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Küresel ısınma, doğal kaynakların hızla tükenmesi ve tüm bu
dönüşümün oluşmasında yapı sektörünün kaçınılmaz etkisi,
son yıllarda mimarlık eğitimi içeriğinin de sürdürülebilirlik
açısından yeniden ele alınmasını ve yapılandırılmasını zorunlu
kılmıştır. Sürdürülebilir tasarım; doğal kaynaklarının korunması,
geri kazanımı ve yeniden kullanımıyla doğal ortama uyumlu
binaların biçimlenmesini ele alan bir yaklaşımdır. Sürdürülebilir
tasarım anlayışında doğal kaynakların yeniden kullanılması
kadar doğayı tahrip eden malzemelerin yeniden kullanımı ve
geri gönüşümü de önem kazanmaktadır.
Mimarlık alanında son dönemde geri dönüşüm kavramı yapı
malzemelerinin güçlendirilmesi ve yeni malzeme üretimi gibi
alanlarda sıkça kullanılmaktadır. Bunun yanında geri dönüşüm
kavramı, mimari tasarım sürecinde de kullanılmaya başlamıştır.
İleri dönüşüm adı verilen bu yaklaşımda; doğada kolayca yok
olmayan malzemelerin tasarım sürecinde kullanılmasıyla
mimari elemenlar yada mimari mekan tasarımı yapılmaktadır.
Bu çalışmada da bu yöntemin kullanılmasıyla mimari tasarım
eğitimi sürecinde yeni mimari elemanların tasarlanmasına
yönelik bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda
mimarlık 1. Sınıf öğrencileri ile bir alan çalışması yapılmıştır.
Öğrencilerden doğada kolayca yok olmayarak doğaya zarar
veren malzemelerden birini seçerek bir ara bölücü duvar
tasarlamaları istenmiştir. Öğrenciler tasarladıkları yüzeyler
ile hem mimari tasarım sürecine yönelik verileri kullanmış
hem de sürdürülebilir doğa ve yaşam için çözümler üretmeye
çalışmışlardır. Bu yöntem ile kullanım dışı kalmış bir obje atık
olmanın dışında; mimari eleman olarak tasarım sürecine dahil

edilmiştir. Önerilen yaklaşımla öğrenciler malzemeye farklı
açıdan bakarak, yeniden kullanımının sağlanmasıyla; doğaya
karşı duyarlılıklarının gelişmesi açısından farkındalık sahibi
olmuşlardır.
Anahtar kelimeler: Mimari Tasarım, Mimari Tasarım Eğitimi,
Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları, Geri Dönüşüm
Abstract
Global warming, rapid consumption of the natural sources and
the inevitable effect of building sector in the formation of this
transition have made revising and configuration the curricula of
architecture education in terms of sustainability unavoidable.
Sustainable designing is an approach which deals with the
formation of the nature-harmonic buildings that are shaped
by the protection, recycle and reuses of natural sources. In
sustainable designing perception, reuse of the natural sources
is as significant as the reuse and recycle of the materials which
are destroying the nature.
Recycling notion in architecture has lately been used frequently
fields like strengthening the building components and material
production. In addition, recycling notion has begun to be used
in the process of architectural designing. In this approach
named as ‘advanced transition’, architectural elements or
architectural designing is carried out by the use materials
which hardly dissolve in nature.
In this work, an approach towards designing new architectural
elements is intended by the use of this technique in architectural
education process. Accordingly, a field study was carried out
with First Year Architecture students. Students are asked
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to envisage an internal partition wall by choosing one of the
materials which destroy the nature by not dissolving. With the
surfaces they designed, students both used the data regarding
the architectural designing process and tried to create
solutions for sustainable nature and life. With this technique,
except from being objects without any use, waste materials are
included in the designing process as an architectural element.
By perceiving the materials in a different way in the approach
proposed, students became aware of the significance of the
nature with the recycling.
Keywords: Architectural Design, Architectural
Education, Sustainable Design Approaches, Recycle

Design

1. Giriş
20. Yüzyılda teknolojide yaşanan gelişmeler ve doğal
kaynakların kullanımı-dönüşümü-geri kazanımı sürecinde
oluşan çevresel tahribatın büyük ölçüde binalardan
kaynaklanması
sürdürülebilir
tasarım
yaklaşımların
gelişmesine neden olmuştur. “Sürdürülebilir tasarım; çevresine
duyarlı, az enerji tüketen, çevre üzerine en az olumsuz
etkiye sahip, kullanıcılarına sağlıklı içortamlar sunan ve
konfor koşullarını optimum düzeyde sağlamayı amaçlayan
anlayıştır”[1]. Bu nedenle sürdürülebilir tasarım yaklaşımları
hem tasarım sürecinde, hem malzeme kullanımı ve dönüşümü,
hem de mimarlık eğitimi sürecinde dikkate alınması gerekli bir
süreçtir.
Sürdürülebilir tasarımın çevresel, sosyal ve ekonomik üç boyutu
vardır. Çevresel sürdürülebilirlik; iklim ve topografya verilerinin
doğru ve etkin kullanımını, enerji verimliliğini, yenilenebilir
kaynak kullanımını, kaynakların sürdürülebilir kullanımını
içerirken, sosyal sürdürülebilirlik; insan, mekân ve yaşam
döngüsü arasındaki dengeleri, yaşam kalitesini, ekonomik
sürdürülebilirlik; maliyet azaltımını ve katma değer yaratımını
kapsar [2]. Tüm bu dönüşümlerin yanında sürdürülebilir tasarım
yaklaşımında doğaya zarar veren materyallerin dönüştürülerek
yeniden kullanılmasını içeren geri dönüşüm kavramı da önem
kazanmıştır.
Bu çalışma kapsamında da doğaya zarar veren malzemelerin
işlevsel geri dönüşümü ile yeniden kullanımı hedeflenmiştir.
Bu doğrultuda öncelikle geri dönüşüm kavramı ve tasarım
sürecinde kullanım örnekleri incelenmiştir.
2. Geri Dönüşüm ve İleri Dönüşüm Kavramı
Sürdürülebilir tasarım kriterleri büyük çoğunlukla yaşam
döngüsü anlayışı ile belirlenmektedir. İster bina ölçeğinde
ister herhangi tek bir ürün ölçeğinde olsun, malzemelerin
tasarım aşamasından yıkım; dahil yok oluşuna kadar -yani tam
anlamıyla beşikten mezara geçen sürede, çevresel zararları
en aza indirgenmiş, gelecek kuşakları kaynak bakımından
riske sokmayan ve mümkün olduğunca ekonomik seçimlerden
oluşması sürdürülebilirliği sağlamaktadır. Sürdürülebilirliğin

sosyal, ekonomik ve çevresel ayaklardan oluştuğu gerçeğini
düşünüldüğünde yerel, geri dönüştürülmüş, yeniden kullanılan
ya da geri dönüştürülebilir malzemelerin tercih edilmesi
sürdürülebilirlik anlayışı için önem arz etmektedir [3].
Geri dönüşüm, terim olarak, kullanım dışı kalan geri
dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli yöntemleri ile
hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.
Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine
katılabilmesi ile öncelikle hammadde ihtiyacı azalır. Böylece
insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal
dengeyi bozması ve bu şekilde doğaya verilen zarar engellenmiş
olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin
tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji
tasarrufunu mümkün kılar [4].
Uzun vadeli geri dönüşüm, yeniden kullanım ve yenileme
stratejileri, ekonomi ve işsizlikle mücadele, alanların faydalı
kullanımı, enerji kullanımı ve hava - su kirliliği ile mücadele
açısından olumlu sonuçlar vermektedir [4].
Geri dönüşüm, bir öğeyi alıp onun tekrar kullanımını hedefleyen,
onu çöp olarak ayırmaktansa tekrar üretim sürecine kazandıran
bir uygulamadır. Bu işlem fiziksel ve/veya kimyasal süreçleri
içerebilir [4]. Bu nedenle mimari tasarım sürecinde geri dönüşüm
genellikle yeni malzeme üretimi yada malzeme güçlendirilmesi
gibi alanlarda kullanılmaktadır. Örneğin ; Bir bina yada yapının
yıkılması gerektiği zaman, elde edilen eski beton, kırılarak
beton agregası yada yollarda zemin altı malzemesi olarak
yeniden kullanılabilir.
Mermer tozu asfalt çimentosuna eklenerek; çimentonun
viskozitesinin artmasını sağlayarak teker izi deformasyonlannın
azalmasında faydalı olmaktadır [5]. Bunun dışında mermer
toz atıkları sıva katkı malzemesi, çimento üretiminde katkı
malzemesi, kireç üretiminde, kalsıne dolomit üretiminde,
refrakter malzeme olarak inşaat sanayinde çeşitli şekillerde
kullanılmaktadır [6]. Böylelikle mermer tozu eklenerek
malzeme güçlendirmesi yapılmaktadır.
Asfaltta geri dönüşüm işlemleri kaplamanın kazınıp santrale
götürüldükten sonra, yeniden işlemden geçirilip tekrar
kaplama malzemesi haline dönüştürülmesiyle veya aynı sıcak
veya soğuk karışım asfalttaki gibi özel ekipmanlar kullanmak
suretiyle, yerinde kaplamayı kazıma, gençleştirme ve yeniden
kaplamanın serilmesi şeklinde gerçekleştirilir [7].
Ancak çoğunlukla mimari tasarım sürecinde malzemeye bu
şekilde kimyasal işlemler uygulamak yerine malzemenin
niteliklerini bozmadan İleri dönüşüm adı verilen yeniden
kullanımı ön plana çıkmaktadır.
İleri dönüşüm; sonraki kullanımı için malzemenin kalitesini
ve bileşimini bozmadan onu yeniden kullanma olarak
tanımlanmaktadır. İleri dönüşümde malzemelerin karakteristik
özellikleri değiştirilmeden, amaça göre tekrar kullanımı
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esastır. Böylelikle bir ürün herhangi bir kimyasal değişime
uğramadan daha işlevsel ürünlere dönüştürülmesi mümkündür.
Bu anlamıyla ileri dönüşümde malzemenin yeniden kullanımını
içerdiği için; bir geri dönüşüm olarak tanımlanmaktadır [8].
İleri dönüşüm kavramı günümüzde Özellikle iç mekan
düzenlemesi ve tefriş elemanı üretiminde çoğunlukla
karşımıza çıkmaktadır. Geri dönüştürülmüş ve yeniden
kullanılmış malzemeler farklı işlevler ile günümüz kullanıcısına
sunulmaktadır (Şekil 1).

a)

b)

Şekil 1. Geri Dönüşümle Üretilmiş a) Kağıt Sandalye b)Cd
Sandalye [9,10].
Ancak buna karşın mimari tasarım öğesi olarak örneklerin az
sayıda oluşu geri dönüşüm kavramının tasarım sürecine nasıl
dahil olacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda
tasarımcıların yetiştitildiği mimarlık bölümlerinde bu
farkındalığın oluşabilmesi için bir alan çalışması yapılmasına
karar verilmiştir.
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elemanların yanyana gelişinde Semper “Style in the Technical
and Tectonic Arts” (Teknik ve Tektonik SanatlardaÜslup) isimli
çalısmasının birinci cildinde yer alan “Tekstil” bölümünde,
dokuma zanaatında kullanılan teknikleri ve bunların ilkel
yapılar üzerindeki dönüşümünü açıkladığı ilkeler doğrultusunda
olmasına karar verilmiştir [11].
Semper bu kuralları, düğüm tekniği, dokuma tekniği, nakış
tekniği ve dikiş tekniği gibi dört temel kuralla aktarmıştır.
Bu teknikleri Güncü A. (2007) doktora tezinde şu şekilde
açıklamıştır:
“Ağ örgüsü, İplerin birbirine düğümlenmesine dayanan
örgü; Dokuma tekniği: Tığ ya da şiş yardımıyla yapılan örgü
tekniğinden farklı olarak, en az 3 ipin belirli bir düzen izleyerek
birbirleri üzerine sarılması işlemine dayanır. Düz dokuma;
çözgü ve atkı iplerinin yan yana birbiri üzerinden geçirilmesine
dayanan dokuma tekniği iken Düğümleme; Dokuma tezgahı
üzerinde, çözgü (dikey ip sırası), çözgünün üzerine atılan ilmek
ve atkı (yatay ip sırası) kombinasyonundan oluşan dokuma
tekniğidir. Dikiş tekniği ise, Örülmüş yüzeylerin(parçaların)
birbirine dikilmesi iken Nakış tekniği; Örgü bir yüzey üzerinde,
farklı renk ve çesitteki iplerin iğne yardımıyla birbirine
bağlanmasına dayanan bir dikiş tekniğidir” [12] (Şekil 2).

3. Alan Çalışması
Mimari tasarım eğitimi, öğrencilerin içinde bulundukları çevreyi
anlama ve algılama biçimlerinin, onu kendi öğeleri ile yeniden
üretebilme ve düzenleme becerisinin verildiği bir süreçtir. Bu
süreçte toplumsal, kültürel, sanatsal, işlevsel, teknik, teknolojik,
ekonomik, sosyolojik, çevresel olmak üzere birçok veri grubu
ile karşılaşır. Bu veri gruplarından biri de çevreyi ve çevrenin
korunmasına dair bilgileri içeren sürdürülebilik kavramıdır.
Sürdürülebilirlik kavramı; hem bir tasarım yaklaşımı, hem enerji
etkin tasarım parametrelerinin tasarım sürecinde kullanımı,
hem de sosyal-kültürel sürdürülebilirlik kavramları açısından
mimarlık eğitimi içerisinde yer almaktadır. Ancak sürdürülebilir
tasarım anlayışının çok önemli bir parçası olan “geri dönüşüm”
kavramı, tasarım sürecinde çoğunlukla göz ardı edilmektedir.
Bu çalışmada da “geri dönüşüm” kavramının tasarım sürecinde
kullanılmasına yönelik çalışmanın yapılması amaçlanmıştır.

Şekil 2. Semper’in Örgü Teknikleri [12].
İkinci aşamda ise öğrencilerden bu tekniklerden birini seçerek
atölye içerisinde bulunan 1mx2m boyutundaki bir ara bölücü
duvar yapmaları istenmiştir. Öğrenciler öncelikle doğada kolay
yok olmayarak çevreye zarar veren malzemelerden birini
seçmeleri istenmiştir. Öğrenciler büyük çoğunlukla plastik
(şişe, bardak, tabak), Çöp poşeti, kağıt bardak gibi malzemeleri
seçmişlerdir (Şekil 3).

Bu doğrultuda mimarlık 1. Sınıf öğrencileri ile bir alan çalışması
yapılmıştır. Öğrencilerden doğada kolayca yok olmayarak
doğaya zarar veren malzemelerden birini seçerek mimari
bir eleman ( ara bölücü duvar) tasarlamaları istenmiştir. Bu
doğrultuda alan çalışması üç aşamada gerçekleştirilmiştir.
İlk aşama bilgilendirme aşamasıdır. Öğrenciler malzemeleri
hangi ilişki kuralları çerçevesinde biraraya getireceğinin
aktarıldığı aşamadır. Genellikle plastik bardak, plastik şişe,
kağıt tabak gibi birimsel elemanlardır. Bu bakımdan bu

Şekil 3. Seçilen Malzemeler
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Daha sonra seçtikleri bu elemanları Semper’in hangi kuralını
kullanarak biraraya getirebileceklerini belirlemeleri istenmiştir.
Genellikle poşet gibi malzemeleri kullananlar poşetlerini
keserek birer ip gibi kullanmış ağ örgüsü ve düz dokuma tekniği
ile duvarlarını kurgulamışlardır. Bardak, su şişesi veya tabak
gibi tekil malzemeleri kullanan öğrenciler ise, malzemeleri
zımbalayarak dikiş tekniğini kullanmışlardır (Şekil 4).

Öğrencilerin tasarımlarını yaparken herhengi kimyasal bir
işleme gerek duymadan malzemeden yeniden kullanımının
sağlandığı belirlenmiştir. Genel olarak öğrenciler eleman
olarak kullanabileceği örneklerde fiziksel değişimide ihtiyaç
duymamışlardır.
Genel olarak mekanlar arası ilişkiyi hem görsel hem de ışık
kullanımı anlamında engelemeyen örnekler üretmişlerdir.
Sadece tabak örneğinde ışık kullanımında geçirgenlik kısmı
sağlanmıştır.
5. SONUÇ
Bu çalışma ile özellikle mimarlık eğitiminin ilk yıllarında olan
ve teorik olarak geri dönüşüm ve sürdürülebilir tasarım verileri
ile ilgili bilgi sahibi olmayan öğrencilere, bu konuda farkındalık
oluşturulmasıyla tasarımlarını biçimlendirmede bu verilerin
etkin olarak kullanılıp kullanılamadığı sınanmıştır.

Şekil 4. Çalışmalar
Daha sonra, örgü yüzeylerinin konstrüksüyon kurgusunu
tanımlayan öğrenciler bunları 1x2 m boyutunda sınıf içerisinde
inşa etmişlerdir (Şekil 5).

Şekil 5. Örgü Yüzeyler
Son aşama ise değerlendirme aşamasıdır. Öğrencinin tasarım
sürecinin farklı evrelerinde geri dönüşüm ve sürdürülebilir
tasarım parametrelerini ne şekilde ve hangi çeşitliklikte
kullandığını belirlemek için bir gözlem formu oluşturulmuş
ve tüm değerlendirmeler bu gözlem formu doğrultusunda
yapılmıştır (Şekil 6).

Öğrenciler, edindikleri teorik bilgileri bu çalışma ile pratikte
uygulamaya koymuşlar, tasarım kararlarını deneyerek ve bu
bilgiler ışığında dönüştürerek geliştirmişlerdir. Bu çalışmada;
öğrencilerden doğada kolaylıkla yok olmayan eleman seçmeleri
istenmiş ve bunları tasarım elemanları olarak kullanmışlardır.
Seçtikleri malzemeyi belli kurallarda biraraya getirerek bir
yüzey oluşturmuşlardır. Böylece Öğrenciler tasarladıkları
yüzeyler ile hem mimari tasarım sürecine yönelik verileri
kullanmış hem de sürdürülebilir doğa ve yaşam için çözümler
üretmeye çalışmışlardır.
Bu yöntem ile kullanım dışı kalmış bir obje atık olmanın
dışında; mimari eleman olarak tasarım sürecine dahil
edilmiştir. Önerilen yaklaşımla öğrenciler malzemeye farklı
açıdan bakarak, yeniden kullanımının sağlanmasıyla; doğaya
karşı duyarlılıklarının gelişmesi açısından farkındalık sahibi
olmuşlardır. Bunlara ek olarak öğrencinin tasarım aşamasında
mekansal ilişkiyi, malzemelerin biraraya gelişini, görsel
devamlılığı düşünmesi sağlanmıştır.
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