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Sürdürülebilir yapılar, doğal ve yapılaşmış çevre arasındaki
dengeyi sağlamayı hedefleyen bütüncül bir sürecin parçalarıdır.
Bu kapsamda, binaların sürdürülebilir yapılar olarak
tasarlanması ve mevcut yapıların iyileştirilmesi ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır. Algal binalar son zamanlarda sürdürülebilir
binalar alanında ilgi çekmeye başlamıştır. Algal binalar, cam
paneller içindeki küçük “mikro alg” bitkilerin karbondioksit
ile beslenerek fotosentez yapması ve dolayısıyla binaların
karbondioksit emisyonunu azaltması ve ortama oksijen
sağlaması prensibine dayanmaktadır.
Bu çalışmada, mevcut bir eğitim binası ile algal yapı haline
dönüştürülmesi durumundaki CO2 salımları karşılaştırılmıştır.
Bunun yanında, algal binaların sürdürülebilir yaşama katkısı
araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir yapı, Algal binalar, CO2
salımı
Abstract
Sustainable structures are part of a holistic process that aims
to maintain balance between natural and built environment.
In this regard, the need for designing buildings as sustainable
structures and retrofitting of existing structures arises.
Recently, algae buildings has started to attract attention in
the sustainable building domain. Algae buildings are based on
the principle of photosynthesizing of tiny “micro-algae” plants,
which are within the glass panels, via CO2 nourishment, and
thus, reducing the CO2 emission of buildings and providing O2
to the environment.

This study aims to compare the CO2 emissions of an existing
educational building and the case of converting it into an algae
building. Besides, contribution of algae buildings to sustainable
living is investigated.
Keywords: Sustainable structures, algae buildings, CO2
emission
1. Giriş
Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak 1987 yılında Dünya Çevre ve
Kalkınma Komisyonu’nun yayınladığı raporda ortaya çıkmıştır.
Bu raporda Sürdürülebilir kalkınma; “Bugünün ihtiyaçlarını,
gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme
olanağından ödün vermeden karşılamaktır” şeklinde
tanımlanmıştır (Brundtland Raporu) [1]. Sürdürülebilir yapım
ise insan saygınlığına yakışan ve ekonomik adaleti teşvik eden
yerleşimleri meydana getirirken, doğal ve yapılaşmış çevre
arasındaki uyumu yeniden sağlamayı ve sürdürmeyi hedefleyen
bütüncül bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu konuda toplumun
bilgilendirilmesi, bina tasarımında bilginin üretilmesi, durum
analizinin yapılarak sorunların çözülmesinde sürdürülebilirlik
ilkelerinin bir bütün olarak ele alınması gerekliliği ortadadır.
Bunun yanında, sürdürülebilir yapılaşma için yasal mevzuatın
oluşturulması, uygulanması ve teşviklerin belirlenmesi de
önem kazanmaktadır.
Hızlı şehirleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan konut ve alt
yapının yetersizliği büyük kentlerde gecekondu ve çevre bilinci
olmayan binaların artmasına ve dolayısıyla çevre ile uyumsuz,
büyük çoğunlukla fosil enerji kaynaklarına bağımlı ve yüksek
oranda CO2 gazı salımına yol açan konutların üretilmesine
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neden olmuş ve olmaktadır. Binalar, küresel ısınmaya neden
olan CO2 salımının %40’ı, su kullanımının yaklaşık %12’si,
atıkların %65’i ve elektrik tüketiminin de %71’inden sorumlu
olduğu bilinmektedir [2]. Bu rakamların büyüklüğü, binaların
ve yerleşimlerin çevreye olan etkilerinin azaltılması için aynı
zamanda büyük bir potansiyelin olduğu anlamına gelmektedir.
Amerika’da yapılan bir çalışma, “yeşil” veya “çevreci” olarak
tabir edilen binaların enerji tüketiminde %24-50, CO2 salımında
%33-39, su tüketiminde %40 ve atıklarda %70’e varan bir
düşüş sağlanacağını ortaya koymaktadır [2].
Algal binalar, sürdürülebilir yapılar inşa edilmesi için kullanılan
en yeni teknolojilerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Algal
binalar prensip olarak biyoenerjiden yararlanmayı sağlayan
oksijenli solunum yapan fotosentetik yapıdaki plankterleri
(alg) barındırmakta ve alglerin güneş enerjisi yardımıyla
oksijenli solunum yapmasının sağlandığı ve oluşan bu oksijence
zengin suyun istenen yerde istenen amaçla kullanılmasını
sağlayan basit, verimli, yenilenebilir ve çevreci ünitelerdir.
Bu bakımdan, sürdürülebilir çevre ve yapılar için önemli bir
araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Bu çalışmada, İzmir ilinde bulunan bir eğitim binasının
mevcut durumdaki CO2 salımı BEP-TR hesaplama programı ile
hesaplanmış ve bu binanın algal bir bina olması durumundaki
CO2 salımı ile karşılaştırılarak algal binaların sürdürülebilir
yapılar inşa edilmesindeki katkısı ortaya konulmaktadır.
Çalışmada sırasıyla algal binalarla ilgili bilgiler, ele alınan
örnek binanın özellikleri, bulgular, değerlendirme ve sonuçlar
sunulmaktadır.
2. Algal Binalar
Algal binalar sürdürülebilir yapılar bakımından en yeni
teknolojilerden biridir. Birçok alg su içeren ortamda yaşamakta
ve biyolojik karbondioksit (CO2) / oksijen (O2) döngüsünde
görev almaktadır [3,4]. Alglerin de dahil olduğu biyokütlenin
enerjiye dönüşümü sırasında CO2 sıfırlanmaktadır. Bu dengede
en önemli nokta fotosentez olup enerjiye dönüşüm sırasında
yanarak serbest kalan karbonun miktarı, alglerin büyümeleri
sırasında yaptıkları fotosentez tarafından emilen karbon
miktarına eşit olmaktadır [5]. Ayrıca, birçok alg türünün yüksek
CO2 konsantrasyonlarında hızlı büyüme kabiliyetine sahip
olması ve bu sayede etkin bir şekilde atık baca gazlarından
CO2 özümsemesine olanak sağlamakta ve 1 kg kuru mikroalg
kütlesinin üretimi sırasında 1,83 kg CO2 havadan özümsendiği
bilinmektedir [6].
Alglerin daha yüksek verimle gelişmelerini sağlamak için
gerekli büyüme ortamları oluşturulmasında belli sistemler
kullanılmaktadır [7]. Bu sistemler ya açık kültür sistemleri ya
da kapalı sistemler olmakta, kapalı sistemler fotobiyoreaktör
olarak adlandırılmaktadır [3, 7]. Fotobiyoreaktörler, açık
sistemlere göre alglerin gelişme durumlarının ve ortam
koşullarının kontrolüne daha iyi izin vermektedir. Ayrıca
daha yüksek biyokütle üretimi elde edilmekte ve sistemdeki

kirlilik daha kolay önlenebilmektedir [3]. Fotobiyoreaktörlerde
şeffaf ve sızdırmaz çeşitli plastik kaplar veya konteynerler
kullanılmaktadır. Algal binaların inşa edilmesinde bina opak
yüzeyleri alg (su yosunu) bulunan dikey cam panellerle
kaplanmaktadır. Şekil 2.1 Hamburg, Almanya’da bir örneği
yapılan algal bina kabuğunda çerçeveler üzerine yerleştirilen
ve alglerin büyüyebileceği bir ortam işlevi gören düz cam
panellerden oluşan 129 biyoreaktörü göstermektedir.

Şekil 2.1 : Hamburg’ta yapılan algal bina
Cam paneller içindeki büyümeyi iyice hızlandırmak ve
mikroorganizmaların yerleşip çürümeye yol açmasını önlemek
için panellere basınçlı hava pompalanmakta ve panellerin
içindeki otomatik fırçalar camları temiz tutmaktadır. Paneller
güneş ışığını kullanılabilir enerjiye dönüştüren güneş ısısı
kolektörü işlevi de görmektedir. Güneş ışığının algler tarafından
fotosentez için kullanılmayan kısmı ısıya dönüştürülüp ya
hemen sıcak su olarak kullanılıyor ya da yer altında depolanıyor.
Düzenli olarak toplanan algler bina içindeki kaplarda saklanıyor.
Böylece üretilen elektrik karbon salımına yol açmamaktadır.[8]
3. Örnek Bina Tanıtımı
İncelenen eğitim binası, Ege Üniversitesi kampüsünde yer
almakta olup İzmir’in Bornova ilçesindedir. Bina, 2002-2003
yılları arasında inşa edilmiştir. Dikdörtgen formlu olan bina
doğu-batı doğrultusunda konumlanmış ve ana cepheleri kuzeygüney yönünde yer almaktadır.
Eğitim binasının kuzey cephesinden (önden) görünüşü Şekil
3.1’de gösterilmektedir.

Şekil 3.1: Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Binası
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2nd International Sustainable Buildings Symposium
Bina 4 katlı olup, taban alanı 1150 m2, toplam kullanım alanı
4600 m2dir. Bina toplam hacmi 19090 m3’tür. Zemin katı
laboratuvar ve ortak alan olarak kullanılan binanın, 1., 2. ve
3. katları derslik ve öğretim üyeleri için ayrılan odalardan
oluşmaktadır. 4. kat ise teras çatı olarak kullanılmaktadır.
Normal katlara ait plan Şekil 3.2’de gösterilmektedir.

Şekil 3.2: Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Normal Kat Planı
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Binanın taşıyıcı sistemi betonarmedir. Yapı bileşenleri
incelendiğinde, dış duvarların bimsblok ve betonarme
perdelerden oluştuğu görülmektedir. Binanın toplamında
betonarme perde alanı 1401 m2, bimsblok duvar alanı ise 390
m2’dir. Binanın dış duvarları yalıtımsız olup sadece teras çatıda
5 cm’lik XPS ısı yalıtımı bulunmaktadır. Binanın ısıtma sistemi
fan-coil (doğal gaz) olup soğutma sistemi merkezidir. Binanın
pencereleri yalıtımsız alüminyum doğramalardan üretilmiş ve
saydam yüzeylerde çift cam kullanılmıştır. Toplam saydam
yüzeyler 621 m2 olup yönlere göre pencere alanları dağılımı
Çizelge 3.1’de görüldüğü gibi kuzey yönünde 291,5 m2, güney
yönünde 223 m2, doğu yönünde 52 m2 ve batı yönünde 54,5
m2’dir. Duvar/boşluk oranları ise kuzeyde %2.62, güneyde
%3.42, doğuda %7.98 ve batıda %7.61 olarak hesaplanmıştır.

Çizelge 3.1: Yönlere göre pencere alanları ve duvar/
boşluk oranları
Toplam Pencere
Alanı (M2)

Duvar/Boşluk
Oranı

Kuzey

291,5

2,62

Güney

223

3,42

Yön

Doğu

52

7,98

Batı

54,5
621

7,61

TOPLAM

4. Bulgular ve Değerlendirme
Bina enerji performansı hesaplama yöntemi (BEP-TR), binanın
enerji harcamalarında payı olan tüm girdilerin, binaların
enerji tüketimine etkisini değerlendirmek, mevcut ve yeni
binaların enerji performans sınıflarını belirlemek için EN
13790 şemsiye dokümanı temel kabul edilerek Türkiye’nin
iklim verileri, koordinatları ve yerel malzemeleri gibi mahsus

bilgiler derlenerek geliştirilmiştir. Bu hesaplama yöntemi,
proje aşamasındaki binalar için çeşitli tasarım seçeneklerinin
enerji performanslarının karşılaştırılması, mevcut ve yeni
yapılacak binaların enerji performansının standartlaştırılmış
seviyesinin gösterilmesini sağlar. Mevcut binalarda enerji
ihtiyacının hesaplanması yolu ile enerji verimliliği tedbirlerinin
uygulanıp uygulanmaması durumlarının değerlendirilmesine
katkıda bulunmaktadır. BEP-TR binanın m2 başına düşen yıllık
enerji tüketimini belirleyerek bu değere göre CO2 salımını da
hesaplamaktadır [9].
Örnek binanın BEP-TR ile modellenmesi sonucu elde edilen
değerler Çizelge 4.1’de gösterilmektedir. Nihai tüketim
değerleri dikkate alınarak yapılan incelemede, binanın toplam
yıllık enerji tüketiminin (sıhhi sıcak su hariç) 2.025.760,86
kWh/yıl olduğu görülmektedir. En fazla enerji tüketiminin
964.506,17 kWh/yıl değeriyle ısıtma sistemine ait olduğu,
ısıtma sistemini 728.450,50 kWh/yıl değeriyle soğutma
sisteminin izlediği anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, m2 başına
en fazla enerji tüketiminin 211,91 kWh/yıl değeriyle ısıtma
sistemine ait olduğu görülmektedir. Isıtma sistemini 160,05
kWh/yıl değeriyle soğutma sistemi ve 73,12 kWh/yıl değeriyle
aydınlatma sistemi izlemektedir. Metre kare başına toplam
yıllık enerji tüketiminin (sıhhi sıcak su hariç) 445,08 kWh/yıl
olduğu hesaplanmıştır. BEP-TR ile çözümde binanın karbon
emisyonu 199,87 kg eşdeğeri CO2/m2.yıl olarak hesaplanmıştır

Çizelge 4.1: Örnek bina enerji tüketim sonuçları
Yıllık Enerji Tüketimleri
Enerji
Kullanım
Alanı

Kullanım
Alanı
Başına

Nihai

Birincil

(kWh/yıl)

(kWh/yıl)

3.500.047

4.943.354,24

(kWh/
m2.yıl)
769,00

964.506,1

964.506,17

211,91

1.474.286

1.474.286,14

323,92

728.450,5

1.719.143,18

160,05

Havalandırma

0,00

0,00

0,00

Aydınlatma

332.804,5

785.418,75

73,12

Kullanılan
Sistem

TOPLAM
Isıtma
Sıhhi Sıcak Su
Soğutma

Isıtma
Sistemi
Sıcak Su
sistemi
Soğutma
Sistemi

Mevcut binanın algal bir bina olarak inşa edilmesi durumunda
bina kabuğu opak yüzeylerine yerleştirilmek üzere boyutları
2,5 m x 0,7 m x 0,08 m olan toplam 768 adet cam panel
yerleştirilebileceği hesaplanmıştır. Buna göre bina opak
yüzeylerinde cam panel alanı toplam 2,5 x 0,7 x 768 = 1344 m2
olmaktadır. Yerleştirilen cam panellerde her metrekare başına
günde 15 gr alg biyokütlesi üretileceği tahmin edilmektedir.
[10]. Literatürden alınan örnekte [10] 200 m2 net yüzey alanı
olan cam paneller içerisindeki alglerin yıllık toplam 6 ton
CO2 absorbe edildiği görülmektedir. Buna göre örnek binaya
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yerleştirilecek 1344 m2 cam paneller içerisindeki alglerin yıllık
toplam 40,32 t CO2 absorbe edilebileceği hesaplanmaktadır.
Ele aldığımız eğitim binasının yıllık 199,87 kg eşdeğeri
CO2 salımı yaptığı bilindiğine göre binanın algal binaya
dönüştürülmesi durumunda bina toplam CO2 salımının %20,2
oranında azalabileceği görülmektedir.

[8]. http://magazine.good.is/articles/algae-powered-building
[9]. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Ankara, (2009).
[10]. ARUP, Solarleaf Bioreactor Façade Broşürü, (2013).
[11]. Chisti Y. Biodiesel from microalgae. Biotechnology
Advances 2007;25(3):294– 306.

İçi alg dolu cam panellerle çerçevelenen algal binanın
fotosentez için absorbe ettiği CO2 miktarı 40,32 t (CO2/m2
yıl) olmaktadır. Normal halde eğitim binasının CO2 emisyonu
919.402 kg (CO2/m2 yıl) olmaktadır. Eğitim binasının Algal
bina olarak tasarlanması durumunda binanın kendi ürettiği CO2
miktarının %20 lik kısmını absorbe etmektedir.
6. SONUÇ
Bu çalışmada, İzmir ilinde bulunan bir eğitim binasının
mevcut durumdaki CO2 salımı BEP-TR hesaplama programı ile
hesaplanmış ve bu binanın algal bir bina olması durumundaki
CO2 salımı ile karşılaştırılmıştır. Mevcut binanın CO2 salımı
199,87 kg eşdeğeri CO2/m2.yıl olup algal bina olması
durumunda % 20 oranında azalma sağlandığı görülmektedir.
Kurulan sistemin başlıca dezavantajının kurulum ve bakım
aşamasındaki yüksek maliyeti olduğu söylenebilir. Buna karşın,
algal binalar sürdürülebilir yapılar konusunda çok yeni ve farklı
bir bakış açısı getirmekte ve yeni nesil sürdürülebilir yapılara
ve yapım teknolojisine ilham kaynağı olacak bir basamak
oluşturmaktadır.
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