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ÖZET:  

Bu çalışma, kavramsal tasarımda sürdürülebilir mimari ilkeleri çerçevesinde, yapım öncesi, çevre ve kullanıcı 
konforu açısından bina performansını, BIM veri tipini kullanarak nesnel olarak sınayan ve tasarım sürecine 
tekrar girdi olarak sunan bir eğitim pedagojisini ele almakta ve edinilen deneyimi paylaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Performansa dayalı tasarım, BIM, Kavramsal Tasarım 

 
Binalar gerek yapımı ve gerek işletimi sırasında yüksek oranda enerji tüketmekte ve karbon salınımına 
neden olmaktadır (İzoder, 2010, EIA,2014). Buna karşılık olarak tüm dünyada, bulunduğu bölgedeki 
pasif iklimlendirme olanaklarından faydalanan, bina enerjisinin bir kısmını veya tamamını 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden, atık miktarı ve karbon salınımı düşük olan sürdürülebilir 
bina üretimini teşvik eden çeşitli insiyatifler bulunmaktadır (URL-1, URL-2, URL-3, URL-4). 

           

Mimari uygulamalarda genellikle iki tür sürdürülebilir bina tipi ile karşılaşılmaktadır: Yüksek 
Performanslı Bina (High-Performance Building) ve Sıfır Enerjili Bina (Net-Zero Energy Building). 
Fosil bazlı enerji kullanımı düşük, enerjisinin önemli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından 
sağlayan ve aynı zamanda kullanıcısına yüksek seviyede konfor sunan Yüksek Performanslı Binaların 
üretimi gerçekçi bir hedeftir; dünyada ve Türkiye’de bu tip birçok yapı mevcuttur. Sıfır Enerjili Bina 
tamamen yenilebilir enerji kaynakları kullanan karbon nötr yapı tipidir ve ulaşılması hedeflenen bir 
idealdir (Torcellini ve diğ. 2006). Bu çalışma ağırlıklı olarak Yüksek Performanslı Bina tipi üzerine 
yoğunlaşmıştır. 

Yapım öncesi, fiziksel çevre şartlarını dikkate alarak, sürdürülebilir mimari ilkeleri ile meydana 
getirilen Yüksek Performanslı Binaların, hedeflenen performans hedef ve ölçütlerini gerçekleştirip 
gerçekleştirmediklerini ölçmek önemlidir. Bu hedefler belirli analizler yoluyla ölçülebilir. Yapı, 
sürdürülebirlik açısından temel olarak enerji tüketimi, gün ışığı alımı, kendisi ve çevresi ile güneş ve 
gölge ilişkisi, ışınım kazanımı, rüzgar kulanımı ve doğal havalandırma alanlarında analiz 
edilebilmektedir.  

Geleneksel olarak yukarıda bahsedilen analizler, fiziksel maketler ve laboratuvar koşullarında 
gerçekleştirilebilmekteydi. Yakın bir zamana kadar kullanılan Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT veya 
CAD) araçları bu sürece katkı sağlayarak yapım öncesi modeller üzerinden analiz imkanı sağlamış 
olsalar da, tasarım ve analiz süreçlerini birbirinden koparan ve iki süreç arasında gerçek zamanlı girdi 
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Resim 1: Enerji tüketimi Dağılımı 
 (İzoder, 2010) Resim 2: Architecture 2030 insiyatifi (URL-3) 



vermeyen bir çalışma biçimi önermektedirler; ayrıca modelleme ve analiz süreçleri genellikle farklı 
yazılımlarda gerçekleştirildikleri için yazılımlar arası veri dönüştürme ve yeniden modelleme 
ihtiyaçları da doğmaktadır. Ayrıca analizlerin doğru yapılması için bina modelinin geometrik 
özellikleri dışında malzeme, yapı tipolojisi ve bölgesel iklimsel gibi alfasayısal (metin ve sayıya 
dayalı) verinin de modelde tanımlanması önemlidir.  

Günümüzde binaların fiziksel gerçeklikte tüm alfasayısal veriyle modellenmesi ve ardından 
performanslarının analiz edilmesi için sayısal teknikler mevcuttur. Bu sayısal çalışma biçimlerinden 
Yapı Bilgi Modelleme (Building Information Modeling veya BIM) yazılımları, bina ile ilgili tüm grafik 
(geometri, biçim) ve alfasayısal (malzeme, maliyet, fiziksel çevre kontrolü) verisinden oluşan bir 3B 
model meydana getirerek bu modelin proje katılımcıları tarafından yapının tüm yaşam döngüsü 
boyunca farklı şekillerde kullanımını sağlar (Eastman, 1999, Ofluoğlu, 2014). 
 

        
 

 

BIM yazılımları kendi içinde veya üçüncü parti yazılımlar vasıtasıyla, yapı modeli performansını 
ölçen simülasyon ortamları sunmaktadırlar (Resim 4).  Bu simülasyon ortamlarında erken tasarım 
evresinden başlayarak yapı performansı, fiziksel çevre ve malzeme verileri dahil edilerek sayısal ve 
grafik çıktılarla test edilebilmektedir (Resim 5). Özellikle yapı ve biçimi ile ilgili temel kararların 
alındığı kavramsal tasarım ve tasarımın diğer erken evrelerinde yapı performansı ile ilgili verinin 
üretilebilmesi, bina performansının iyileştirebilmesi için tasarımın yeniden geliştirilebilmesine imkan 
vermektedir. Bina Performasını önceden ölçen bu yaklaşımda bina yapımı ve işletimi sırasında ortaya 
çıkabilecek zorluklar, gecikmeler ve ilave maliyetler giderilebilmektedir. 

Resim 3: Graphisoft ArchiCAD ortamında duvar elemanı için grafik ve 
alfa-sayısal veri tanımlama 



 

Resim 4: Autodesk Revit ortamında analiz alanları 

 

Resim 5: Autodesk Revit ortamında birim alana düşen bina solar ışınım miktarına ilişkin üretilen sayısal ve grafik veri 

Bina Performansına Dayalı veya Performatif Tasarım (performative design) adı verilen tasarım 
yaklaşımı mimari sürdürülebilirlik ilkeleri ve fiziksel çevre şartlarını tasarım sürecine sayısal, 
ölçülebilir bir faktör olarak olarak dahil edip, bina performansını gerçek zamanlı olarak ölçen ve 
çözümler üreten spiral bir tasarım yaklaşımıdır.  

 
Resim 6: Kavramsal tasarım modelinden üretilen BPA analizleri 

(Autodesk) 



Bu çalışmada Bina Performansına Dayalı Tasarım ilkeleri çerçevesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi ve Beykent Üniversiteleri’nde seçmeli bir yüksek lisans dersi kapsamında gerçekleştirilen 
bir eğitim yaklaşımı anlatılacaktır. İlgili ders, tasarım sürecinde biçime dayalı en fazla kararın alındığı 
kavramsal tasarıma evresine göre hazırlanmıştır.  

Ders müfredatı, içeriği ve vakalarında büyük ağırlıkla Autodesk şirketi tarafından on-line ücretsiz 
olarak sunulan “Autodesk Building Performance Analysis Certificate Program” ından (UR-L-5) 
faydalanılmıştır. Materyal Türkçeleştirilmiş ve içerik sayisalmimar.com web sitesi üzerinden 
öğrencilerle paylaşılmıştır. Bu programa göre İklim ve hava durumu, Enerji ve bina yükleri, Güneş ve 
gölge çalışması, Güneş ışınımı, Rüzgar Analizi ve Gün ışığı analizi konuları ele alınmıştır. 

Dersler, ilgili konu başlıklarında kuramsal bilgilendirme ve ardından vaka çalışması ile ilgili yazılım 
ortamına gerçekleştirilen analiz uygulamalarından oluşmuştur. Derslerde kavramsal tasarım 
modellemesi yapılabilen ve aynı ortamda bu modellerden performans analiz çalışmaları gerçekleştiren 
Autodesk Vasari yazılımı kullanılmıştır. Bu yazılım Beta sürümündedir ve öğrenciler tarafından 
ücretsiz olarak indirilebilmektedir (URL-6). Vasari’deki özelliklerin hemen tümü bir BIM yazılımı 
olan Autodesk Revit’te mevcuttur. Yazılım Revit’e özgü .RVT dosyalarını, DWG ve Sketchup 
dosyalarını da kabul edebilmektedir. 

Dersi alan öğrencilerden, analiz sonuçlarının kıyaslamalı olarak daha iyi algılanabilmesi için üzerinde 
tasarlayacakları 10,000 ve üzeri toplam inşaat alanında sahip bir bina için 7000 m2’den az olmayacak 
bir arsa seçmeleri istenmiştir.  Öğrenciler bina tipi seçiminde özgür bırakılmıştır. Tasarım olarak, 
kavramsal tasarım analiz çalışmaları için binanın sadece dış biçimini meydana getiren kabuğunun 
modellenmesi yeterli görülmüştür. 

Oluşturulan özgün tasarımların sağlayacağı bina performansı için hedef ve ölçütler istenmiş ve 
analizler Vasari’de oluşturulan model kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizlerde şu veriler 
kullanılmıştır: 

• Vasari veya başka bir yazılımda oluşturulmuş bina modeli 
• Cephedeki boşluk-doluluk oranları (pencere ve duvar alanları) ve cephe elemanları (ışık 

kırıcılar, vb.) 
• Bina tipolojisi ile ilgili fiziksel çevre (sıcaklık, nem vb.) ve kullanım verileri (bina işletim 

saatleri ve süresi). Bu veriler ASHREA standartlarından Vasari veritabanına uyarlanmıştır. 
• Bina gerçek konumuna bağlı olarak en yakın hava istasyonundan elde edilen iklimsel veriler 
• Çevre topoğrafya ve yapılaşmanın modellenerek mikro iklimsel durum tespiti. 

 
Çalışmanın sonunda öğrenciler analizlerden elde edilen verileri kullanarak tasarım kararlarını gözden 
geçirmiş ve optimize etmişlerdir. Bu modeler tasarımın ileriki aşamaları için daha fazla geliştirilmek 
üzere Revit ortamına atılabilmektedir.  

Bu çalışma, eğitim bağlamında kavramsal tasarım süreci aşamasında, mimari tasarım sırasında BIM 
tabanlı performans analizi yapmak ve bu modelleri analiz sonuçları ile geliştirmek için kullanılan bir 
deneyimi paylaşmıştır. Bu yöntemle tasarımın ileriki aşamalarında karşılaşılabilecek sorunların 
başlangıçta tesbiti ve tasarım kararlarının sürdürülebilirlik açısından nesnel veriler kullanılarak 
sınanması hedeflenmiştir. Kuramsal bir derste uygulanan bu tekniğin, mimari proje derslerinde 
sürdürülebilir mimari tasarımların oluşturulmasına önemli katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.  
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