștr. Bu
hedeflerin ve hedefleri gerçekleștirmeye yönelik yaplan eylemlerin anlașlmas
uyumlaștrma sürecinde olan ülkemizde de enerji etkin ve çevre dostu
mimarlk konusunda yaplmakta olan çalșmalarn daha farkl boyutlaryla
değerlendirilmesine katkda bulunacaktr.
Avrupa Birliği çevre politikalar diğer alanlardaki vizyonlaryla entegre olarak
sürdürülebilir kalknmay hedeflemektedir. Çevre ile ilgili öncelikler iklim
değișikliği, doğa ve biyoçeșitlilik, çevre ve sağlk, doğal kaynaklar ve atk
alanlar olmuștur. Kyoto protokolü ve Lizbon stratejisi temel alnmak üzere,
Avrupa Birliği çevre ve enerji politikalar daha güvenli, rekabetçi ve
sürdürülebilir bir konuma ulașmay hedeflemektedir. 2005 ylnda yürülüğe
giren Kyoto Protokolü ile ülkeler karbondioksit ve diğer sera gazlarnn
salnmn azaltmaya, bunu yapamyorlarsa salnm ticareti yoluyla haklarn

artrmaya taraf oldular. Protokol, ülkelerin atmosfere saldklar karbon
miktarn 1990'daki düzeylere düșürmelerini gerekli klmaktadr. Lizbon
Stratejisi ise Avrupa Birliği için 2000 - 2010 dönemini kapsayan bir kalknma
plandr. Buna göre öncelikler iklim değișikliği, demografik yap (yașllar,
aznlklar ve avantajsz konumda olanlarn haklarn korunmas, cinsiyet eșitliği)
ve daha iyi yasal düzenlemeler olarak belirlenmiștir.
Güncel AB eylem planlarnda hedef çevreyi korumak, enerji tedariğinin
güvenliği ve sürdürülebilir enerji politikalar olușturmak olarak belirlenmiștir.
Bu planlara göre binalarn, ürünlerin ve hizmet sektörünün enerji verimliliği
performansnn arttrlmas ve enerji tüketim modellerinin iyileștirilmesi ve AB
vatandașlarnn dünyadaki diğer ülkelere oranla daha verimli altyap, ürün ve
enerji sistemlerinin bulunduğu bir iç-pazar’a ulaștrlmas amaçlanmștr.
Kapsam 2012 ylna kadar olan eylem plannda Avrupa Birliği enerji
tüketiminde 2020 ylna kadar 20% orannda bir azalma hedeflenmiștir. Bu
hedefi gerçekleștirmek ve sürdürülebilir tasarruflar yapabilmek için enerji
verimli sistem, ürün ve hizmetlerin geliștirilmesinin yansra, tüketim
alșkanlklarnn da değișmesi gerekliliği saptanmș, bunlar için ksa ve orta
vadeli tedbirler tanmlanmștr.
Ayrca 2002 tarihli Binalarda Enerji Performans Direktifi kapsamn geliștirerek
küçük yaplara uygulanabilecek standartlardan bahsedilmiș ve “pasif” olarak
tanmlanan yaplarn üretiminin teșvik edilmesi amaçlanmștr. Bu direktife
daha sonra değinilecektir.

projelere ait belgeler sunulmakta ve yaplar gezilebilmektedir. Desteklenmiș
olan bu projelerden, kent ve bina ölçeğindeki iki örnek çalșma iyileștirme
eylemleri konusunda fikir verecektir.
Sürdürülebilir Barselona 2004 projesi bu çalșmalardan biridir. Kent yönetimi
tarafndan yllk 2800 saat güneș șğna sahip bu kentin, solar stma
konusunda öncü bir kent olmas için yeni yasalar çkarlmș, yeni ve mevcut
binalarda solar stma ve elektrik üretimi için gereken uygulamalar
bașlatlmștr. Projede temiz tükenmez enerji kaynaklarnn kullanmnn
yaygnlaștrlmas ve CO2 Emisyonlarnn azaltlmas hedeflenmiș, Avrupa
ülkeleri çapnda uygulanabilir ve tekrar edilebilir bir model olușturulmuștur.
Barselona Enerji Ajans’nn hazrladğ proje raporunda șu anda yirmiden fazla
İspanyol kentinin, bu projeyi
model alarak uygulamaya bașladğ
belirtilmektedir. Bu model proje kapsamnda belediye meclisi tarafndan 4
alandan olușan bir eylem plan ile tanmlanabilir:
- Yönetim stratejileri
- Enerji tedarik ve tüketim stratejileri
- Ekonomik ve yasal stratejiler
- Sosyal ve iletișimsel stratejiler

Avrupa Komisyonunca belirlenen Avrupa Birliği Enerji Politikasnn üç temel
özelliği bulunmaktadr.
- Sürdürülebilirlik: Yenilenebilir enerjilerin kullanmnn teșvik edilmesi ve
enerji tasarrufu ile iklim değișikliğine karș mücadele
- Rekabetçilik: Avrupa çapnda rekabetçi bir enerji marketinin olușturulmas
- Enerji tedariğinin güvenliği: Yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmn
yaygnlaștrarak dșa bağmllğn azaltlmas ve enerji tedariğinin güvence
altna alnmasdr.
Bunun yansra enerji verimliliğine katk sağlamak ve Avrupa Birliği’nin fosil
yaktlarna bağmllğn en aza indirmek amacyla temiz-tükenmez enerjilerin
Avrupa çapnda kullanmnn yaygnlaștrlmas için de çalșmalar da
yaplagelmektedir. Komisyon tarafndan hedef 2020 ylna kadar toplam enerji
harcamalarnn %20sinin temiz-tükenmez enerji kaynaklarndan sağlanmas
olarak açklanmș ve 2007 ylnda amaca yönelik temiz-tükenmez enerjiler yol
haritas hazrlanmștr. Temiz, Tükenmez Enerjiler Yol Haritas’nda,
Komisyon’un bu konudaki uzun vadeli stratejisi belirlenmiștir. Bu yol
haritasnda temel hedef, enerji temininin güvence altna alnmas ve sera gaz
üretiminin azaltlmas olmuștur. Yol haritas ile her üye ülkenin kendi
potansiyeline göre elektrik, biyo-yakt ve stma-soğutma olmak üzere üç
temel alanda zorunlu hedefler koymas sağlanmștr.
Avrupa Komisyonu Enerji ve Ulașm Genel Müdürlüğü’nce yaplan çalșmalara
göre toplam enerji kulanmnn dağlm %32 ulașm, %28 endüstri ve %40
binalar olarak belirlenmiștir. Buna göre en büyük tasarruf potansiyelinin de
binalarda olduğu saptanmș ve tasarruf hedefleri belirlenmiștir. [4] AB
tarafndan hazrlanan 2002 tarihli Binalarda Enerji Performans Direktifi ve
Ocak 2006 tarihli yönetmeliğe göre hedef 2020 ylna kadar toplam enerji
harcamalarnn %20sinin temiz-tükenmez enerji kaynaklarndan sağlanmas
olarak açklanmștr.
Belirlenmiș olan AB hedeflerinin yakalanabilmesi için 2002 tarihli direktifte
üzerinde durulmuș olan dört çalșma alan bulunmaktadr:
1. Her ülkenin, ortak AB standartlar çerçevesinde, bölgesel ve ulusal seviyede,
bina performans hesaplama kriterlerini belirlemesi,
2. Mevcut ve yeni binalar için minimum enerji verimliliği standartlarnn
belirlenmesi, Kyoto protokolü standartlarnn sağlanmas için daha az enerji
tüketen binalarn yapmnn teșvik edilmesi,
3. Havalandrma cihazlarnn ve kazanlarn verimliliğinin düzenli olarak
denetlenmesi ve alnacak önlemlerle görüntü-ses kirliliği ile enerji skntsnn
önüne geçilmesi,
4. Binalar için enerji belgesi hazrlanmas ve sergilenmesi,

Șekil 1. Barselona kentindeki güneș enerji yüzeyi gelișim tablosu,
Sürdürülebilir Barcelona Projesi Resmi Web sitesi, 2010
Bu proje örneğinde olduğu gibi kent ve belediye ölçeğinde yaplan projelerin
yansra bina ölçeğinde de örnek uygulamalar ve enerji konusunda iyileștirme
çalșmalar yaplmștr. AB merkezi olan Brüksel’de yaplmș olan TemizTükenmez Enerji Evi mevcut bir binann solar stma, biyo-kütle ve jeotermal
enerji kullanm ile dönüștürülerek, enerjisinin tamamn bu sistemlerden
sağlamas açsndan önemlidir.
2000 ylnda Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi’nce ve üye derneklerin ortak
bir yapda biraraya gelme isteği ile 140 yllk bir bina yeni teknolojiler ve
yenilenebilir enerji uygulamalaryla dönüștürülmüștür. Binadaki enerji
uygulamalar ksaca șu șekildedir:
- Enerji verimliliği tedbirleri:
Cephe ve Çatda yaltm
Düșük emisyonlu güneș koruma camlar
Yüksek verimli aydnlatma sistemleri
Etkin mekanik havalandrma sistemleri
- Temiz, tükenmez enerji uygulamalar:
Ahșap tablet stma sistemi
Solar stma sistemi
Jeotermal stma ve soğutma sistemi
Fotovoltaik elektrik üretimi
Sonuçta enerjisinin tamamn kendi içinde üreten 2800 m2’lik bir ofis binas,
bu alanda yaplacak çalșmalarda bir sinerji yaratma misyonuyla yeniden
kullanlmaya bașlanmștr.

Buna göre, yaplmas gereken çalșmalar șu ana bașlklar altnda toplanabilir:
- Binalarda Enerji Performans Standartlarnn Getirilmesi
- Bina Enerji Performanslarnn Ölçülmesi
- Binalarda Enerji Tüketiminin Azaltlmas
- Bina Enerji Performanslarnn İyileștirilmesi
- Enerji Verimliliği Sertifikasyonu
- Periyodik Denetleme
Avrupa Birliği’nde özetlenmiș olan hedefler doğrultusunda hem mimarlk hem
șehircilik alanlarnda birçok proje desteklenmektedir. Ayrca örnek teșkil
etmesi amacyla bina ve kent ölçeğinde uygulamal projeler de
gerçekleștirilmiștir. Eğitim ve bilinçlendirme çalșmalar kapsamnda bu

Șekil 2. Brüksel Temiz-Tükenmez Enerji Evi, Seda Temizer Yöntem
Fotoğraf Arșivi, Brüksel, 2007
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1.3 Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye’deki Çalșmalar
Ülkemizde de tanmlanmș olan çerçevede çalșmalar yaplagelmektedir. Uyum
sürecinde gerekli yasal düzenlemeler adapte edilmekte ve ülke hedefleri
tanmlanmaya çalșlmaktadr. Elektrik İșleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi tarafndan sanayi, bina ve ulașm sektörlerinde
yllk enerji tasarrufu potansiyelinin %30 olduğu tespit edilmiștir. Enerji
verimliliği faaliyetlerinin tüm ülke çapnda belirli bir plan ve program dahilinde
daha etkin olarak gerçekleștirilmesi amacyla, AB’den sağlanan uzman desteği
ile ve ilgili kurum ve kurulușlarn görüșleri çerçevesinde hazrlanan Enerji
Verimliliği Stratejisi 24 Haziran 2004 itibar ile Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlğ tarafndan onaylanmștr. Stratejinin genel amac, Türkiye’deki nihai
enerji tüketim sektörlerindeki enerji verimliliğini AB’deki en iyi uygulamalara
göre geliștirmektir. 2007 tarihli Enerji Verimliliği Kanunu ile binalarda enerji
performansna ilișkin usül ve esaslarn, Türk Standartlar Enstitüsü ve EİE
Genel Müdürlüğü ile müștereken hazrlanp ilan edilmesini, ayrca, yap
projelerine enerji kimlik belgesi düzenlenmesi șartn beraberinde
getirmektedir. 2009 tarihli Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ise 2002
tarihli AB direktifine paralel bir niteliktedir ancak içeriğinin geliștirilmesi ilgili
taraflarca beklenmektedir.
Yukarda özetlenmeye çalșlan devlet politikas, önümüzdeki yllarda, özellikle
AB uyum sürecinin itici gücü ve desteği ile, AB çevre faslnn açlmș olmasnn
da getirdiği yükümlülüklerle, ülkemizde ciddi miktarda çalșmann yaplmas
gerekliliğini ortaya koymaktadr. Mimarlk alanndan bakldğnda bu vizyon bizi
çevre dostu mimarlk tanmna götürmektedir.

2. Çevre Dostu Mimarlk Kriterleri:
Mimarlk alannda enerji kullanmnn azaltlmas ya da temiz-tükenmez
enerjilerin kullanmnn yaygnlașmas tek bașna düșünülmemelidir. Yukarda
verilmiș olan stratejiler çerçevesinde, bütün yönleriyle çevre dostu bir
mimarlk anlayșndan ve farkl bir yașam biçiminden bahsetmeliyiz.
Mimarlkta sürdürülebilir, yeșil, çevre-dostu veya ekolojik kavramlaryla
tanmlanabilen anlayș, bu farkl yașam biçiminin kurgulanmas için
çalșmaktadr. Ekolojik mimarlk, doğadaki kaynaklardan yararlanrken, bu
kaynaklar, canllarn doğal sitemlerini anmsatan bir döngü içinde, olabildiğince
zarar verilmeden geri dönüșümünü sağlayan bir üretim biçimi olarak
tanmlanabilir. [5] Çevre dostu mimarlk kriterleri, belli iklim ve habitatlara
uygun olarak yap eylemi srasnda kaynaklar nasl kullanacağmz konusunda
yönlendiricidir.
Tanmladğmz çevre dostu mimarlk modeli, așağdaki bileșenlerden
olușmaktadr:

Gönüllü yeșil bina sertifikalandrma sistemleri artk geçerliliği giderek artan bir
biçimde yaygnlașmaktadr. Amerikan LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), İngiliz BREEAM (BRE Environmental Assessment
Method), Alman DGNB (The German Sustainable Building Certification) ve
Fransz HQE (Haute Qualité Environnementale), yap sektörünün çevreye olan
etkilerini değerlendirmek için yeni yap, mevcut yap, farkl ișlevde yaplar
(konut, ofis, eğitim, endüstri, kentsel planlama vb.) gibi yap tiplerine göre
geliștirilmiș sertifikasyon sistemleridir. Bu sistemler ile yaplarn çevre ile
ilișkisi sağlk ve konfor, iç mekan hava kalitesi, enerji, ulașm, su yönetimi,
malzeme ve kaynak yönetimi, atk yönetimi, arazi kullanm ve ekoloji, kirlilik
gibi ana bașlklarda ve bütüncül bir yaklașmla incelenmektedir.
3.Yap katmanlar: Birkaç alt bileșenden olușmaktadr. Binalarn daha enerji
verimli, çevre ve kullanc dostu olabilmesi için tasarmnda ilk așamadan
bașlayarak göz önüne alnmas gereken kriterler bu alt bileșenleri tanmlar.
Binalarda kullanlacak malzemelerin geri dönüșümlü, biyo çözünümlü, düșük
enerji barndran ve yerel malzemeler olmasna dikkat edilmelidir. Cepheler,
Açklklar, Tașyc sistem, bölmeler - duvarlar, çatlar, zemin ve ara döșemeler
gibi tüm strüktürel katmanlar için tasarmn her așamasnda yeniden
hesaplamalar yaplmal bina buna göre șekillenmelidir. Binann güneșe göre
konumlandrlmas ve șekillenmesi, açklklarn buna göre düzenlenmesi ve
doğal șğn etkin kullanm önemli bir admdr. Binalar tasarlanrken hem temiz
enerji sistemlerine hem de doğa dostu yapm sistemlere yönelinmelidir. Hem
enerji verimliliği hem de kullanclarn sağlğ için doğal havalandrma
tekniklerine olanak verecek bir tasarm yaplmal, pasif sistemlerin
entegrasyonuna çalșlmal, solar stma, elektrik ve jeotermal gibi diğer temiz
enerji sistemlerinin yararllk analizleri yaplmal ve uygun bulunan yerlerde
mutlaka tercih edilmelidir. Doğru ve etkin doğal aydnlatma, bu prensipte
aydnlatma sistemi ve armatür seçimi, Yaltm, etkin peyzaj tasarm, Enerji
verimli doğrama ve cam seçimi, su toplama ve dönüșüm sistemleri, su
tasarruflu sistemler diğer önemli doğa dostu sitemlerdir.
Çevre Dostu yaplarn niteliklerini ise șöyle tanmlayabiliriz: Enerji ve kaynak
verimli, etkin malzeme kullanan, kalc, sağlam, dönüșebilir, kullanm kolay ve
fonksiyonel (Fonksiyonel planlama – mekansal ihtiyaçlarn ve gerekliliklerin
gözetilmesi, sağlamlğn ve bakm kolaylğnn düșünülmesi) sağlkl ve konforlu
(kullanclarn fiziksel ve psikolojik konforunun sağlanmas, iç mekan hava
kalitesi, doğru aydnlatma, çalșma ünitelerinin konumu ve șekillenmesi,
kullanlan sistem ve teknolojiler gibi sağlk ve mutluluğu etkileyen faktörler),
tarihi koruma bilinciyle șekillenmiș (Binann tarihi değerlerine önem verilmesi,
koruma, iyileștirme, restorasyon ve yeniden inșa), güvenli, sürdürülebilir (Yap
ve yap elemanlarnn, sistem ve stratejilerin çevresel performans ile ilgili
faktörler) ve estetik (Binann ve yap elemanlarnn fiziksel görünümü,
mekanlarn ve sistemlerin olușumu ile ilgili bütüncül yaklașm).
4. Yap-çevre ilișkisi: Belirlenmiș olan hedeflerin yakalanmas için bina
ölçeğinde yaplacak olan çalșmalar yeterli değildir. Yaplarn yukarda
tanmlanan katmanlarnn yansra çevre ile ilgili ilișkisi ve kent ölçeğindeki
etkileri de bütüncül bir yaklașmn diğer unsurlardr. Hammaddelerin
temininden bașlayp üretim, inșaat, kullanm, ykm ve ykm sonras (atk, geri
dönüșüm) süreçlerinin tamamn inceleyerek ancak bir binann çevre
etkilerinden doğru șekilde bahsetmemiz mümkün olabilir.
Rüzgar enerjisinden yararlanabilme, su kullanm ve planlamas, yapnn
olușturduğu mikroklima ile ayn zamanda çevre yaplara olan etkileri, arazi
kullanm ve ulașm planlamas, atk yönetimi ve sosyal yașama dair
uygulamalar binalar ile ilgili bütün bir resme ulaștran konulardr.

3. Güncel Uygulamalar:
Yukarda tanmlanan çevre dostu mimarlk modelinin uygulamada nasl ele
alnabileceğine birkaç örnek üzerinden bakabiliriz. Ekodenge firmasnca
yaplmakta olan 3 farkl projede bu modelin bileșenleri yerine getirmeye
çalșlmaktadr.
Șekil 3. Çevre dostu mimarlk modeli
Çevre dostu mimarlk anlayșnn temel unsurlarn 4 ana bașlkta
açklayabiliriz.
1.Yasal düzenlemeler: Yukarda anlatldğ üzere yasal düzenlemeler çevre
dostu mimarlk anlayșnn yaygnlașabilmesi, uygulamada önündeki engellerin
kaldrlp teșviklerin sağlanmas açsndan çok önemlidir.
2.Gönüllü sistemler: Yasal düzenlemelere ek olarak Avrupa Birliği Komisyonu
ve devletlerin desteklediği inisiyatifler (EPBD Yap platformu, Concerto, Avrupa
için sürdürülebilir Enerji), sivil toplum kurulușlar (Yeșil Bina konseyleri, Doğal
hayat koruma dernekleri, temiz enerji dernekleri vb.), kampanyalar
(Uluslararas 350 kampanyas) ve gönüllü sertifikalandrma sistemleri (LEED,
BREEAM, DGNB, HQE vb.) hem toplumsal bilincin arttrlmasna ve konu ile ilgili
duyarllğn olușmasna katkda bulunmakta, hem de arzn çevre dostu
uygulamalar yönünde değișmesi için kamuoyu olușturmaktadr.
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Ekodenge Ltd. Firmas kurulduğu 1996 ylndan beri çevresel yönetim ve
mühendislik alanlarnda hizmet vermekte ve çevre, enerji, mimarlk, endüstri
ve yazlm geliștirme alanlarnda, sürdürülebilirlik odakl projeler üretmektedir.
Firma bu süre zarfnda yurt içinde ve dșnda birçok AB projeside yer almș ve
yönetmiș, son olarak 2009 ylnda, sanayide hayat döngüsü analizi, temiz
üretim ve enerji verimliği konularnda gerçekleștirmekte olduğu araștrma
çalșmalarn EPESUS isimli arge projesi ile CIP Eco Innovation fonu tarafndan
destek alarak sürdürmektedir.
EPESUS (Eco-Industrial Park Environmental Support System) projesi, bina
sektörünü de hayat döngüsü analizi ile inceleyen bir yazlm ve karar destek
sistemi içermesi bakmndan, çevre dostu mimari tasarm sürecinde yol
gösterici rolü üstlenmeyi hedeflemektedir. Ekodenge koordinasyonunda
gerçekleștirilen proje, Türkiye dșnda Almanya ve Bulgar sanayici örgütleri ve
danșmanlk firmalarnn desteği ile bir bilgi sistemi geliștirilmesini ve binalar
da içerecek șekilde farkl sektörlerde çevre dostu üretim yöntemlerinin
benimsenmesini amaçlamaktadr.

Projede hedef Sanayi Bölgelerinde yer alan Kobi’lerin uluslararas platformda
rekabet edebilir nitelikte uygulamalara ulașmak ve bu sanayi bölgelerini birer
eko-endüstriyel parka dönüștürmek için çevresel sorumluluklarn yerine
getirmelerini sağlayacak yol gösterici niteliğinde bir yazlm ile enerji ve atk
döngülerini optimize edecek bir sistem kurmaktr.
Projenin enerji yönetim modülü așağdaki bileșenlerden olușmaktadr:
- Olușturulacak eko-endüstriyel park binalar için çevre dostu ve enerji verimli
planlamay destekleyecek klavuz dokümanlar ile yazlm modülünün
hazrlanmas;
- Eko-endüstriyel park bina sektöründe kaynak optimizasyonu ve çevresel
etkilerin bütüncül değerlendirmesi için hayat döngüsü analiz metodunun
uygulanmas;
- Endüstriyel park sektörlerinin proseslerinde enerji verimliliği optimizasyonu
sağlayacak tekniklerle desteklenmesi.
Diğer bir örnek proje, Devrek’te yaplacak bir turizm tesisinin çevre dostu
kriterlere uygun olarak tasarlanmas projesidir. Yaplmas planlanan butik otel
projesinde çevre dostu mimarlk modelinin yap katmanlar bileșenlerine
yoğunlașlmștr. Bu projede Ekodenge tarafndan geliștirilmiș olan Ene.net
yazlm arac ile bina kabuk katmanlarnn sl özellikleri etüt edilmiș, mevcut
diğer yazlm araçlar kullanlarak bina biçimlerinin ve yönelimlerinin iklim
verileri gözetilerek en optimum düzeye ulaștrlmas hedeflenmiștir. [6] Güney
cephelerde olușturulan s odalar ile s kazanm sağlanrken, kullanclar
tarafndan tercih edilecek keyifli manzara birimleri ortaya çkmștr. Bina çat
örtüsünde olușturulan yarklar kullanlarak oda içlerinde s duvarlar
olușturulmuștur. Bu yarklar ayn zamanda iç mekan gün șğ dağlmn da
daha homojen ve etkin bir hale getirmiștir. Projede ayrca yerel ișçilik ve yerel
malzemelerin kullanmn ön plana alacak tercihler yaplmș, binalarda doğal
malzemelerin kullanm tercih edilmiștir. Arazi ziyaretlerinde, bölgede yerel
yapm tekniklerinin yerini betonarme sistemlere braktğ tespit edildikten
sonra yerel tekniklerin unutulmamas adna baz yap bölümlerinde bu
tekniklerin uygulanmas önerilmiștir. Kerpiç yapm tekniği ise binalarn büyük
bölümü için önerilmiș, bu geleneksel yapm tekniğinin çağdaș bir tasarm ile
günümüz estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlarna cevap vermesi sağlanmaya
çalșlmștr. Arazinin konumundan kaynaklanan dezavantajlarn, binalarn
yerleșimi ve etkin peyzaj tasarm ile azaltlmaya çalșlmas öngörülmüștür. Su
ve atk yönetimi konular da değerlendirilmiș, yağmur toplama sistemlerinin
etkin olamayacağ ancak su tasarruflu sistemlerin tercih edilmesi gerektiğine
karar verilmiștir. Tesisin organik atklar için bir kompost ünitesi
düșünülmüștür.

Șekil 4. Ekodenge - Devrek Butik Otel Projesi, Ekodenge Arșivi, Ankara,
2009
Diğer bir projede ise çevre dostu yaklașmn uç bir noktaya tașndğ bir
egzersiz yapmaktayz. Hayvanlar için habitatlar yaplmas gereken bu projede,
hayvanlarn mutlu bir șekilde yașayabilmesi için doğaya özdeș ve çevre dostu
mimari çözümler olușturulmaya çalșlmaktadr. Bu da hayvanlarn doğal
yașam alanlarn araștrp, bașka bir coğrafyada bu alanlar yeniden inșa ederek
biraraya getirmek anlamna gelmektedir.
Azerbaycan’da bir Zooloji Park Projesi ile görevlendirilmiș olan ekibimiz
yaklașk bir yldr bu konuyla ilgili ön çalșmalar yapmaktadr. Bu konu ile ilgili
yasal düzenlemeler incelenmiș, 1999/22/EC sayl 29 Mart 1999 tarihli Vahși
Hayvanlarn Zooloji Parklarnda barndrlmas ile ilgili AB konsey direktifi, (EEC)
No 338/97 sayl 9 Aralk 1996 tarihli vahși fauna ve flora türlerinin korunmas
ile ilgili yönetmelik ve uluslararas zooloji parklar ve akvaryumlar birliklerinin
standartlar ve yönetmelikleri șğnda, çevre ve hayvan dostu bir vizyonla,
böyle bir konuya nasl yaklașacağmza karar verirken, zooloji park karșt
eleștirileri de değerlendirerek, olușturulacak olan parkn misyonu
șekillenmiștir. Zooloji parklarnn nesli tükenmekte olan hayvanlar koruma
özelliğine ek olarak, günümüz kentlilerinin doğayla ve hayvanlarla kimi zaman
tek tanșma noktas olarak, hayvanlar tantma, sevdirme ve koruma bilincini
așlama gibi son derece önemli özelliklerini yerine getirmesi gerektiğini tespit
ederek bu koșullar yerine getirecek ve ayn zamanda burada yașayacak olan
hayvanlarn da kendi doğalarna en yakn ve en mutlu yașam standartlarna
kavușabilecekleri bir planlama yapmaya çalșlmștr.
Proje hazrlk sürecinde Avrupa, Asya ve Amerika’daki iyi örnekler seçilerek
ziyaret edilmiș ve çok kapsaml araștrmalar ile literatür taramas yaplmștr.
İyi örneklerde, hayvan dostu, ziyaretçi dostu ve yönetim dostu kriterler analiz
edilmiș ve tüm bu çalșmalar ile bilimsel çalșmalar șğnda kavramsal altyap
șekillenmiștir. Ulașlmaya çalșlan hedef hayvanlarn kabul edilemez koșullarda

tutsak olarak bulunmalar aksine “serbest hayvanlar habitat” modeli örnek
alnarak tanmlanan yapdaki yeni evlerinde, ziyaretçiler ve bakclaryla birlikte
yeniden inșa edilmiș habitatlarnda gidecekleri yerleri kendileri seçerek
yașamalardr. Burada serbest hayvanlar habitat terimini açklamak gerekir.
Yllarn hayvan araștrmalarna adamș bir peyzaj mimar olan Jon Coe ve Ray
Mendez tarafndan yaplan tanmda:
Hayvanat Bahçesi*(zoo): Kafes ya da kapal alanlardaki dünyann farkl
yerlerinden canl hayvanlar insanlarn gelip görmesi için sergileyen, onlarn
üredikleri ve bilim insanlar tarafndan incelendikleri park. Serbest Hayvanlar
Habitat**(unzoo): Halkn vahși hayvanlar, bitkiler ve ekosistemleri orijinal ya
da yeniden yaratlmș doğal habitatlaryla etkileșerek ve “entegre olarak”
öğrendikleri yer. [7] olarak ele alnmștr.
Buna göre serbest hayvan habitatnn özellikleri șunlardr:
- Vahși olana değer vermek ve yüceltmek
- Tüm hayvanlara sayg duymak
- Doğann bütüncül bir resmini sunmak, çeșitli biçimleriyle doğann direk
deneyimlerini hatrlatmak.
- Ziyaretçilerin “doğa” kavram ile doğru tanșmasn sağlamak, bütüncül
ve ilișkili yapsn ortaya koymak
- Sağlkl, güvenli, eğlenceli, eğitim odakl bir ortam sunmak.
- Sergileri, bütünleștirici ve iyi entegre olmuș bir yapda tasarlamak

Șekil 5. Bütünleștirici ve iyi entegre olmuș hayvan evlerinden örnekler
(Disney’s Animal Kingdom ve Columbus ZOO), Seda Temizer Yöntem
Fotoğraf Arșivi, ABD, 2009
Olușturulan kavramsal altyap ile proje özelindeki koșullara döndüğümüzde,
görevin güçlüğü bir kez daha ortaya çkmștr. İklim koșullarnn son derece
sert olduğu, çok șiddetli kuzey ve güney rüzgarlarnn ve tuzlu, verimsiz toprak
yapsnn herhangi bir bitki örtüsünün yetișmesini çok güçleștirdiği bir arazide,
tüm geri bildirimlere rağmen, bu șekliyle yaplmas istenen bir zooloji park için
doğay yeniden inșa etmek için ilk önce onu koruyacak ve olușumuna yardmc
olacak bir sistem arayșna girilmiștir. Mimari strüktür, koruyucu ve birleștirici
bir araç olarak görülmektedir. Projemiz özelinde, her hayvan habitat, içinde su,
güneș ve gölge unsurlaryla, hayvanlarn hangisinde, hangi saatte bulunacağn
kendisinin seçeceği bir araștrma konusu olarak ele alnacaktr. Açk ve kapal
alanlar arasndaki geçișler yine hayvanlarn kendi istedği doğrultusunda
olacaktr.
Bu projede yerleșkenin çevre dostu özellikleri hem Zooloji park birliklerinin
standartlarna hem de bu yerleșke için özelleșmiș BREEAM sertifikasyon
modeline uygun olarak yaplmaya bașlanmș olan mimari tasarmla ortaya
konulacaktr.
Bildiride, günümüzde önemi giderek artan çevre dostu mimarlk anlayșna bir
yorum getirilmeye çalșlmș ve bu yorum yurt içi ve dș yasal mevzuat ve
hedeflerle desteklenmiștir. Bu felsefe ile gerçekleștirilen projelerden örnekler
verilerek, bu mimarlk felsefesinin pratikte ne șekillerde hayata geçirilmeye
çalșdğ sunulmuștur.
Yaplacak disiplinleraras çalșmalarla sürdürülebilir çevre hedeflerine ulașmak
mümkündür. Yasal altyapnn olușturulmas, mimarlarn, mühendislerin ve
teknik personelin birlikte çalșmasyla uygulamada bu altyapnn
desteklenmesi, yaplacak denetimlerle bu uygulamalarn belli standartlarda
olmasnn sağlanmas ve eğitim - bilinçlendirme çalșmalaryla bilginin
yaygnlaștrlmas bu konuda bașarya ulașmak için en önemli admlardr.
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Özet:
Kalknmann sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için küresel düzeyde sermaye
hareketlerine ve nüfus-gda dengesinin bozulmamasna özen gösterilmesi,
ekolojik dengenin korunmas, sanayi ve çevre ilișkisinin uyumlaștrlmas
gerekmektedir. Değișen zamana bağl olarak İnsanoğlunun artan tüketme arzusu
ve diğer canllar üzerinde karar verici bir konumda yer almas doğann
sömürülmesini daha da hzlandrmștr. Bu bakmdan, insanoğlunun yerleșik
düzene geçmesi ile bașlayan doğal çevrenin yapl çevre haline dönüștürülmesi
ve sanayi devrimi ile de bu sürecin daha da yoğunlașmas aslnda, insann doğa
ve diğer canllar üzerindeki egemenliğini-(antroposentrik yaklașm)
göstermektedir.
Ancak, 1970’li yllardan itibaren çevrenin kirlenmesi ve așr nüfus ve yetersiz
kalan gda üretimi karșsnda bașta bilim çevreleri ile dünya ülkeleri günümüze
kadar gelinen süre içerisinde uluslar aras çapta konferanslar, sözleșmeler,
anlașmalar gerçekleștirmiștir. Bütün bu hukuki belgelerin ortak amac çevreye
karș yaplan tahribatn ve bozulmann hiçbir siyasi ve ideolojiye bağl kalmadan
bütün ülkelerce bir uzlașma noktas yaratmș olmas, yaplacaklarn-eylemlerin
bir an önce yerine getirilerek küresel ve yerel düzlemlerde sağlanmasna dönük
olmuștur. Özellikle, çevreyi odak almaya bașlayan bir yaklașmn da zaman
içinde gelișme gösterdiği öne sürülebilir. Ne var ki bunun da yeterli olduğu
söylenemez. Bu bağlamda, Sürdürülebilirlik temelli bir yaklașmn ilk kez
Stockholm Çevre Konferansnda-1972 ifade edilmesi ve ardndan “Sürdürülebilir
kalknma”kavramnn gerek bu konferansta gerekse Ortak Geleceğimiz
Raporunda-1987 belirtilmesi önemlidir. Bu kavramla gelecek kaygs duyan uluslar
aras topluluğun içinde bulunduğu küresel çevre sorunlarn belirlemesi ve
geleceğini güvence altna alabilmek için gerekli önlemleri saptamas șeklinde
değerlendirilebilir. Ekonominin-Çevrenin bir denge içinde olmas da diğer önemli
bir bakș açsn olușturmaktadr.
Bu kapsamda tarihsel bir sralama içinde, uluslar aras boyutlardaki hukuki
belgeler yaznda taranmș ve bu çalșmalardan yola çkarak ülkemiz açsndan
yasal bir bağlayclk niteliği de tașyan bu yapnn Ulusal Çevre Politikalarna olan
yansmas da bu bildiri çerçevesinde tartșlacaktr.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Uluslararas Çevre Politikalar, Ulusal
Çevre Politikalar, Antroposentrik yaklașm, Küresel Çevre Sorunlar

Abstract:
It is necessary that ecolojical balance conserved and ndustry and environment
relations are harmonised.In addition that It must be taken pain over population
and food balance has not destroyed and capital flows in global issues for
sustainable development. In paralell to changing in time, humanbeings have
consumption desire increasingly.and They have status on other beings i.e: flora
and fauna.So Explotion of Nature has been increased effectively since human
beings exist. In this issue, Natural environment has been transformed to built
environment since Neolithic settlement founded in 10.000-12.000 BC. And,
Industrial Revolution has been resulted in Urbanisation again. Consequently,
Human beings have hegemony on nature and other beings. It is a position is
called as antropocentric approach. Nevertheless, Since, 1970’dates Environment
pollution, over population and insufficient food production. First, Science
environments with all world countries have been realized international
conferences, contracts with each other from 1970 to nowadays. All of law
documents concerned with environment have common goals that prevention
destuction of making against to environment by non political and ideolojical
countries consensus. So that, They act both global and locally to conserve the
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environment Especially, We put forward that Environment is focus point to
develop with an approach in today. However, It is not enough, in this context
Sustainability based on approach Firstly, emphasized in Stockholm Environment
conference in 1972 and then.It is also important that Sustainable development
concept emphasized not only in this conference but also Our Common Future
Report in 1987. We can evaluate that Global environment issues and problems
are modified. They must taken for quarantee in future to non-anxious future
and to make necessary cautions confirm in international communities. Within
balanced Economy and Environment İmportant issue constitue. In Chronolojical
order International dimensions on environment law documents are scanned and
those studies.In this paper, We are discussed that Legislative characteristics of
the structure reflects to national environment politics in respect with Türkiye.
Keywords: Sustainability, International Environment politics, National
Environment politics, Antropocentric approach, Global environment issues
and problems.

1.Giriș:
Kalknmann sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için küresel düzeyde sermaye
hareketlerine ve nüfus dengesinin bozulmamasna özen gösterilmesi, ekolojik
dengenin korunmas, sanayi ve çevre entegrasyonunun sağlkl bir biçimde
gerçekleștirilmesi gerekmektedir. Değișen zamana bağl olarak insanoğlunun
tüketme arzusunu tatmin ve her șeyden önemlisi daha fazla kar elde etme
isteği sanayileșmenin yoğunlașmasn doğurmuștur. Bu arada isteyerek ya da
istemeyerek doğa sömürülmüștür. Bu bakmdan kr-kent aras yoğun göç
hareketleri, sağlksz bir kentleșmeyi de beraberinde getirirken çevreye duyarl
olmayan bir yerleșim düzeni de kendiliğinden olușmuștur. Bu nedenle,
insanoğlunu merkez alan ve insann çevreye karș egemenliğini devam ettiren bir
anlayșn-antroposentrik düșüncenin varlğndan söz edilebilir. Ancak, 20.yüzyln
ikinci yarsndan sonra 1970’lerden itibaren çevrenin kirlenmesine koșut olarak
korunmas gerektiği üzerinde hemfikir olan bașta bilim adamlar ve çeșitli ülkeler
tarafndan günümüze kadar ki süre içerisinde uluslar aras konferanslar yaplmș,
sözleșmeler, antlașmalar imzalanmș, beyannameler deklare edilmiștir. Bu
toplantlarn hepsinde çevreye karș tahribatn ve bozulmann hiçbir siyasi fikir
ve ideolojiye bağl kalmadan bütün ülkelerce ortak bir uzlașma noktas
yaratmș,uygulamalarn ivedilikle yerine getirilerek global düșünülmesi ve bu
mentalitenin her ülkenin fertleri tarafndan yerel ölçekte de gerçekleștirilmesi
kavramna varlmștr. Gerçekten de “global düșün yerel davran” șeklinde
açklayabileceğimiz bu slogann tașdğ anlam çok büyüktür. Ayn zamanda,
insan merkez alarak ve buna göre doğaya bir anlam veren ve sürekli doğay
insana hizmet eden bir meta olarak gören anlayșn yavaș da olsa değișmeye
bașlamas ve çevreyi merkez alarak ve insann konumunu belirleyen Ecosentrik
anlayșn gelișmesine katk sağlamștr. Nitekim, Sürdürülebilirlik kavramnn ilk
kez kabul edildiği Stockholm Çevre Konferans az da olsa çevreye duyarl
yaklașmlarn ele alnarak ön plana çkartlmas ve sivil çevresel hareketin ivme
kazanmas doğrultusundaki en önemli uluslar aras belgelerden birini
olușturmaktadr. Sürdürülebilir Kalknma kavramnn daha sonra Bruntland
Raporunda-1972 yer aldğn ve 1992 Rio Konferansnda benimsenen gündem 21’in
temel dayanak noktasn olușturduğunu belirtebiliriz. Bu açdan Sürdürülebilir
Kalknmay Bruntland raporuna referans vererek açkladğmzda, iki farkl hedefin
varlğndan söz edilebilir. Birincisi,”Gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini
karșlayabilme olanağndan ödün vermeksizin bugünün gereksinimlerinin
sağlanmasn garanti edecek biçimde snrlandrlmasna yönelik” olduğu
belirtilmektedir [1].
Farkl siyasi görüș ve farkl kalknma düzeylerine sahip yüzü așkn ülkenin ortak
ilkeler etrafnda bir araya getiren en yaygn platform özelliğindeki konferansta

global boyutlarda gün geçtikçe olumsuz etkilenmenin belirgin hale geldiği çevre
sorunlar karșsnda ortak sorumluluklar üzerinde durulmuștur. Ulusal egemenlik
çerçevesinde ülkelerin kendi ulusal kimlik ve politikalarna müdahale etmeden
ülkelerin çevre gibi ortak mal niteliğinde olan etkilenen ve etkileyenin artk
global hale dönüșmeye bașladğ bu olgu karșsndaki çözüm önerileri üzerinde
yoğunlașmștr. Ekonomistlere göre hava, su, toprak gibi çevre mallar fiyatsz
tekrar geri getirilememe özelliklerine sahip kt mallar olarak
değerlendirilmektedir. Ayn zamanda, ortak mallar olarak adlandrlan çevre
mallarnn değișim değerine değil, kullanm değerine sahip olduklar
savunulmaktadr [2]. Ancak, çevre mallar üzerindeki kullanm değerine serbestçe
sahip olunamayacağ, bunun için de fiyat ödenmesinin gerektiği üzerinde
durulmaktadr. Bu da çevrenin emek ve sermaye gibi üretim faktörü olarak
değerlendirilmesini kaçnlmaz hale getirilmektedir. Çevre kirliliği olarak
genelleștirdiğimiz aslnda ekonomik açdan dșsallk șeklinde ele alabileceğimiz
“Tüketilirken herhangi bir ödeme yaplmakszn diğer insanlar üzerinde yan
etkilerde bulunmalarnn” etkilerinin negatif olanlar ile ilișkilendirilmesi mümkün
olmaktadr [3].
Çevrenin ve sorunlarnn bu ekonomik konjüktür içindeki gelișmișlik-gelișmemișlik
kapsamnda durumunun yorumlanmasnda, 1980’li yllardan sonra yeni bir sürece
adm atlmasnn etkisi tartșmaszdr. O da küreselleșme olarak tanmlanan Yeni
dünya düzeninin bileșenleri ve çevre üzerindeki sonuçlar üzerinedir.
Küreselleșme ile ifade edilen ise “Sermaye hareketinin küresel ölçekte yeniden
yaplanmas ve teknolojik gelișmelerden doğan haberleșme, bilgi enformasyonun
hzlanmas olmaktadr [4].Bu hzla gelișen ve dünyann belli bașl bölgelerini ve
kentlerin farkl biçimlerde etkileyerek değiștiren ve aslnda mekânsal eșitsizlikleri
daha da arttran bu süreçte çevre olgusu da olumsuz bir șekilde etkilemiștir. Bu
amaçla, Birleșmiș Milletler Genel Kurulu’nca 1993 ylnda Dünya Çevre ve
Kalknma Komisyonuna değișmenin küresel gündemini hazrlama görevini
verilmiș, içeriğinde ise ”Geleceğe yönelmek ve ileriki kușaklarn çkarlarn
güvence altna almak” șeklinde olușturmuștur. Bunu takiben 1987 ylnda, Ortak
Geleceğimiz Raporu olarak bilinen rapora” gelecek kaygs duyan uluslar aras
topluluğun içinde bulunduğu küresel çevre sorunlarn belirleme, geleceğini
güvence altna alabilmek için gerekli önlemleri saptamak șeklinde geliștirilmiștir
[5].
Uluslararas boyutlarnn bu denli ön plana çkarak geliștiği ve dünya üzerindeki
ülkelerin ortak bir küresel zorunluluk ve ahlak anlayșndan hareketle var olan
sorunlarn daha fazla artmadan ve yaylmadan yerinde çözülmesine olanak
sağlayacak ve bireylerin katlmna yol açacak nitelikteki Rio Konferans
sonucunda ilan edilen bildirgede ise, “Bizler șu anda ekonomik kalknmann
bașarsn genellikle, üretilen para ile ölçmekteyiz. Ülkenin refahn ölçen
hesaplama sistemleri ayrca bütün doğal kaynaklarn değerini ve çevre
tahribatnn bedelini hesaba katmak ihtiyacn duymaktadr. Prensip olarak,
kirleten kirletme bedelini karșlamak zorundadr. Tahribata sebep olma riskini
azaltmak için böylesine risk tașyan projeleri bașlatmadan önce, çevresel
değerlendirmeler yaplmaldr. Hükümetler, sürdürülebilir kalknma ile uyumlu
olmayan destekleri azaltmal ve kaldrlmaldr” [6]. görüșlerine yer verilmiștir.
-Dünyada Sürdürülebilir Kalknma Anlayș ve İlgili Uygulamalar
Sanayileșmiș ülkeler, üretim sonucu meydana gelen çevre sorunlarnn
kalknmay sürdürülemez hâle getireceğini fark edince gerekli tedbirleri, özellikle
kendileri açsndan, almak üzere bu konuya eğilmeye bașlamștr. Genel olarak
söz konusu ülkeler çevre ile ilgili sorunlarn, yukarda da belirtildiği gibi, snaî
üretim birimlerini gelișmekte olan ülkelere kaydrarak giderme yolunu tercih
etmektedir. Bu arada, kimileri ise bunu küresel bir sorun olarak değerlendirmekte
ve gerekli tedbirlerin alnmas yönünde uluslararas çabalar sarf etmektedir.
Birleșmiș Milletler Topluluğu, çevreye ilișkin önemli çalșmalar gerçekleștiren
uluslararas kurumlarn bașnda gelmektedir. Kurum bünyesinde çevreye ilișkin
birtakm ana ve alt birimlerin olușumuna gidilmiștir. Bu çerçevede, ksa-orta ve
uzun vadeli çevre politikalar belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.
Nitekim, Topluluğun Eylül 2000’de belirlediği “Bin Yln Kalknma Hedefleri (The
Millennium Development Goals) arasnda “Çevrenin Sürdürülebilirliğinin
Sağlanmas” da yer almaktadr. Söz konusu hedeflerin AB tarafndan da aynen
kabul edildiği belirtilmektedir [6].
Uluslararas kurumsal çatlarn önem verdiği konulardan biri “Ulusal Sürdürülebilir
Kalknma Stratejileri(NSDS: National Sustainable Development Strategies)”dir.
1992 ylnda Rio de Janeiro’da gerçekleștirilen Birleșmiș Milletler Çevre ve
Gelișme Konferans(UNCED: United Nations Conference on Environment and
Development)’nda kabul edilen “Gündem 21”, ülkelerin sürdürülebilir gelișmeye
ilișkin ulusal stratejilerin belirlenmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu
çerçevede; “Ülke içinde uygulanacak çeșitli sektörel ekonomik, sosyal ve çevreye
ilișkin politikalar ve planlar olușturulmal ve bunlar arasnda bir denge
sağlanmaldr.” Konuya ilișkin yol haritas șu șekilde ortaya konmaktadr [7]:
Birleșmiș Milletler Genel Toplants’nn 1997 ylndaki özel oturumunda 2002
hedef yl olarak belirlenmiș ve ulusal sürdürülebilir gelișme stratejilerine ilișkin
yaklașm ve amaç “Sosyal, ekonomik ve çevreye ile ilgili politikalar arasnda
uyum sağlamak amacyla ulusal kapasiteyi ilișkilendirmek ve artrmak için önem
tașyan mekanizmalarn harekete geçirilmesi” șeklinde teyit edilmiștir.

“Bin Yln Kalknma Hedefleri”, çevreyle ilgili sürdürülebilirliğe ilișkin șu tek amac
içermektedir: “Sürdürülebilir gelișme prensiplerini bir ülkenin politikalar ve
programlar ile bütünleștirmek ve çevre kaynaklarnn kaybn ortadan kaldrmak.”
Böylece, ulusal sürdürülebilir gelișme stratejilerinin olușturulmasna ve
uygulanmasna yönelik faaliyetler bu amaca ulașmada katkda bulunacaktr.
Dünya Sürdürülebilir Gelișme Zirvesi (WSSD: World Summit for Sustainable
Development), en son 2002 Ağustos’unda gerçekleștirilmiș ve Zirve’de uygulama
planna ilișkin olarak șiddetle șu istekte bulunulmuștur: “Ülkeler, ulusal
sürdürülebilir gelișme stratejilerinin olușturulmas ve detaylandrlmas
konusunda hzl admlar atmal ve bunlar uygulamaya da 2005 ylna kadar da
bașlamaldr.” 2005 ylna kadar kaydedilen ilerlemelere ilișkin bilgiler ve belgeler
ilgili mercilere aktarlmștr. Bununla beraber, ülkeler konu ile ilgili çalșmalarna
devam etmektedir.
Birleșmiș Milletler-Ekonomik ve Sosyal İșler Bölümü-Sürdürülebilir Gelișme Birimi,
elde edilen verilerle olușturduğu global harita ile ülkelerin durumuna ilișkin bilgi
vermektedir. Beș kategoride yaplan değerlendirmelere göre, “1.kategori” ülkenin
“Ulusal Sürdürülebilir Gelișme Stratejisi”ne ilișkin verisinin olmadğn/konuya
ilișkin tedbir alnmadğn ifade ederken; “5.kategori” “Ulusal Sürdürülebilir
Gelișme Stratejisi”nin uygulanmakta olduğunu ortaya koymaktadr. 2003 yl
global haritasna göre, Türkiye üçüncü kategoride yer almaktadr. “3.kategori”
“Ulusal Sürdürülebilir Gelișme Stratejisi”nin geliștirilme sürecinde olduğu
anlamna gelmektedir. Asya ve Güney Amerika ülkelerinin büyük ksm ülkemizle
ayn kategoride bulunmaktadr. Avrupa’nn büyük ksm ve Kanada ise beșinci
kategoride yer alrken, ABD ikinci kategoride yer almaktadr [8].
Global çevre sorunlarnn hafifletilmesi amacyla gerçekleștirilen çok sayda
uluslararas ve bölgesel anlașma vardr. Bunlardan bir ksm șöyle sralanabilir:
Ozon Tabakasna Zarar Veren Maddelere İlișkin Montreal Protokolü,
Birleșmiș Milletler İklim Değișikliği Çerçeve Anlașmas,
Biyolojik Çeșitlilik Anlașmas,
Basel Zararl Atklarn Snrlar Ötesi Dolașmn Kontrole İlișkin Anlașma,
Avrupa Ekonomik Komisyonu Uzun Menzilli Snrlar Ötesi Hava Kirliliği Anlașmas,
Hükûmetler Aras Ormanclk Tavsiye Forumu.
Uluslararas ticaretle yakndan ilgilenen DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü: WTO: World
Trade Organization), direkt olarak çevre ile ilgili bir anlașmaya sahip olmamakla
beraber, bünyesinde konuya ilișkin birtakm olușumlara gitmektedir. 1994
Uruguay Turu sonrasnda DTÖ Ticaret ve Çevre Komitesi (WTO Committee on
Trade and Environment) kurulmuștur. Komite, ulusal çevre tedbirlerinin ticarete
ilișkin uygulamalar üzerinde çalșmalarn yürütmektedir. Bu kapsamda șu
konular ele alnmaktadr [9]:
Ticaret ve DTÖ hükümleri üzerinde önemli etkileri olan çevreyle ilgili tedbirler:
Çevre ile ilgili düzenlemelerde süreç ve üretim metotlarnn kullanm,
Paketleme șartlar,
Çevreye uygunluk etiketlemeleri,
Çevre ile ilgili amaçlar için konulan tüketim vergileri ve diğer vergiler.
Çevre ile ilgili çok tarafl anlașmalardaki ticaret hükümleri,
Ticarî liberalizasyonun çevre ile ilgili faydalar.
Uluslararas Sürdürülebilir Kalknma Enstitüsü (IISD: International Institute for
Sustainable Development), sürdürülebilir kalknmaya ilișkin çalșmalarda bulunan
diğer bir kuruluștur. Enstitü, iletișim kanallarn kullanarak, ilișkide bulunduğu
kurumlarla gerçekleștirdiği projelerdan elde ettiği bilgilerle uluslararas
müzakereler hakknda raporlar hazrlamakta, böylece gelișmekte olan ülkelerin
kapasitesini artrmay ve kuzey-güney arasnda daha iyi bir diyalog ortamnn
olușmasna katk sağlamay hedeflemektedir. Bu kurumun politika tavsiyelerinde
bulunduğu konular șöyle sralanmaktadr [10]:
Uluslararas ticaret ve yatrm,
İktisat politikas,
İklim değișikliği,
Tarm sektörüne ilișkin ölçümler ve göstergeler,
Tabii kaynak yönetimi.
Kanada orijinli IISD, vizyonunu “herkesin daha sürdürülebilir șekilde
yașayabilmesi”, misyonunu ise “yeniliği desteklemek ve toplumlarn sürdürülebilir
șekilde yașayabilmesi” olarak belirtmektedir. Enstitü; Kanada hükümeti, çeșitli
yerel kurumlar, Birleșmiș Milletler ve özel sektör tarafndan sağladğ finansal
desteklerle faaliyetlerini gerçekleștirmektedir.
Çevre ile ilgili sürdürülebilirliğe ilișkin ilerlemeleri ölçmeyi hedefleyen birtakm
araçlar da olușturulmaktadr. Bunlardan biri Çevre ile İlgili Sürdürülebilirlik
Endeksi(Environmental Sustainability Index-ESI)’dir. Bu endeks, 142 ülke için
geliștirilmiș olup, Dünya Ekonomik Forumu’nun “Geleceğin Küresel Liderleri Çevre
Çalșma Grubu”, Columbia Üniversitesi Yerbilimi Bilgi Merkezi ve Yale
Üniversitesi Çevre Hukuku ve Politikas Merkezi’nin ortak çalșmalar ile
hazrlanmaktadr. Endeks kapsamnda ele alnan konular șunlardr [11]:
Çevre sistemleri,
Çevre sorunlar,
İnsanlarn çevre ile ilgili risklerden korunmas,
Çevre ile ilgili risklere karș toplumsal ve kurumsal mücadele kapasitesi,
Küresel ortak problemlerde ülkenin söz sahipliği. uluslar aras alanda ülkelerin
imza koymak sureti ile taraf durumunda olduklar ve bu nedenle sorumlu
olduklar konularda çevrenin korunmas ve sorunlarnn önlenmesi, bu sorunlara
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neden olanlarn yükümlü tutulmasnn geçen 40 yllk süre içerisinde ülkemizin
imza koyduğu anlașma, sözleșme ve bildirgeler çerçevesinde değerlendirilecektir.

2.ULUSLARARASI DÜZEYDE ÇEVRE BELGELERİ VE TÜRKİYENİN
DURUMU:
Uluslar aras düzeyde ortaya konan çevreye ilișkin belgeler uluslar aras çevre
hukukunun temelini olușturmaktadr. Uluslar aras Çevre Hukuku, ulusal
düzeydeki deneyimlerin uluslar aras düzeye tașnmasdr. Ulusal egemenlik
hakknn sakl kalmas bu hakkn snr ötesi çevre kirliliklerinin ortaya konmas ile
birlikte snrlandrlmasna ya da yeniden düzenlenmesine engel olmaktadr.
Uluslar aras Çevre hukukunun uluslararas karșlkl bağmllk, uluslar aras
sorumluluk ve uluslar aras alanlarn hukuki düzenlemelerine ilișkin gelișmelerle
ortaya çktğ söylenebilir. Küresel çevre sorunlarnn üstesinden gelebilmek için
yaplmas gereken uluslar aras düzenlemelerin ve bunlarn uygulanmasnn uzun
ve zahmetli bir süreç aldğ açktr.[7] Devletler uluslar aras çevre koruma
çabalarna her zaman, uluslar aras sözleșmeler gibi hukuki bağlayclğ olan
araçlarla katlmamakta, kimi zaman da kendilerini hukuki olarak henüz
bağlanmaya hazr hissetmemeleri nedeni ile soft law olarak ifade edilen yolu
tercih etmektedir.[8] Gerçekten de ülkemiz pek çok antlașma , sözleșme ve
deklarasyonda yer alan ve çevrenin korunmas hususunda ülkelerin
hassasiyetlerini belirten yazl metinlere gecikmeli de olsa taraf olmuștur.
Nitekim, Anayasamzn 90.maddesinde “Usülün’e göre yürürlüğe konulmuș
milletler aras anlașmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakknda, Anayasaya
aykrlk iddia edilse dahi Anayasa Mahkemesine bașvurulamaz” hükmü yer
almakta olup, uluslar aras yazl hukuk metinlerinin bağlayclğ ve ulusal çevre
mevzuatn belirlemedeki etkisi görülmektedir. TBMM tarafndan bir kanunla
onaylanan ve Bakanlar Kuruluna Resmi Gazetede yaymlanmak sureti ile
yürürlüğe giren uluslar aras antlașmalar, iptal edilme olanağ bulunmadğ için
kanunlardan daha güçlü ve kalcdr. Üstelik uluslar aras sözleșmelerin ihlali
durumunda ihlal eden devlet uluslar aras itibarn ve onurunu zedelemektedir [12
].
Bu durumu destekler nitelikte ülkemizde mevcut çevre mevzuatna uymayan ve
içeriğinde bulunmas gereken teknik, fiziksel, sosyal ve kültürel șartlar kimi
zaman dșlayan ve siyasi otoritenin yetkisi dahilinde geliștirilen günü birlik
politikalarn etkisi ile alnan kararlarn uluslararas hukuki metinlere uygun
olmadğ görülmektedir. Bu bakmdan, küreselleșmenin en yoğun bir biçimde
yașandğ dünyamzda ülkelerin ortak ilkeler ve sorumluluklar çerçevesinde bir
araya gelerek konsensüse ulaștklar bu yazl metinlerdeki hükümlerin
bağlayclğ açk olduğu gibi, ulusal çevre mevzuatnn olușturulmasndaki etkisi
de ağrlkl olmaktadr. Uluslar aras belgeleri 1970’li yllardan itibaren
taradğmzda üç ana bașlk altnda belirlenmiș olup, bunlardan bir bölümüne
ülkemizin taraf olduğu görülmektedir. Bu bölümde sras ile Uluslar aras
konferanslar, Uluslar aras sözleșmeler, antlașmalar ve protokoller ile
beyannameler ile ülkemizin taraf olduğu hukuki metinlerdir.
2.1. Uluslar aras Konferanslar:

Denizlerin Gemiler tarafndan Kirletilmesinin Önlenmesine ait Uluslar aras
sözleșme-1973
Uluslar aras Enerji program antlașmas-1974, Paris
Akdeniz’in Kirlenmesine karș Korunmasna ait Sözleșme, 1976, Barcelona.
Avrupa’nn Yaban hayat ve yașama ortamlarn Koruma sözleșmesi, 1979-Bern
Akdeniz’in Gemi ve Uçaklardan yaplan Boșaltmalarla Kirletilmesinin önlenmesi
hakknda protokol, Barcelona-1976
CITES Sözleșmesi, Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin
Uluslararas Ticaretine İlișkin Sözleșme. Washington-1973
Uzun menzilli Snrlar ötesi hava kirliliği Sözleșmesi, Cenevre-1979
Akdeniz’in acil durumlarda petrol ve diğer zararl maddelerle kirletilmesine karș
mücadelede ișbirliği hakknda protokol, Barcelona, 1976
Akdeniz’in kara kökenli kirleticilere karș korunmas hakknda protokol Atina-1990
Avrupa Mimari Mirasnn Korunmas Hakknda Sözleșme-Granada 1985
Akdeniz’de özel olarak Korunan alanlara ait protokol, Cenevre 1982
Ozon Tabakasnn Korunmasna dair sözleșme,Viyana, 1983
Nükleer Kaza halinde erken bildirim ve acil yardm sözleșmesi Viyana, 1986
Ozon Tabakasn incelten maddelere dair protokol, Montreal,1987
Karadeniz’in kirlenmeye karș korunmas ve eki protokoller-Bükreș 1992
Biyolojik çeșitlilik sözleșmesi, Rio, 5 Haziran 1992
İklim değișikliği sözleșmesi Rio, 5 Haziran 1992
Kimyasal Silahlar sözleșmesi Paris Ocak 1993
Tehlike atklarn snrlar ötesi tașnmann ve ber tarafnn kontrolü ilișkin
sözleșme Basel, 1989
Akdeniz’de Özel koruma alanlarna ilișkin 1992 Cenevre protokolü
Kyoto protokolü İklim Değișikliği Sözleșmesi,1992
2009 Birleșmiș Milletler İklim Değișikliği Konferans, Kopenhag Zirvesi

Uluslar aras çapta gerçekleșen konferanslar așağda özetlenmektedir.
Stockholm Konferans -1972

2.3. Beyannameler-Deklarasyonlar:

Paris Zirvesi-19-20.10.1992

İnsan ve Çevresi Deklarasyonu

Birleșmiș Milletler Çevre ve Kalknma Konferans-Rio 1992

Avrupa Güvenlik ve İșbirliği Konferans, Helsinki Nihai senedi, 1975.

Dünya GATT- Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlașmas-Konferans Uruguay 1995

AGİK, Avrupa Güvenlik ve İșbirliği Konferans Kapanș belgesi, Madrid 1990
Akdeniz’in Kirliliğe karș korunmas sözleșmesi-Cenova Deklarasyonu-1985

2.2. Uluslar aras Sözleșme, Anlașma, Protokoller:
Birleșmiș Milletler Çevre ve Kalknma Komisyonu Bruntland raporu, 1997
Uluslar aras alanda gerçekleșen Sözleșme,anlașma ve protokoller așağda
özetlenmektedir.
Nükleer Silahlarn ve Öteki Kitle İmha Silahlarnn Deniz yataklarna, Okyanus
Tabanna ve Bunlarn Altna ve Bunlarn Altna Yerleștirilmesinin Yasaklanmas
Hakknda Anlașma-1971
Bakteriyolojik ve Toksik silahlarn Geliștirilmesi, Üretimi ve Depolanmasnn
yasaklanmas ve İmhas hakknda sözleșme-1972

UNEP, Birleșmiș Milletler Çevre Program, 2000 yl ve ötesi için Çevre
Perspektifi,1997
Birleșmiș Milletler/AEK Çevrenin Korunmas ve Doğal kaynaklarn rasyonel
kullanm için bölgesel strateji, 1988
Birleșmiș Milletler/ AEK flora,fauna ve yașam ortamlarnn korunmas
deklarasyonu, 1989
Avrupa Çevre ve Sağlk bildirgesi, Frankfurt-1989

Dünya Kültürel ve Tabiat Mirasnn Korunmas Hakknda Sözleșme, Paris 1972
Atmosferik Kirlilik ve İklim değișikliği Nourdwijk deklarasyonu 1989
Özellikli Su kușlar yașama ortam olarak uluslar aras öneme sahip sulak alanlar
hakknda sözleșme, Ramsar
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Akdeniz bölgesinde Avrupa-Akdeniz Çevre ișbirliği Lefkoșe șart-1990

Birleșmiș Milletler Sürdürülebilir Kalknmaya ilișkin Berson deklarasyonu, 1990
Ozon Tabakasn incelten Maddelere dair Montreal Protokolü hakknda Londra
toplants değișiklik belgesi, 1990
OECD Çevre bakanlar deklarasyonu,1991
OECD Çevre ve Kalknma Bakanlar politikas bildirisi,1991
Akdeniz havzasnda Çevre konusunda Avrupa-Akdeniz ișbirliğine ait Kahire
deklarasyonu ve Spesifik faaliyetler program,1992
Rio deklarasyonu Birleșmiș Milletler Çevre ve Kalknma Konferans Raporu,1992.
Yerel Gündem 21, 1992
Orman prensipleri, 1992
Avrupa için Çevre, Luzern bakanlar deklarasyonu, 1993

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:
Çok bileșenli ve değișkenli bir yapya sahip olan çevre ve olușturduğu sistemin
kendi iç dinamiklerinin yan sra, dș dinamiklerin etkisi ile gelișen sorunlara her
zaman açk olduğu görülmektedir. Bu sorunlar karșsnda, doğa ile insan
arasndaki dengenin uluslararas belgelerde yer almas önemlidir. UIuslar aras
Çevre hukuku açsndan devletler arasnda yaplan yazl anlașmalar ve diğer
sözleșmelerin hukuki normlar bakmndan bağlayc niteliği olduğu çok açktr. Bu
bakmdan, ülkenin kendi iç hukuk sistemini bu doğrultuda yaplandrmas
gerekmektedir. Özellikle de uygulanma ve izlenme boyutu çok önem
tașmaktadr. Nitekim, ülkemizin de imzalamș olduğu pek çok alana yönelik
uluslar aras belge mevcuttur.Öncelikli olarak, her ölçekte küresel ve yerel
boyutlarda çevrenin korunmas ve geliștirilmesini esas alan bu normatif
yaklașmlarn her vatandaș tarafndan bilinmesi, o çevre bincin kazandrlmas ve
buna uygun davranlmas gerekir.Teknik uygulamalar ile çevreye dair uluslar
aras boyuttaki çalșmalardan yararlanlmas zorunludur.Ülkemizde bu yönde
bașta Avrupa Birliği uyum sürecinde gerekli düzenlemeler yaplarak iç hukukta
yer alan mevzuat uyarlamas gerçekleștirilmiștir.
Dünyadaki iletișim ağlar ile beraber mesafeler ksalrken çevresel sorunlara
çözüm bulmak için yaplan ortak girișim ve çabalarn sonucu olarak ortaya çkan
uluslar aras anlașma, sözleșme ve deklerasyonlarn says ve niteliği
farkllașmștr. Bu bağlamda, her ülke ve coğrafyay ilgilendiren sorunlar küresel
bir boyut tașmaktadr. Ülkemiz gibi gelișmekte olan ve sanayileșmeye çalșan
ülkelerde çevre sorunlar birincil derecede önem tașmaktadr.Buna karșn
gelișmiș sanayileșmiș ülkelere göre çevreye ayrlabilen finansal kaynaklar da
yetersiz kalmaktadr.Bu durumda, küresel çevresel fonlar ve yaplan yardmlar
önemli bir rol oynamaktadr.
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Sürdürülebilirlik kavram bu çerçevede, hem bugünün kaynaklarn korumak hem
de gelecek nesillerin bu kaynaklardan yararlanmasn sağlamak ve geliștirmek
amaçlarn tașmaktadr. Her ülke bu amaçlar doğrultusunda koruma-kullanm
dengesini sağlamak ve bu yönde düzenlemeler yapmak zorundadr. Bütün hukuki
düzenlemeler ise bu yönde yaplmș olan ve bireylerden bașlayarak devletlere
kadar hak, sorumluluk ve görevleri belirten ve açklayan ayrntl metinlerdir. Üst
düzeyde politikalar geliștirilmesinde ve müdahale yol ve yöntemlerinin
belirlenmesinde bu düzenlemelerin ayrca önemi çok büyüktür. Kușkusuz, her
politikann uygulanabilir olmas ve günün gelișmelerine uyarlanabilir olmas da
söz konusudur.Bu çerçevede, Çevrenin yasal-yönetimsel boyutunu olușturan ve
uluslar aras hukukta yerini bulan bu açklamalar yaptrm niteliği
tașmaktadr.Bundan dolay gereken önlemlerin her düzeyde alnmas ve çevrenin
bozulmasnn ve yok edilmesinin önlenmesi sağlanmaktadr.
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ÖZET
Günümüzde çevre sorunlar; atklar, su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği,
gürültü kirliliği, radyoaktif kirlilik olarak saylabilir. Bununla birlikte, küresel
iklim değișikliği, doğal bitki örtüsünün tahribi, hayvan varlğ ve türlerinin
neslinin tükenmesi, yeryüzündeki su kaynaklarnn yok olmas, verimli tarm
alanlarnn çölleșmesi, asit yağmurlar, ozon tabakasnn incelmesi, yağmur
ormanlarnn yok olmas ve daha benzeri çevre sorunlar tüm ülkeleri ve
dünyay tehdit etmektedir. Sorunlarn irdelenmesi ile dünyada sadece belli
noktalarda, yerlerde ve bölgelerde bozulmann ya da yok olmann olmadğn,
sorunun dünyann tümünü ilgilendirdiğinin ortaya çktğ görülmektedir. Çevre
tanmlarndaki çevreyi belirleyen temel etkenlerden yola çklarak çevrenin
özyaps gereği uluslararas olduğu anlașlmaktadr. Çevre, fiziksel etkenler
açsndan değerlendirilirse temel ögelerin herhangi bir ülkenin snrlarna bağl
olmakszn nitelik değiștirdiği gözlenmektedir. Çevre sorunlarnn küresel
niteliği ve snr tanmayan özelliği, çözüm yollarnn da karmașk ve pahal
olușu, çevre konusunda ülkeler arasnda çeșitli düzeylerde çok yönlü bir
ișbirliğine gidilmesini gerekli klmaktadr. Çevre sorunlarnn çözüm arac olan
çevre politikalarnn da ulusal düzeyden uluslararas düzeye doğru ilerlediği ve
ülkelerin ve uluslararas örgütlerin gündemine girdiği görülmektedir. Bu
bağlamda bu makalede çevre ve çevre sorunlarnn uluslararas boyutu ve
önemi çevre etiği kapsamnda vurgulanacaktr. Geçmișten günümüze çevre
konusunda uluslararas alanda yaplan çalșmalar irdelenecektir ve çevre ve
çevre sorunlar kavramlarnn uluslararas ilișkilerde geldiği nokta ele alnmaya
çalșlacaktr.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Çevre Sorunlar, Uluslararas Çevre Sorunlar, Çevre
Etiği, Uluslararas Çevre Politikalar.

Abstract
In today’s world, environmental problems can be listed namely as; water
pollution, air pollution, soil pollution, noise pollution and radioactive pollution.
Nonetheless; global climate change, demolotion of natural flora, extinction of
animal species, draining of water sources, desertification of fertile agriculture
areas, acid rains, depletion of ozone layer, destruction of rain forests and etc
have been threatening each and every country as well as the whole world. It
can be clearly observed through the analysis of these problems that
distruction and demolition do not only take place in particular areas in the
world but also affect the world entirely. When the elements in the definitions
of the concept of environment is analyzed, It can be understood that the core
of environment is of a national nature. If the Environment is analyzed through
the physical factors, it can be observed that the nature of the fundamental
elements change regardless of being bound to a certain geographical area.
The global nature and the boundless feature of environmental problems,
together with the facts that the problem solving methods are complicated and
expensive, provided the necessity of cooperation between countries regarding
the environmental issues. It is also appearent that the environmental policies
as the tools for the solution to environmental problems, flourish from national
level to international one and are covered by the agenda of national and
international organizations. In this context, this article will highlight the
international character of environment and environmental problems within the
framework of environmental ethics. International activities regarding the
environmental issues will be examined and the status of environment and
environmental problems within international relations will be demonstrated.
Keywords: Environment, Environmental Problems, International Environmental
Problems, Environmental Ethics, International Environmental Policies.

1.

Giriș

Çevre tanmlarndaki çevreyi belirleyen temel etkenlerden çevrenin özyaps
gereği uluslararas olduğu anlașlmaktadr. Çevre, fiziksel etkenler açsndan
değerlendirilirse temel ögelerin herhangi bir ülkenin snrlarna bağl olmakszn
nitelik değiștirdiği gözlenmektedir. Bununla birlikte çevre sorunlarnn küresel
niteliği ve snr tanmayan özelliği, çözüm yollarnn da karmașk ve pahal
olușu, çevre konusunda ülkeler arasnda çeșitli düzeylerde çok yönlü bir
ișbirliğine gidilmesini gerekli klmaktadr. Çevre sorunlarnn çözüm arac olan
çevre politikalarnn da ulusal düzeyden uluslararas düzeye doğru ilerlediği ve
ülkelerin ve uluslararas örgütlerin gündemine girdiği görülmektedir. Bu
bağlamda çevre ve çevre sorunlarnn uluslararas boyutu ve önemi çevre etiği
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kapsamnda ele almak gerektiği gerçeği ortaya çkmaktadr. Geçmișten
günümüze çevre konusunda uluslararas alanda yaplan çalșmalar
bulunmaktadr. Bu çalșmalarla çevre ve çevre sorunlar kavramlar uluslararas
ilișkilerde kendine yer bulmuștur.

2.

Genel Olarak Çevre, Çevre Sorunlar ve Çevre Etiği

Çevre sorunlarnn büyük bir ksmnn birdenbire ortaya çkmadğ, zaman
içinde birikerek bugünkü boyutlarna ulaștğ bilinmektedir. Çevre sorunlar
geçmiște de bulunmaktayd ancak düșük düzeyde hissedilmekteydi. Bu
bağlamda çevre sorunlarnn gelișimi ile dünyann küreselleșmesinin paralel
olduğu vurgulanmaktadr [1]. Bu sorunlarn ortaya çkp gelișmesinde en büyük
etken, son 40-50 yl içinde yașanan hzl teknolojik gelișim ve buna bağl
gelișen ekonomik değișimdir. Birbirlerine bağl olan bu iki süreç, insan
gereksinmelerini çğ gibi artrarak insanlar, doğal kaynaklar așr derecede
kullanmaya doğru itmiștir. Bu duruma hzl nüfus artș da eklenince endüstri
ürünlerinin, teknik araçlarn, sosyal donanmlarn miktar ve çeșitleriyle,
insanlarn așr tüketim arzu ve istekleri akl almaz boyutlara ulașmștr. Bunun
sonucunda da bütün canllarn yașam temellerini sarsmaya ve hatta ykmaya
bașlayan, dünyay yașanamaz hale getiren gelișmeler yașanmaktadr. [2]
Bununla birlikte insanlğa gerekli olann ileri teknolojileri toptan devre dș
brakmak yerine teknolojiyi topluma ve doğal dünyaya katkda bulunacak
ekolojik ilkelere göre düzenlemek hatta daha da geliștirmek olduğu üzerinde
durulmaktadr. [3]
Kirlenmeye bağl çevre sorunlar, “hava, su ve toprakta meydana gelen ve
insan ve diğer canllarn sağlğn olumsuz etkileyen kirlenme ve bozulmalar”
[4] olarak tanmlanmaktadr.
Günümüzde çevre kirliliği veya çevre kirlenmesi, zarar derecesi bakmndan,
belki bütün dünyada en önde gelen temel çevre sorunlarndan biridir [2]. Çevre
kirliliği, “bütün canllarn sağlğn olumsuz yönde etkileyen, cansz çevre
varlklar üzerinde maddi zararlar meydana getiren ve onlarn niteliklerini
bozan yabanc maddelerin, hava, su ve toprağa yoğun bir șekilde karșmas
olay” [2] olarak tanmlanmaktadr. İnsan etkinlikleri sonucunda çevreye verilen
zararlar, bașlangçta, doğann kendini yenileyebilme yeteneği nedeniyle fark
edilmemiș, çevrenin bu kirliliği zamanla kendiliğinden yok edebileceği
sanlmștr. Zamanla, sanlann tersine, çevre kirliliğinin nitel ve nicel olarak
büyümesi, çevrenin kendini yenileyebilme yeteneğinin çok üstüne çkmș,
çevre hzla bozulmaya bașlamștr. Yașam ortamn olușturan çevre öğelerinin
kirlenmesi gözle görülür duruma geldikten sonra gerçek tehlikenin ayrmna
varlmștr. [4]
Çevre sorunlar; atklar, su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği,
radyoaktif kirlilik olarak saylabilir. Bununla birlikte, küresel iklim değișikliği,
doğal bitki örtüsünün tahribi, hayvan varlğ ve türlerinin neslinin tükenmesi,
yeryüzündeki su kaynaklarnn yok olmas, verimli tarm alanlarnn çölleșmesi,
asit yağmurlar, ozon tabakasnn incelmesi, yağmur ormanlarnn yok olmas
ve daha benzeri birçok küresel çevre sorunlar tüm ülkeleri ve dünyay tehdit
eden çevre sorunlarndandr. [5]
İnsan ve çevre ilișkilerinin vardğ nokta insanlar bu sorunlar irdelemeye
yöneltmektedir. Sorunlarn irdelenmesi ile dünyada sadece belli noktalarda,
yerlerde ve bölgelerde bozulmann ya da yok olmann olmadğn, sorunun
dünyann tümünü ilgilendirdiğinin ortaya çktğ belirtilmektedir. [6] Çevre ve
çevre sorunlar ile ilgili yaplan tanmlardan yola çklarak dünyadaki ekolojik
koșullarn birbiri ile ilișkili olduğu sonucuna varlmaktadr. Bu bağlamda
dünyann herhangi bir yerinde veya bölgesinde meydana gelen bir sorunun
diğer yerleri ve bölgeleri de etkileyeceğinin yașanan olaylar ile kesin olduğu
görülmüștür. Ayrca, insan ve çevre ilișkileri ortaya konulurken dünyann değeri
belirtilir ve çevre sorunlarnn ksa sürede tüm dünyay sardğ
kantlanmaktadr. Böylece çevre sorunlarnn bütünselliği ve küresel niteliği
çevre kavram içine girmektedir. [6]
Etik, insan eylemlerine ilișkin değerler felsefesi olarak ortaya çkmștr. Etik,
insan-insan ilișkilerinde açk uçlu sorulara “iyi-kötü” değerlendirmeleri ile
yantlar bulmaya çalșmaktadr. Etik, ahlaki tutumlarn ardnda yatan yarglar
ele alarak, insann bütün davranș ve eylemlerinin temelini araștrmaktadr.
Çoğu zaman birbirlerinin yerlerine de kullanldğ görülen etik ile ahlak arasnda
yakn bir ilișki bulunmakla birlikte etik, ahlak ve toplumca belirlenen ahlaki
ilkelerin niteliğini sorgulayan felsefedir. [4] Sürdürülebilirliğin sağlanmasna
yönelik etik yaklașmlar çerçevesinde uygulamal etik insanlarn ekosistem ve
insan sağlğ ile tekrar bütünleșmesini sağlayacak sürdürülebilir bir toplum
olușturmaya yönelik yönlendirici fikirler olarak karșmza çkmaktadr. Etik

sadece kuramsal bir bilgi olarak değil, uygulamal bir bilim olarak da
yaplmaktadr. Bir toplulukta uygulamal etik, ișin nasl yaplacağna ait kararlar
alnmas ve bunun uygulanmas ile olanakldr. Uygulamal etik kavramnda
olay-olgu ayrmna yer verilmelidir. Bir zaman çizgisi üzerinde karșlaștğmz
tikel eylemler “olay”, bu tikel eylemlerin zaman çizgisi üzerinde süregelmesi
de “olgu” kavramn ortaya çkarmaktadr. Uygulamal etik alannda, tp etiği,
çevre etiği, yönetim etiği, bilim ve araștrma etiği, hukukta etik, medya etiği,
mühendislik etiği’nden söz etmek mümkündür. [7]
Etik yaklașmlarn ilgi alanna insann dșndaki diğer varlklarn girmeye
bașlamas ile yeni etik yaklașmlar ya da çevre etiği yaklașmn ortaya
çkarmștr. Bu açdan insanmerkezci çevre etiği, canlmerkezci çevre etiği ve
çevremerkezci çevre etiğinden söz edilmektedir. [4]

Çevre ve Çevre Sorunlarnn Uluslararas Özellik
Kazanmas ve Çevre Politikasnn Uluslararas Boyutu

3.

Çevre sorunlarnn küresel niteliği ve snr tanmayan özelliği, çözüm yollarnn
da karmașk ve pahal olușu, çevre konusunda ülkeler arasnda çeșitli
düzeylerde çok yönlü bir ișbirliğine gidilmesini gerekli klmaktadr. [8] Çevre
sorunlarnn çözüm arac olan çevre politikalarnn da ulusal düzeyden
uluslararas düzeye [6] doğru ilerlediği görülmektedir. Uluslararas çevre
politikalar belirli bir bölgeyi așan, çevre ve doğal kaynaklar etkileyen
uluslararas kararlarla ilgili olan devlet ve devlet-dș aktörler arasndaki
etkileșmeyle ilgilidir. Çevrenin, toplumlarn gündemine girdiğinden beri hangi
alanda olursa olsun sürekli bir ikilem içinde görüldüğü bilinmektedir. [9] Bu
durum kendini çevrenin uluslararas boyutlarnda da göstermektedir.
Uluslararas düzeyde çevre hem çatșmalarn hem de uzlașmalarn temelini
olușturmaktadr. Ayrca uluslararas ilișkilerin kültürel, siyasi ya da ekonomik
açdan hangisinde ele alnrsa alnsn çevrenin tüm bu açlarda ağrlğn
hissettirdiği belirtilmektedir. [9]
Çevre tanmlarndaki çevreyi belirleyen temel etkenlerden yola çklarak
çevrenin özyaps gereği uluslararas olduğu anlașlmaktadr. Çevre, fiziksel
etkenler açsndan değerlendirilirse temel ögelerin herhangi bir ülkenin
snrlarna bağl olmakszn nitelik değiștirdiği gözlenmektedir. Bunun yannda
canl türlerinin ülkelerin snrlarndan habersiz olarak yașamlarn sürdürdüğü
bilinmektedir. Çevre sorunlar uluslararas planda, çevrenin özyapsna uygun
olarak iki farkl bağlamda ele alnmaktadr. Birincisi, fiziksel olarak çevrenin
değerlerini yitirmesi ve dengesinin bozulmasdr. [9] Havann, suyun, toprağn
kalitesini yitirmesi ile yașam ortamlar yok olan bitki örtüsü ve hayvan
topluluklarnn durumu endișe vermektedir. Bu niteliği ile çevrenin, uluslararas
örgütlerin bilimsel ve teknik ișbirliği çalșmalarn hzlandrdğ ve bu örgütleri
ortak sorunlara ortak çözüm yollar arayan birimler konumuna dönüștürdüğü
belirtilmektedir. [9] Böylece önceleri sadece büyük ölçüde devletlerin yer aldğ
uluslararas hukuk kurallarnn olușumunda giderek artan bir biçimde
uluslararas örgütlerde yer almaya bașlamștr. Uluslararas örgütlerin çevre
sorunlarna ilișkin uluslararas hukuka katklar daha çok sorunlarn incelenmesi
ile ilgili olușturduklar ve geliștirdikleri yöntemler ile devletleri bu alanda daha
duyarl ve etkili bir duruma sokmalarndan ileri geldiği söylenmektedir. [10]
Çevre sorunlarnn ve kirliliğin snr tanmamas nedeniyle, çevre politikalarnda
baș aktör olan ulusal devletlerin yerlerini, büyük ölçüde uluslararas ișbirliğini
sağlayacak örgütlere braktklar da ayrca vurgulanmaktadr. [5] Hiçbir ulusal
devletin, özellikle akarsu, deniz ve hava kirliliğinde olduğu gibi, ne kendi
egemenlik alanlarndaki kirliliği kendi snrlar içinde tutabildiği, ne de bir bașka
devlet snrlar içinde ortaya çkan kirliliğin kendi egemenlik alanna girmesini
önleyebildiği bilinmektedir. Bu nedenle devletlerin, egemenlik haklarn ileri
sürerek kendi ülkelerini diledikleri gibi kirletmelerine, doğal kaynaklarn
yağmalamalarna ve bunlarn olumsuz etkilerini komșu devletlere ya da tüm
insanlğa yanstmalarna izin verilemeyeceği bilinen bir gerçektir. [5]
Çevrenin korunmas için ne tür yaplanmalara ihtiyaç olduğunun yantnn
bilimsel olmas ve bu bağlamda önerilen ișbirliğinden beklenilen, bilim ve
teknoloji yardm ile sorunlarn üstesinden gelebilmektir. Ancak yaplanma ve
sorunlar çözmek için kaynak ayrma durumu politikleștirmekte, bilimsel
kayglarn yerini ekonomik ve siyasal yeğlemelere braktğ belirtilmektedir. [11]
Çünkü çevre için alnacak her karar ekonomi bağlamnda ele alnmaktadr. Bu
bağlamda çevre çatșma kaynağ niteliğini kazanmakta, uluslararas ișbirliğinin
taraflar ve bu taraflarn nasl davranacağ ön plana çkmaktadr. Burada
taraflarn tutumunu belirleyen temel öğenin ise, uluslararas topluluğun
durumu olduğu söylenmektedir. [6]
Çevre sorunlar kavramnn birbirinden farkl gelișmișlik düzeyindeki ülkeler ya
da kurumlar ve kurulușlar tarafndan farkl bir biçimde görüldüğü bilinmektedir.
Ayrca çevre sorunlarnda önemli bir kaynak tahsisi sorunuyla karș karșya
kalndğ da vurgulanmaktadr. [12] Ülkeler toplumsal ve ekonomik gelișmișlik
açsndan gelișmiș ülkeler ve gelișmemiș ülkeler olarak iki temel gruba
ayrlmaktadr. [6] Ayrca ekonomik göstergelerin yannda bilgi ve teknoloji
alannda sahip olunan birikim de önemli bir belirleyicidir. Büyük ksm dünyann
kuzey yarm küresinde bulunan gelișmiș ülkelerin önemli bir özelliğinin
teknolojik ilerleme ile maddi yașam ölçünlerini yükseltmek için doğal
kaynaklar sonuna dek kullanabilme güçleri ve bilgi birikimleri olduğu da
vurgulanmaktadr. [5]
Gelișmiș ülkeler bugünkü ayrcalkl konumlarna birkaç yüzyl boyunca doğal
kaynaklar ișleyerek, teknolojinin ve uluslararas ticaretin tek sahipleri olarak
gelmișlerdir. Bu ülkeler uluslararas mal, kaynak ve para akmn denetlemenin
yannda atklarnn akmn da kontrol etmektedirler. [6]

Büyük çoğunluğu güney yarm kürede yer alan gelișmemiș ülkelerin temel
özelliği ise yoksulluktur. Doğal kaynaklarn kullanamamșlar, bilgi ve teknoloji
birikiminden pay alamamșlardr. [9] Bununla birlikte gelișmiș ülkelerin çevre
sorunlarnn artmasnda ve çevre kirlenmesinde önemli rol oynadğ
söylenmektedir. Gelișmiș ülkelerdeki ileri endüstrinin neden olduğu kirlenme,
gelișmekte olan ülkelerin gelișme ve çevreleri arasnda uyum
sağlayamamalarndan kaynaklanan kirlenme ve gelișmiș ülkelerin kirletici
endüstri ve teknolojilerini gelișmekte olan ülkelere satmas ile ortaya çkan, bir
tür kirlilik dșsatmnn neden olduğu kirlenme dünya genelindeki kirlenmenin
nedenleri olarak sralanmaktadr. [6] Ancak çevre kirliliğinin yannda
uluslararas topluluk açsndan önem tașyan çevre sorunlar arasnda, dünya
nüfusu, beslenme, enerji, doğal kaynaklarn yönetimi de yer almaktadr. [5]
Nüfus artșnn, endüstrileșme ve kentleșmenin, yeryüzündeki bitki ve hayvan
varlklarnn hzla tüketilmesine, hava, su ve toprağn niteliğinin düșmesine,
ksaca ekosistemde olumsuz bir değișime neden olmakta ve bu değișim,
ekonomik, siyasal, demografik ve teknolojik etmenlerle ülkelere göre
farkllklar göstermektedir. [5]
Roma Kulübü tarafndan 1968 ylnda Massachusettes Teknoloji Enstitüsü’ne
hazrlattrlan “Sfr Büyüme” adl raporun çevre ile ilgili uluslararas alanda
yaplan ve dünyay etkileyen ilk çalșmalardan biri olduğunu söylenmektedir.
[13] BM Genel Sekreteri U-Thant, 1969 ylnda BM üyesi ülkeler içinde gelecek
on ylda çevreyi korumak, nüfus artșn yavașlatmak ve yoksullar
kalkndrmak için bir anlașma yaplmas gerektiği konusunu vurgulayp
konunun küresel boyutlarna dikkati çekmiștir. Hemen arkasndan Avrupa
Konseyi tarafndan 1970 ylnda “Avrupa Koruma Yl Konferans” çevrenin ve
doğal kaynaklarn korunmas amacna yönelik bölgesel girișimlerin ilk örneği
olmuștur. Daha sonra OECD Konseyi, OECD Çevre Komitesinin hazrladğ
uluslararas planda çevre politikalarnn ekonomik boyutlarna ilișkin temel
ilkelere ait tavsiye kararn 26 Mays 1972 tarihinde kabul etmiștir. Böylece
çevre konusunda çok tarafl ișbirliğine ait ilk önemli düzenlemeyi
gerçekleștirmiștir. Burada çevreye zarar veren ülkenin zarar ödemesi ilkesinin
de bulunmasyla kirleten öder ilkesinin uluslararas düzeyde ilk kez kabul
edilișidir. [13]
Çevre ile ilgili uluslararas topluluğun tümünü kapsamaya yönelik ilk ve en
önemli adm ise BM tarafndan 1972 ylnda atlmștr.
BM İnsan Çevresi Konferans 5 Haziran 1972’de Stockholm’de toplanmștr.
Konferansa aralarnda Türkiye’nin de bulunduğu 113 ülke katlmștr. Konferans
sonunda yaymlanan 26 maddeden olușan Bildiri; insanlarn onurlu ve iyi bir
hayat için eșit ve yeterli șartlara sahip olma hakknn olduğunu ve çevresinin
bunu sağlamas gerektiğini, bununla birlikte șimdiki ve gelecek kușaklar için
çevreyi koruma ve geliștirme konusunda sorumlu olduğunu; doğal kaynaklarn
șimdiki ve gelecek kușaklar için korunmas gerektiğini; çevre kirliliğinin
önlenmesi için gerekli çalșmalarn yaplmasn; çevrenin korunmasna ve
geliștirilmesine ilișkin uluslararas konularn tüm ülkeler tarafndan ișbirliğine
olanak sağlayacak biçimde ele alnmasn; devletlerin ve uluslararas
kurulușlarn çevrenin korunmas ve geliștirilmesi konusunda ayn ölçüde etkili
ve etkin çalșmalarn garanti etmelerini ve benzeri birçok konuyu
vurgulamaktadr. [14]
Çevreye yönelik uluslararas girișimlerin BM’e bağl uzmanlk kurumlarnca
yürütülmesi doğaldr. Ayrca BM, İnsan Çevresi Konferans’ndan önce de çeșitli
uzmanlk kurumlar ile çevreyle doğrudan ya da dolayl ilgilenmeye bașlamșt.
Bunlarn arasnda UNESCO, Gda ve Tarm Örgütü (Food and Agriculture
Organization, FAO) ve WHO saylmaktadr. [6]
BM’in doğrudan çevre ile ilgili olan UNEP adl kurumu, İnsan Çevresi
Konferans’nn ardndan kurulmuștur. [6] Bu kurumun 1982 ylnda yaplan II.
Yönetim Konseyi Toplantsnda aldğ bir karar BM Genel Kurulu’nda
onaylanmș ve 1983 ylnda Norveç Bașbakan G. H. Brundtland’n bașkanlğnda
BM Dünya Çevre ve Kalknma Komisyonu bağmsz bir komisyon olarak
kurulmuștur. [13] Bu Komisyon 1987 ylnda “Ortak Geleceğimiz” adl raporu
hazrlamștr.
Ortak Geleceğimiz raporu, temel önerilerinden biri olan çok tarafllğa yeni
boyutlar getirilmesi gerekliliği çerçevesinde küresel düzeyde çevre ile
ekonomik gelișmenin bütünleștirilmesini sağlamak için bölgesel ve küresel
düzeyde toplantlar düzenlenmesini tavsiye etmektedir. Bu bağlamda BM
Genel Kurulu, kendine bağl Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler, Asya-Pasifik,
Afrika ve Bat Asya ekonomik komisyonlarnn eșgüdümünde düzenlenen
bölgesel konferanslarn sonuçlarn da dikkate alarak 22 Aralk 1989’da çevre ve
gelișme konularnda küresel bir toplant yaplmasn öngören 44/228 sayl
karar kabul etmiștir. [15] Bu arada BM ve Avrupa Ekonomik Komisyonu, 14-16
Mays 1990 tarihleri arasnda “Ortak Bir Gelecek İçin Eylem” konulu bölgesel bir
konferans düzenleyerek konferansn sonunda “Sürekli ve Dengeli Kalknmaya
İlișkin Bergen Bakanlar Bildirgesi” yaymlanmștr. Bildirge çevreye yönelik
ortak tehditleri saptamakta, sürekli ve dengeli kalknma ekonomisi, enerji
kullanm, endüstri faaliyetleri, çevreye duyarllğn artrlmas ve halkn katlm
konularn irdelemekte, sürdürülebilirliği sağlamak için uluslararas eșgüdüm ve
ișbirliğine dayanan bir izleme süreci önermektedir. [6]
Yine 1990 ylnda Avrupa Güvenlik ve İșbirliği Konferans (AGİK) Paris
Zirvesi’nde “Paris Șart” kabul edilmiștir. Burada çevrenin korunmasnn tüm
uluslarn paylaștğ bir sorumluluk olduğu ve bu alandaki ulusal ve bölgesel
çabalar destekleyerek daha geniș ölçekte hareket edilmesinin önemi
vurgulanmaktadr. Paris Șart’nda “Çevre” bașlğ altnda yaplmas gerekenler
anlatlmaktadr. [16]
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1992 Haziran aynda Brezilya’da Dünya Zirvesi olarak ta adlandrlan BM Çevre
ve Kalknma Konferans (United Nations Conference on Environment and
Development, UNCED) toplanmștr. Konferans çevre ve kalknma konularnda
bütün dünya ülkelerini uluslararas düzeyde bir araya getiren ilk konferanstr.
Bunun yannda konferansa 64 devlet bașkan, 46 hükümet bașkan ve 8
bașkan yardmcsnn yannda uluslararas ve bölgesel kurulușlar, hükümet dș
örgütler, kadnlar, çocuklar, yerli halklar, çiftçiler, ișçiler gibi etkin gruplarn
temsilcileri de katlmștr. [6]
Konferansn sonucunda, Rio Bildirgesi, Gündem 21, Orman İlkeleri, İklim
Değișikliği Sözleșmesi ve Biyolojik Çeșitlilik Sözleșmesi ad altnda beș temel
belge ortaya çkmștr. [17] Rio Bildirgesi, uzun vadeli ekonomik gelișmenin tek
çaresinin ancak çevrenin korunmas ile olacağn ifade etmektedir. Bu korunma
da ancak ülkelerin, hükümetlerini, halklarn ve toplumun anahtar kesimlerini
içine alarak, yeni ve eșitliğe dayanan küresel bir ortaklk meydana getirmeleri
halinde gerçekleșecektir. Ülkelerin, küresel çevre ve gelișme sistemlerinin
bütünlüğünü koruyacak uluslararas antlașmalar meydana getirmesi gerektiğini
belirtmektedir. [18] Gündem 21 ise kabul edilen diğer önemli bir belgedir.
Sosyal ve Ekonomik Boyutlar, Gelișme İçin Kaynaklarn Korunmas ve
Yönetimi, Etkin Gruplarn Rolünün Güçlendirilmesi, Uygulama Yöntemleri
olmak üzere dört bașlktan olușmaktadr. Bu bölümlerin alt bölümlerinde 40
tane uygulama program belirlenmiștir. [15]
Gelișme için Kaynaklarn Korunmas ve Yönetimi adl bașlk altnda, Bölüm 19,
20, 21 ve 22 zehirli ve tehlikeli atklar ile ilgilidir. Bölüm 19, zehirli ve tehlikeli
ürünlerin yasadș uluslararas dolașm dahil olmak üzere, zehirli kimyasal
maddelerin çevresel açdan sağlkl bir șekilde yönetimi; Bölüm 20, tehlikeli
atklarn yasadș uluslararas dolașm dahil olmak üzere, tehlikeli atklarn
çevresel açdan sağlkl bir șekilde yönetimi, Bölüm 21, Kat atklarn ve
atksularn çevresel açdan sağlkl bir șekilde yönetimi; Bölüm 22 de radyoaktif
atklarn güvenli ve çevresel açdan sağlkl bir șekilde yönetimi bașlklarn
tașmaktadr. [15]
2000 ylnda yaplan BM Binyl Zirvesi’nde yaymlanan Binyl Bildirgesi’ndeki
bașlklardan birisi de “Ortak Çevrenin Korunmas”dr. BM Dünya Sürdürülebilir
Gelișme Zirvesi 2002 ylnda Johannesburg’da yaplmștr. Ekonomik gelișme,
sosyal gelișme ve çevrenin korunmas sürdürülebilir gelișmenin üç bileșeni
olarak kabul edilmiștir. Çevre ve tehlikeli atklar ile ilgili olarak uluslararas
alanda en etkili kurulușlardan biri olan Avrupa Topluluklar’nn da 1970’li
yllardan bașlayarak üyeleri için ortak politikalar ve eylemler belirlediği
belirtilmiștir. [13]
Avrupa bütünleșmesi hareketinin hukuki temelleri, 1951 tarihli Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) kuran Paris Antlașmas ve 1957 tarihli AKÇT ve
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kuran Roma Antlașmalar ile atlmștr.
Geçen sürede bu yapnn hem yetki ve faaliyet alanlarnn hem de kurumsal
yapsnn büyük değișikliğe ve gelișime uğradğ; öte yandan da çeșitli
genișleme așamalar sonucu üye saysnn arttğ görülmektedir. [19]

üye ülkelerce, siyasi bakmdan da istenmeyen bir durum olarak
değerlendirilmektedir. En temel sebeplerden biri ise çevre kirlenmesinin siyasi
snrlar tanmamasdr. Çevre kirliliğinin bir ülkeden diğerine kolaylkla
yaylmas, Avrupa Birliği’ne üye ülkeleri, ellerindeki imkanlar bu konuda da
ortaklașa ve dayanșma içinde kullanmaya itmiștir. Ayrca, çevre kirlenmesi ile
mücadelenin kapsaml araștrmalar, kirlenmenin önlenmesi ve ortadan
kaldrlmasnn da kapsaml çabalar gerektirmesi, bu alanda gerekli
harcamalar paylașma, ișbirliğine ve ișbölümüne gitme ihtiyacn artrmștr.
[21]
1972 ylnda yaplan İnsan Çevresi Konferans da Topluluk’un harekete
geçmesine zemin hazrlamștr. Böylelikle Topluluk ilk kez, Bakanlar
Konseyinin 1971 ylnda yaptğ toplantda çevre konusunu gündeme getirmiștir.
Bunu Temmuz 1971’de Komisyon tarafndan yaymlanan bildirinin izlediği ve
Topluluk üyesi ülkelerin devlet ya da hükümet bașkanlarnn 19-20 Ekim
1972’de Paris’te yaptklar toplantda, ekonomik büyümenin tek bașna bir
amaç olamayacağ, bu büyümenin çevre ve yașam koșullarnn iyileștirilmesi
amacyla bir arada ele alnmasnn gerekli olduğunun belirtildiği, bu konuda bir
eylem program hazrlanmas çağrsnda bulunulduğu vurgulanmaktadr. [13] Bu
yaklașmdan hareketle Topluluk Kasm 1973’de birinci Çevre Eylem Programn
bașlatmștr. Bunu 1977’de bașlatlan ikinci, 1983’de yürürlüğe giren üçüncü ve
1987-1992 dönemini kapsayan dördüncü Çevre Eylem Programlar izlemiștir.
[13]
İlk iki eylem program kirlenme ile ilgili geniș kapsaml sorunlar kontrol altna
almaya yönelik ayrntl eylemler listesi içermektedir. Sonraki programlarda da
ele alnan baz temel ilkeler bu iki program ile ortaya konmuștur. Kirlenmenin
önlenmesi, meydana gelmesinden sonra ortadan kaldrlmaya çalșlmasndan
daha etkili ve yerindedir ilkesi, kirleten öder ilkesi, herhangi bir faaliyetin
çevreye etkisinin de göz önüne alnmas gereği ilkesi, çevresel eylemlerin en
uygun ve elverișli düzeyde ele alnmas ilkesi yer almaktadr. [21]
Daha sonra Aralk 1985’de Konsey tarafndan kabul edilen Avrupa Tek
Senedi’ne Topluluğun çevrenin kalitesini korumak ve iyileștirmek, kiși sağlğn
korumaya yardmc olmak, doğal kaynaklar özenli ve aklc kullanmak
amaçlarndan hareketle çevre bașlğ altnda bir madde eklenmesi öngörüldüğü
bilinmektedir. Bu bașlk 130r, 130s ve 130t maddelerini içermektedir. [13]
27 Șubat 1992 tarihine Maastricht’te imzalanan ve 1 Kasm 1993’de yürürlüğe
giren Avrupa Birliği Antlașmasnn 2. maddesinde, çevreye saygl bir
sürdürülebilir büyüme hedefini temel amaç olarak belirlendiği
vurgulanmaktadr. [13] Antlașma çevre politikasyla ilgili olarak 3/k, 130r, 130s
ve 130t maddelerini yeniden düzenlemiștir. [15] Bu Antlașmada hukuki
çerçevesi çizilmiș olan çevre politikas, beșinci Çevre Eylem Programnda
temel hedefleri açklanmș ortak politikalar ve eylemlerle tam bir uyum
içindedir.
Avrupa Birliği, söz konusu belgelerde tamamlandğ șekilde sürdürülebilir
gelișme amacn hayata geçirebilmek için, çevreyi öncelikli sektörler olarak
belirlenmiș olan imalat endüstrisi, enerji, tarm, ulaștrma ve turizm
sektörlerinden bașlayarak Birliğin tüm sektörel politikalaryla bütünleștirmeyi
kararlaștrmș ve bu hedeflere uygun eylemler tanmlamștr. [13]

Ekonomik bütünleșmeye ve tedrici ilerlemeye dayal bu bütünleșme modelinin
doğal sonucu olarak Avrupa Topluluklar’nn kurulușunda tespit edilen hedefler
bugüne oranla mütevaz kalmaktadr. Avrupa bütünleșmesinin bașlangçtaki bu
nispeten mütevaz amaçlar göz önünde tutulduğunda, ilk bakșta çevre
sorunlarnn Topluluklar’n düzenlemeleri içinde yer almasnn gerekliliği
konusunu düșündürtecek önemli bir sebep bulunmamaktadr. Üç kurucu
antlașmann hiç birinde doğrudan çevrenin korunmasna yönelik herhangi bir
hüküm bulunmadğ sadece EURATOM Antlașmas’nn, dolayl da olsa, çevrenin
korunmasn içine alan bir takm hükümlere sahip olduğu vurgulanmaktadr. [19]
1 Ocak 1958’de yürürlüğe girmiș olan Roma Antlașmas’nda doğrudan çevreyle
ilgili ortak bir politikann yürütülmesini belirleyen bir madde bulunmamaktadr.
Bașlangçta topluluğun çevreyle ilgili faaliyetleri Antlașmann üyeler arasndaki
rekabet șartlaryla ilgili 100. maddesi ve ortak pazarn güçlendirilmesiyle ilgili
önlemlere ait 235. maddesi çerçevesinde yürütülmüștür. [13]

Beșinci Çevre Eylem Program, 1 Ocak 1993’te yürürlüğe girmiștir. Bu program
ile Avrupa Birliği’nin gelecek 10 yllk dönemindeki gündemi ve program ortaya
koyulmuștur. Bu eylem programnn temelinde sürdürülebilir gelișme ve
sorumluluğun paylașlmas genel kavramlar yer almaktadr. Avrupa
bütünleșmesinin 21. yüzyla ve büyük bir genișleme dalgasna hazrlama
amacn güden 1997 Amsterdam Antlașmas ve Avrupa Birliği’nin kurumsal
yapsn, özellikle genișleme sonras verimli bir ișleyișe kavușturmay
hedefleyen 2000 Nice Antlașmas da çevre korumasnn bütünleșen yeni
Avrupa düzeninde alacağ yeri vurgulamștr.

1993 ylna kadar Avrupa Ekonomik Topluluğu adn tașyan uluslararas örgüt
1992 Maastricht Antlașmas’nn Kasm 1993 tarihinde yürürlüğe girmesi ile
Avrupa Topluluğu adn almștr. Avrupa Topluluğu Maastricht Antlașmas’nn
yürürlüğe girmesi ile birlikte Avrupa Birliği adn alan, ancak hala ayr
uluslararas hukuk kișiliklerini sürdüren üç Avrupa Topluluğundan biridir. [20]

Altnc Çevre Eylem Program, 2001 ylnda açklanmștr. 2001-2010 dönemini
kapsamaktadr. “Çevre 2010: Geleceğimiz, Tercihimiz” bașlkl Program’da iklim
değișikliği, doğa ve biyolojik çeșitlilik, çevre ve sağlk ile doğal kaynaklarn
sürdürülebilir kullanm ve atk yönetimi olarak dört ana konu öncelikli hedefler
olarak belirlenmiștir. [21]

Avrupa bütünleșmesinin temel unsurlarndan biri olarak kabul edilen serbest
rekabetin ve serbest dolașmn sağlanmasnn çevre alannda ortak girișimleri
ve ortak bir politikay zorunlu kldğ bilinmektedir. [21] Bununla birlikte üye
ülkelerde farkl çevre politikalar uygulanmas, özellikle farkl çevresel
ölçütlerin belirlenmesi, ürünlerin maliyetlerinin değișik olmasna sebep
olabilmektedir. Benzer șekilde, baz üye ülkelerdeki kalite standartlar, diğer
üye ülkelerde üretilen baz ürünlerin o ülkelere girmesine engel teșkil
edebilmektedir. Ayrca, üye ülkelerin bazlarnda hava ve su kirliliğini önlemek
amacyla gerekli görülen yatrmlar, ürünlerin maliyetini önemli ölçüde
artrmaktadr. Bundan dolay üyeler arasnda mallarn serbest dolașmnn ve
serbest rekabetin tam olarak sağlanamamas ortaya çkmaktadr. [21] Yine
çevrenin ele alnmasnn bașka bir nedeni de üye ülkelerde erișilmiș bulunan
yașam kalitesinin daha da yükseltilmesinin istenmesidir. Bunun da doğal
yașam koșullarnn sağlkl bir biçimde devam etmesi ve geliștirilmesi için
gerekli olduğunun anlașlmas olmuștur. [22]
Ayrca ayn ekonomik düzenin parças olan ülkelerde çevre politikalarndaki
farkllklar nedeniyle, yașam koșullarnn farkl șekillerde ve düzeylerde olmas
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Türkiye’nin Çevre Politikas

Türkiye’de merkezi ve yerel düzeyde çok sayda kuruluș çevre ile
ilgilenmektedir. Ulusal bir çevre politikasnn uygulanmasna elverișli
saylamayacak ölçüde çok sayda birim arasnda dağlmș bulunan görev ve
yetkiler, uygulamada bir eșgüdüm sorunu da yaratmș bulunmaktadr. [23]
Merkezi düzeyde örgütlenmeler; Çevre ve Orman Bakanlğ, Özel Çevre
Koruma Kurumu, Tarm ve Köyișleri Bakanlğ, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlğ, Sanayi ve Ticaret Bakanlğ, Bayndrlk ve İskan Bakanlğ, Sağlk
Bakanlğ, Kültür ve Turizm Bakanlğ, Kültür Değerlerini Koruma Yüksek
Kurulu saylabilir. [23]
Yerel yönetimlerin çevre değerlerinin korunmas ve geliștirilmesi konusundaki
görev ve yetkileri, belediyeler, köyler ve il özel yönetimleri olarak üç bașlk
altnda toplanabilir.
Çevre politikalar temel mevzuatlarda da yer almaktadr. Çevreye ilișkin
düzenlemelerin tüzel kaynağ, 1980’lerden önce, 1961 Anayasas’nn 49.
maddesindeki “sağlk hakk” idi.

1982 Anayasas’nda, çevre ile doğrudan doğruya ve dolayl olarak ilgili birkaç
madde yer almștr. Çevreyi doğrudan doğruya ilgilendiren 56. Maddede
“Herkes, sağlkl ve dengeli bir çevrede yașama hakkna sahiptir. Çevreyi
geliștirmek, çevre sağlğn korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin
ve vatandașlarn ödevidir. Devlet, herkesin hayatn, beden ve ruh sağlğ içinde
sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artrarak,
ișbirliğini gerçekleștirmek amacyla sağlk kurulușlarn tek elden planlayp
hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki
sağlk ve sosyal kurumlarndan yararlanarak, onlar denetleyerek yerine getirir.
Sağlk hizmetlerinin yaygn bir șekilde yerine getirilmesi için kanunla genel
sağlk sigortas kurulabilir.” denilmektedir. [24]
Dolayl olarak ta Madde 43, “Kylar, Devletin hüküm ve tasarrufu altndadr.
Deniz, göl ve akarsu kylaryla, deniz ve göllerin kylarn çevreleyen sahil
șeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yarar gözetilir. Kylarla sahil
șeritlerinin, kullanlș amaçlarna göre derinliği ve kișilerin bu yerlerden
yararlanma imkan ve șartlar kanunla düzenlenir.” demektedir.
Toprak mülkiyetine ilișkin Madde 44 ise, devlete, toprağn verimli olarak
ișletilmesini korumak ve geliștirmek, erozyonla yitip gitmesini önlemek
görevini vermiș bulunmaktadr. Çiftçiye toprak sağlanmas girișimlerinin,
ormanlarn küçülmesine, toprak ve yer alt servetlerinin azalmasna yol
açmayacak biçimde gerçekleștirilmesi istenmiștir.
Toprakla ilgili maddenin devam niteliğinde olan Madde 45’de ise, Anayasa,
tarm topraklar ile meralarn amaç dș kullanlmasn ve tahribini önlemeyi
devlete bir görev olarak verilmektedir.
Madde 57 bunlara daha katlabilir. Örneğin, konut hakkna ilișkin maddede,
konut gereksinmesinin karșlanmasnda, “Devletin, kentlerin özelliklerini ve
çevre koșullarn gözeten bir planlama çerçevesinde” bu iși yapacağ
belirtilmiștir.
Madde 63’de, Anayasa, tarih, kültür ve doğa varlklarnn korunmasna ilișkin
ilkeleri düzenlemiștir. Buna göre, “Devlet, bu varlklarn ve değerlerin
korunmasn sağlamak ve bu amaçla, destekleyici ve özendirici önlemleri
almak zorundadr.
Madde 168, “Tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu
altndadr. Bunlarn aranmas ve ișletilmesi hakk devlete aittir. Devlet bu
hakkn belli bir süre için, gerçek ve tüzelkișilere devredebilir. Hangi tabiî
servet ve kaynağn arama ve ișletmesinin, devletin gerçek ve tüzelkișilerle
ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzelkișiler eliyle yaplmas, kanunun
açk iznine bağldr. Bu durumda gerçek ve tüzelkișilerin uymas gereken
șartlar ve Devletçe yaplacak gözetim, denetim usul ve esaslar ve
müeyyideler kanunda gösterilir.” demektedir
Ormanlarn korunmas ve geliștirilmesine ilișkin Madde 169’de ise, ormanlarn
korunmas ve geliștirilmesi için gerekli önlemleri almakla devlet ayrca
görevlendirilmiștir. [24]
Çevre Yasas ise çevrenin korunmas, iyileștirilmesi, krsal ve kentsel
topraklarla doğal kaynaklarn en uygun biçimde kullanlmas ve korunmas,
ülkenin bitki ve hayvan varlğ ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunmas
ve su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi amacyla çkarlmștr. 1983’de
kabul edilen 2872 sayl yasa (R.G., 11.8.1983, No: 18132) bu amaçlarla yaplacak
düzenlemeleri ve alnacak önlemleri “ekonomik ve toplumsal kalknma
erekleriyle uyumlu olarak” saptamay ilke olarak kabul etmiștir. [23]
Çevre Kanunu’nun, çevrenin korunmas ve çevre kirliliğinin önlenmesi için
öngörmüș olduğu ilkeler șöylece özetlenebilir: [23]
1. Çevreyi korumak, gerçek ve tüzel kișilerin ödevidir. Dolaysyla, herkes,
alnacak önlemlere uymakla yükümlüdür.
2. Çevrenin korunmas ve iyileștirilmesi için alnacak önlemlerde, insann ve
öteki canllarn sağlğ, önde gelen bir etmen olarak göz önünde bulundurulur.
Ayrca kalknma çabalarna olumlu ve olumsuz katklar da, uzun ve ksa
dönemler için hesaplanr.
3. Kurulușlar, toprak ve kaynak kullanm ve proje değerlendirme kararlarn
verirlerken, çevre koruma ve kalknma etmenleri arasnda denge sağlamay
gözetirler. Bu amaçla en elverișli teknolojiyi ve yöntemleri seçerler.
4. Kirlenmenin önlenmesi, azaltlmas, giderilmesi için yaplacak harcamalarda,
“kirletenin ödemesi” ilkesi benimsenmiștir. Yasa, ayrca, çevreye verilen
zararlardan dolay “kusur koșulu” aranmamasn da hükme bağlamș
bulunmaktadr. Yani, çevreyi kirleten, bunda bir kusuru olmasa da, kirlenmeden
sorumlu olacaktr. Bir bașka deyișle, kirletenler, ancak, gerekli her türlü önlemi
almș olduklarn kantlamak koșuluyla bu sorumluluktan kendilerini
kurtarabilirler.
Ayrca Çevre Yasas’nn uygulanmasn göstermek üzere çeșitli tarihlerde
hazrlanp yürürlüğe sokulan yönetmelikler bulunmaktadr. Bunlardan bazlar
șöyledir:
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Hava Kalitesi Değerlendirme ve
Yönetimi Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği, Kat Atklarn Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atklarn

Kontrolü Yönetmeliği, Tbbi Atklarn Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Atk Pil ve
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Ozon Tabakasn İncelten Maddelerin
Azaltlmasna İlișkin Yönetmelik, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, Radyoaktif
Maddelerin Güvenli Tașnmas Yönetmeliği, Radyoaktif Madde Kullanmnda
Olușan Atklara İlișkin Yönetmelik, Sulak Alanlarn korunmas Yönetmeliği
saylabilir.
Bununla birlikte Ulusal Parklar Yasas, Kültür ve Doğal Varlklarn Korunmas
Yasas, Boğaziçi Yasas, 3621 Sayl Ky Yasas, 3194 sayl İmar Yasas,
Belediye Yasas, 1593 sayl Genel Sağlğ Koruma Yasas, Turizmin
Özendirilmesi Yasas, Su Ürünleri Yasas, Toprak Koruma ve Arazi Kullanm
Yasas, Türk Ceza Yasas’ndaki Çevre ve Kent Suçlar, Hayvanlar Koruma
Yasas, Nükleer Güç Santrallerinin Kurulmas ve İșletilmesi ile Enerji Satșna
İlișkin Yasa, Tütün Ürünlerinin Zararlarnn Önlenmesi ve Kontrolü Hakkndaki
Yasa bulunmaktadr.
Türkiye’nin çevre konusunda taraf olduğu uluslararas antlașma ve protokoller
șu șekilde gösterilebilir.
Akdeniz Genel Balkçlk Konseyi Kurulmas Hakknda Anlașma(Değișik), Roma
1949 (Türkiye R.G. 7.7.1967, say12641); Kușlarn Korunmas Hakknda
Uluslararas Sözleșme, Paris 1959 (Türkiye R.G. 17.12.1966, say12480); Avrupa ve
Akdeniz Bitki Koruma Teșkilat Kurulmas Hakknda Sözleșme(Değișik), Paris
1951 (Türkiye 10.8.1965); Nükleer Enerji Sahasnda Hukuki Mesuliyete Dair
Sözleșme(29.1.1960 ve onu değiștiren 28.1.1964 tarihli ek Protokol) (Türkiye R.G.
13.6.1967, say 12620); İșçilerin İyonize Edici Radyasyonlara Karș Korunmas
Hakknda Sözleșme, Cenevre 1960 (Türkiye 15.11.1969); Atmosferde, Uzayda ve
Sualtnda Nükleer Silah Deneylerini Yasaklayan Sözleșme, Moskova 1963
(Türkiye R.G. 13.5.1965, say1997); Devletlerin Ay ve Öteki Gök Cisimleri Dahil
Uzayn Keșfi ve Kullanm Faaliyetlerini Düzenleyen İlkelere İlișkin Anlașma,
Londra, Moskova, Washington D.C. 1967, (Türkiye R.G. 1.6.1968, say12913);
Uçaklarn Gürültüsü Konusunda Uluslararas Standartlar ve Tavsiye Edilen
Uygulamalar, 1971; Hayvanlarn Uluslararas Nakliye Srasnda Korunmas
Konusunda Avrupa Sözleșmesi, Paris 1968 (Türkiye 20.2.1971); Nükleer Silahlarn
ve Öteki Toplu Tahrip Silahlarnn Deniz Yataklarna, Okyanus Taban ve
Bunlarn Altna Yerleștirilmesinin Yasaklanmas Hakknda Antlașma, Londra,
Moskova, Washington D.C.(Türkiye 19.10.1972); Bakteriyolojik (Biyolojik) ve
Toksik Silahlarn Geliștirilmesi, Üretimi ve Depolanmasnn Yasaklanmas ve
Tahribi Hakknda Sözleșme, Londra, Moskova, Washington D.C. 1972 (Türkiye
R.G. 5.11.1975); Balina Avclğnn Tanzimi Hakknda Mukavelename 24.9.1931
(Türkiye R.G. 8.11.1934, say 2399); Avrupa Kültür Anlașmas19.12.1954 (Türkiye
R.G. 17.6.1957, say 9635); Silahl Çatșma Halinde Kültür Mallarnn Korunmasna
Dair Sözleșme ve Ekleri 14.4.1954 (Türkiye R.G. 8.11.1965, say 12145); Dünya
Kültür ve Tabiat Mirasnn Korunmas Hakknda Sözleșme, Paris 1972 ( Türkiye
R.G. 14.2.1983, say 17959); Avrupa'nn Yaban Hayat ve Doğal Yașama
Ortamlarnn Korunmas Sözleșmesi, Bern 1979 (Türkiye R.G. 20.2.1984, say
18318); Uluslararas Enerji Program Anlașmas, Paris 1974 (Türkiye 4.5.1981);
Akdeniz'in Kirlenmeye Karș Korunmas Sözleșmesi, Barselona 1976 (Türkiye
R.G. 12.6.1981, say 17368); Akdeniz'in Gemi ve Uçaklardan Vaki Olan
Boșaltmalarla Kirlenmesinin Önlenmesine Dair Protokol, Barselona 1976 (R.G.
12.6.1981, say 17368); Akdeniz'in Kara Kökenli Kirleticilere Karș Korunmas
Hakknda Protokol,Atina 1980 (Türkiye R.G. 18.3.1987, say 19404); Akdeniz'de
Özel Olarak Korunan Alanlara Ait Protokol, Cenevre 1982,(imza tarihi 6.11.1986)
(R.G. 23.10.1988, say 19968); Fevkalade Hallerde Akdeniz'in Petrol ve Diğer
Zararl Maddelerle Kirlenmesinde Yaplacak Mücadele ve İșbirliğine Ait
Protokol, (R.G. 12.6.1981, say 17368); Uzun Menzilli Snrlarötesi Hava Kirliliği
Sözleșmesi, Cenevre 1979 (Türkiye R.G. 23.3.1983, say 17996); Avrupa'da Hava
Kirleticilerinin Uzun Menzilli Aktarlmalarnn İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
İçin İșbirliği Programnn (EMEP) Uzun Vadeli Finansmanna Dair 1979 Uzun
Menzilli Snrlarötesi Hava Kirlenmesi Sözleșmesi'ne ek Protokol, Cenevre 1984
(R.G. 23.7.1985, say 18820), Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleșmesi,
Viyana 26.9.1986 (R.G. 3.9.1990, say 20624); Tehlikeli Atklarn Snrlarötesi
Tașnmnn ve İmhasnn Kontrolü Sözleșmesi, Basel 22.3.1989 (R.G. 15.5.1994,
say 21935); Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirlenmesini Önleme Sözleșmesi
(MARPOL 73/78), (13.9.1989 tarih ve 89/14547 sayl Bakanlar Kurulu Karar)(R.G.
24.6.1990, say 20558); Ozon Tabakasnn Korunmasna Dair Viyana Sözleșmesi
ve Ozon Tabakasn İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, (R.G. 89.9.1990, say 20629); Londra Değișiklikleri (28 Aralk 1994 tarih ve 22155 sayl
Resmi Gazete); Kopenhag Değișiklikleri (28 Eylül 1994 tarih ve 20629 sayl
Resmi Gazete); Biyolojik Çeșitlilik Sözleșmesi, Rio de Janeiro, 5.6.1992 (27
Aralk 1996 tarih ve 22860 sayl Resmi Gazete); Karadeniz'in Kirlenmeye Karș
Korunmas Sözleșmesi, 1992(R.G. 6.3.1994, say 21869); Karadeniz Deniz
Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karș Korunmasna Dair
Protokol,1992 (R.G. 6.3.1994, say 21869); Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve
Diğer Zararl Maddelerle Kirlenmesine Karș Acil Durumlarda Yaplacak
İșbirliğine Dair Protokol, 1992 (R.G. 6.3.1994, say 21869); Karadeniz Deniz
Çevresinin Boșaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin Önlenmesine İlișkin Protokol,
1992 (R.G. 6.3.1994, say 21869); Özellikle Su Kușlar Yașama Alan Olarak
Uluslararas Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakknda Sözleșme (RAMSAR), (R.G.
17.5.1994, say 21937); Antarktika Antlașmas, (R.G.18.9.1985, say 22408)(3.8.1995
tarih ve 244 sayl Bakanlar Kurulu Karar); CITES Nesli Tehlikede Olan Hayvan
ve Bitki Türlerinin Uluslararas Ticaretine ilișkin Sözleșme (20 Haziran 1996
tarihli Resmi Gazete); Özellikle Afrika'da Ciddi Kuraklk ve/veya Çölleșmeye
Maruz Ülkelerde Çölleșmeyle Mücadele İçin Birleșmiș Milletler Sözleșmesi
(16.05.1998 tarih ve 23344 sayl Resmi Gazete)
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Çevre sorunlarnn günümüzde yerel düzeyde kalmadğ, uluslararas düzeyde
kendini hissettirdiği bilinen bir gerçektir. Bu gerçekten yola çklarak çevre ve
çevre sorunlar kavram uluslararas gündemde kendine yer bulmuștur. Çevre
konusunda yaplan birçok çalșmada ve düzenlemede bu durum kendini
göstermektedir. Çevre sorunlarnn küresel niteliği ve snr tanmayan özelliği,
çözüm yollarnn da karmașk ve pahal olușu, çevre konusunda ülkeler
arasnda çeșitli düzeylerde çok yönlü bir ișbirliğine gidilmesini gerekli
klmaktadr. Çevre sorunlarnn çözüm arac olan çevre politikalarnn da ulusal
düzeyden uluslararas düzeye doğru ilerlemesi çevre etiği ile etkileșerek
gerekmektedir. Ülkelerin ve uluslararas örgütlerin gündemine girmesi tek
bașna yeterli olmamaktadr. Daha sk olarak ele alnmal ve yaplan
düzenlemeler uygulamada kendini göstermelidir.
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Özet
Günümüzde Türkiye Nüfusu’nun yüzde 75’i kentlerde yașamaktadr. Dolaysyla
Türkiye’nin çevre sorunsalnn çözümüne katksnda kentsel çözümleri yok
saymak imkanszdr. Küresel ölçekte çevre sorunlarna çözüm önerisi olarak
düșünülen ekolojik kent uygulamalar, ülkemizin uzun süre gözard edemeyeceği
bir gerçektir. Ekolojik kentlere giden yolda en önemli yaptașlar ekolojik
yaplardr.
Yașam hakknn bütün canllar için bütün dünyada geçerliliğinden hareketle, bu
hakk tehdit altna alan bütün uygulamalar biyoetik değerlere aykr olarak
nitelendirilebilir. Global çevre sorunsalnn elemanlar olan faktörlerin bazlar
yöresellikten bağmszdr. Dolaysyla günümüz yap uygulamalar ekolojik
hasarlar açsndan yalnzca içlerinde bulunduklar kentleri değil, bütün dünyay
ilgilendirmektedir. Ekolojik yaplar, tanmlar gereği ekosistemle uyumlu,
sürdürülebilir ve kaynak kullanm açsndan da kendi kendine yetebilir yaplar
olarak karșmza çkmaktadr.
Bu çözümlerin uygulanabilmesi için gerekli biyopolitikalarn geliștirilmesi ve
hayata geçirilmesi için ülkemize de yönetsel ve bireysel bazda sorumluluk
düșmektedir. Bildiğimiz șekliyle günlük yașamn daha fazla sürdürülemez
olduğu ve her bir bireyin yașamnda temel değișikliklerin kaçnlmaz olduğu
toplumun bireyleri tarafndan içselleștirilemezse, ekolojik yap uygulamalar
gerçekleștirilemez hale gelebilir. Yaplardaki sarfiyatn engellenmesi ve
verimliliğin artrlmasna yönelik uygulamalar, bireyin günlük yașamndaki
alșkanlklarn ve konfor düzeyini etkileme potansiyeline sahiptir. Dolaysyla
toplumun bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi için çalșmalar yaplmaldr.
Ülkemizdeki nüfus artș hz, yüksek hane nüfuslar, konutsal, altyapsal ve maddi
yetersizlikler gibi temel sorunlarn ekolojik açdan çözümüne yönelik politikalar
gündeme alnmaldr.
Bu bildiride Türkiye’nin ekolojik sorunsaln çözümüne katkda bulunmas için
ekolojik yaplar ve bunlarn yasal düzenlemeleri açsndan üzerine düșen biyoetik
sorumluluklar ortaya koymak ve bu sorumluluklarn yerine getirilebilmesi için
uygulanmas gereken biyopolitikalarn üretilmesi için çözüm önerileri
sunulacaktr. Zira ancak bu tür politikalar sonucu biyoetik değerler sisteminin
yerleștiği kollektif bilinç tașyan toplum ve bireye ulașlmas konusunda yol
alnabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ekolojik kent, ekolojik yap, biyoetik, biyopolitika

Abstract
Today 75 percent of Turkey’s population lives in cities. Therefore it is
impossible to disregard urban solutions when considering Turkey’s contribution
to environmental problems. Applications of ecologic cities, which are thought as
solution alternatives for the global environmental issues, are realities that
cannot be overlooked by our country for long. The most important step on the
road towards ecological cities are ecological buildings.
The concept of the right to live is valid for all living things throughout the world,
and any actions that are in violation of this right can be considered against
bioethical values. Some contributing elements of the global environmental
problems are far from being local. Thus, the building practices of today not only
effect the cities in which they are located, but also have a worldwide impact of
ecological damages. Ecological buildings, by definition, are structures that are in
harmony with the environment, sustainable and self-sufficient.
Our country on administrative and individual basis has a responsibility to
develop and adapt the required biopolicies in order to implement such solutions.
Ecological building applications would turn out to be not realizable unless, the
fact that the daily life as we know is no longer sustainable and there should be
fundamental changes on each individual’s lives can be accepted by those
individuals of the society. The regulations towards increasing the effectiveness
and decreasing the waste in buildings have the potential of affecting daily
habits and comfort level of the individuals. So, campaigns should be organized
in order to enlighten and direct the public. Policies offering ecological solutions
for basic problems of our country such as high population growth rate,
insufficiencies in lodgings and infrastructure, financial shortcomings and high
number of people per dwelling, shall be considered.

This proceeding will try to discuss, Turkey’s bioethical responsibilities regarding
contribution to the solution of environmental problems through ecological
buildings, and solution alternatives with respect to the production of the
necessary biopolicies. It is obvious that only through such policies we can hope
to achieve individuals and society that have a collective consciousness, which
inherently has a bioethical value system.
Keywords: Ecological city, ecological building, bioethics, biopolicy

1. Kent, Kapital ve Çevre Sorunlar
Tarih boyunca, uygarlğn kaynağ ve sembolü olarak görülen kentler,
günümüzde, uygarlğ yok etme riskleri ile tartșlmaktadr. Bugün, dünyada ve
Türkiye’de, kent ve çevre sorunlarnn kökeni, hzl ve çarpk sanayileșmeye,
sürekli kar olgusuna, teknolojinin insan ve doğa yararna kullanlmamasna
dayanmaktadr. Bu bağlamda, insan nüfusunun büyük yoğunluğunun yașadğ
kentler, tüketim toplumunun, sürekli kara dayanan “gelișmelerin”, talan ve
yağmann sonucunda insana yabanclașan mekanlar olmuștur. Günümüz
kentlerinin en önemli sorunlarn olușturan yoksulluk, göç, barnma sorunu alt
yap yetersizlikleri ve çevre kirliliği, merkezinde insan yașamnn ve ihtiyaçlarnn
değil, sermayenin ihtiyaçlarnn bulunduğu bir sistemin ürünüdür [1].
Krdan kente göç, ucuz emek ve ișgücü hep sermayenin ihtiyaçlar
doğrultusunda teșvik edilmiștir. Bugün ülkemizdeki kentsel yașam çevresi,
plansz yaplașma, kaçak konutlar ve kent yoksullar ile șekillenmiștir. Türkiye’nin
kentleșme düzeyinin 1990’da yüzde 55.4 olduğu görülür [2]. Günümüzde ise,
Türkiye Nüfusu’nun yüzde 75’i kentlerde yașamaktadr.
Son yllarda, sermayenin uluslar aras niteliğinin ön plana çkmas ve 1970’lerdeki
ekonomik kriz ile birlikte sermayenin yeniden yaplanma gereği, sermaye
birikimi ve bu birikim sürecinin sosyal snflar ve mekana ilișkin boyutlarn
gündeme getirmiștir [3]. Böylece kapital birikimin odağ olarak kent, özel bir
önem kazanmștr. Kentbilim yaznnda, kapital ile kent arasnda dört tür
ilișkiden söz edilmektedir. Ertürk bu ilișkileri șöyle sralamaktadr [4].
1.
2.
3.
4.

Kentin art değerin yaratldğ yer olmas
Kentin üretim biçiminin yeniden belirlendiği alan olmas
Kentin altyapsyla, üretim ve hizmet ișlevi binalaryla kendisinin
bizzat kapital birikimi olmas
Kentsel alanda ortaya çkan rantlar ile art ürünün bölüșümünün ve
kapital birikiminin etkilenmesi biçiminde ortaya konulmaktadr.

Böylece kapital ile kent arasnda çok yönlü ve karmașk ilișkiler ortaya
çkmaktadr. Bu süreci inceleyen Castells’e göre, kent, ekonomik, siyasal,
ideolojik düzlemlerin bir bütünüdür ve ait olduğu sosyo-ekonomik sistemin bir
parçasdr. Kentsel mekan bu üç düzlemde, ekonominin belirleyiciliği
olușturmaktadr. Ona göre, kentsel sistemin temel ișlevi tüketim sürecini
gerçekleștirmektir [4]. Lefebvre’in temel tezine göre, sanayileșmenin
tamamlanmas kentselliktedir ve kentsellik de șimdi sanayi üretim ve
örgütlenmesine egemen olmaktadr. Zamannda kentselliği üreten sanayi, șimdi
onun tarafndan üretilmektedir [5].
Çevre sorunlar, ağrlkl olarak bu șekilde gelișen bir kentleșme ile göz ard
edilemeyecek düzeyde artmștr. Nüfusun ve kentleșmenin artș, kentsel çevre
sorunlarn da artracaktr. 2015’te 10 milyon nüfusunu așacak kent saysnn 23’e
çkacağ tahmin edilmektedir [6]. Bugün, Avrupa nüfusunun %80’i kentlerde
yașamaktadr. Çevre sorununun kendisi, bu sorunlar çözüm arayșlarn da
bașlatmștr. Ekolojik kent modeli de böyle bir arayșn ürünüdür.
Sanayi Döneminde ortaya çkan modern kentleri, ekolojik kentlere dönüștürme
hedefine ulașmak için, ekonomik, siyasal, sosyal ve çevresel adaleti sağlamak
hedefi de amaçlanmaldr. Zira tpk ekolojik döngüdeki zincirin halkalar gibi,
hepsi birbirine bağldr.

2. Biyoetiğin Yansmas Olarak Ekolojik Kent
Kentleșmeye yönelik daha farkl vizyon geliștirirken daha derin sorular sormamz
gerekebilir. Örneğin böyle bir vizyonu olușturmak için șu sorular düșünülebilir [7]:
1. Neye değer veriyoruz? İnsanoğlunun ilerlemesini nasl tanmlyoruz?
2. İnsann ihtiyaçlar nelerdir?
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3. Bizim etiğimiz nedir? Birbirimize ve diğer doğal dünyaya nasl davranacağz?
4. Teknolojinin rolü nedir?
5. Sürdürülebilirlikte yerin rolü nedir?
Bu sorulardan 3.’sünün kuramsal cevab Biyoetik olarak verilebilir. Ve bu
kuramsal kavramn, kentsel günlük yașamda eyleme dönüșmesi ise ekolojik
kenttir. Biyoetik neyi ifade eder?
Önceleri ağrlkl olarak sağlk alannda kullanlan, bugün ise disiplinler aras bir
boyut kazanan biyoetik kavramnn konusu, en genel düzeyde yașamdr; sadece
tp etiğinin ana konusu olan insan yașam değil, doğada var olan tüm
organizmalarn yașamdr. Biyoetiğin temel amac, evrensel etiğin yansmas
olarak, yașam hakknn tüm canllar için dünyann her yerinde geçerli olmasdr
[8]. Bir diğer tanma göre “Biyoetik, etikle, canllk bilimlerinin kesișme kümesini
temsil eder. Yalnzca bir sorgulama ve düșünme alan değil, bir akademik disiplin
ve politik bir güç olarak da tanmlanmaktadr” [9]. Ekolojik kentin, temel olarak,
mevcut kentleșme modelinin ekolojik döngülere ve dolaysyla biyoetiğin esasn
olușturan yașamlara verdiği yok edici veya sağlğn bozucu etkileri en aza
indirme hedefini tașmas, ekolojik kentin, biyoetikle olan bağn kurmaktadr.
Biyoetiği geniș anlamda düșündüğümüzde, yalnzca tp ve biyoloji
araștrmalarnda ortaya çkan değer sorunlarna değil, bu etkinliğin bilimsel
araștrmalarda dürüstlük, koruyucu hekimlik, sağlk siyasas, sağlk hizmetlerinde
kaynak dağlm gibi bașka ve ilke olarak genel ve toplumsal yan ağr basan
yönlerinde beliren etik sorunlarna da yönelen bir alan anlașlmaktadr [10].
Demek ki, kentsel çevre sorunlarnn yarattğ her türlü sağlk sorunlar,
kentleșme politikalar ve sağlk politikalarnn ilișkisi gibi konular da biyoetiği
ilgilendirmektedir.
2.1. Ekolojik Yaplar
ABD’deki Yeșil Binalar Konseyi’nin (USGBC) tarifine göre yeșil bina; çevre ve bina
sakinleri için, binalarn olușturduğu negatif etkilerin önemli derecede minimize
ya da elimine edilmesi sağlanarak, tasarlanan ve inșa edilen binalardr.
Binalarn çevresel performansn ölçmek amacyla, bugün yaygn olarak
kullanlmakta ve farkl coğrafyalarda geliștirilmekte olan ve farkl yaklașmlar
içeren dört önemli değerlendirme sistemi, LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), BREEAM ( Building Research Establishment), CASBEE
(Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency) ve
GB Tool (Gren Building Challange) olarak sralanabilir. USGBC tarafndan
geliștirilen LEED en yaygn olandr [11].
LEED Sertifikasyon Sistemi, sürdürülebilir arazi geliștirme, su kullanmnda
etkinlik, enerji kullanm, malzeme ve kaynak seçimi, iç hava kalitesi ve enerjinin
korunumu konusunda yaratclk gösteren bir tasarm eleman olmak üzere farkl
alt alan üzerinden puanlanarak verilen LEED sertifikas binann ömrünü
tamamlayana dek sürdürülebilirliğine katkda bulunmak amacyla, çevre dostu
inșaat malzemeleri kullanarak, binalarda enerji verimliliğinin artmas ve inșaat,
ykm atklar yönetimi kullanmaya yönelik teșvikler sunar ve bu kriterleri
değerlendirilerek sertifikalandrlmasn sağlar.
Geleneksel binalar ham maddenin %30’unu ve ağaçlarn %25’inin tüketiminden
sorumludur. Ekolojik kabul edilecek yaplarda ise atklarn %75’i, geri dönüșüm
tesislerinde değerlendirilebilmektedir. Ayrca kullanlan malzemeler, yöreye
yakn yerlerden temin edilir.
Temiz su kaynaklarnn %13’ü binalar tarafndan tüketilmektedir. Ekolojik
binalarda yağmur sular toplanarak peyzaj sulamasnda kullanlacaktr. Yeșil
miktar artrlacaktr.
Binalarn mimarisinde iklim koșullar göz önünde tutulacaktr. Arazinin topografik
yaps, hakim rüzgar yönleri ve güneșin doğup batș detayl analizlerle
incelenerek bina konumlandrmas olușturulmaktadr.
Gelișen teknoloji ile paralel olarak enerji ihtiyac da artmaktadr. Gelișmișliğin bir
ölçüsü olarak görülen enerji tüketimi arttkça fosil kökenli yaktlara olan talep de
artmaktadr.
Küresel enerji tüketiminin, 2035 ylna gelindiğinde 1998 ylnda tüketilen enerji
miktarnn iki kat, 2055 ylnda ise üç kat olacağ tahmin edilmektedir. Buna
karșlk halen bu ihtiyac karșlamakta olan fosil yakt rezervleri ise çok daha hzl
bir biçimde tükenmektedir. En geç 2030 ylnda petrol rezervlerinin büyük
ölçüde tükeneceği ve ihtiyac karșlayamayacağ görünmektedir. Kömür için șu
anki rezervlerle yaklașk 80-100 yl, doğalgaz içinse yine yaklașk 100-120 yllk
bir kullanm süresi tahmin edilmektedir [12].
Dünyada enerji tüketiminin sektörlere göre dağlmna bakldğnda binalar,
sanayi ve ulașmn ardndan üçüncü srada yer almaktadr [11]. Binalar, dünyadaki
toplam enerjinin %40’lk bir bölümünü tüketmektedir. Aydnlatma için harcanan
elektrik enerjisi bu orann içinde önemli bir yer tutmaktadr. Binalarda tüketilen
aydnlatma enerjisi miktar, örneğin konutlarda %28, servis sektöründe %48,
endüstride %16 ve dș aydnlatmada %8’lik bir bölümünü olușturmaktadr [13].
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Ekolojik bir binada, günșğnn kontrollü biçimde iç mekana alnmas
gerekmektedir.
Kentsel büyüme ile ekolojik yaklașm açsndan enerji ile biçim arasnda ilișki çok
önemlidir. İnsan eliyle yaplan yaplarda, biçim enerjiyi saknmaldr. Bunu
sağlayacak olan, doğadaki uyum yeteneğinin gözlemidir.
Türkiye bir güneș ülkesi olmasna rağmen bu enerjiden yararlanamamaktadr.
Türkiye’de güneșten doğrudan gelen șnlarn enerji değerleri, bölgelere göre
değișmekle birlikte, ortalama 1500 Kws/m3 gibi oldukça yüksek değerdedir. Bu,
Avrupa ortalamas düșünüldüğünde 2 katndan daha fazladr. Türkiye güneș
enerjisi konusunda sahip olduğu olanaklar harekete geçirmelidir. Bunun için
güneș enerjisi stratejik plan hazrlanmal, güneș enerjisi merkezi kurulmal,
güneș enerjili sanayileri geliștirilmeli, binalarda güneș mimarisi gözetilmelidir.
Yaplarn kendi enerjisini üreten birimler haline gelmesi ile șebekeden evlere
değil, evlerden șebekelere doğru zaman zaman elektrik enerjisi sağlanacaktr.
Bunun dünyada pek çok bașarl örneği bulunmaktadr.
Tüm bu veriler düșünüldüğünde, ekolojik yaplarn dünyamz ve ülkemiz için
gerekliliği açkça görülmektedir. Binalarda kullanm kolay hale getirilen
yenilenebilir enerji kaynaklarnn esnek yaps sayesinde her türlü binada montaji
mümkün olan bir sistem geliștirilmelidir. Bu amaca yönelik izlenecek politikalar,
biyopolitikadr.

3. Hukuk ve Çevre İlișkileri
Hukuk ve çevre ilișkileri 4 bașlk altnda ele alnabilir [14]. Bunlar ksaca ele
alrsak:
3.1. Genel Olarak Çevre Hukukuna İlișkin Kavramlar
Kamu hukuku branș içinde kabul edilen çevre hukuku, 20. asrda doğan ve
gelișen bir hukuk daldr. Çevre hakk kavram ise 3. kușak haklar olarak da
adlandrlan Dayanșma haklar kapsam içinde bir insan hakk olarak yer
almaktadr. Bu hakkn korunmas için birçok ülkede anayasal ve yasal
düzenlemeler yaplmștr.
3.2. Devletler Hukuku Açsndan Çevrenin Korunmas
Global çevre sorunsaln olușturan kimi faktörler yöresellikten bağmszdr. Çevre
korunmas ve çevre kirliliği konular devletleraras düzenlemelerin konusu
olmaktadr. Özellikle İkinci Dünya Savaș’ndan sonra yașanan olumsuz
gelișmelerin çevre ve insana etkileri iyice hissedilir oldu. Bunun yan sra
teknolojinin ve bilimsel çalșmalarn hzla ilerlemesi, sanayileșmeyi, zararl
kimyasal kullanmn artrdğ gibi, çevre sorunlarnn da bilimsel verilerle
kantlanmas ve bilginin hzla yaylmas gibi neticelere de yol açt. Zihinsel
dünyalardaki gelișimi ise çevre etiği, biyoetik, biyopolitika gibi kavramlarn
ortaya çkmasdr.
Yüzyllarca fark edilmeyen çevre sorunlarnn dünya ölçüsünde fark edilmesinde
önem tașyan bașlca uluslar aras toplantlar șunlardr:
1972 ylnda açklanan “Roma Klubü’nün hazrlattğ rapor, çevre ve ekonomi
ilișkilerinin sorgulandğ tartșmalarn bașlangc olmuștur. Bu rapora göre “doğal
kaynaklar nüfusun hzl artșna yetmeyecek ve içinde yașadğmz çevre, 150 yla
varmadan yașanabilir niteliklerini yitirecektir. Bu nedenle, çevreyi korumak ve
geliștirmek amaçlanyorsa, gelișme hz yavașlatlmal, durdurulmaldr. Çünkü,
gelișme, uygarlașma, insanlğ ac bir sona yaklaștrmaktadr [15]. “Sfr Büyüme”
önerisiyle, özellikle azgelișmiș ülkelerin tepkisini çeken raporun “Sürdürülebilir
Gelișme” kavramnn bir anlamda temelini atmș olduğu kabul edilmektedir [16].
1970’li yllar dünya üzerinde çevresel bilinçlenme ve örgütlenme yllar olmuștur.
1972’de Stockholm’de Birleșmiș Milletler’in öncülüğünde yaplan “Habitat” (İnsan
ve Çevresi Konferans) toplants dünya uluslarn çevre sorunlar konusunda
harekete geçiren ilk önemli uluslararas girișim olmuștur. [17]
ABD hükümeti çevre sorununu BM genel Kurulu’nda gündeme getirmeye karar
vermiștir. Alnan karara istinaden, “Dünya Çevre ve Kalknma Komisyonu”
olușturulmuș ve Komisyonun Bașkanlğ’na Norveç eski bașbakan Gro Harlem
Bruntlandt getirilmiștir. Komisyonun hazrladğ, “Ortak Geleceğimiz” bașlkl
rapor, 1987’de yaynlanmștr. “Sürdürülebilir Kalknma” kavramnn ağrlkl olarak
dünya gündemine girmesine yol açan bu rapor Avrupa ülkeleri üzerinde de
önemli etki yaratmștr. [18]
1992’de Stockholm Konferans’nn 20. ylnda BM tarafndan düzenlenen Rio de
Janerio Dünya Çevre ve Kalknma Konferans, 20 yln bir değerlendirmesini
yapmaya olanak vermiștir. Rio Zirvesi’nden 10 yl sonra Ağustos 2002 de
Johannesburg’da düzenlenen BM “Dünya Sürdürülebilir Kalknma Zirvesi”nde
ortaya çkan bildirinin temel sav, devlet ve hükümet bașkanlarnn sürdürülebilir
gelișmeyi ortaklașa sağlamak ve korumak konusundaki kararllklardr.
Johannesburg Zirvesi’nde göze çarpan önemli bir özellik, küreselleșmenin
etkilerine geniș olarak yer verilmesidir.

Küresel düzeydeki en önemli çevre sorunlarndan birini küresel snma
olușturmaktadr. Küresel snmaya yol açan bașlca etmen, toplumlarn ekonomik
etkinliklerinin sonucu olarak sera gaz salnmlarnn artmasdr. İklim Değișikliği
Çerçeve Sözleșmesi’ni 2009 itbariyle 193 ülke imzalamștr. Sözleșmeyle
bağlantl olan Kyoto Protokolünü ise 2009 itbariyle 188 ülke imzalamștr.

Etkili olmakla birlikte, kitle iletișim araçlar, toplumda çevre bilincinin gelișmesi
için yeterli olmayacaktr. Bireyler ile konușmak ve onlarn önüne iyi modeller
koymak önemlidir [22]. Örneğin, kentin merkezinde yer alan ve halkn
kullanmna açk binalardan biri olan belediye binasnn ekolojik bir yap olmas
kentlilerin önüne konabilecek iyi bir örnek olacaktr.

Türkiye İklim Değișikliği Çerçeve Sözleșmesi’ni 2004’de, Avrupa Birliği çevre
müktesabatnn bir parças olan Kyoto Protokolünü ise 2009 ylnda onaylamștr.
Șubat 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5836 sayl yasann ad, Birleșmiș
Milletler İklim Değișikliği Çerçeve Sözleșmesine Yönelik Kyoto Protokolüne
Katlmamzn Uygun Bulunduğuna İlișkin Yasa’dr (R.G.,17.2.2009,Say 27144).[19]

5. Sonuç ve Değerlendirme

3.3. İç Hukuk Tarafndan Çevrenin Korunmas
Anayasamzn 56. maddesine göre; herkes sağlkl ve dengeli bir çevrede
yașamak hakkna sahiptir. Çevreyi geliștirmek, çevre sağlğn korumak ve çevre
kirlenmesini önlemek devletin ve vatandașn ödevidir. Yine anayasamzn 63.
maddesi olan Tarih ve Kültür Varlklarnn Korunmas bașlkl madde ile devlete
sorumluluk yüklenmektedir.
Yasalarmz açsndan baktğmzda, bașta Çevre Kanunu olmak üzere çeșitli
yasalarda çevre korumaya, kirliliği önlemeye yönelik hükümler ve tedbirler
bulunmaktadr.
Avrupa Birliği ile ilișkilerde 20.10.2005 günü itibariyle müzakere dönemine
girilmiștir. Bu müzakerelerde 35 konu bașlğ belirlenmiștir. Çevre konusu 27
no.lu müzakere bașlğn olușturmaktadr. Ekim 2006 yl itibar ile AB’nin saylar
300’ü bulan çevre direktiflerinden 67 tanesi Türkiye de görüșülmekte ve bir
ksm mevzuata dahil edilmiștir. Mevzuat uyumu noktasnda asl kapsaml
gelișmeler yönetmeliklerdir.[20]
Çevrenin türlü yönleriyle yakndan ilgili bir konuda Bayndrlk ve İskan Bakanlğ
düzenleme yapmștr ve Binalarda Enerji Performans yönetmeliği’ni çkarmștr
(R.G.,5.12.2008, Say 27075). Bu yönetmelik, “dș iklim șartlarn, iç mekan
gereksinimlerini, mahalli șartlar ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir
binann bütün enerji kullanmlarnn değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama
kurallarnn belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit emisyonu açsndan
snflandrlmasn, yeni ve önemli oranda tadilat yaplacak mevcut binalar için
minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilebilir enerji
kaynaklarnn uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini, stma ve soğutma
sistemlerinin kontrolünü, sera gaz emisyonlarnn snrlandrlmasn, binalarda
performans kriterlerinin ve uygulama esaslarnn belirlenmesini ve çevrenin
korunmasn” düzenlemektedir [19].

3.4. Çevre Haklar İhlalleri ve Bașvuru Yollar
Çevre ihlallerine karș vatandaș olarak sahip olunan haklar ana bașlklaryla
șöyle sralayabiliriz: dilekçe hakk, İmar planlarna itiraz hakk, emisyon izni
verilmesine katlma hakk, Çevre Etki Değerlemesi ÇED sürecine katlma hakk,
kültür ve tabiat varlklarn koruma hakk, su ortamna deșarj iznine itiraz hakk
olarak sayabiliriz.
Bunlardan birini örnek olarak açarsak, Hava Kirliliğinin Korunmas Yönetmeliğine
göre, havann tabii bileșenini değiștiren tesisler Sağlk Bakanlğ’ndan “Emisyon
İzni” almak zorundadr. Valilik, Sağlk Müdürlüğü’ne bașvurulan belgeler, ilann
yaynndan itibaren 2 ay süre ile vatandașlarn incelemesine sunulur. Bu süre
içerisinde itiraz Sağlk Müdürlüğüne yaplr. Toz kaynakl hava kirliliği özellikle
çocuklar, kalp, kanser ve astm hastalarn olumsuz yönde etkilemektedir.
Havada AB ülkelerinde kabul edilebilir kükürtdioksit oran 125 mg/m3 iken
Türkiye’deki oran 400 mg/m3’tür. Vatandașn bu bilgiyi bilip, bilmediği; bilgiye
sahipse dahi bu konuda nasl haklarn arayacağ konusu etik, eğitimsel ve
siyasal bir sorundur. Devlet olarak daha etkili biyopolitikalarn izlenmesi
gerekmektedir.

4. Çevre Eğitiminin Biyopolitika Üzerindeki Etkisi

Birçok toplumsal ve ekonomik politikalar alannda olduğu gibi, kentleșme
konusunda da, geçen yüzyln “braknz yapsnlar” (laissez-faire) felsefesi bugün
artk geçerliliğini yitirmiș durumdadr [2]. Kentleșme sürecine planlama, yasal
düzenlemeler, vergilendirme gibi çeșitli araçlarla karșlarak, kentsel sorunlara
çözüm aranmaya çalșlmaktadr.
Ekolojik yaplarn, dünyadaki kimi kentlerde az saydaki örneklerde uygulanmas
yerine, yaygnlk kazanabilmesi için devletin yönlendirmesine ve çeșitli
düzenlemeler yapmasna ihtiyaç vardr. Bunlar arasnda, biyoetik değerler
tașyan birey ve toplumun olușmasna yönelik her yaș için çevre eğitimi, yasal
düzenlemeler, teșvikler, sosyo-ekonomik ve çevresel adaleti sağlamaya yönelik
politikalar bașta gelecektir.
Elbette biyoetik değerleri içselleștirmiș bireylerin ve toplumun, örgütlenmesi,
karar alma mekanizmalarnda görev ve sorumluluk almas, özetle, kendisinin ve
dünyann geleceğine sahip çkmas, politikalarn belirlenmesindeki en önemli itici
kuvvet olacaktr.
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