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Abstract

Teknoloji transferi herhangi bir alanda veya bilim dalında
geliştirilen tekniğin veya malzemenin başka bir alana veya bilim
dalına uyarlanmasına kadar geçen zamanı ve işler bütününü
kapsayan bir süreçtir. Sürdürülebilir yapılarda yenilenemeyen
kaynakların verimli kullanımı, yenilenebilir kaynak kullanımına
yönelme, iç mekan hava kalitesi, kolay bakım-onarım,
ekonomi gibi faktörler geleneksel yapılara göre daha fazla
ön plana çıkmakta, hatta karşılanması zorunlu şartlar
haline gelmektedir. Bu hedeflerin yerine getirilmesinde doğal
süreçlerden yararlanmanın yanı sıra, diğer meslek alanlarında
geliştirilen yenilik ve kolaylıkların, kısacası yeni teknolojilerin
yapı alanına uygulanması büyük yararlar sağlamaktadır.

Technology transfer refers to the process whereby the
techniques and materials developed in one creative field or
industry is adapted to serve another field. In sustainable
buildings, efficient use of nonrenewable resources, utilization of
renewable resources, enhancing interior environmental quality,
easy maintenance, and economy are key factors, which take
over according to traditional buildings, even become context.
In order to fulfill these targets, utilization of natural processes,
and adopting innovations and conveniences developed by
other fields are very important. In brief, building industry gains
advantage from new technological applications.

Yüksek yapıların tasarım, yapım ve kullanım süreçleri diğer
yapılara göre daha fazla kaynak tüketir, kullanıcılar için birçok
açıdan daha fazla dezavantaja sahiptir ve çevre açısından daha
fazla zararlı etkiler oluşturur. Bu etkileri en aza indirebilmek
için yüksek yapıların tasarımı ve kullanımı dikkatli planlama ve
koordinasyon gerektirirken aynı zamanda karmaşık sistemlerin
bütünleştirilmesine de ihtiyaç duyar ve sürdürülebilirliği diğer
yapılara oranla daha çok ön plana çıkarır. Bu çalışmada yüksek
yapılarda sürdürülebilirlik hedeflerinin yerine getirilmesi
için, diğer meslek alanlarında geliştirilen yeni teknolojilerin,
bir dizi uygulama örneği eşliğinde bu yapı tipolojisine nasıl
uyarlanacağından söz edilecektir.
Anahtar kelimeler: Teknoloji Transferi, Sürdürülebilir Yüksek
Yapılar, Biyomimikri, Nanoteknoloji.

Design, construction and use processes of high-rise buildings
consume more resources than others. They can cause
disadvantages for occupants in many ways and also detrimantal
effects for the environment. To decrease these effects, design,
construction and use of high-rise buildings need careful
planning, coordination between the stakeholders. In addition,
they need to integrate the complex systems. This paper tends
to reveal how to implement the sustainable targets in high-rise
buildings and new technological developments in other fields
to this building typology.
Keywords: Technology Transfer, Sustainable Tall Buildings,
Biomimicry, Nanotechnology
1. Giriş
Teknoloji çevreyle etkileşim kurmakta en etkin yollardan
biri olması açısından, sürdürülebilir kalkınmada önemli bir
rol oynamaktadır. Hammaddelerin kaynağından çıkarılması,
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işlenmesi ve ürün elde edilmesi süreçlerinin tümünde
teknolojiden yararlanıldığı gibi, insanların yaşam kalitelerinin
geliştirilmesinde de en etkili araçtır. Ancak sağlanan kısa
vadeli yararlara karşılık, teknolojinin çevreye önemli ölçüde
zarar verdiği açıktır. Bu nedenle sürdürülebilir bir gelecek
yaratmaya yönelik olarak, teknolojinin kullanımında son derece
dikkatli olunmalıdır. Asıl olan sürdürülebilir teknolojilerin
kullanılmasıdır [1].
Yeni teknolojilerin yardımıyla malzeme ve enerji tüketimi
azaltılabilmektedir. Güneş radyasyonundan elektrik üreten
fotovoltaik paneller bu tür teknolojilerin en çarpıcı örneklerinden
biridir. Enerji üretmek için kömür ve petrol gibi tükenir
kaynakların yerine sonsuz güneş enerjisinden yararlanmak
son derece akılcıdır. Yeni teknolojiler geliştirebilmek için doğal
ekosistemlerin nasıl işlediği ve ne tür enerji kullandıklarının
gözlemlenmesi gerekmektedir [2]. Bu aşamada diğer meslek
alanlarında geliştirilen yenilik ve kolaylıkların, kısacası
yeni teknolojilerin yapı alanına uygulanması büyük yararlar
sağlamaktadır.
Dünya genelinde enerji tüketimin % 50’si ve küresel emisyonun
% 50’sinden fazlasının yapılar tarafından tüketildiği çeşitli
bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş bir gerçektir [3]. Bunun
yanı sıra yapıların da dünyadaki elektrik enerjisinin %30-40’ını
tükettiği bilinmektedir [4].
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Avrupa Birliği inşaatın çevre üzerindeki etkisinin genel yönlerini
aşağıdaki gibi ele alır [5];
a) Havaya yayılan gaz emisyonları
b) Atık suların salınması,
c) Katı atıklar, diğer çöplerin geri dönüştürülmesi, yeniden
kullanımı özellikle de tehlikeli atıkların imha edilmesi,
d) Arazinin kullanımı ve kirlenmesi,
e) Doğal kaynaklar ve hammadde kullanımı,
f) Yerel sorunlar (gürültü, titreşim, koku, toz, görsel görünüm,
vb),
g) Ulaşım sorunları,
h) Çevresinde yarattığı etkiler sonucunda çevresel kazalar ve
acil durumlar,
i) Atmosferik emisyonların biyoçeşitlilik üzerindeki etkiler.
1994’te CIB (Conseil International du Batiment) sürdürülebilir
yapımın amacını kaynak verimliliği ve ekolojik tasarıma dayalı
sağlıklı yapılanmış çevreler oluşturmak olarak tanımlamıştır.
CIB ayrıca sürdürülebilir
inşaat endüstrisi için yedi ilke tanımlamıştır (Tablo 1).
Yapıyı yaşam döngüsü boyunca etkileyecek olan bu ilkeler,
tasarım ve inşaat aşamalarında karar vermeye yardımcı
olacaktır [6].

Tablo 1’den de görüleceği üzere, sürdürülebilir inşaat, inşaat
malzemelerinin doğadan nasıl çıkarıldığı, işlendiği, üretildiği ve
binalarda nasıl kullanıldığı ile yakından ilgilidir. Her yıl binalarda
yaklaşık en az 3 milyon ton malzeme kullanılmaktadır; bu değer
toplam küresel malzeme akışının yaklaşık % 40’ına eşdeğerdir. Atık
yapı malzemelerinin ise her yıl yaklaşık 2 milyar ton olduğu tahmin
edilmektedir [7]. Bu yüzden yüzyıllar boyunca doğayı değiştirme
amacı ile hareket eden insanlık, günümüzde teknolojiyi, doğanın
kaybedilmek üzere olan kaynaklarını korumak ve sürdürmek
için kullanma çabası içindedir. Dolayısıyla “sürdürülebilirlik”
kavramı ile bütünleşik bir biçimde kullanılabilecek teknolojilerin
geliştirilmesi zorunlu olmuştur. Sürdürülebilir bir dünya ve evren
için bu teknolojilerin önemi günümüzde giderek artmakta olup
geleceğin konut mimarisini de şekillendiren önemli bir kavram
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da konutta “az enerji harcanarak,
maksimum konfor sağlama” felsefesine dayanan akıllı konut
teknolojilerini zorunlu kılmaktadır [8]. Aynı zamanda önümüzdeki
dönemlerde çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, azalan
kaynaklar, çevre kirliliği ve artan üretim maliyetleri gibi küresel
sorunların da etkisiyle inşaat sektöründe radikal teknolojik
yeniliklere gereksinim artacaktır [9].
Bu bildiride yüksek yapılarda sürdürülebilirlik ilkesi
doğrultusunda kullanılan teknolojiler ve bu teknolojilerin hangi
meslek alanlarından transfer edildiği incelenmiştir. Öncelikle
teknoloji, mimaride teknoloji ve teknoloji transferi kavramları
tanımlanmış, ardından mimaride teknoloji transferi örnekleri
incelenerek, yüksek yapılarda diğer meslek dallarından
transfer edilerek kullanılan teknolojiler alt başlıklar halinde
ele alınmıştır.
2. Mimaride Teknoloji ve Teknoloji Transferi
Teknoloji “malzemelerin işlenerek ürüne dönüşmesini sağlayan
teknikler veya ürünler arası ilişkilerin kuruluşundaki teknikler
değil; bütün bunların arkasındakini kurgulayan tasarım-üretimkullanım örgütlenmesi (yapım ve işletim) anlayışıdır” [10]. Yapı
sektöründe teknoloji kavramı; araç, ürün, yöntem, teknik ve
bilgi girdilerinin süreçler ve yönetimsel sistemler kullanılarak
elde edilen ürün çıktısı, yani yapının oluşturulması aşamalarının
tümüdür. Yapı teknolojisi, yeni ürünlerin geliştirilmesinde ve
yapıların üretilmesinde etkili olmaktadır [11]. Yapı sektöründe
teknoloji seçimi ve belirlenmesi, araştırmacılar ve uygulamacılar
tarafından sürdürülebilir tasarım, dayanıklılık detayı ve kalite
açısından önemlidir. Teknoloji seçimi tasarım aşamasında
gerçekleşmesi gereken bir süreçtir [12]. Tasarım aşamasından
başlayan teknoloji seçimi diğer işbirlikçiler arasında yapı
bitimine kadar geçen süreçte karşılıklı geri dönüşler ile kontrol
edilmeli ve bu sayede teknolojide ilerlemeler sağlanmalıdır.
Mimarlık ve teknoloji arasındaki ilişki üç temel zemin üzerinde
oturmaktadır [13]:
•

Taşıyıcı sistem, malzeme, donanım, tesisat sisteminden
oluşan yapı bileşenleri dizgesi,
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•

Enerji etkin akıllı bina: sürdürülebilir bir yaşam için enerji
çevre duyarlılığı ve geri dönüşümün uygulandığı akıllı
yapılar,

•

Sosyal yaşamın organizasyonu; günümüzde işlevlere
hizmet eden elektronik ve makine kullanımının mekan
boyutlarına yansıması.

İnsanların basit el aletleri yapmaya başlamasıyla teknoloji
tarihi başlamıştır. Teknoloji tarihi, toprağı sürmek için kullanılan
ilk sopadan mikroçipe kadar uzanan, insanlığın gelişim çizgisi
olarak da tanımlanabilir. Mimarlıkta teknoloji tarihi ise ilk
insanlığın olduğu dönemden mağaralar, Stone Henge’den
başlayıp apartmanlar, toplu konutlar ve gökdelenlere kadar
olan süreç ve bu süreçteki değişimleri kapsar. Taş devrinde ilk
yerleşik hayata geçilmesi ile ilk evler oluşması, tuğla ve taş
yapım tekniklerinin gelişmesi, dövme demirin bulması, inşaat
tekniklerindeki özellikle de yapı malzemelerindeki büyük
gelişmeler (su kireci, volkanik kum harcı, kurşun, çinko, pişmiş
toprak malzemeler, beton ve suya dayanıklı beton, pencere
camı vb.), payandalar, nervürlü tonozlar, sivri kemerler, çapraz
iskeletli kubbelerle yükselmiş strüktür sistemi endüstri
devrimi öncesi teknolojinin yapı alanındaki gelişmeleri olarak
gösterilir. Asıl olarak Mimaride teknoloji alanındaki gelişmeler
ve değişimler sanayi devriminden sonra yaşanan gelişmelerle
hız kazanmıştır. Bu dönemde yalnızca sayısız yeni makine ve
teknik bulunmamış, aynı zamanda bu makinelerin yapıldığı çok
sayıda yeni malzeme de geliştirilmiştir. Standardizasyon ve
seri üretim, prefabrike üretim, endüstrileşmiş tuğla üretimi,
Portland Çimentosu, betonarme, çerçeve sistemler, çelik ve
betonarme iskelet sistemler, cam, demir ve çelik profiller,
paslanmaz çelik, galvaniz, titanyum, plastikler, kompozit
levhalar, laminantlar, çeşitli boyalar, katkı maddeleri, yalıtım
malzemeleri, asma, germe sistemler, kabuk, pnömatik,
sistemler gibi birçok sistem ve malzeme geliştirilmiştir [14-15].
Mimari tasarım aşamasından başlayıp, konutun bakım - onarımına
kadar giden süreçte, bilinçli tasarım ilkelerinin benimsenmesi,
doğru mekan organizasyonları, sürdürülebilirliği destekleyen
malzemelerin seçilmesi, gelişmiş yapım teknolojilerinin
kullanılması gelecekte sağlıklı konutların ortaya çıkmasını
sağlayacaktır. Yapım teknolojisindeki gelişmeler de gelecekte
akıllı konutlarda bulunması gereken çeşitli özellikleri gündeme
getirmektedir. Hızlı ve kolay inşaat tekniklerinin gelişmesiyle
birlikte, konutların da yapım süreci kısalmakta, yüksek maliyetli
olarak düşünülen yeni teknolojiler uzun vadede maliyet ve enerji
tasarrufu sağlamaktadır. İşçilik açısından da yararlar sağlayan
yeni strüktürler, gelecekte kişinin kendisinin de yapabileceği
konutları mümkün kılmaktadır. Konutlardaki duvar, döşeme gibi
elemanlar ise ilerideki donatım değişikliklerine adapte olabilecek
nitelikte esnek olmalıdır [2].
Teknoloji Transferi teknik bilgi ve otomotiv, uzay, kimya
vb endüstriler tarafından geliştirilen yeniliklerin bir diğer

endüstriye aktarılması sürecidir. Bu süreç teknolojik yeniliklerin
değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve/veya kullanımının teşvik
edilmesiyle hızlanır ve diğer endüstriler için potansiyel
kullanım ve yarar sağlar. Ayrıca Teknoloji Transferi bir alan,
endüstri veya kültürde ortaya çıkarılan yeniliğin başka bir alana
adaptasyonu (uyarlanması) ile malzemelerin ve tekniklerin
transferi anlamına da gelir [16].
Teknoloji transferi disiplinler arası gerçekleşen bir süreçtir
ve konuya iş, hukuk, finansman, mikroekonomi, uluslararası
ticaret, mühendislik, uluslararası ekonomi politikası, çevre,
coğrafya, eğitim, iletişim, insan kaynakları gibi çok değişik
disiplinlerin açısından yaklaşmak mümkündür [17].
Yapı teknolojisi ile ilgili olarak, bir grup demir çağının öncülerinin
inşa ettiği İngiltere’deki Midlands Coalbrookdale Demir Köprüsü
(1775-1779) endüstri devriminin başlangıç sembolü olmuştur.
Ahşap yapım endüstrisinde kullanılan geçmeler, kamalar
ve birleşimler gibi teknik ve uygulamalar bu demir köprünün
yapımında kullanılmıştır. Bu örnek ahşap yapım sisteminde
kullanılan teknik ve uygulamanın, demir köprüde kullanılması
açısından teknoloji transferi olarak değerlendirilmesinin yanı
sıra mimar ve mühendislerin bir disiplinler arası işbirliğinin
bir başarısıdır. Aynı zamanda bu köprü endüstriyel inşaat
kültürünün ilk dikkat çekici markası olmuştur (Şekil 1) [18].
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Şekil 1. Coalbrookdale Köprüsü, İngiltere, 1779.
Mimaride diğer bir teknoloj transeri ise Fransa kökenli Dassault
Systems tarafından Mirage savaş jetleri için geliştirilen CATIA
adlı yazılımdır. Maket verilerini doğrudan imalata aktaran bu
yazılım, mimari tasarım sürecine transfer edilmiştir. Üç boyutlu
elektronik modelleme ile tasarımı uygulamaya kolaylıkla
dönüştürülebilen ve inşaat aşamasına yönelik uygulama
projelerinin çizimlerinin atlanmasını sağlayan yazılım ilk olarak
Bilbao’daki Guggenheim Müzesinde kullanılmıştır. Püskürtme
beton üzerine 21.000 adet birbirinden farklı boyut ve eğrisel
yüzeylerde parçadan oluşan titanyum kaplama, maketteki
verilerin CATIA ile aktarılmasıyla yönlendirilen laserler
tarafından kesilerek hazırlanmıştır (Şekil 2) [19].
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4. Yüksek Yapılarda Kullanılan Teknolojiler ve Transferleri
4.1. Doğa Bilimleri (Biyomimikri)

Şekil 2. Guggenheim Müzesi, Bilbao,1997.
3. Sürdürülebilir Yüksek Yapılar
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Sanayi devrimi; bir taraftan birçok çevresel sorunu, diğer
taraftan da bu çevresel sorunları arttırıcı yeni bir bina tipi olan
yüksek yapılaşmayı beraberinde getirmiştir. Yüksek yapıların,
büyük ölçekleri, nerdeyse bir köy nüfusunu barındırıyor
olmaları nedeniyle kente yaptığı etkiler ve çevresel yükleri
diğer yapılara göre daha fazladır. Ayrıca yüksek yapılar, gerek
duyulan ısıtma soğutma-havalandırma, mekanik, sirkülasyon
ve aydınlatma sistemleri açısından hem ilk yatırım maliyeti
hem de yapının kullanımı sırasındaki giderleri diğer binalara
göre daha yüksek olan bina türleridir. Yapı üretim sektörü
içinde günümüzde sayıları hızla artan yüksek yapıların, enerji
ihtiyacı için önlem alınması ve sürdürülebilir mimarlık anlayışı
ile tasarlanmaları gerekmektedir [20].
Malzemeler, bilgi teknolojileri, akıllı bina sistemleri ve
sürdürülebilirlikteki son gelişmeler yapı çevrelerini yeniden
şekillendirmektedir. Akıllı malzemeler, yeni taşıyıcı sistemler,
ısıtma-havalandırma-iklimlendirme (HVAC) sistemlerindeki yeni
teknolojiler ve diğer gelişmeler şüphesiz ki tasarım süreçlerini
etkileyerek geleceğin yüksek yapılarına uyarlanmaktadır.
Teknolojideki bu gelişmeler ile binlerce insanın yaşadığı yüksek
yapılar da daha sağlıklı, güvenli ve konforlu yaşam ve çalışma
alanlarının önemi artmaktadır ve artmaya devam edecektir
[21].
Yüksek yapıların ortaya konması karmaşık bir sürectir. Bu
süreçte bilgisayar programlarının gücü ve gelişen teknolojiler
yüksek yapıların tasarım, yapım, kullanım aşamalarında
sürdürülebilir çözümler sağlamaktadır. Bilgisayar, dijital
teknolojiyi kullanarak daha hızlı hale gelir ve optimal çözümü
seçmeden önce alternatiflerin denenmesine imkan sağlar.
Bilgisayar ve dijital teknolojilerin her ikisi birleştiğinde
inşaat hızını arttırır. Örneğin bugün betonarme yüksek bir
yapının bir katını üç gün kadar kısa sürede yapmak mümkün
olabilmektedir. Bu yapım hızı malzeme alanındaki yenilikler
kadar yapım yöntemlerindeki yeniliklerle de mümkün olmuştur.
Bu teknikler, betonun daha iyi harmanlanmasını ve daha güçlü
pompolanmasını sağlar [21].

Biyomimikri eski Yunancada “yaşam” anlamına gelen “bios”
ve “taklit etmek” anlamına gelen “mimesis” kelimelerinden
türemiş olan, insanların karşılaştıkları sorunları çözmek için
doğayı örnek alması gerektiğini savunan bir tasarım disiplinidir.
Ana fikri ise, insanoğlunun şu anda boğuşmakta olduğu pek çok
problemi doğanın çoktan çözmüş olmasıdır. Biyomimikri özetle
‘yeni bir inovasyon disiplini’, ‘çok disiplinli tasarım yaklaşımı’,
‘doğa ile yeni bir ilişki’ veya ‘sürdürülebilir gelişim etiği’
olarak tanımlanabilir [22]. Bizim teknoloji yardımıyla çözmeye
çalıştığımız birçok problem doğada çözülmüş durumdadır
ve doğa dünyada yaşamın devam etmesi için gereken bütün
bilgiye sahip olup, sadece incelenmeyi beklemektedir [23].
Biyomimikri tarih boyunca birçok bilim dalında kullanılmış ve
günlük hayatımızda kullandığımız birçok aracın bugünkü şeklini
almasında rol oynamıştır. Daha önceleri doğayı gözlemleyerek
deneyimler elde eden insanoğlu artık doğayı bir model olarak
görmenin ötesinde, ondan bir karşılaştırma ölçütü ve bir akıl
hocası olarak dersler almaya başlamıştır. Örneğin, 1933 yılında
Buckminster Fuller tarafından tasarlanan otomobil, istenen
performansı sağlamayınca Fuller bir yağmur damlasının
aerodinamik özelliklerini incelemiş ve atmosfere giren yağmur
damlasının küresel şeklinin modifiye olduğunu, ön kısmının
yuvarlak kalmaya devam ettiğini fakat yan yüzeylerinin
hava akımına göre daralarak uzadığını tespit etmiştir [24].
Özellikle askeri alanda kullanılan birçok malzeme ve ekipman
da doğadan esinlenilerek yapılmıştır. Örneğin askerlerin
kullandığı kasketlerde kaplumbağa kabuğundan esinlenilmiş,
helikopterlerin ise şekil ve çalışma mekanizmasında ise
helikopter böceğinden ilham alınmıştır. Denizaltıların
tasarımında ise balıklar incelenmiş ve kum balığının
solungaçlarına su alarak batma, aldığı bu suyu boşaltarak
yüzeye çıkma eylemi insanoğluna model olmuştur [25].
Mimaride Biyomimikri 20. yüzyılın ortasına kadar karşılaşılan
yapılarda esinlenilen, uyarlanan örneğin formla kısıtlı kaldığı
görülmektedir. Endüstri devriminden sonra üretimde ve
teknolojideki hızlı gelişmeler sayesinde günümüzde doğada
karşımıza çıkan bal arası peteklerinin geometrileri, örümcek
ağının hafifliğinin yanı sıra yapısal rijitliği, yaprakların güneşe
yönlenişi, yarasa kanatlarının kinetiği gibi birçok örnek
incelenmeye ve yapılarda kullanılmaya başlanmıştır.
Antartika yakınlarında yaşayan Rosella Racovitzae adlı
su süngeri bitkisi, fotosentez yapabilmek için ihtiyacı olan
ışığı fiber optiklerden yapılmış olan diken şekilli uzantıları
sayesinde kolayca yapabilmektedir. Bunu yaparken de çevresi
için bir ışık kaynağına dönüşmekte, aynı ortamda üzerine
yapışarak yaşayan tek hücreli yosunlar için de ışık kaynağı
olmaktadır. Mühendisler doğadan öğrendikleri bu bilgiyi
gökdelenlerin ışık almayan bölümlerine güneş ışığı sağlamak
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için kullanmışlardır. Yüksek yapıların çatısına dev bir mercek
yerleştirerek, fiber optik ileticilerinin ucuna odaklanan güneş
ışığı fiber iletkenler vasıtasıyla ışık almayan, binanın en karanlık
noktalarına ulaşabilmektedir [26].Bilim adamları doğada var
olan organizmaları, doğal formları ve bu formların geometrik
özelliklerini, taşıyıcı sistem, elastikiyet, değişen çevre
şartlarına karşı uzun süre dayanıklılık, yük dağılımları, yatay
yüklere karşı rijitlik, hafif olmalarına karşı yüksek dayanım gibi
özellikler açısından incelemiştir. Yapılan araştırmalar, deneyler
ve gözlemler sonucunda organik ve doğal formlardan ilham
alınarak tasarlanan formların yüksek yapılarda kullanılacağını
ortaya çıkarmışlardır. Bu yapılar; bambunun doğal taşıyıcı
sistem özellikleri ve geometrik oran yapısının yatay yüklere
karşı etkin olması; deniz kabukları, istridyeler, örümcek ağları,
hortum ve galaksilerin belirli bir orandan oluşan formlarının
incelenmesi ile ortaya çıkan logaritmik spiral; natilus
kabukları, palmiye gövdesi ve kemiğin yapısında varolan heliks
formu; örümcek ağının yapısı ve biyolojik hücrelerin dokusunda
bulunan özelliklerden yola çıkarak tasarlanmıştır (Tablo 2) [2728].

oluşturulabillir. Tanımlanan formlar ve bu formların taşıyıcı
sistemleri mimari olarak ifade edilerek rasyonel, yenilikçi ve
sürdürülebilir çözümler elde edilebilir. Biyomimikrinin yüksek
yapılara uyarlanması ile elde edilen formlar yapının ağırlığını
ve maliyetini azaltmaktadır. Izgaralardan oluşan taşıyıcı
elemanlar ise inşaat alanına hazır geldikleri için inşaat süresini
kısaltır ve atıkları en aza indirir. Cephede kullanılan elemanlar
ile doğal gün ışığı kullanımı artar [27].

Tablo 2’deki örneklerden görüldüğü gibi doğada görülen
önemli bir temanın var olmasını, oluşumunu anlayarak
etkin taşıyıcı sistemler elde edebilmek için yeni formlar

Matematiksel analizler, deneysel yaklaşımlar, rüzgar tüneli
deneyleri, bilgisayar simülasyonları ve aerodinamik ilkeler,
yüksek binalardaki gelişmelerin yanısıra diğer teknolojilerdeki

4.2. Aerodinamik ve Aeronotik Teknolojiler
Havacılık, tasarım ve uçuş yetenekli makinelerin imalatı,
atmosfer içinde uçak ve roket işletim teknikleri ile ilgili bilimdir.
Bu bilimin önemli bir kısmı uçaklar gibi hava hareketi ve hareket
içindeki nesnelerin etkileşimi ile ilgilenen bir bilim dalı olan
Aerodinamik olarak adlandırılır. Aerodinamik sürükleme gibi
temel kavramların gözlemlerinin çok daha erken kaydedilmiş
olmasına rağmen, modern anlamda resmi aerodinamik
çalışmaları, 18. yüzyılda başlamıştır. Wilbur and Orville
Wright kardeşler 1903’te havalanan ilk uçağı aerodinamik ses
teorisine bağlı kalarak yapmışlardır [29].

Tablo 2. Organik ve doğal formlardan yola çıkılarak tasarlanan yüksek yapılar [27,28].
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gelişmelerin de bilimsel temelini oluşturur. Yapı mühendisleri
yüksek binaların ve köprülerin tasarımında rüzgar yüklerini
hesaplamak için aerodinamik ilkelerini kullanmaktadır.
Aerodinamik prensipleri aynı zamanda mimari tasarımlarda
da kullanılır; açık alanlardaki konforu arttırarak şehir
planlamacıları ve tasarımcılarına yardım ederek kentsel
kirliliğin etkilerini azaltır ve mikro iklimsel alanlar yaratır.
Süper yüksek binaların tasarımı, karmaşık sistemleri ve akıllı
teknolojilerin entegrasyonu, hafif ve dayanıklı malzemelerin
geliştirilmesi, taşıyıcı sistem açısından rüzgar yüklerine karşı
aerodinamik tasarımı uçaklar ile benzetilebilir. Yüksek binalar
da olduğu gibi, uçaklarında kendi kendine yeten mikro-iklimsel
ortamları vardır. Nasıl ki yüksek irtifalarda ki bir uçakta
yolcuların konforunu korumak için iç hava basıncı ile dış hava
basıncının dengeli olması gerekiyorsa bu yüksek binalarda da
aynı şekildedir [18].
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Bugün birçok süper yüksek binanın biçimi rüzgar yüklerine
dayanıklılığının yanı sıra üst katlarda oturanların konforunu
sağlamak için aerodinamik ilkelerine göre tasarlanmıştır. Bu
bağlamda Londra’daki Swiss Re kulesi mükemmel örneklerden
biridir. Yapının aerodinamik formu bina çevresinde rüzgarın
dolaşımını sağlar, cephe ve yapı üzerindeki rüzgarın yarattığı
yükü en aza indirir. Benzer büyüklükte bir doğrusal kule ile
karşılaştırıldığında rüzgâr karşısında daha fazla dayanım sağlar
ve zeminde oluşan rüzgar akımının miktarını azaltarak sokak
seviyesinde yaya konforunu sağlamaya yardımcı olur. Aynı
zamanda rüzgarın yarattığı dış basınç farklılıkları benzersiz
bir doğal havalandırma sistemi için de kullanılabilir. Binanın
görünüşü ofislerin içindeki gün ışığını ve şeffaflığı arttırır ve
yansımaları azaltır (Şekil 3) [30].

enerji üretmek için de tasarlanmıştır [31]. Rüzgar ve güneş
enerjisinden faydalanan kulede rüzgar, özel olarak tasarlanmış
cepheden yapının içindeki iki tünele alınmaktadır. Türbinlerin
yerleştirildiği bu tünellerde ısıtma, havalandırma ve klimalar
için gereken enerji üretilmektedir. Cephedeki bu açıklıklar,
aynı zamanda binalar yükseldikçe bir sorun haline gelmeye
başlayan rüzgar basıncını da düşürmektedir [32]. Rüzgar
tüneli testlerinin sonuçlarına göre yapı üzerindeki yarıkların
aerodinamik formu rüzgarın hızını 1.5-2.5 kat arttırır ve eşdeğer
büyüklükteki geleneksel bir türbine kıyasla 15 kat daha fazla
elektrik enerjisi sağlamaktadır [33].
4.3. Bilişim Teknolojileri
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin birkaç 10 yıl içinde
toplumdaki etkisi endüstri devriminin birkaç yüzyıl içindeki
etkisi ile eşleştirilebilir. Son 50 yılda, bilgisayarlar insanların
yaşam ve düşünce şeklini değiştirmiştir. 1980’lerin ortalarından
beri bilişim teknolojilerinde önemli ilerlemeler olmuş ve
mimarlık alanında daha geniş uygulama olanakları sağlamıştır.
1980’lerin öncesinde bilgisayarların sunabilecekleri mevcut
tasarım desteğindeki yazılım sınırlamaları ve bilgisayar
donanımındaki yüksek sermaye maliyetleri, küçük depolama
kapasitesi, yavaş işlemci hızı ve performans gibi özelliklerden
dolayı kısıtlı olmuştur. Bugün bilişim teknolojileri; ulaşım,
ticaret, tarım, eğitim, bilim ve inşaat sektörü gibi hayatımızın
birçok alanında önemli bir rol oynamaktadır. [18].
Yapı sektöründe bilgisayar teknolojisi uygulamaları CAD/
CAM, benzetim (simulasyon) teknikleri ve uzman sistemleri
kapsamaktadır. Bina sektöründe bilgi teknolojileri ise:
bina süreci entegrasyon, grafik ve görsel gerçeklik, GIS
(Geographical Information System: coğrafi bilgi sistemi) ve GPS
(Global Positioning System: uzaktan algılama sistemi) şehir
sistemleri, proje yönetimi ve destek sistemlerini (4D inşaat
yönetimi modeli, örn. Archicad) kapsamaktadır [13].
Mimaride bilişim teknolojilerinden yapılan transferler şu
şekilde sıralanabilir [13];

Şekil 3. Swiss Re, Pearl River ve Burj Dubai Binası

Swiss Re Kulesi, Şanghay Kulesi, Dubai Burj Khalifa ve inşa
edilen diğer birçok yüksek binada olduğu gibi, Aerodinamik
tasarım ilkeleri strüktürel malzemelerin miktarını azaltır; bu
da sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Çağdaş yüksek binaların
Aerodinamik formlarında yapı cephelerinin yuvarlak formu
alması için yivli veya konik şeklinde açıklıklar ve çentikler
oluşturulmuştur. Örneğin, Pearl River Kulesi’nin (Guangzhou,
2011) huni formu cephesi yalnızca yapının formu ile rüzgarı
azaltmak için değil, aynı zamanda rüzgar türbinleri vasıtasıyla

•

Gemi inşaatı üretim teknolojileri ve uçak uzay üretim
teknolojileri,

•

Yapı elemanı ve yapı ölçeğinde, FEM analizi (Finite
Element Methods: sonlu eleman analizi), CFD analizi
(Computational Fluid Dynamics: hesaplamalı akışkanlar
dinamiği) vb. kullanılması,

•

2 ve 3 Boyutlu üretim teknolojilerine ve stratejilerine
dayanan yüzey ve kabuk tasarımı kurallarının kullanılması,

•

Parametrik
tasarımın
dijital
prototip
üretimi,
(Prefabrikasyonun standartlaşma ilkesinin dijital mimariye
uyarlanması).

•

CAD (Computer Aided Design-bilgisayar destekli tasarım)
/CAM (Computer Aided Manufacturing-bilgisayar destekli
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üretim) yazılımları, 3D, 4D modelleme, CNC’de üretim,
simulasyonlar, analizler, animasyonların kullanılması.
•

“Dijital medya”nın (görsel / işitsel etkiler) kullandığı
yazılımlar yardımcı araç olarak kullanılması,

•

Yeni malzemeler: akıllı malzemeler, kompozit malzemeler,
“nanoteknolojiler”in kullanılması.

Günümüzde ise mimaride bilgisayar ortamı, yalnızca binaların
tasarım, yöntem ve süreçlerini değil, inşaat, işletim, kullanım,
bakım, onarım gibi diğer alanlarını da etkileyerek tümüyle farklı
bir yönde yeniden yapılandırmaktadır. Yapıların üç boyutlu
olarak görselleştirilmesi algılamayı kolaylaştırmakta, içinde ya
da çevresinde dolaşabilme ve tasarım hatalarını düzeltebilme
olanaklarını zenginleştirmektedir. Bina simülasyon programları
ise binanın performansının analiz edilmesi malzeme, enerji,
maliyet dahil her açıdan optimize edilmesi açısından büyük yarar
sağlamakta, bilgisayarla tasarım aşamasında üretilen bilgi ve
verilerin imalat, montaj, işletme, yenileme, bakım-onarım ve
hatta yıkım aşamalarına hatasız ve hızla aktarılmasını, tüm
süreçlerin hızlanmasını ve yüksek oranda otomasyon olanağını
sağlamaktadır [34].
Londra’da Swiss Re Binası Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar
Destekli Tasarımı (CAD) kullanan mimarlık pratiğinin, çok dikkat
çekici bir örneğidir. Bu sıradışı şekli olan yapının yapımındaki en
büyük zorluk cephe sistemindeki kaplama panellerinin tasarımı
ve üretimidir. Cephedeki panel kaplama sistemi farklı eğriler ve
açılardan oluşan baklava formundaydı. Avrupa’da, Londra’daki
ve diğer kentlerdeki binalar için kaplama üreten İsviçre merkezli
şirket Scmidlin, Swiss Re binası için ayrıntılı 3 boyutlu bilgisayar
modelini tasarlamış ve üretim hattı oluşturmuştur. Firmanın
ihtiyaçlarının mevcut yazılım sistemlerine uyarlanması için
yapı üç boyutlu olarak çizilmiş, üç boyutlu programda üretim
öncesinde çıkacak olası bütün problemler hem mimarlar hem
de cephe tasarımcıları tarafından sistemin her yüzü ayrı ayrı
incelenmiştir. Böylelikle inşa aşamasında çıkacak olan sorunlar
önceden çözülmüştür [18].
Bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı diğer bir uygulama da
otomasyon sistemleridir. Bu sistemlerin kullanıldığı binalara
akıllı binalar denmekle birlikte binanın akıllılık derecesi
otomasyonun seviyelerine ve sistemlerin entegrasyonuna
göre belirlenmektedir. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme
sistemleri (HVAC), enerji sistemleri, yangın güvenliği, asansörler,
güvenlik, aydınlatma, elektromekanik sistemler “BAS
(Building Automation System: bina otomasyon sistemi)”ye
bağlanmaktadır [35]. “BAS” ise tek bir merkez olan Bina yönetim
sistemi “BMS”, tarafından yönetilmektedir. Bu sistemler belirli
bir zaman programına göre (günlük, haftalık, tatil) çalıştırılıp
durdurulur, kullanılmayan cihazlar ekrandan verilen komutla
devre dışı bırakılır ve bunlarda enerji tüketimini azaltmaktadır.
Ayrıca sistemlerin tek bir merkezden kontrolü ile işletimde
kolaylık sağlanmakta ve hatalar minimuma indirilmektedir [36].

Akıllı binanın ulaştığı uç nokta “ANN” (“Artificial Neural
Networks – Yapay Sinir Ağları”)dır. ANN öğrenen, birbirleriyle
etkileşime giren tepki veren, karar veren mekanlar kurgulamak
olan gelişmiş bir bina otomasyon sisteminin adıdır [13]. Bu
sistem güneş ışıklarına duyarlı alıcılar, enerji üreten fotovoltaik
hücrelerle kaplı yapı yüzeyi, vakumlu tüpler, kanallar, kablolar
ile bir şebeke gibi çalışan UN Plug Ofisi, duvar ve döşemelerden
oluşan bir mekansal örgütlenme yerine derisi etkilere göre tepki
vererek dönüşebilen, hacimleşen ve kendi yaşam ünitelerini
üretebilen bir bina önermektedir (Şekil 4) [34].

Şekil 4. UN Plug Ofis Binası.
4.4. Nanoteknolojiler
“Nano” Yunanca kökenli ve “cüce” anlamına gelen bir kelimedir.
Nano ön eki bir büyüklüğün milyarda birine eşit bir büyüklüğü
ifade etmek için kullanılmaktadır; örneğin, 1 nanometre “1
metrenin milyarda biri”ne eşittir. Bir insanın saç telinin kalınlığı
yaklaşık 80 bin nanometre iken, bir kırmızı kan hücresi 7 bin
nanometre, bir DNA molekü 2-2,5 nanometre ve bir su molekülü
0,24 nanometredir. Nanoteknoloji ölçek bağımlı ve limitleri
nanoölçek (1-100 nm) ile belirlenmiş olan bir teknolojidir [9].
Nanoteknoloji, malzemelerin, cihazların ve sistemlerin şeklini
ve boyutlarını nano ölçekte kontrol ederek tasarımı, davranış
özelliklerinin belirlenmesi, üretimi ve uygulanmasına verilen
isimdir. Kısaca, atomik hassaslıkta bir mühendislik alanıdır. Tek
bir bilim alanından çok, bir araştırma ve uygulama biçimini tarif
eden, geniş çaplı ve çok disiplinli bir bilim dalı olan nanobilim, en
az bir boyutun nanoölçekte olduğu malzemelerin kimya, fizik,
biyoloji, sayısal bilim gibi çeşitli disiplinlerde incelenmesini
gerektirmektedir [37].
Nanoteknoloji ürünleri; daha dayanıklı, daha hafif ve daha
hassas özellikler taşımaktadır. Kompozit/karma malzemelerde
nanoparçacık kullanımı ile maddenin sertliği ve kimyasal
dayanıklılığı artırılabilmekte, ağırlığı düşürülebilmekte ve
ışıkla olan etkileşimi değiştirilebilmektedir. Malzemelerin
mikroskobik ölçekten tamamen farklılaşıp nano ölçekte
işlenmesiyle birçok yararlı olay ve yeni özellikler ortaya çıkar
[38]. Malzemelerin özelliklerini önemli ölçüde geliştirilebilmeyi
mümkün kılan nanoteknolojinin, malzeme kullanımı gerektiren
her sektörde uygulama alanı mevcuttur. Bu sektörlerin başında
inşaat, otomotiv, elektronik, bilgi teknolojileri, gıda, tekstil,
sağlık ve kozmetik gelmektedir. Nanoteknoloji [9] çok geniş
bir alanda ve çeşitte ürün ve süreçlerin hayata geçirilebilmesi
için gerekli olan farklı teknolojileri kapsamaktadır. Dolayısıyla
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geliştirilmiş olan nanoteknoloji farklı sektörlerde kullanılabilir.
Örneğin, inşaat sektöründe uygulama alanı olan kaplamalar/
boyalar ve yapıştırıcılar sadece inşaat sektöründe değil
elektronik, havacılık, gemi inşa, tekstil ve kozmetik gibi pekçok
sektörde kullanılmaktadır. Bu ürünler farklı amaçlarla farklı
ürünlerinde üretilmesinde de kullanılabilir.
Üretilen ürün ve malzemelerden, yaşadığımız binalara,
yediğimiz yemekten giydiğimiz elbiselere, kullandığımız uçak
ve otomobillere kadar etrafımızdaki her şey atomlardan
oluşmaktadır. Atomun işlenebilmesi söz konusu olduğundaysa
hemen hemen her ürünün üretiminde kullanılan yöntem ve
sonuçlar farklılaşmaktadır [38]. Malzemeye “atom boyutunda
müdahale” edebilme, birçok bilim dalının karşılıklı etkileşimini
gerektirdiğinden nanoteknoloji; kimya, biyoloji, fizik vb. ile fen
bilimlerini ve elektronik, bilgisayar, malzeme, mekanik vb. ile de
mühendislik bilimlerini ortaklaşa kullanan ve kendini oluşturan
bilim dalları gibi kullanım alternatifi oldukça fazla olan bir bilim
dalına dönüşmektedir.
Nanoteknoloji yapım ve tasarım sürecinde birçok alanda
kullanılır ve malzemelerin özelliklerini değiştirerek yapım
sürecini organize eder ve ihtiyaçları değiştirir. Bu ürünler
aşağıdaki özellikleri içerir [39]:
-Hafif ve daha dayanıklı taşıyıcı kompozitler sağlar
-Düşük maliyetli kaplamalar sağlar
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-Gelişmiş malzeme birleşim ve teknikleri sunar
-Yapıştırıcı malzemelerin özelliklerinin iyileştirir
-Yangına karşı dayanım ve yangın dayanım süresini arttırır
-Ses emilimini arttırır
-Camın yansıtmasını arttırır.
Kendi kendini temizleyen yüzeyler, kolay temizlenen yüzeyler,
hava temizliğini artıran ve kalitesini iyileştiren malzemeler,
bulanık yüzeyi engelleyen kaplamalar, kendi kendini onaran
beton, ısı yalıtımı sağlayan malzemeler, ultraviyole ve kızılötesi
ışınlardan koruyan kaplamalar filmler, yangın korunumu
sağlayan malzemeler, duvar yazısı tutmayan yüzeyler,
yansımayı önleyen cam yüzeyler, antibakteriyel malzemeler,
parmak izi tutmayan yüzeyler, çizilmeyi ve aşınmayı önleyen
kaplamalar, ledli ampuller gibi örnekler nanoteknolojinin yapı
alanına getirdiği en önemli yeniliklerdendir [40].
Yapı sektöründe nanoteknolojinin kullanımının sadece
malzemelerin özelliklerini iyileştirmekle sınırlı olmadığı,
enerji verimliliğine de önemli katkı sağladığı unutulmamalıdır.
Tüketilen enerjinin büyük çoğunluğunun ticari binalar ve
konutlardan kaynaklandığı düşünülürse bu katkı küçümsenemez
hale gelmektedir. Fakat enerji verimliliği yüksek ve CO2
salınımı düşük yeşil binaların yapımında kullanılan malzemeler
ve teknolojilere ait piyasalar nanoteknoloji arzından çok
mimarlardan, müteahhitlerden ve kullanıcılardan gelecek
talepler doğrultusunda şekillenecektir [41].

İnşaat sektörü açısından sürdürülebilirlik çevre dostu,
daha az enerji tüketen, daha az CO2 salınımı yapan ya da az
atık üreten binaların tasarımı ve inşası ile sınırlı değildir.
İnşaat sektöründe kullanılan malzemelerin üretiminde de
sürdürülebilirlik göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin
çimento üretimi insan kaynaklı küresel CO2 salınımının yaklaşık
%5’ini oluşturmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)
ortaklığıyla hayata geçirilen Dünya Sürdürülebilirlik Kalkınma
İş Konseyi-Çimento Sürdürülebilirliği Girişimi (WBCSD-CSD),
çimento üretiminde CO2 salınımını azaltabilecek teknolojileri
ortaya çıkarmak için bir yol haritası çizmiştir. Söz konusu yol
haritasında, çimento kaynaklı CO2 salınımını azaltmak için
yapılacaklar üzerinde durulmaktadır [9].
Özellikle yüksek binaların tasarım-yapım-kullanımında
malzemedeki teknolojik yenilikler ve bilimsel gelişmelerden
yararlanılmıştır. Malzeme bilimindeki teknolojik devrimler
yüksek
yapıların
tasarımını,
formunu,
yüksekliğini
ve
sürdürülebilirlik
performansını
şekillendirmiştir.
Nanomalzemeler ve akıllı malzeme alanındaki gelişmeler
yüksek yapılarda büyük değişiklere neden olmuştur. Akıllı
malzemeler geleneksel malzemelerin fiziksel özelliklerinin
geliştirilmesi ile modifiye edilerek karakterize edilir. Fiziksel
özelliklerin gelişmesi ise akustik, aydınlatma, elektrik ve
yapıların termal ortamı gibi konularda yeni jenerasyon akıllı
malzemelerin geliştirilmesine yol açar [31].
Yapı fonksiyonları biyolojik organizmaya benzemekte ve
değişen çevre koşullarına uyum sağlamaktadır. Örneğin;
piezoelektrik malzemelerin üzerine bir kuvvet uygunlandığında,
var olan mekanik enerji elektrik enerjisine dönüşür. Kontrol
edilebilir malzemelere örnek olarak Piezoelektrik amortisörler
geliştirilmiş ve bunlar yüksek yapılara entegre edilmiştir.
Piezoelektrik içeren akıllı malzeme olan amortisörler; sensörler
ve aktüatörler olmadan hareketlere yanıt vermek için akıllı
yapının bir parçası olarak kullanılır. Bu sistem Japonya’da 30
katlı bir binada test edilmiştir ve belirli seviyelerin altında
yaşanan rüzgar yüklerinin ivmelerini azaltmada etkili olduğu
bulunmuştur. Sönümsüz durumla karşılaştırıldığında, sistemin
% 50 oranında etkili olduğu bulunmuştur [42]. Bu maddeler, aynı
zamanda rüzgar yüklerinin etkisiyle elektrik enerjisi üretmek
için yüksek bir binanın taşıyıcı elemanları ile entegre edilebilir.
Akıllı ve kontrol edilebilir malzemelere diğer örnek havacılık
sektöründe kullanılmak üzere keşfedilen şekil hafızalı alaşımlar
(shape memory alloys)’dır. Şekil hafızalı alaşım terimi, uygun
ısıl ve mekaniksel işlemlere maruz kaldığında önceden tanımlı
şekil veya boyutuna geri dönebilme yeteneği gösteren metalik
malzeme grupları için kullanılır. Bu malzemeler, makineteçhizat ve yapı malzemeleri, medikal aygıtlar ve araçlar
gibi endüstriyel ve tıbbi uygulamaların yanı sıra; elektronik
aygıtlar, uzay araçları gibi ileri düzey uygulamalarda ve
süperelastik gözlük çerçeveleri, telefon antenleri gibi günlük
hayatı kolaylaştıran birçok üründe kullanılmaktadırlar
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[43]. Son yıllarda robotik alanında yapılan uygulamalar da
yaygınlaşmaktadır. Aynı zamanda otomatik havalandırma
sistemlerinde sıcaklık sensörü olarak veya yüksek binaların
izleme cihazları ve aktüatör algılaması olarak kullanılabilir
[31].
5. Sonuç
Günümüzde, inşaat sektöründeki kullanıcı beklentilerinin hızla
değiştiği görülmektedir. Bu değişimler ister istemez inşaat
sektörünün yeni teknolojilere yönelmesini zorunlu kılmaktadır.
Teknoloji alanında çalışmalara yapılacak yatırımlar ve bunların
geri dönüşü sayesinde; inşaat maliyetlerinin düşürülmesi,
çeşitlenen talep ve beklentilere cevap verilebilmesi mümkün
hale gelecektir. Bu açıdan inşaat sektörünün geleceğinde
teknolojik gelişmelerin kaçınılamaz olduğu söylenebilir.
Sektördeki yeniliklerin ve değişimlerin nedeni sadece maliyetler
değildir. Sürdürülebilir kentleşme ve çevrenin korunması,
dolayısıyla kentleşmenin çevreye verdiği zararların en aza
indirgenmesi gibi konu başlıklarıda sektörde inovasyonu artık
zorunlu hale getirmektedir. Bundan dolayı inşaat sektöründe
faaliyet gösteren firmaların, projelerin çevreye olan olumsuz
etkilerini en aza indirmeleri ve çevre dostu yeni binalar inşa
etmeleri gerekmektedir. Bunun başlıca yollarından biri ise
yenilikçi girişimlerde bulunmak ve yine çevre dostu malzemeler
kullanmak olacaktır. Bu hedeflerin yerine getirilmesi için
gelecekte farklı meslek alanlarında geliştirilen yenilik
ve kolaylıkların, kısacası yeni teknolojilerin yapı alanına
uygulanması ve transferi giderek artacaktır.
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