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hakkımızda YAPI BİYOLOJİSİ ENSTİTÜLERİ AĞI

Alman Yapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü- IBN önderliğinde
gelişmiştir. Bugün 8 farklı ülkedeki partnerlikleri ile uluslararası bir
organizasyondur. 1983 yılında kurulan IBN, Prof. Dr. Anton Schneider’in
önderliğinde birçok bilim insanının katkısı ile yapı biyolojisi ve ekolojisi
yaklaşımını, uzmanlık eğitim programını, örnek proje ve uygulamaların
yanısıra yapı biyologları ağını geliştirmiştir. 
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TÜRKİYE YAPI BİYOLOJİSİ & EKOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ- YBE

IBN’nin ve Alman Kerpiç Birliği’nin Türkiye partneri olarak 2015 yılında kuruldu. 
YBE ortak kurucularından And Akman’nın yapı biyolojisi alanındaki uzun süreli
çalışmaları, IBN ile olan köklü ilişkileri ve YBE ekibinin Türkiye’de
sürdürülebilirlik alanındaki deneyimi Enstitü çalışmalarının ve ağının kısa
zamanda etkinleşmesini sağladı. 

YBE’nin rehberliğinde 2018 senesi Ocak ayında kurulan Doğal Yapı
Malzemeleri Çalışma Grubu her ay paylaşımlarını derinleştirerek devam
ettiriyor. Grup üye sayısı 160 kişiye ulaştı.

Her sene yerel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen Uygulamalı Mimarlık
Atölyelerine bugüne kadar 80 kişi katıldı.

Eğitimlere, sunumlara, teknik gezilere katılan mimarlık, mühendislik öğrencileri
ve farklı disiplinlerden profesyonellerin toplamı yaklaşık 1000 kişiyi buluyor.
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etkinliklerden…
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yapı biyolojisi & ekolojisi
yaklaşımı

ekoloj ik denge

sosyo ekonomik
sürdürülebi l i rl ik

insan sağl ığı

iyi yaşam hali



Alman Yapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü- IBN ile

Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü-YBE’nin ortak girişimidir
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Uluslararası Yapı Biyolojisi Forumu

IBN’nin ilkini 2015 senesinde gerçekleştirdiği Uluslararası Yapı Biyolojisi

Kongresi’nin 2.ncisi de 2018’de 300 uzmanın katılımıyla hayat buldu. 

Uluslararası Yapı Biyolojisi Forumu, IBN kongrelerinin devamı

niteliğinde Türkiye’de bu alandaki bilginin gelişmesi amacıyla düzenleniyor. 
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Sosyal ve çevresel
sürdürü lebi l i rl ik

için yapısal çevre

Yapı ların sağ l ık
etki leri

forum
ana baş l ık la r

Sağ l ıkl ı yapı
an layış ın ı

yaygın laş tı rmak
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Dr. And Akman
kurucusu – direktör

Türk iye Yap ı B iyoloj is i & 
Ekoloj is i Ensti tüsü

Winfried Schneider
direktör

Alman Yap ı B iyoloj is i & 
Sürdürüleb i l i rl ik Ensti tüsü

Dr. Siegfried Camana
Kurucu – Onursal başkan

İ ta lyan Yap ı B iyoloj is i
Ensti tüsü

forum
ana konuşmacı la r



1. oturum

program içer iğ i Dünyadan tecrübeler:

Yapı malzemelerinin yapının iç
iklimine etkileri; Bina 
rehabilitasyonun tanımı, 
uygulaması ve örnekler; Yapı
biyolojisi ilkelerince tasarlanmış
bina örnekleri
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Yapı biyolojisinin tarihçesi ve tanımı

Yapı biyolojisi yaklaşımı ve bu doğrultudaki çalışmaların nasıl bir
taban hareketinden doğduğu, Alman Yapı Biyolojisi ve
Sürdürülebilirlik Enstitüsünün senelere yayılan çabaları ve güncel
faaliyetleri; Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü’nün
kuruluşundaki amaçlar ve güncel faaliyetleri.i Yapı Biyolojisi ve
Ekolojisi’nin yapı tasarımına ilkesel yaklaşımı anlatılacak. 

Yapıların insan sağlığına etkileri
üzerine çalışmalar

Elektrik tesisatı ve dalga
boylarından kaynaklı sağlık etkileri
ve vakalar; Yapı malzemelerinden
kaynaklı toksik gazların sağlık
etkileri ve vakalar; Yapılardan
kaynaklı alerjenlerin sağlık etkileri
ve vakalar; İç iklimin (radyasyon, 
sıcaklık, nem) insan sağlığına etkisi
ve örnekleri aktarılacak. 

Yapısal çevrenin insan
psikolojisine etkisi, yapısal
çevre ve sosyal
sürdürülebilirlik, Sağlık
alanında okur yazarlık



program içer iğ i
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Tartışma çıktıları

Oturumun son 1 saati tüm grupların temsilcileri tartışmalardan
çıkan önerileri ve öne çıkan argümanları sunacaklar. Bunlar
kaydedilerek yapı biyolojisi ve iyi yaşam hali kılavuzunun temel
içeriğini oluşturacak.

Uzmanların moderasyonunda tartışmalar

Sunumlarda kısaca ele alınan konuların farklı
gruplar halinde uzmanların
moderatörlüğünde derinlemesine, katılımcı
ve etkileşimli şekilde ele alınması sağlanacak. 

2. oturum



Katılımcıların bilgi birikiminin artması

Yapı biyolojisi ve iyi yaşam hali eksenindeki tartışmalardan bir rehber içeriği geliştirmek

Katılımcıların ve paydaşların etkileşiminin güçlenmesi
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forumun ana hedefler i

Yapı biyolojisi ve ekolojisi alanında;
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İ lgili kamu

yönetici ve

çalışanlar ı

Yerel yönet imler, 

sağ l ı k, çevre, 

kent leşme i le

i lgi l i bakanl ık

yetki l i leri

İ lgi l i kamu

kurumları

katı l ımcı prof i l i

Yapı

profesyoneller i

Mimarlar, inşaat, 

çevre, malzeme

ve makina

mühendisleri , 

şehi r bölge

plan lamacı lar,

yapı ve

gayrimenkul

sektöründe

çal ışanlar

Sağlık

profesyoneller i

Yapı l ı çevrenin

düzenlenmesi , 

enerj i etkin l ik, 

sürdürü lebi l i r

yaşam alanları , 

toplum sağ l ığ ı , 

sağ l ı kl ı yaşam

vb. sorumlu lar. 

Eğitmen ve

araştırmacılar

Yapı biyoloj isi

kapsamındaki

alan larda

araşt ı rmacı , 

akademisyen

olan, mesleki

eğ i t im veren

veya i lgi lenenler
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Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi alanının sunduğu;

Bütüncül yaklaşım

Bilimsel çalışma kapsamı, 

Tarafsız ve disiplinler arası çalışma disiplini

ile mümkün.

sağ l ık l ı gel iş im için yapılaşma



İnsan ile yapılaştığı çevre arasındaki bütünsel ilişkilerin öğretisidir. Yapıların, iç mekan ve ortamların
insan sağlığına olan etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Kavramsal olarak 25 temel kurala dayanan yapı
biyolojisinin uygulamasında toksik salımlar, elektriksel alanlar, iç mekan hava kalitesi, doğal yapı

malzemeleri, akustik izolasyon, psikolojik uyum, ekolojik, jeolojik uyum, enerji etkinlik, su döngüleri ve
benzeri hususlar dikkate alınır. Bu çerçevede yapı biyolojisi disiplinler arası bir çalışma alanı sunuyor;
mimari, tıp, çevre mühendisliği, malzeme bilimi, sosyoloji, biyoteknoloji, tesisat, psikoloji gibi
alanlardan besleniyor.
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yapı biyoloj is i nedir?



İnsan sağlığına uygun iç iklim koşulları; kullanılan malzemeler, 
ısıtma sistemleri, elektrik tesisatı vb. unsurlarla belirlenir.
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Binanın çevresel uyumu; tasarım sürecinde doğru 
konumlandırılmasına, cephe çözümlerine, atık oluşturmayacak 
malzeme seçimi ve yerel kapasitelerden faydalanmasına bağlı

Yapının enerji ve kaynak kullanımını; asgari düzeye indirmemiz; 
inşaat, kullanım, yıkım süreçlerinde en az enerji ve malzeme 
kullanacak tasarım ve uygulama çözümlerine gitmekle mümkün

yapı bütününe dair
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forum çıktı la r ı

Çoğunluğu etkin profesyoneller, kamu görevlileri ve akademisyenlerden oluşacak 
uluslararası ölçekte katılımın sağlanacağı forumun;

‘Sürdürülebilir yapı tasarımı ve sağlıklı yaşam alanları’ üzerine, bütüncül yaklaşımı, kapsayıcılığı, 
bilimselliği ve tarafsızlığı ile öne çıkan ve süreklik arz eden bir etkinliğe dönüşmesi amaçlanıyor.

2019’daki etkinliğe katılımın 200 kişi civarında olacağı öngörülüyor. 

Etkinlik broşürü ve basılı malzemelerinin tüm katılımcılara dağıtılması.

Etkinlik tartışma çıktılarından oluşan önermeler ve kılavuz YBE periodik yayınlarının ilkini 
oluşturacak. YBE internet sitesinde yayınlanarak, ilgili kurumlarla eposta yoluyla paylaşılacak



forum mekânı
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Yeşilova Höyüğü ziyaretçi merkezi

Giriş holü, oditoryumuve ek salonları
ile forum için uygun alyapıya sahip
olan ziyareçi merkezi, hem çağdaş
mimarisi, hem de  İzmir’in en eski
yerleşim alanındaki kazı
çalışmalarına yönelik yapılmış olması
itibariyle forum için uygun görüldü. 
Yeşilova höyük kazılarının İzmir kenti
kültür tarihini değiştireceğine
inanılıyor.



forum mekânı
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Yeş i lova Höyüğü
Ziyaretçi merkez i
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forum etk inl ik  a lanı
Yer leş im planı
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forum etk inl ik  a lanı
Yer leş im planı



• Çalışma alanının farklı boyutlarının ele alınması, 

tek bir altbaşlıkta kalınmaması.

• Etkinlik süresince çapraz ilişkilerin kurulması

yönünde ortamların hazırlanması

• Sponsor seçiminin çeşitlendirilmesi (farklı

sektörlerden olması) ve sürdürülebilirlik odağını

vizyonundan uygulamalarına tutarlı bir şekilde

taşımış olması belirleyici olacaktır.

• Etkinlik boyunca ‘tekrar kullanıma’ dikkat

çekilmesi, plastik şişe veya tabak kullanımının

olmaması. Yemeklerin yeterli sayıda çıkması vb.
22

• Yapılarda geçmişten günümüze kullanılan, 

güncellenen veya yeni geliştirilen yöntem ile

yaklaşımların sürdürülebilirlik* odaklı ele alınmasını

sağlamak.

• Konuların yine sürdürülebilirlik odağı ile rahatça

eleştirilebildiği bir ortam sağlamak.

forum yak laş ımı

tarafs ız

bütüncül
dis ipl inler aras ı



• Konuşmacılar ve içerik katkısı sağlayacak olanlar
seçilirken;  yerel, ulusal ve uluslararası ölçeği
kapsamasına dikkat edilecek

• Konuşmacıların seçiminde uzmanlığın yanısıra fayda
odaklı girişimcilik düzeyi de etkili olacak.
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• Program içeriğinde bugün baskın olan kentsel
kalkınma gündeminin tersine kırsalda dengeli yaşam
alanlarına dikkat çekmek

• Etkinlik lokasyonunun doğal ve insancıl dokusu, 
mekanın yerine aidiyeti

i nsancı l ö lçek

kapsay ıcı l ı k

forum yak laş ımı



Urla’nın Kadıovacık, Barbaros ve Birgi köylerinde, insan sağlığını önceleyen ve
çevre duyarlılığı ile planlanarak inşaa edilmiş aynı zamanda inşaat aşamasında
olan 5 yapının yerinde incelenmesi.
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yan etk inl ik
tekn ik gezi
2 6  N i s an  2 0 1 9
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YEREL YÖNETİMLER
Belediyeler
Valilikler
Kalkınma Ajansları

ÜNİVERSİTELER
mimarlık, mühendislik, sağlık
(özellikle halk sağlığı), tıpi 
biyokimya vb. bölümleri

ULUSLARÜSTÜ ORGANİZASYONLAR
Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı
UNESCO 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
eğitim, çevre, sağlık, yapı üzerine
vakıflar, dernekler

KAMU
Sağlık bakanlığı yetkilileri
Çevre bakanlığı malzeme dept.
Enerji bakanlığı, Milli eğitim

OKULLAR (anaokuldan liseye):
Özel okullar
Devlet okulları

ODALAR, BİRLİKLER
yapı, mimarlık, mühendislik, sağlık, 
tasarım, malzeme üretimi, ihracatçılar
vb.

ÖZEL SEKTÖR
sürdürülebilirlik odağı üretim
yapan, hizmet veren veya
danışmanlık yapan kurumlar, 
sağlık alanındaki işletmeler vb.

MEDYA
yapı, mimarlık, mühendislik, 
sağlık, tasarım, malzeme
üretimi, ihracatçılar vb.

olası paydaş la r
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i lginize teşekkür ederiz…

www.yapibiyolojisi.org www.baubiologie.de


