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Sağlıklı yapı

Yerine ait tasarım

Çevre dostu

Doğal yapı malzemeleri

kadıovacık biyoevi

Kadıovacık Biyoevi, insana ve çevreye saygılı 
yapılaşmanın örneğini oluşturmak üzere yapı 
biyolojisi ve ekolojisi ilkelerince projelendirildi. 
İkisi konut, biri ofis üç bağımsız birimi olan tek 
katlı yapı 226 m2 alana oturuyor. Yapı, formu 
sayesinde, her bağımsız birimin kendi iç bahçe-
sine sahip olmasını sağlıyor. 

2018 Nisan ayında inşaatı başlayan yapı, 2019  
Mart  ayında tamamlandı. Yapı Biyolojisi ve 
Ekolojisi Enstitüsü’nün ofisinin de yer aldığı 
yapı, insan ve çevre sağlığı odaklı yapım yön-
temlerine yönelik araştırma ve eğitim amaçlı 
da kullanılmaktadır.

Mimari tasarımı azami ölçüde enerji tasarrufu-
nu hedefliyor. Yapının form ve yönelimi, cephe-
lerinin konumuna göre ısı depolama ve yalıtımı-
nı sağlayan farklı dış cephe çözümleri, pencere 
açıklıkları ve çatı uygulamaları sayesinde bina, 
yazın kendini serin tutmak ve kışın da asgari 
yapay iklimlendirme ile içerdeki ısıyı korumak 
üzere tasarlandı.
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insan ve
çevre sağlığı
İnsan sağlığını destekleyen iç iklim koşullarının oluşması 
ve yapının uzun süreli dayanımı yönünde malzeme karar-
ları verilirken, yıkım halinde asgari ölçüde atık oluşturul-
masına da dikkat edildi. Üst yapıda kullanılan neredeyse 
tüm unsurlar doğada yetiştirilebilen veya doğal malzeme-
lerden üretildi. 

Yapım yöntemleri ve malzeme kararları, insan ve çevre 
sağlını destekleyen iç iklim koşullarının oluşması ve ya-
pının uzun süreli  dayanımı yönünde verildi. Atık oluştur-
mayacak, bina ömrünü tamamladığında doğal ekosisteme 
zarar vermeden toprağa karışabilecek içerikteki yapı mal-
zemelerine öncelik verildi.

İÇ DUVAR YÜZEY UYGULAMALRI

- Dekor ve ince sıva (Okil)
- Kil boya (Auro)
- Sıkıştırılmış toprak panel
- Kerpiç dolgu

YAPI BİLEŞENLERİ

- Sedir lamine taşıyıcı sistemi
- Sedir ızgara ve rabıta döşemeler
- Ahşap kapı ve pencere doğramaları
- Sedir konstrüksiyonu ve lambri döşemesi
- Kontrplak çatı katmanı

DOĞRAMA & DÖŞEMELER

- Doğal içerikli cila, yağ ve
boyalar (Auro)

YALITIM MALZEMELERİ

Çatı: Selüloz
Zemin: Toz perlit
Cephe: Saz kamışı yalıtım panelleri
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insan ve
çevre sağlığı
Yapının insan sağlığına etkisi kapsamında öncelikle iç iklim, 
akustik ve işçi sağlığı konuları öne çıkıyor. Bu üç başlıkta tat-
min edici sonuç elde etmenizi sağlayan öncelikli unsurlar:

  DOĞAL YAPI MALZEMELERİ  YÖNTEMLERİ

  İŞÇİLİK

Kadıovacık Biyoevi’nin taşıyıcı sistemi ve iç mekan çözüm-
lerinde tamamen doğal yapı malzemeleri kullanılmıştır. 
İleriki sayfalarda daha ayrıntılı açıklanacağı üzere ahşap ve 
özellikle yoğun olarak kullanılan toprak yapı malzemeleri, 
iç mekan ikliminde nem dengesini sağlar, havayı temizler, 
ayrıca iyi akustik performanslara sahiptirler, ayrıca kullanı-
lan doğal yapı malzemeleri, toksik gaz açığa çıkarmamaları 
ve bazılarının içerdiği liflerin boyutları sebebiyle işçi sağlı-
ğına zararlı değildir. 

ÇATI

Kırma çatı kaplaması:
%100 geri dönüştürülebilir Rheinzinc
çinko titanyum kenet çatı kaplaması.
Çatı kaplamasında gizli dere çözümü 
   
Düz çatı su yalıtım:
Bitümlü membran
Poliüretan kök tutucu 
Viyoller
6 cm pomza

DUVAR   

Dış duvar yüzeyi: 
Heraklit plakalar 
Akrilik bazlı Baumit Powerflex levha sıvası 
Granopor dekor sıva
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insan ve
çevre sağlığı
Yapının çevre etkisi düşünüldüğünde; inşaat ve kullanım süre-
cinde harcanan enerji ve lojistik kaynaklı karbon salımı kadar 
yapı malzemelerinin gömülü enerjileri ve bunların ömürlerini 
tamamladıklarındaki dönüşümleri de dikkate alınmalıdır.

Ayrıca Biyoev’de kullanılan yapı malzemeleri atık oluşturmaz. 
Herhangi bir kimyasal içermemeleri, doğal hallerindeki mo-
leküler yapıda değişiklik olmaması nedeniyle kolayca tekrar 
kullanılırlar ve/veya doğrudan toprağa karışabilirler.               

  SEDİRDEN ELDE EDİLEN TAŞIYICI SİSTEM 

  SEDİRDEN ZEMİN VE KAPLAMA MALZEMELERİ

  YEREL TOPRAK VE KUM İLE ÜRETİLEN SIVALAR 

  GÜNEŞTE KURUTULMUŞ KERPİÇ BLOKLAR

  KABA SIVA YERİNE KULLANILAN SIKIŞTIRILMIŞ 

 TOPRAK PANELLER

  KAĞIT ATIKLARINDAN ÜRETİLEN SELÜLOZ

 YALITIM MALZEMESİ

  SAZ KAMIŞI YALITIM PLAKLARI

  YATILIM AMAÇLI VE DIŞ SIVA ALTLIĞI OLARAK

 KULLANILAN HERAKLİT PANELLER

  TOZ PERLİT VE PONZA YALITIM MALZEMELERİ

  DOĞAL İÇERİKLİ YAĞ VE CİLALAR
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insan ve
çevre sağlığı
Kadıovacık Biyoevi’nde kullanılan doğal yapı malzemelerin 
enerji yükü ve karbon salımları oldukça düşüktür.

TOPRAK YAPI MALZEMELERİ

Duvar dolgusu ve belli kalınlıklarda
sıva olarak kullanıldığında;  
   
  İç ortam nem dengesini ideal
 seviyelere taşır

  Çıkarım-üretim-uygulama süreçleri 
 düşük enerji barındırır 

  Isı depolama kapasitesi ile özellikle
 yaz aylarında yapının enerji etkinliğine  
 katkı sağlar 

Sıfır atık:

  Herhangi bir kimyasal içermemesi
 ve moleküler değişim göstermemiş 
 olması itibariyle doğrudan toprağa 
 karışabilir 

  Yapı malzemelerinden kaynaklı toksik 
 gaz açığa çıkarmaz ve radyoaktif 
 değildir
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EKOLOJİK AYAK İZİ
Malzemelerin doğal ve yetişen hammaddelerden seçil-
mesinin yanı sıra kesim, yapıştırma ve sıkıştırma süreçleri-
nin yüksek enerji gerektirmemesi de gömülü enerji düzey-
lerinin düşük tutmaktadır. 

Diğer taraftan malzemeler ve bunların yapıya entegre edil-
mesi sürecindeki işçilik yöreden temin edilerek yerel far-
kındalık ve ekonomiye katkı sağlanmış ve ulaşım için har-
canan enerji en aza indirilmiştir. 

Kadıovacık Biyoevi hem kaynak kullanımı hem de yol açtı-
ğı salımlar itibariyle ayak izini olabildiğince düşük tutmaya 
çalışıyor. Yapının çevre etkisine gösterilen hassasiyetin so-
mutlaştırılması  için malzemeler ve inşaat süreçleri ile ilgili 
tüm ayrıntılar sağlanarak yaşam döngüsü analizi gerçek-
leştirilmiştir.

 5 cm kalınlığında saz kamışı ısı yalıtımı

16 cm kalınlığında kerpiç bloklar

ahşap karkas
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karbon AYAK İZİ
Kadıovacık Biyoevinin yapım aşamasında malzeme kay-
naklı karbon emisyonlarının büyük bir kısmı temelde kul-
lanılan beton kaynaklıdır. Kullanılan beton türünün C30 
olması betonun yapının karbon ayak izine olan etkisinin 
artmasına sebep olmuştur. Yapı malzemesi olarak doğal 
içeriği yüksek malzemeler seçilmesi özellikle dış cephe ve 
iç duvarların evin toplam karbon salınımına olan etkisini 
azaltmıştır.

KARBON AYAK İZİ MİKTARLARININ TEMEL YAPI 
BİRİMLERİNE GÖRE YÜZDELİK DAĞILIMI

Temel  %79

Çatı %8

Dış Cephe %6

Tesisat/ Enerji %4

İç duvarlar  %3



11

karbon AYAK İZİ
Karbon ayak izi, bir ürünün, sistemin veya organizasyo-
nun sebep olduğu toplam sera gazlarının karbon eşdeğeri 
(CO2 eq.) biriminden ifade edilmesidir. Günümüzde en çok 
tartışılan konulardan biri olan küresel ısınmaya olan katkıyı 
ölçmesi bakımından karbon ayak izi önemli bir kavramdır. 

Karbon ayak izi raporu binayı oluşturan kategoriler çerçeve-
sinde değerlendirilmiştir. Söz konusu olan kategoriler, Met-
sims Sustainability Consulting’e sunulan veriler ve ulusla-
rarası kabul gören kurallar ışığında belirlenmiştir.

** Bu çalışma, ISO 14040/44 standardında 

olan yaşam döngüsü değerlendirmesi 

yöntemi ile yürütülmüştür. Tasarımda 

kullanılan malzemelerin çevresel 

performansı Ecoinvent ve Sürdürülebilir 

Üretim ArGe ve Tasarım Merkezi (SÜRATAM) 

desteği ile Metsims Sustainability Consulting 

tarafından geliştirilen Turkish Lifecycle 

Inventory Database (TLCID) ve Turkish 

Construction Materials Sustainability 

Database (TurCoMDaT) veri tabanları 

kullanılarak hesaplanmıştır.

TOPLAM BRÜT ALAN 

226 m2

TOPLAM KARBON AYAK İZİ

121 ton CO2 eq. 

BRÜT METREKARE BAŞINA

535 kg CO2  / m2

BRÜT METREKARE, YIL BAŞINA (50 YIL)

10.7 kg CO2  / m2 / yıl
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karbon AYAK İZİ
Kadıovacık Biyoevi’nin metrekare başına brüt karbon salımı, yurtdışında dört farklı ülkeden seçilmiş,
yaşam döngüsü analizi yapılmış konutların neredeyse yarısıdır.

Grafik dört farklı ülkeden, farklı kullanım amaçlarına sahip binaların metrekare başına karbon ayak izlerinin dağılımını göstermektedir. 
Binaların metrekareleri, boyutları ve kat sayıları farklı amaçlar doğrultusunda farklılık gösterebilmekte olup, bu grafik 535 kg CO2 /m2 
karbon emisyonuna sahip Kadıovacık Biyoevi’nin diğer projelerle karşılatırılabilmesi amacı ile sunulmuştur.

BÜRÜT YÜZEY ALANI (m2)

(A1-5) EMİSYONLARI
kg CO2  e. / m2

KULLANIM AMACI

-

Çok amaçlı

İstasyonlar

Diğerleri

Konutlar

Eğitim

Ofisler

Eğlence

Perakende satış

Ticare

ABD

Danimarka

Finlandiya

İngiltere

ÜLKE

Ortalama (A1-5)
Karbon Emisyonu
= 954 kg CO2  eq / m2



13

taşıyıcı sistem
Binanın taşıyıcı sistemi uzun ömrü ve deprem dayanımı 
nedeniyle ahşap karkas olarak tasarlandı. Karbon ayak 
izi endişeleri sebebiyle taşıyıcı sistemde kullanılan ahşap 
strüktür Ukrayna ve Romanya gibi Türkiye’nin ahşap ihti-
yacını karşılayan ülkeler yerine, Mersin’deki orman
işletmeciliğinden temin edildi.

Andırın orman işletmesinden ihale ile 70 m3 tomruk ha-
linde Sedir ağacı alındı. Bunların önce bir bıçkıhanede boy
kesimleri yapıldı. Tomruklar yapının ahşap karkas uygula-
ma projesinden çıkan metrajlara ve ihtiyaçlara göre kalas-
lara kesildi, ardından Urla’nın komşu ilçesi Güzelbahçe’de
işleneceği marangoz atölyesine indirildi.

Kalaslar istiflenip üstleri örtülerek yaklaşık 9 ay bekledik-
ten sonra işleme alındı. Bu aşamada tüm kolon, kiriş, aşık,
mertek ve payandalar lamine edilerek ve preslenerek üre-
tildi. Ayrıca rabıta döşeme ve kaplama tahtaları üretildi, 
geçme dişleri açıldı.



taşıyıcı sistem / yerinde üretim



taşıyıcı sistem / yerinde uygulama



taşıyıcı sistem / yerinde uygulama
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temelden zemine
Temel yapımında kullanılan çimento ve demir miktarı, be-
tonarme şerit temel yöntemi ile sınırlandırılmaya çalışıl-
mıştır. Betonarme şerit temellerden oluşturulan çerçeve 
ile beton tüketimi minimumda tutuldu. Bu çerçeve arasın-
da mıcır dolgu yapılarak zeminden gelen kapilar suya karşı 
önlem alındı. Döşemede ahşap ızgara arası ısı yalıtımı için 
perlit, üzerine de son yüzey olarak ahşap rabıta zemin uy-
gulaması yapıldı.

KALINLIK

70 cm (mıcır kalınlığı)
U DEĞERİ

0,091 W / m2K
ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ

191 KJ / m2K

BETONARME ŞERİT TEMEL HAFRİYAT TOPRAĞI MICIR AHŞAP DÖŞEME

Ahşap rabıta

Ahşap ızgara

Perlit yalıtım

Şap

Mıcır
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zemin
kaplamaları
Yapı içindeki zemin kaplamaları,  ıslak mekanlar dışında 
ahşap rabıtadır. 

Ahşap doğramalar ve ahşap zemin döşemelerine Auro’nun 
doğal içerikli yağı ve cilası birer kat olarak uygulanmıştır. 
Böylece iç ortam ikliminde toksik gaz emisyonlarının yo-
ğunlaşmaması sağlanmıştır. 

Islak mekanlarda seramik kullanılmıştır.

Yapının arka girişinde bulunan zemin sıkıştırılmış topraktır.

Teraslarda çimento kullanımını azaltmak üzere sıkıştırıl-
mış mıcır üzeri konposit taş plakalar yerleştirilmiştir.
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zemin
kaplamaları
Ana giriş kapısının rüzgarlık bölümündeki toprak zemin, 
bina sahipleri tarafından uygulanmıştır. 

En alt katmanı, yöre toprağı, mıcırı ve kum karıştırılıp tok-
maklanarak hazırlanmıştır. 

Üst 2 katmana ise daha ince ve elenmiş toprak karışımı 
sıvanarak uygulanmıştır. 

Son olarak, bezir yağı ve üzerine Auro’nun doğal cilası sü-
rülerek suya daha dayanıklı hale getirilmiştir.



20

cephe detayları
Cephe tasarımında 2 farklı parametre göz önünde bulundurldu: Isı yalıtım performansı ve ısı depolama kapasitesi

1

3

3

4

4

2

4 4

1

4

4

2

Yalıtım
Performansı

Isı
Depolama

Isı
Depolama

Yalıtım
Performansı

Isı Depolama 
Kapasitesi

Yalıtım 
Performansı

1) Kuzey cephesi / sıvalı

2) Doğu cephesi / ahşap kaplama

3) Güney ve batı cepheleri / sıvalı

4) Güney ve batı cepheleri / ahşap kaplama

YALITIM ISI DEPOLAMA
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doğu cephesi / ısı yalıtımı
1) Dekor sıva (3 mm)

2) İnce sıva katmanı (1 cm)

3) Toprak panel (22 cm)

4) Ahşap karkas arası kerpiç dolgu (10 cm)

5) Saz kamışı yalıtım plakası (5 cm)

6) Rüzgar kesici,  difüzyona açık su geçirimsiz
 ayırma tabakası

7) 2 x 17 cm kesitinde diyagonal ahşap kaplama

8) 2 x 17 cm kesitinde dikey ahşap tahtalar

9) 3 x 5 cm kesitinde dikey  ahşap çıtalar

KALINLIK

24 cm
GÖMÜLÜ ENERJİ

> 66 kW / m2

U DEĞERİ

0,51 W / m2K
ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ

128 KJ / m2K

4

6

5
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batı cephesi / ısı depolama
1) Dekor sıva (3 mm)

2) İnce sıva katmanı (1 cm)

3) Toprak paneller (22 cm)

4) Ahşap karkas arası kerpiç dolgu (16 cm)

5) Rüzgar kesici,  difüzyona açık su geçirimsiz
 ayırma tabakası

6) 2 x 17 cm kesitinde diyagonal ahşap kaplama

7) 2 x 17 cm kesitinde dikey ahşap tahtalar

8) 3 x 5 cm kesitinde dikey  ahşap çıtalar

KALINLIK

24 cm
GÖMÜLÜ ENERJİ

> 76 kW / m2

U DEĞERİ

0,81 W / m2K
ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ

138 KJ / m2K

3

5

4
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güney cephesi / ısı depolama

KALINLIK

24 cm
GÖMÜLÜ ENERJİ

> 86 kW / m2

U DEĞERİ

0,53 W / m2K
ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ

189 KJ / m2K

2

5

4

1) Dekor sıva (3 mm)

2) İnce sıva katmanı (1 cm)

3) Toprak paneller (22 cm)

4) Ahşap karkas arası kerpiç dolgu (16 cm)

5) 2 x 17 cm kesitinde diyagonal ahşap kaplama

6) Rüzgar kesici, difüzyona açık su geçirimsiz ayırma tabakası

7) Heraklit yalıtım ve sıva tutucu panel (25 mm)

8) Baumit powerflex dolgu sıvası

9) Baumit Granopor dekoratif sıva
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kuzey cephesi / ısı yalıtımı

KALINLIK

24 cm
GÖMÜLÜ ENERJİ

> 75 kW / m2

U DEĞERİ

0,49 W / m2K
ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ

131 KJ / m2K

1) Dekor sıva (3 mm)

2) İnce sıva katmanı (1 cm)

3) Toprak paneller (22 cm)

4) Ahşap karkas arası kerpiç dolgu (10 cm)

5) Saz kamışı yalıtım plakası (5 cm)

6) 2 x 17 cm kesitinde diyagonal ahşap kaplama

7) Rüzgar kesici, difüzyona açık su geçirimsiz ayırma tabakası

8) Heraklit yalıtım ve sıva tutucu panel (25 mm)

9) Baumit powerflex dolgu sıvası

10) Baumit Granopor dekoratif sıva

4

6

5
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iç duvar yapısı
Kışın yapının içindeki sıcaklığı korumak üzere duvardan ba-
zıları ışınım sıcaklığı yaratılarak ısıtılmaktadır.

Işınım sıcaklığı, düşük derecelerdeki ısı ile geniş yüzeylerin 
ısıtılmasına olanak sağlar, ayrıca iç mekandaki toz sirkü-
lasyonunu minimize eder ve termal konfora katkı sağlar.

Duvar dolgusu olarak kullanılan 23.000 adet kerpiç, iki ye-
rel duvar ustası tarafından örüldü. Tüm duvar içlerine ve 
bölme duvarlara örülen kerpiçler, güney ve batı cephelerde 
2 sıra halinde çalışıldı. Kerpicin kendi hammaddesi kil harç 
kullanılarak duvar dolguları 2 ayda tamamladı, devamında 
kaba toprak sıva yerine Lemix sıkıştırılmış toprak paneller 
zımbalanarak monte edildi. Kil plakalar, böylelikle malze-
me ve teknoloji olarak Türkiye’de ilk defa kullanılmış ve uy-
gulanmış oldu. Devamında yapının bir kısmına Okil ince ve 
dekor sıvaları uygulanırken, bir kısmında da yine toprak sıva 
üzerine Auro’nun kil boyası sürüldü. Kil boya kullanımı da 
böylelikle ülkemizdeki bu yapıda bir ilke imza atmış oldu.

Yapının yanal yüklere karşı strüktürel sağlamlığı, tüm kar-
kasa tek taraflı monte edilen çapraz ahşap tahtalar ile 
sağlandı. Dış sıvanın tutuculuğunu sağlamak ve ekstra ısı 
yalıtım katkısı için ise, çapraz tahtaların üzerine yerleştiri-
len ahşap lifinden yapılmış heraklit paneller monte edildi. 
Bu paneller, Baumit powerflex ince sıva ve granopor dekor 
sıva ile kaplandı. Dış sıva tecihinde ürünün sunduğu esnek-
lik, difüzyon değeri ve kullanım sonrası çevre etkisinin dü-
şük olması dikkate alındı.
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iç duvar yapısı
Biyoev’in yaşam alanlarında sıkıştırılmış
toprak paneller üzerine ince ve dekor
toprak sıvalar uygulandı.

TOPRAK PANEL ÖZELLİKLERİ

%100 geri dönüştürülebilir
Tamamen doğal hammaddelerle ve 
sürdürülebilir süreçler ile üretilir.

İç mekan iklimi 
Yüksek ısı depolama kapasitesi ve nem 
dengeleyici özelliği ile oda sıcaklığını 
ve nem alışverişini düzenler böylece 
benzersiz bir iç iklim sağar.

Kir ve Koku
İç ortamdaki hava kirleticilerini nötralize 
eder, küf tutmaz. Havadaki kiri nötralize 
ederken kokuları da içine çeker. 

Ses Yalıtımı
DIN EN  ISO 10140-2 standardı 
doğrultusunda yapılan testte; 22 mm 
toprak paneller kullanılarak uygun duvar 
katmanları ile 11 cm’lik duvar oluşturulmuş 
ve ses yalıtım değeri 51 dB çıkmıştır. 

Yanmazlık
Genişleme yoğunluğu 1450 kg/m3 olması 
itibariyle A1 sınıfı yanmaz olarak kategorize 
edilmiştir.
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iç duvar yapısı
Biyoev’in yaşam alanlarında sıkıştırılmış toprak paneller 
üzerine ince toprak sıva uygulandı.

ISLAK HACİMLER   
Islak mekanlarda sadece duş ve lavabo 
arkalıklarında seramik kullanıldı, diğer 
duvarlarda toprak sıva yapıldı.

MUTFAK   
Mutfak kısmındaki renklendirilmiş duvar, 
bitkisel bazlı boyaların karışımıyla elde 
edilmiştir.
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pencere + 
doğramalar
Tüm kapı ve pencere doğramaları  yöredeki marangoz 
atölyesinde üretildi. Doğramalar masif lamine ahşap olup, 
dış koşullardan korunmaları için doğal yağlar emdirildi. 
Yapı boyunca yatayda +3.50 kotunda geçen pencereler, 
hem havalandırma hem ışıklık işlevi görüyor. Üst pence-
relerde siyah renk doğal boya kullanıldı ve alt pencere ve 
kapılarda Auro meşe rengi doğal boya kullanıldı. Camlar 
çift cam olup, ısı ve ses yalıtımını desteklemesi için iki 
farklı cam kalınlığındadır.
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Yapının formundan kaynaklı olarak iki çatı sistemi uygu-
lanmaktadır. Kırma çatı kaplama malzemesi, titanyum zink 
olarak seçilmiştir. Metal çatı kaplaması uzun ömürlülüğü 
ve işçilik kalitesi nedeniyle tercih edilmiştir. Düz çatı kısım-
larında yeşil çatı sistemine yakın bir yöntem, ısı yalıtım ve 
depolanması amacıyla tercih edildi. 

ÇATI ÇÖZÜMLERİ

KIRMA ÇATI DÜZ ÇATIDÜZ ÇATI KIRMA ÇATI
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İÇTEN DIŞA

1 Ahşap Taşıyıcı Sistem

2 Ahşap lambri (24 mm)

3 Bitümlü su yalıtım membranı

4 Sıvı su yalıtımı

5 Kök tutucu

6 Viyol

7 Ponza (10 cm)

ÇATI ÇÖZÜMLERİ
düz çatı katmanları
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İÇTEN DIŞA

1 Ahşap Taşıyıcı Sistem

2 Ahşap lambri (24 mm)

3 Çatı kirişleri arası selüloz ısı yalıtım (7 cm)

4 Nem bariyeri (3 mm)

5 Kavak kontrplak kaplama (25 mm)

6 Separatörlü nem difüzyon örtüsü (5 mm)

7 Rheinzink  çinko çatı sistemi

ÇATI ÇÖZÜMLERİ
kırma çatı katmanları
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Yaz mevsiminde iç mekanlarda serinliğin kendiliğinden 
sağlanması amacı ile cephelerde uygun yükseklikte bant 
pencereler yerleştirilmiştir. Her cephedeki pencere açıklık-
ları ve yükseklikleri buna göre belirlenmiştir. Güney, güney 
doğu ve güney batı duvarlarının ısı depolama kapasitesi 
yüksek olarak tasarlanması ve pencerelerden kaynaklı sera 
etkisi sayesinde yörede kış aylarındaki güneşli gün sayısı-
nın çokluğundan faydalanılarak iç ortam konfor sıcaklığına 
yaklaşılıyor. Pasif mimari çözümlerle yapının ısınma ve so-
ğutması için gerekli enerji ihtiyacını azgari düzeye indirmek 
hedeflenmiştir.

pasif
iklimlendirme

ISINAN HAVA 
SİRKÜLASYONU

SERİNLETİCİ
ETKİ
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aktif
iklimlendirme

ODALARDA
DUVARDAN ISITMA

ISLAK HACİMLERDE 
YERDEN ISITMA
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aktif
iklimlendirme
Yapıda aktif iklimlendirme kışın, duvardan ısıtma sistemi 
ile, yazın ise tavan vantilatörleri ile sağlanmaktadır. Duvar-
dan ısıtma sistemi için doğu ve kuzey duvar cephelerinin 
iç yüzeylerinde düşük voltajlı elektrik rezistans telleri do-
laştırılmış ve üzerleri ince ve dekor toprak sıva ile kaplan-
mıştır. Düşük akımlı bu tellerin verdiği ısı tüm yüzeye ya-
yılmakta ve toprağın depolama kapasitesiyle belli bir süre 
korunmaktadır. Yerleştirilen sensörler ve kurulan otomas-
yon sistemi sayesinde, panolara istenilen değerler doğrul-
tusunda sistem çalışmaktadır.
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tesisatlar
Bölgede sıkça olan elektrik kesintilerine karşı ve şebekeye 
bağımlılığı azaltmak üzere 10 kw kapasiteli güneş paneli 
kurulumu planlanmaktadır.  

Ayrıca çatılarda konumlanan 4 adet thermal panel ve bağlı 
bulundukları çift serpantinli boylerler sayesinde yaz ve kış 
aylarında su ısıtma ihtiyacını çözmektedir. 

Binanın teknik sistemlerinin optimizasyon ve yönetimi özel 
olarak tasarımlanmış akustik yalıtımlı teknik odada bir ara-
da bulunuyor.
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doğal aydınlatma
Pencere açıklıkları binanın dengeli doğal ışık alabilmesine yönelik öngörülmüştür. 
Yazın dik, kışın yatay gelen güneş ışınları gözetilerek tasarlanan açıklıklar sayesinde 
cam yüzeyler, aydınlığı direkt ve endirekt olarak içeri almaktadır. Bu sayede gün 
içinde doğal ışıktan azami ölçüde faydalanılmaktadır.
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yapay aytınlatma
Akşamları metabolizmal melatonin hormonunun salgılanabilmesi için mavi 
renk içermeyen uygun aydınlatmanın sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle 
yapay aydınlatma sistemi günün farklı saatlerinde farklı dalga boylarında (sarı 
ve mavi dalga boylarına göre) düzenlendi. Ayrıca aydınlatma tasarımı, iç mekan 
aktivitelerinin gerektirdiği aydınlanma seviyesine, aydınlatma elemanlarının 
doğru seçimi ve konumu gibi kriterlere uygun olarak yapıldı.
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BAHÇE SULAMA

su kullanımı
Su  ihtiyacı konusunda dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla 
2 hatlı su  tesisatı  tasarlanmıştır.  Çatılara düşen yağmur 
suları, gizli dereler ve çörten sistemi üzerinden sarnıçlarda 
toplanmaktadır. Yağmur suları, yaz kurak geçtiği için önce-
likle bahçe sulamasında, gerektiğinde yapı içinde kullanıl-
maktadır. Şebekeden gelen su hattı lavabo, duş, çamaşır 
gibi eylemler için kullanılmaktadır.
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BİYOEV AKTÖRLERİ AND AKMAN & MERVE TİTİZ AKMAN
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BİYOEV AKTÖRLERİ USTALAR
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YAPI BIOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ OFİSİBİYOEV'DE YAŞaM



42

YATAK ODASIBİYOEV'DE YAŞaM
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BİYOEV'DE YAŞaM KÜTÜPHANELER
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BİYOEV'DE YAŞaM YEMEK ODASI
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BİYOEV'DE YAŞaM TERAS + DETAYLAR
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DYMD TOPLANTISIBİYOEV'DE YAŞaM
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DOĞAL YAPI MALZEMELERİ ÇALIŞMA GRUBUBİYOEV'DE YAŞaM



48

YBE EĞİTİMLERİBİYOEV'DE YAŞaM
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OVADA YAPI ATÖLYELERİBİYOEV'DE YAŞaM
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OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİBİYOEV'DE YAŞaM
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YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİBİYOEV'DE YAŞaM
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DESTEKÇİLER

Tüm destekçilerimiz, biyoev yapısının Türkiye’de yapı biyolojisi yakla-
şımı ile tasarlanarak uygulanan ilk bina olması ve YBE merkezine ev 
sahipliği yapması sebebi ile desteklerini sundular. 

AURO’nun ahşap boya, yağ ve cila ürünleri öncelikle doğal içerikleri, 
kimyasal içermemeleri, insan ve çevre dostu olmaları nedeniyle tercih 
edilmiştir. Auro, üst pencere doğramalarının siyah boyası, zemin rabı-
talarının yağ ve cilaları ile duvar için kil boyaları ücretsiz olarak bizlere 
sağlamıştır. 

LEMİX paneller, sıkıştırılmış topraktan ve bağlayıcı talaş liflerinden oluş-
maktadır. Kuru yapım sistemine uygunluğu ve pratikliği sebebiyle kaba 
toprak sıva yerine, demonstrasyon amaçlı tercih edilmiştir. Lemix marka-
sının sağladığı destek sayesinde paneller ücretsiz temin edilmiştir. 

RHEINZINK çinko çatı kaplama malzemesinin tamamını ücretsiz sağla-
mış ve uzman ekibini biyoev inşaatına yönlendirmiştir.  

OKİL Doğal Yapı Malzemeleri markasının desteği ile, Okil hazır ince ve 
dekor kil sıvalar, yapının iç duvar yüzeylerinin büyük bir kısmında uygu-
lanmıştır. Okil tarafından Türkiye’de ilk defa üretilmeye başlayan hazır 
kil sıvalar, toprak esaslı tamamen doğal içeriği ve standardize edilen 
ürün kalitesi sebebiyle tercih edilmiştir.

BAUMİT, bina dış cephesi için en doğru ürünü bulabilmek üzere gerekli 
testleri yaparak, biyoev inşaatında malzemeleri indirimli alımını sağla-
mıştır. Ayrıca Klima markalı kireç bazlı iç mekan sıvasının test amaçlı 
uygulanması için malzeme desteği vermiştir . 

FORBO’nun malzeme desteği ile, Furniture Marmoleum serisindeki 
keten tohumu yağı ve odun unu gibi doğal hammaddelerden üretilen 
kaplama levhaları ilk kez Kadıovacık Biyoevi içindeki YBE merkez ofis 
masalarına uygulanmıştır. 

ÇİMSTONE’nun malzeme desteği ile, biyoev yapısının 3 farklı mutfak 
bölümünün setleri kaplanmıştır. Yüksek düzeyde doğal kuartz içeriği ve 
çevresel yaklaşımı nedeniyle Çimstone ürünleri tercih edilmiştir.

METSİMS desteği ile Kadıovacık Biyoevi, Türkiye’de ilk kez yaşam 
döngüsü analizi yapılan bina olmuştur. Analizin kapsamlı şekilde ya-
pılabilmesi için kullanılan malzemelerle ilgili ve inşaat aşamalarından 
gerekli tüm bilgiler objektif şekilde paylaşılmış ve Metsims tarafından 
analize dahil edilmiştir.

TEKNİK TESİSAT MÜHENDİSLİK yapının ısı kayıp hesaplarını yapmış 
yapmıştır. 

OĞUZ YAŞARGİL çevre bilinci, etik değerleri ve yıllara yayılan tasa-
rım tecrübesi ile Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü- YBE’nin kendini 
en uygun tasarım dili ile temsil etmesini sağlamıştır. 2015’te YBE’nin 
kurumsal kimlik çalışmasını yapmıştır, o günden beri YBE kimliğine ait 
tasarım öğeleri zevkle kullanılmaya devam edilmektedir. Kendisi Biyo-
ev kimliği ve içeriklerine yönelik ihtiyaç duyulan grafik çalışmalar için 
hem özgün hem de yine belirtilen yaklaşımla birebir örtüşen ifade ve 
düzeni yakalamıştır. Kendisinin hassasiyetleri ve birikimi YBE ekibi için 
de büyük bir zenginliktir.
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KÜNYE

MİMARİ TASARIM VE UYGUL AMA

AND AKMAN

MEHMET ŞENOL

DANIŞMANLIK

YAPI BİYOLOJİSİ  VE EKOLOJİSİ

ENSTİTÜSÜ


