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İnsanlığın en eski dönemlerinden bu yana kullanılan yeraltı mekanları geçmişte kurgulanmadan, 

mevcutta var olan kapalı boşluğun sığınma işlevli ve çevresel şartlardan kaynaklanan zorunlu bir 

kullanımından ibaretti. Tüm canlılar tarafından gizleyici niteliğe sahip olduğu bilinen yeraltı mekanları 

günümüzde farklı işlevlere yönelik tasarlanan, mekansal ilişkileriyle kurgulanan, farklı disiplinlerin 

işbirliğiyle planlanan ve farklı gereksinimleri karşılayan kompleks mekanlara dönüşmüşlerdir. 

Toprakaltı yapıları bu dönüşüm sürecinde bulundukları bölgeye göre farklı gerekçelerle inşa 

edilmişlerdir. Zamanla insanoğlunu toprakaltı mekânlarını kullanmaya yönlendiren gerekçeler 

çeşitlenmiş, şehirler büyüdükçe yeraltı mekânlarının kullanımı yaygınlaşmıştır. Günümüzde ise yeni bir 

çevre bilinci oluşmuş, enerji etkinliği, ekoloji, sürdürebilirlik, tarihi çevreye ve kentsel kimliğe uygunluk 

gibi kriterler günümüz mimari tasarım kriterlerinde yerini almıştır.  

Günümüz kriterleri ile yeraltı ve toprakaltı mekanlarının nasıl tasarlanması gerektiği, bu 

mekanları kullanmaya yönlendiren gerekçelerin niteliği, ve kentlerde yeraltı yapılaşmasının getiri ve 

götürülerinin incelendiği bu tez giriş, yeraltı ve toprakaltı mekanlarının tanımı ve tarihi gelişimi, tasarım 

ilkeleri ile sonuç ve öneriler olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, tüm dünyada büyük ilgi toplayan yeraltı yapılarının avantajlarını ve 

dezavantajlarını ortaya koymak ve enerji, maliyet, ekoloji konularının bilincinde yer altı yapılarının 

gerekliliğini ortaya koymaktır. 

Çalışma kapsamında yeraltı mekanlarının özellikleri, mimari tasarım kriterleri, getiri ve 

götürüleri mimari yönden ele alınmış problemleri ortaya koyulmuştur. Ancak tüneller, ticari işlev 

barındırmayan altgeçitler, depolar, dehlizler, sarnıçlar ve sualtı yapıları konuları çalışma kapsamı dışında 

bırakılmıştır. 

Sonuç bölümünde, mimari kriterlerle toprakaltı mekanları değerlendirilmiş ve yeraltı yapılarının 

günümüz mimari tasarım kriterlerine uygun tasarlandığı takdirde enerji etkin, ekolojik, tarihi çevreye ve 

doğal sit alanlarında uyumlu yapılar olduğu görülmüştür. Ayrıca şehirlerde nefes aldıran, kurtarıcı 

mekanlar olarak işlev gördükleri ancak örneklerin azlığı değerlendirilerek ve diğer ülkelerle kıyaslama 

metodu kullanılarak tarihi ve kültürel değerleriyle zengin, verimli tarım arazilerine ve sayısız sit 

alanlarına sahip ülkemizde yeraltı ve toprakaltı mekanlarının verimli bir şekilde kullanılmadığı sonucuna 

ulaşıldı. 
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Used since very early times of humanity, underground spaces were just only the usage of 

existing closed space for sheltering derived from obligation because of environmental conditions in the 

past. Used for ages and conceiling property known by all livings, underground spaces have become 

complex spaces which meet different needs, designed for different functions with space organizations 

and planned by multi disciplines partnership today. In this conversion process, earth shelters were built 

with different reasons according to region inwhich they located. In time, the reasons leading people to 

utilize from earth shelters varied and by the time cities have enlarged, the utilization of earth shelters 

have pervaded. 

Today, a new environmental awareness has emerged and criterias like energy efficiency, 

ecology, sustainability, being competible with historical environment and urban identitiy have take 

placed in today‟s architectural design criterias. This thesis studied on how earth shelters need to be 

designed according to today‟s architectural design criterias, the quality of reasons lead people to use 

earth shelters and pros and cons of earth shelters in cities, is consist of five parts as introduction, the 

definition of underground spaces and development of earth shelters through the history, design criterias 

of underground spaces and conclusion with suggestions. 

The aim of the study is to introduce the pros and cons of earth shelters which have become 

popular all around the world and put forward the significance of earth shelters with awareness of energy, 

costs and ecology terms. 

In the scope of this study the properties of underground spaces, architectural design criterias, 

pros and cons of earth shelters are evaluated and the problems are analyzed with architectural aspect. But 

subjects such as tunnels, underpasses without commercial functions, cloisters, water cisterns, warehouses 

and underwater buildings are excluded from the scope of this study. 

In conclusion part, earth shelters are assessed with previous parts criterias and it‟s seen that they 

are energy efficient, ecological, compatible with historical environments and are proper for natural sites 

in case they are designed properly with today‟ architectural design criterias. Moreover, it‟s concluded 

that they serve as rescuer spaces by making urban space spacious and breathing spaces in cities. But by 

evaluating their being rarely in cities and by using comparison method (comparising with other 

countries) it‟s concluded that underground spaces and earth shelters aren‟t efficiently utilized in our 

country prosperous with historical and cultural values, numerous natural sites and productive agricultural 

areas.  

Keywords: Earth-shelters, Ecology, Energy efficiency, Historical environment, Underground 

spaces, Urbanization.  
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1. GĠRĠġ 

 

Tarihsel süreçte ilk toprakaltı mekânları olan mağaraların kullanımından bugüne 

toprakaltı mekânları yerüstünde, yeryüzünde tepe içinde ve yeraltında farklı 

derinliklerde ve farklı biçimlerde yapılmışlardır. Tipleri ifade etmek üzere toprakaltı 

yapısı, toprak örtülü yapı, tepe içi yapısı, avlulu atrium tipi yeraltı, derin yeraltı, yapısı 

gibi terimler kullanılmıştır. Aslında toprakaltı mimarlığı günümüzde yeni çıkmış bir 

kavram olmayıp, toprakaltı mekânlarının tarihte Mısırlılar, İknalar, Babiller, Romalılar 

ve daha birçok medeniyetlerce barınma-sığınma, depolama, ibadet etme, tapınma gibi 

işlevlerle kullanıldığı bilinmektedir. 

İlk çağlardan günümüze kadar geçen zaman zarfında pek çok farklı barınma 

biçimi ortaya çıkmıştır.  Ancak toprak üzerinde inşa edilen binalar konusundaki büyük 

teknik ilerlemelere rağmen yeraltı mimarlığı hiçbir zaman tam anlamıyla terk 

edilmemiştir (Kayıhan, 2008). Modern dönemde binaların genellikle iki amaçla toprak 

altında inşa edildiği görülmektedir. Birincisi savaşlardan ve afetlerden korunmak üzere 

sığınma amaçlı diğeri ise şehir merkezlerindeki yoğunluktan dolayı alan kazanmak 

üzere ticari işlevli mekanların altgeçitlerde konumlanması veya otopark- ulaşım (metro 

istasyonları vs.) gibi kısa süreli işlevlerinin yeraltında konumlanmasıdır. 

Dünya çapındaki hızla artan kentleşme, uçan kentsel arazi bedelleri, fiziksel 

kentsel hizmet donatılarının ve beklentilerinin artması diğer etmenlerle birleşerek 

yeraltı mekânlarının giderek artan kullanımı kaçınılmaz hale gelmiştir. Japonya, 

İsviçre, Amerika gibi teknolojik yönden gelişmiş birçok ülke kentlerinde yeraltı okul, 

işyeri ve hastanelerini yaygın olarak kullanmaktadır. 

Yeraltı yapıları depreme, sabotaj, patlama, saldırı, şimşek, fırtına gibi her türlü 

her türlü olumsuz hava koşullarına ve kazalara karşı daha güvenlidir ve termal 

avantajlara sahiptir. Ayrıca toprak altında saklı yapılar olmaları dolayısıyla kent 

merkezlerinde, yoğun ticaret bölgelerinde, doğal ve tarihi sit alanlarında yerüstü 

yapılaşmasının uygun bulunduğu durumlarda, kent silüetini ve kent kimliğini koruma 

konusunda hassas davranılan kentlerde yoğun bir şekilde uygulanmakta ve 

kullanılmaktadır. 

Kayıhan (2008)‟a göre binaların yeraltında konumlandırılmasının altında yatan 

sebep her zaman çevresel kaygılar değildir. Ancak günümüzde toprakaltı mimarlığının 

çevreyi ve doğal ekolojiyi koruyan nitelikleri de bilinmektedir. Toprakaltı mimarlığının 

yeşil mimarlıkla, ekolojik mimariyle ve organik mimariyle sıkı ilişkiler içinde olduğu 
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kabul edilmektedir. Ekolojik çevrelerde ve doğal habitatlarda, tabiata az miktarda 

müdahalede bulunması dolayısıyla ve canlıların doğal yaşam alanlarını kısıtlamaması 

yönüyle ekolojik yapılar olarak görülmekte ve duyarlı çevrelerce tercih edilmektedir. 

 Bazı toprakaltı yapıları üzerileri bitkilendirilerek veya çeşitli kriterlere uygun 

tasarlanarak enerji etkinliklerine göre sınıflandırılmakta ve sertifikalandırılmaktadır. 

Sağladığı kriterlerin çoğunluğuna ve aldığı puana göre yeşil bina olarak adlandırılan bu 

yapılar sürdürülebilirlik özellikleri ve enerjiyi verimli kullanmaları dolayısıyla 

geleceğin yapıları olmaya aday görünmektedir.     

 

1.1. ÇalıĢmanın Amacı 

 

Tarihsel süreçte dünyada pek çok uygarlık çeşitli gerekçelerle ve çeşitli 

işlevlerle yeraltı yapılarını ve toprakaltı yapılarını kullanmışlardır. Ancak geçmişte 

insanlar ağırlıklı olarak depolama, savaş ve afet durumlarında sığınma, savunma, 

saklanma ve dini zulümlerden kaçmak gibi zorunlu gerekçelerden dolayı yeraltı 

yapılarını kullanmakta iken günümüzde enerji, ekoloji, maliyet ve sürdürülebilirlik ve 

kentsel estetik kaygısı gibi kriterler yeraltı yapılarının kullanımını daha geçerli 

kılmaktadır. Artık doğaya ve doğal ortama saygılı yapılaşmak, doğal topoğrafyayı 

bozmamak, şehirlerde yeşil alanların etkili kullanımı gibi konulara karşı çevreciler, 

mimarlar ve şehir plancıları daha duyarlı davranmaktadırlar. 

Bu çalışmanın amacı, tüm dünyada büyük ilgi toplayan yeraltı yapılarının 

avantajlarını ve dezavantajlarını analiz ederek, enerji, maliyet, ekoloji konularının 

bilincinde yeraltı yapılarının tarihi çevre, sürdürülebilirlik, enerji etkinliği ve sağlıklı 

kentleşme açılarından gerekliliğini ortaya koymak ve günümüzde yeni yapılacak 

örneklerin tasarım ilkelerine uygun yaşanabilir ve kullanılabilir mekanlar olmasını 

sağlamaktır. Bu bağlamda yeraltı ve toprakaltı yapılarının tipleri, tarih boyunca 

kullanımları incelenerek; mimari, strüktürel, iç mekan düzenlemeleri ve enerji 

etkinliğine ilişkin tasarım ilkeleri değerlendirilmiş ve yeraltı yapıları konusunda 

deneyimli mimarların tasarımlarıyla örneklendirilmiştir.  

 

1.2. ÇalıĢmanın Kapsamı 

 

Bu çalışmada özellikle yeraltı ve toprakaltı yapıları incelenmektedir. Yapılan 

literatür araştırması sonucunda toprakaltı ve yeraltı yapıları, tanımları, tipleri, tarih 
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boyunca kullanımları, tasarım kriterleri ve bu konuda uzman mimarların fikirleri ve 

eserleri incelenmiştir. Günümüzde yeraltı ve toprakaltı mimarlığına neden ihtiyaç 

duyulduğu gerekçeleri ile birlikte belirtilmiştir. 

Bu araştırmada yeraltı mekanlarının özellikleri, tasarım ilkeleri, avantaj ve 

dezavantajları mimari yönden ele alınmış, mimari tasarımdan kaynaklanabilecek olası 

problemler ortaya koyulmuştur. Tüneller, ticari işlev barındırmayan altgeçitler, 

dehlizler, sarnıçlar ve sualtı (denizaltı restoranı, otel vs.) yapıları çalışma kapsamı 

dışında bırakılmıştır. Yeraltı yapılarının mimariye yansımaları ve günümüzdeki 

kullanımları özgün örneklerle ortaya koyulmuştur. 

 

1.3. Materyal ve Yöntem 

 

Araştırma konusu çerçevesinde literatür araştırması yapılarak bilgi birikimi 

sağlanmıştır. Çalışma alanı olarak literatürler ve kütüphanelerden yararlanılmıştır. 

Yapılan literatür araştırmasında yeraltı mekanları, tarihçesi, kullanımı ve tipolojileri 

hakkında kaynaklar incelenmiş ancak ülkemizde, mimarlık alanında yer altı yapılarını 

inceleyen yeterli sayıda bilimsel kaynağa ulaşılamamıştır. 

Araştırmanın evreni olarak yeraltı ve toprakaltı yapıları örneklem olarak 

mevcut yeraltı yapıları seçilmiştir. 

Yeraltı ve toprakaltı yapılarının tanımları ve tipleri betimleme yöntemiyle 

ortaya konulmuştur. Yeraltı yapılarının gelişimi tarihsel yöntemle tespit edilmiş ve 

tarihsel süreçteki kullanımı kronolojik sıralamaya göre incelenmiştir. Gerekli bilgi 

birikimi sağlandıktan sonra tümevarım yöntemiyle mimaride yeraltı ve toprakaltı 

yapılarının enerji, ekoloji, verimlilik ve maliyet gibi konularda etkili, duyarlı ve önemli 

yapılar olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen tespitler bilimsel yöntemlerle bilimsel 

ortamda ortaya konmuştur.  

 

1.4. Kaynak AraĢtırması 

 

Yapılan literatür çalışmasında toprakaltı ve yeraltı mekanları ile ilgili 

ülkemizde yapılmış yeterli düzeyde çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu konuda ülkemizde 

yapılan araştırmalar genellikle yapısal boyutta ele alınmış ve mimarlık dışında farklı 

bölümler tarafından yapılmıştır. Yabancı literatürde ise yapılan çalışmaları yeraltı 

evleri, yeraltı teknolojileri, yeraltı mekanının algısal ve psikolojik boyutları, aydınlatma 
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ve iklimlendirme teknikleri, kentlerde toprakaltı ve yeraltı kullanımı ile ilgili konular 

olarak sınıflandırmamız mümkündür. Araştırmayı yönlendiren ve ışık tutan kaynaklar: 

Abbasher, F., (2010)  “Earth-sheltered Active Home,” isimli makalesinde 

toprakaltı evlerinde termal performansı artırmaya yönelik önerilerde bulunulmuş, 

havalandırma ve iklimlendirme ile ilgili kriterler ortaya koyulmuştur. Aktif evlerin 

tasarım girdileri ve tasarım ilkeleri bu bağlamda açıklanmıştır. 

  Ben, S.W. Law, (2000), “Investigating the Urban Underground Dimension- 

Hong Kong in state of Flux” isimli yüksek lisans tezinde yeraltı mekanlarının 

kullanımını şehircilik açısından ele almış, Hong Kong‟daki yeraltı mekanların 

kullanımını değerlendirmiştir. Tez Hong Kong Üniversitesi Şehircilik bölümü Kentsel 

Tasarım Anabilim dalında yapılmıştır. 

Beyhan ve Özdemir (2009), “Güneş Odaklı Enerji Etkin Konut Tasarımları”  

isimli makalesinde konutlarda enerji etkinliğini sağlamaya yönelik çözümler sunmuş, 

enerji etkinliği, ısı kazanımı ve korunumuyla ilgili önerilerde bulunmuştur.  

Boyer, L. ve Grondzik (1987),   “Earth Shelter Techology” isimli kitabında 

toprakaltı mekanlarını 20. yüzyıl teknolojisiyle değerlendirmiş, termal ve 

mikroklimatik konfor şartlarını incelemiştir (iklimlendirme, aydınlatma, havalandırma). 

Ayrıca ısı kaybı, ısı kazanımı, havalandırma için yapının toprakaltında olmasından 

kaynaklanan termal enerji analizlerini hesaplamıştır. Yapı uygun tasarlanmadığı zaman 

oluşabilecek  strüktürel değişimlere de değinmiştir. Kısaca yeraltı yapılarını teknik 

açıdan ele almıştır. 

Carmody, J. ve Sterling, R. (1993), “Underground Space Design” isimli 

kitabında yeraltı mekanlarının kullanımı, avantaj ve dezavantajları, tipolojileri, iç 

mekan tasarımlarını ve üzerindeki peyzaj tasarımlarını örneklerle açıklamıştır. 

Araştırma Minnesota Üniversitesi Underground Space center tarafından Sivil ve maden 

mühendisliği bölümünce yapılmıştır.  

Chella, F., Gentile E. ve Zazzini (2007), “Natural light in new underground 

areas of a historical building: an example of application of doble light pipes in 

preservation of the architectural heritage” isimli makale çalışmasında doğal güneş 

ışığıyla ışık tüpleri uygulaması kullanılarak yeraltı mekanlarının yeterince 

aydınlatılabileceğini önermiş, tarihi bir binada yapılan ekleme bölümlerinde yeraltı 

katlarının ışık tüpleriyle aydınlatılmasını incelemiştir.   

Çetken, P.,(2009), “Metrosal Yalnızlıklar” isimli www.mekanar.com internet 

adresindeki köşe yazısında kozmopolit kentlerde metroların kullanıcı üzerindeki etkisi, 
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uzun süren metro yolculuklarında insanların nasıl vakit geçirdikleri ve metro iç 

mimarilerinin algısal ve psikolojik etkileri üzerinde durmuş, dünya metrolarından 

resimli örnekler sunmuştur. 

Erdem, A., (2007), “Subterranean Space Use in Cappadocia: The Uçhisar 

example” isimli makale çalışmasında Kapadokya‟da Uçhisar örneğiyle yüzeysel yer altı 

mekanlarının kullanımını incelemiş, çeşitli işlevli ve dini işlevli mekanları 

tipolojileriyle açıklamıştır. 

Guseinov, H., (2007),  “Karınca  yuvalarını neden su basmıyor” isimli köşe 

yazısında karıncaların yaşayışı, yuvalarını nasıl planladıkları ve yuvalarını neden su 

basmadığı gibi konuları çarpıcı açılardan ele almış, örneklerle açıklamıştır 

Golany ve Gideon, (1996) “Geospace Urban design” isimli kitabında derin 

yeraltı yapılarının kentsel tasarımdaki yerine ve önemine değinmiş ve tipolojilere 

ayırarak incelemiştir.  

Hall, L., (2004) “Underground Buildings: More Than Meets The Eye” isimli 

kitabında yeraltı yapılarının avantajlarını vurgulamış ve 20. yüzyıl modern yeraltı 

yapılarını resimlerle örneklendirmiştir. 

 Parker, H., (2004) “Underground Space: Good For Sustainable Development 

and Vice Versa” isimli makalesinde yeraltı mekanlarının sürdürülebilir niteliklerine 

değinmiştir. 

Rönka K. , Ritola J. ve Rauhala K.,(1998), “Underground Space in Land Use 

Planning”, isimli makale çalışmalarında kentsel tasarımda ve çevre planlamasında 

yeraltı mekanlarının işlevi ve önemini konu edinmiştir. 

Salam, M.E.A, (2002), “Construction of Underground Works in ancient 

Egypt” isimli makalesinde antik Mısır medeniyetinde yeraltı mekanlarının yapımını 

incelemiş, piramitleri bu bağlamda değerlendirmiş ve çeşitli işlevlerle mekan 

kullanımlarını ele almıştır.  

Seccull (2001) “The Potential For Earth Sheltered Houses As An Alternative 

To The Conventional” isimli makale araştırmasında yeryüzü yapılarına altenatif olarak 

yer altı evlerinin mikroklimatik getirileri, tipolojileri ve ısıtma- soğutma, havalandırma 

prensipleri üzerinde durmuştur. 

Stojić, J. ve Stanković D. (2009) “Bioclimatic Underground Architecture: 

Development and Principles” isimli makalesinde tarihten örnekler vererek yeraltı 

mimarisinin biyoklimatik tasarım ilkelerini ortaya koymuş, eski uygarlıkların 

kullanımını biyoklimatik ilkelere göre resimlerle örneklendirmiştir.  
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Sunu,M.Z., (2003),  “Petrol ve doğalgazın yeraltında depolanması” isimli 

makalesinde yeraltı mekanlarının potansiyel getirilerine ve sunduğu avantajlara 

değinmiş, ülkemizde askeri, savunma sanayi ve depolama sahalarında  yeterince 

verimli kullanılmadığını, etkili kullanıldığı taktirde ülke ekonomisine katkıda 

bulunacağını belirtmiştir. Özellikle petrol ve doğalgazın yeraltında depolanmasının 

önemine değinmiş ve konuyu stratejik, ekonomik ve askeri açılardan ele almıştır. 

Tokaç, T. ,(2009), “Bitkilendirilmiş çatı sistemleri için tasarım seçeneklerinin 

geliştirilmesi” isimli yüksek lisans tezinde araştırmacı bitkilendirilmiş çatı sistemleri 

tarihi gelişimleri, tanımları, tipleri ve sağladığı çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar 

üzerinde durmuştur. Bitkilendirilmiş çatı sistemleri için tasarım girdileri ele alınmış, 

tasarım seçeneklerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Tuncel (2009), “Lokanta yeme içme ve eğlence mekanlarında aydınlatma 

tasarımı ışığın ve rengin atmosfer oluşumuna etkisi” isimli tez çalışmasında yeme içme 

işlevli mekanlarda ve lokantalarda aydınlatma tercihlerinin ve iç mekan tasarımlarının 

kullanıcı üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Underground Space Center, (1979-1981) tarafından yürütülen çalışmalar olan 

“Earth Sheltered Homes” ve “Earth Sheltered Housing Design” isimli kitaplarda 

toprakaltı mekanlarının barınma işlevli kullanımı ele alınmış, Amerika‟daki toprakaltı 

evlerinin planlama tipleri ve planları resimli örneklerle açıklanmıştır. 

Tezin kapsamında yeraltı ve toprakaltı mekanlarının tipolojileri ile ilgili olarak 

Seccull (2001), Golany ve Gideon, (1996),  yer altı yapılarının strüktürel tasarımı ile 

ilgili olarak Boyer,L ve Grondzik (1987), konutlarda enerji etkinlikleri ile ilgili olarak  

Abbasher, F. (2010), Beyhan ve Özdemir (2009),  yeraltı mekanlarının avantaj ve 

dezavantajları ile ilgili olarak Sunu, M.Z.,(2003), havalandırma ve biyoklimatik tasarım 

ile ilgili olarak Stojić, J. ve Stanković D. (2009), yeraltı ve toprakaltı mekanlarının 

tarihçesi ve antik medeniyetlerde kullanımı ile ilgili olarak Erdem, A., (2007), Salam, 

M.E.A, (2002), yeraltı mekanlarının kullanıcı üzerinde psikolojik ve algısal etkileri ile 

ilgili kısımda Çetken, P, (2009), iç mekan tasarımıyla ilgili olarak Tuncel (2009), 

gelişmiş aydınlatma teknikleri ile ilgili olarak Okutan (2008), ısı ve su yalıtımı ile ilgili 

kısımlarda Tokaç, T., (2009) tarafından yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır. Bu 

kaynakların dışında konu ile ilgili makalelerden ve internet ortamında yayınlanan 

araştırmalardan yararlanılmıştır. 
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2. TOPRAĞIN ÖNEMĠ VE TARĠH BOYUNCA TOPRAKALTI 

MEKANLARININ KULLANIMI 

 

2.1. Toprağın Önemi  

 

Eski devirlerde çeşitli tehlikelerden korunmak isteyen insanların mağara ve 

oyuklara sığınmaları, yumurta ile nesillerini sürdüren canlıların yumurtalarını toprağa 

gömmeleri, vahşi hayvanların yiyecek artıklarını toprağa gömmeleri toprağın tüm 

canlıların bilinçaltında “güvenilir bir bölge” olarak görüldüğünün en güzel kanıtlarıdır. 

Ayrıca devekuşlarının tehlike altında iken başlarını toprağa sokmaları da canlıların 

bunu içgüdüsel olarak yaptıklarının göstergesidir. 

Yeryüzünde birçok canlı türü toprakaltını barınma ve depolama amaçlı 

kullanmaktadır. Toprakaltını en yoğun kullanan canlılar böcekler ve sürüngenlerdir. 

Özellikle böceklerden karıncaların ve termitlerin toprakaltını kullanımı hayretler 

uyandırıcı biçimdedir. Yuvalarında oluşturdukları mekansal ve işlevsel kurgu, 

kullandıkları havalandırma teknikleri ve profesyonelce sağladıkları nem kontrolü 

incelemeye değer niteliktedir (Resim 2.1). 

. 

 

 
Resim 2.1..Toprakaltı termit yuvaları ve havalandırma teknikleri (Stojić ve Stanković, 2009) 

 

Karınca yuvaları incelendiğinde yuvalarının kuzeye bakan taraflarına daha çok 

toprak yığını olduğu görülmektedir. Çünkü karıncalar yuva yaparken çıkardıkları 

toprağı yuvanın kuzey istikametine yığmaktadırlar. Ayrıca hava kanallarını havanın 

durumuna göre açıp kapatmaktadırlar.  
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Çevredeki ısı arttığı zaman yumurtalarını ve yavrularını yuvanın alt katlarına 

doğru taşımaktadırlar. Soğuk havalarda güneşin ısısından yararlanmak için yuvanın 

tepesinde kubbeler inşa etmektedirler (Resim 2.2).  Kubbeler ve labirentler tükürük 

benzeri bir salyanın toprağa karıştırılmasıyla oluşturulmaktadır (Toprakhzn, 2010). 

 

                   

 
Resim 2.2. Karınca yuvalarındaki kubbeli toprak yığınları  (www.okulweb.meb.gov.tr, 2011). 

 

Bazı yuvaların tepesi ısının daha etkin olabilmesi için özellikle kubbe şeklinde 

inşa edilmektedir. Bu tür bir kubbe güneşin radyasyonunu sabah ve akşam saatlerinde 

üç kez daha fazla emmektedirler. Bu oran aynı boyuttaki düz alandan daha çoktur. Kış 

mevsiminde yuvanın alt katlarına giderek toprağın derinliklerindeki ısıyla 

yaşamaktadırlar (Şekil 2.1). 

 

ġekil 2.1 Karınca yuvalarında toprak derinliğine göre mekan organizasyonları (Tılsım, 

www.rehberim.net, 2011). 

http://www.okulweb.meb.gov.tr/
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Ayrıca karınca yuvalarını su basmadığı bilinmektedir. Bu durum giriş 

koridorlarını U şeklindeki borulara benzer girişlerle bağlamalarından 

kaymaklanmaktadır. Buraya toplanan su mantar (tıkaç) görevi üstlenmektedir. 

Yeryüzünde su biriktiği zaman su U şekilli kısma kadar olan girişi doldurmaktadır 

(Guseinov, 2007).  Basıncın sürekli sabit kaldığı bu kısım açık hava basıncı ile yuva içi 

hava basıncı arasında dengeleyici rol de üstlenmektedir.  

Kısaca karıncaların açık hava basıncı, sıcaklık ve nem değerlerini korumak 

için fizik kanunlarını kullandıklarını görülmektedir. Yeraltı yapılarında da bu 

prensipleri ve yöntemleri kullanarak tsunami ve sel felaketlerinin sık görüldüğü 

Japonya, Endonezya gibi ülkelerde yapıyı su basmasını önlemenin ve kullanıcı 

güvenliğini sağlamanın mümkün olup olmadığı araştırılmaktadır. 

Toprakaltında yaşayan diğer bir canlı türü olan sürüngenler soğukkanlı canlılar 

olmaları dolayısıyla, değişken vücut ısılarıyla toprağın biyoklimatik özelliklerinden 

yararlanmaktadır. Yazları serin, kışları ılık nitelikte olan toprak, bu hayvanlara çöl 

ortamlarında bile yaşama ve çoğalma imkanı vermiştir.     

Toprağın canlılar için sığınma ve koruma niteliği sunmasının yanı sıra doğanın 

geri dönüşümünü ve doğal döngüyü sağlama, canlıların ve doğanın elektriğini alma, 

yalıtma, temizleme gibi işlevleriyle tüm canlılar için hayati derecede önemli niteliklere 

sahiptir. Doğanın bu derece önemli yapıtaşıyla barışık yaşamak, onu tabiatımızın bir 

parçası olarak kabullenmek, onun bu derece önemli niteliklerinden maksimum derecede 

yararlanmak geleceğin mimarları için vazgeçilmez bir kriter olarak görünmektedir. 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanayinin gelişmesi doğal kaynakların 

ve enerjinin muazzam ölçülerde tüketilmesine yol açtı. Bu durum hem üretim esnasında 

hem de üretilen atıklarla tabiata ve çevreye yayılan zararlı maddelerin artmasına neden 

oldu. Zehirli kimyasalların toprağa ve havaya karışmasına, doğa çeşitli iklimsel 

değişikliklerle (zararlı güneş radyasyonu, kuraklık, asit yağmurları oluşumu, küresel 

ısınma, buzulların erimesi) yanıt verdi.  

Modern çağda üretim ve gelişim hızla devam ederken, bu gelişimin 

kentlerdeki yansıması olarak gözlenen geri dönüşüme harcanan kaynaklardaki artış, 

gürültülü çevre, kirli hava, büyüyen tüketim sektörü ve artan atıklar oldu. Bu sürecin 

devamında insanoğlu doğadaki döngüyü sağlayan toprağın önemini anlamış bulundu.  
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Kısaca sanayi ve teknoloji çağı olan 20. yüzyıl yerini hızla değişen 21. yüzyıl 

bilgi ve çevre çağına bıraktı. Toprağın ve tabiatın dengelerine duyarlılık arttıkça 

sürdürülebilir mimarlık, organik mimarlık, ekolojik mimarlık ve yeşil mimarlık gibi 

kavramlar yaygınlaşmaya ve tartışılmaya başlandı. Yakın gelecekte kentlerdeki cam 

giydirme cepheli çok katlı yapıların ve gökdelenlerin yerini çevreci, sürdürülebilir ve 

enerji etkin toprakaltı yapılarının alacağı düşünülmektedir.  

 

 

ġekil 2.2. Çevreci, sürdürülebilir “yeşil şehirler” tasarısı (Mori, 2011). 

 

Günümüzde Mori Yapı gibi birçok inşaat firması gökdelenlere alternatif olarak 

yerdelenleri önermektedir. Bu konuda ileriye yönelik uzun vadeli stratejiler ortaya 

koymaktadırlar (Şekil 2.2). Gökdelenler ve çok katlı yeraltı yapılarının birlikte 

kullanımı sayesinde yapımcı firmalar arsa kullanımı ikiye katlamaktadırlar. Dolayısıyla 

hem yapımcının hizmet bedelleri, hem de yüklenicinin kazancı artmaktadır. Ayrıca bu 

sayede yükleniciler yer üstünde arsada daha az alan kaybettikleri için, yeşil alan 

oluşumu artmaktadır. Kısaca yeraltı ve toprakaltı yapılarının direk ya da dolaylı olarak 

çevreye, kentin yaşanılabilirliğine ve kentsel kaliteye katkısı büyüktür. 
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2.2. Yeraltı ve Toprakaltı Yapıları Ġle Ġlgili Tanımlar 

 

2.2.1. Yeraltı, yeraltı mekanları  

 

Yeraltı en basit anlamıyla yerin yüzeyi altındaki bölümü ifade etmektedir. 

Sembolik anlam ile öteki alemi ve ölümü, bazı inanışlara göre ise yeni bir hayatın 

başlangıcını ifade etmektedir.  

Ayrıca kavram olarak gizemleri, efsaneleri, kayıp kıtaları, saklı hazineleri, 

defineleri akla getirmektedir. Ayrıca dilimizde yeraltı mekanlarının kullanımındaki 

gizliliği vurgulayan deyimler ve terimler de yer almaktadır. Örneğin “yerin dibine 

girmek”  deyimiyle utancı, gizlenmeyi ve saklanma eğiliminin ifade edilmesi, “yeraltı 

dünyası” kavramlarıyla gizli ve yasadışı işler yapan örgütlerin ifade edilmesi yeraltı 

mekanlarının gizleyici niteliğini ortaya koymaktadır.  

Ayrıca “yeraltı zenginlikleri” ve “yeraltı kaynakları” kavramları ile 

yeraltındaki değerli madenler ifade edilmektedir. Buna dayanarak yeraltının kıymetli 

nesnelerin mekanı olduğu kanısına varılabilir. Mısırlıların tanrıları Firavun ve Ramses 

gibi krallarını özel yeraltı mekanlarında saklamaları da bu varsayımı doğrulamaktadır. 

Yeraltı terimi mekansal olarak ele alındığında çeşitli işlevleri bünyelerinde barındıran 

kapsamlı yeraltı medeniyetleri ve yeraltı şehirlerini de akla getirmektedir.    

 

2.2.2.Toprakaltı yapıları (Earth- Shelters) 

 

Binlerce yıldır, en erken dönem mağara kullanımlarından bu yana insanoğlu 

pek çok şekillerde toprakaltı kullanımı ve yeraltı kullanım alanları geliştirmiştir. Buna 

bağlı olarak günümüzde çeşitli yeraltı ve toprakaltı yapılaşma şekillerini ifade eden pek 

çok terim bulunmaktadır.  

Toprakaltı yapısı terimi bu bağlamda yerüstünde ve yeraltında konumlanan 

üzerinde ve çevresinde toprak bulunan bütün yapıları kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle 

yeryüzünde veya yeraltında topografyaya uyum sağlamış, toprakla saklanmış, üzeri 

toprak kaplı yapılardır. Toprakaltı yapıları en geniş, en kapsamlı terim olup, diğer bütün 

terimler toprakaltı yapılarının alt açılımlarını ifade etmektedirler.  

Yeraltı ve toprakaltı yapısının form ve tiplerine göre çeşitlenen bu terimler 

genellikle yapının toprakla olan ilişki derecesini belirtmek üzere kullanılmaktadır. 
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Sonuç olarak termal performans kalitesi, çevresel şartlara uyumu ve yapı 

malzemelerinin mevcutluğunu ifade eden çok çeşitli terimler de türetilmiştir. 

Toprakaltı ve toprak çevrili binaların çoğu doğal peyzajla doğal topoğrafya 

içine uyumlu bir şekilde bütünleşmişlerdir. Bu yüzden literatürde toprakaltı binaları için 

“topoğrafya ile bütünleşmiş yapı”, (earth-integrated building) gibi terimler de 

kullanılmaktadır. 

 

2.2.3. Toprak yığılı yapılar (Earth Berms) 

 

Yeryüzünde, yerüstünde doğal zemin kotu üzerinde veya kısmi yeraltında 

konumlanan üzeri sonradan toprakla örtülmüş, bir veya birkaç duvarı yeryüzüne açık 

toprakaltı yapılarıdır (Şekil 2.3). 

 Günümüz mimarisinde sıklıkla kullanılmaya başlanan üzerileri 

bitkilendirilmiş yapı örnekleri, kerpiç Anadolu evleri, ilk yerleşim bölgelerindeki eski 

yapılaşmalar (Çatalhöyük, Hacılar vb.) ve Kudüs‟teki evler toprak yığılı yapıların en 

genel örnekleri olarak sıralanabilir. 

Binanın toprakla bir battaniye gibi örtülmesiyle etkin bir biçimde yalıtım 

sağlanmakta iç mekandaki sıcaklık değişimleri minimize edilmektedir. Bu şekilde 

yerleşen binalarda geleneksel yalıtım uygulamalarının da gerçekleştirilmesiyle çok 

daha etkin ısı yalıtımı sağlamak mümkün olmaktadır.  Bu tür binaların güneye 

baktırılmasıyla, bu yöndeki geniş pencere boşluklarından elde edilen sıcaklıkla iç 

mekanlar ısıtılmaktadır. 

 

2.2.4. Toprak çevrili yapılar (Earth-Cover) 

 

 Toprak çevrili yapılar, teknik olarak binanın üzerinde en az 0.2 metre, en fazla 

2.7 metre kalınlıkta toprak bulunan ve yeraltında konumlanan toprakaltı yapılarıdır. 

Bazılarının üzerinde erozyonu önlemek üzere bitkilendirme yapılmaktadır (Şekil 2.3). 
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ġekil 2.3. Toprak yığılı ve toprak çevrili toprakaltı yapı kesit tipleri (Labs, 1975). ¹ 

 

2.2.5. Derin Yeraltı Yapıları  (Underground buildings & geospace)  

 

En genel ifadeyle tamamen toprakaltında konumlanan ve üzerinde en az üç 

metre toprak bulunan derin toprakaltı yapılarıdır. Genellikle tarihi kent meydanlarının 

altında, kent merkezlerinde, ticaret ve ulaşım, sığınma işlevli kullanılmaktadırlar. 

Güvenlik kriteri açısından diğer toprakaltı yapılarıyla kıyaslandığında çevresel etkilere 

ve tehlikelere karşı en güvenli yapılardır. Ağırlıklı olarak tarihi sit alanlarında 

planlanmaktadırlar. Diğer toprakaltı yapılarıyla ve yerüstü yapılarıyla kıyaslandığında 

tarihi çevreye en uygun yapılaşmaların derin yeraltı yapıları olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

¹ Şekil  2.3.  Kenneth Labs (1975)‟in “The use of earth covered buildings through history” 

isimli makalesinden siyah beyaz şekilde  alınarak renklendirilmiştir. 
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2.3. Yeraltı ve Toprakaltı Mekanlarının Tarihsel Süreç Ġçindeki Kullanımı 

 

2.3.1. Milattan önceki dönemlerde yeraltı ve toprakaltı mekanlarının kullanımı 

 

- M.Ö. 600.000 – 10.000 yılları arasındaki dönem, (Taş devri, Paleolitik dönem): 

Toprakaltı mekânların kullanımı insanlık tarihinin büyük bir kısmında görülür. 

İnsanoğlunun toprakaltı mekanlarını kullanımı ilk olarak küçük gruplar halinde mevcut 

mağaraların kullanımıyla başladı. Prehistorik dönemde yer altı mekanlarının en yoğun 

şekliyle barınma ve sığınma işleviyle kullanıldıkları bilinmektedir. Tarih boyunca 

mağaralar canlılara iklim şartlarına karşı koruma sağlamış ve düşman saldırılarına karşı 

savunma olanağı sunmuştur. 

Günümüz insanı tarafından keşfedilen insanoğlunun kullandığı en eski mağara 

Quatzeh mağarası İsrail‟de bulunmakta ve kullanımı günümüzden 92.000 yıl öncesine 

dayanmaktadır. Bir diğer eski mağara Klasies River Mouth mağarası Güney Afrika‟da 

bulunmakta ve 60.000 ila 120.000 yıl önce kullanıldığı tahmin edilmektedir. (National 

Geographic Society, 2006). 

-M.Ö. 10.000 – 5.500 yılları arasındaki dönem, (Orta taş ve yeni taş devri, Mezolitik ve 

Neolitik dönem): 

 Daha önceleri toplayıcılık ve avcılık yapan insanoğlunun M.Ö. 10.000 yılından 

itibaren üretim ekonomisine geçtikleri ve M.Ö. 8000 den itibaren ise tarımla birlikte 

yerleşik hayata geçtikleri bilinmektedir. Bu bağlamda yapılan araştırmalara göre 

tarihsel süreçte ilk toplu yerleşimlerin Mezopotamya ve Anadolu‟da başladığı görülür. 

İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olan Çatalhöyük, aynı zamanda çok sayıda 

toprakaltı yapılaşmasının bir arada görüldüğü ilk merkezlerdendir.    

Mellaart‟ın 1961- 1964 yılları arasında yaptığı araştırmalara göre M.Ö 6000-

7500 yılları arasında kullanılan dünyanın en eski Neolitik dönem yerleşmelerinden olan 

Çatalhöyük‟ün yaklaşık 2000 aileyi barındırdığı tahmin edilmektedir. Kazılarda 200 

kadar toprakaltı evine ulaşılmıştır. Çatalhöyük‟teki tüm binalar güneşte kurutulmuş 

dikdörtgen çamur tuğla, saz ve harçla inşa edilmiştir  (http://semp.us/publications, 

2009). Alüvyonla dolu ovada taş bulamadıkları için ahşap kalıp kullanarak çamur tuğla 

elde ettikleri düşünülmektedir. 

Yüksek tepenin batı yamacında yapılan araştırmalar neticesinde, 13 yapı katı 

açığa çıkarılmıştır. Çatalhöyük'teki yerleşimin, yani şehirciliğin en iyi bilinen dönemi 

7. ve 11. katlardadır. Dörtgen duvarlı evlerin duvarları birbirine bitişiktir. Ortak duvar 

http://semp.us/publications
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yoktur, her evin kendi müstakil duvarı vardır. Evler ayrı ayrı planlanmış ve ihtiyaç 

duyulunca yanına başka bir ev yapılmıştır. Evlerin bitişik duvarları nedeniyle şehirde 

sokaklar mevcut değildir (Şekil 2.4), (Kerimsi, 2011). 

 

 

 
ġekil 2.4.. Çatalhöyük yerleşim planı (http://lh3.ggpht.com/tessellar, 

www.semp.us/publications, 2009) 

 

Ulaşım düz damlar üzerinden gerçekleşmektedir (Şekil 2.5). Evler tek katlı 

olup, eve giriş damda açılan bir delikten merdivenle olmaktadır (Resim 2.3, 2.4). Şehri 

sınırlayan ve koruyan sur duvarları niteliğinde herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. 

Evlerin temel derinlikleri azdır. Duvarlar arasında ağaç dikmeler vardır. Bu dikmeler 

üzerine gelen kirişler düz tavanı taşımaktadır. Tavan üst örtüsü kamış üzerine 

sıkıştırılmış kil topraktır (Şekil 2.5), (Kerimsi, 2011). 

 

                

 
ġekil 2.5.  Çatalhöyük yerleşkesi canlandırma çalışması (http://lh3.ggpht.com/tessellar, 2009,   

www.semp.us/publications, 2011). 

 

http://www.semp.us/images/Biot595PHotoU.bmp
http://www.semp.us/images/Biot595PHotoU.bmp
http://lh3.ggpht.com/tessellar
http://www.semp.us/images/Biot595PhotoS.bmp
http://lh3.ggpht.com/tessellar,%202009
http://www.semp.us/publications
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Resim 2.3. Çatalhöyük evi modeli- damdan giriş sistematiği (Béla, 2005, 

http://en.wikipedia.org, 2009). 

 

 

 
Resim 2.4.- Anadolu Medeniyetleri müzesinde bulunan Çatalhöyük toprakaltı evi görüntüsü 

(Stipich, Béla, 2005, http://en.wikipedia.org, 2011) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Catal_H%C3%BCy%C3%BCk_Restauration_B.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Catal_H%C3%BCy%C3%BCk_sanctuary.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Catal_H%C3%BCy%C3%BCk_sanctuary.JPG
http://en.wikipedia.org/
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-M.Ö. 5500- 2500 yılları arasındaki dönem (Taş-bakır devri, Kalkolitik dönem): 

M.Ö. 5500 yılından itibaren Uzakdoğu, Kuzey Afrika, Mezopotamya, Anadolu 

gibi dünyanın pek çok bölgesinde çeşitli uygarlıkların gelişmesiyle birçok toprakaltı 

yerleşim merkezi kurulmuştur.  

1953 yılında Çin‟de Xian yakınlarındaki Bango bölgesinde yeraltı evlerinden 

oluşan 6000 yıllık bir köy keşfedilmiştir. Bu toprakaltı yapısında strüktürün kare ve 

yuvarlak dallardan, üst örtüsünün çim kaplı topraktan oluştuğu görülmektedir (Sterling, 

1993).  Bu kuyu tipi evler Neolitik ve Paleolitik devirde yapılmış, Çin‟de ve Rusya‟da 

bulunan derin ve avlulu toprakaltı evleriyle benzer özelliklere sahiptir. (Resim 2.5). 

 

              

 
Resim 2.5. Çin‟de Xian yakınlarındaki derin avlulu yeraltı yerleşimleri  (Kaehler, 

www.superstock.com, 2011) 

 

Çin‟de ortaya çıkan yaygın yeraltı yerleşimleri çok eski tarihi kayıtlara 

dayanmaktadır. Çin‟in kuzeyinde ve merkezinde çoğu bölge killi, kumlu balçık 

toprağından oluşmakta ve bu toprak kolayca kazılabilmektedir. Bu bölgedeki 2-3m 

genişliğindeki yeraltı odalarının elle kazılarak oluşturulmuş olabileceği 

düşünülmektedir. 5-10 metre genişliğindeki birimler ise düz arazilerde avlulu, atriumlu 

hafriyat yapılarak, eğimli alanlarda ise direk tepe içi kazılarak yapılmışlardır (Carmody 

ve Sterling, 1993).  

M.Ö 4000‟li yıllarda dönemin Anadolu‟daki en önemli merkezleri Çanakkale- 

Truva, Yozgat- Alişar, Çorum- Alacahöyük, Burdur- Hacılar, Van- Tilkitepe‟ dir. 

Tarihsel süreçte ilk yapı malzemesinin toprak olması dolayısıyla Çatalhöyük‟e benzer 

nitelikte toprakaltı yerleşimlerinin izleri bu merkezlerde de görülmektedir.    

http://www.superstock.com/
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Ayrıca Tunus‟ta,  İran‟da ve dünyanın birçok yerinde geçmişte kullanılan 

toprakaltı yerleşimlerinin günümüze ulaşmış örnekleri mevcuttur. Bunlardan bir 

kısmının kullanımı günümüze kadar devam ederken, bir kısmı da çeşitli nedenlerden 

dolayı terk edilmiştir (Resim 2.6). 

 

              

                     

   Resim 2.6. Tunus ve İran‟daki toprakaltı yerleşimleri  ( Stojić ve Stanković, 2009) 
 

Kalkolitik devrinin sonlarına doğru, insanlar tabiatüstü kuvvetlere (güneş, 

yıldızlar, gök, ateş vs.)  inanmaya başlamışlardır. Bu bağlamda günümüze kadar 

ulaşmış toprakaltı yerleşimleri incelendiğinde barınma işlevli toprakaltı yapılarının yanı 

sıra dini işlevli (tapınma, kutsama, dua, ayin vs.)  mekanların çok sayıda bulunduğu 

göze çarpmaktadır. Özellikle Akdeniz, Doğu Anadolu, Mezopotamya ve Kuzey Afrika 

bölgelerinde kurulan antik yerleşimlerde dini işlevli toprakaltı mekanlarının kullanımı 

daha yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu bağlamda antik dönemlerde medeniyetlerde 

din olgusunun gelişmiş olduğu ve en heybetli, en sağlam mekanlarını dini işlevleri için 

kullandıkları fikrine ulaşılabilir veya inandıkları tanrılardan çok korktukları bu nedenle 

gizli yer altı mekanları yaparak buralara sığındıkları düşünülebilir. Ancak M.Ö. 5000 li 

yıllar sonrasında gök tanrıya, güneşe yaklaşmak veya tanrılara meydan okumak gibi 

gerekçelerle mevcut yeraltı mekanlarını kullanmak yerine, yüksek toprakaltı yapıları, 

kuleler ve piramitler inşa etmişlerdir. 

Eski Mısır‟da Sümerler, Babiller ve Asurlular tarafından M.Ö. 4000 – M.Ö. 

600 yılları arasında inşa edilen ve ziggurat olarak adlandırılan tapınaklar, 

ağaçlandırılmış toprakaltı yapılarının ilk örnekleri olarak kabul edilirler (Osmundson, 

1999, Tokaç 2009). 
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Zigguratlar o dönemin inancı ile tanrının gökten yer inmesini sağlayacak 5 ila 

7 kat yükseklikteki merdivenlere sahiptir. Bu merdivenlerin kullanımında, güneş 

ışığından korunacak, dinlenecek bir alan oluşturmak amacı ile bitki olarak özellikle 

Palmiye ağaçları tercih edilmiştir  (Tokaç, 2009)  (Şekil 2.6). 

 

 
 

Şekil 2.6 Ziggurat genel görünüm  (Ekşi 2006, Tokaç, 2009). 

  

M.Ö. 2500-1200 yılları arasındaki dönem (Tunç devri): 

Antik dönem medeniyetlerinde yeraltı mekanlarının kullanımı çok geniş bir 

coğrafyayı kapsamakta ve bu dönemde binlerce yıl hayatta kalacak köklü 

medeniyetlerin oluşumları görülmektedir.  

Tunç devri itibariyle Asya ve Afrika‟daki uygarlıkların çeşitlenmesiyle üretim 

artmış ve ilişkiler ve ticaret gelişmiştir. Çok tanrılı dinlerin yanı sıra Musevilik gibi tek 

tanrılı dinler yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu dönemde uygarlıklar ibadet mekanlarını 

gizlememişler aksine yeraltı tapınaklarını gösterişli girişlerle, heykeller kullanarak veya 

süsleme, bezemeler kullanarak ön plana çıkarmışlardır (Resim 2.7, 2.8).  

Antik Mısır‟da bu tür çarpıcı örnekler oldukça yaygındır. Tarihin ilk 

dönemlerinde, dünyanın birçok bölgesinde ve Anadolu‟da da krallara ait mezarların ve 

yeraltı tapınaklarının girişleri vurguludur (Resim 2.8). 
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Resim 2.7. Eski Mısır Firavunlarından Ramses II (M.Ö. 1301-1235) devrine ait  antik Mısır 

uygarlığının önemli  anıtlarından olan Abu Simbel yer altı tapınağı girişi  

(Anonymus, www.free-photos.biz, 2011). 

 

 

 

 
 

Resim 2.8. Kamboçya'da Angkor şehrinde bulunan Angkor Vat tapınağı- Beng Mealea, 

(www.porttakal.com, 2011) 

 

http://www.free-photos.biz/
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Ayrıca Sümerler, Babiller ve Mısırlıların toprakaltı yapılarını barınma, 

savunma, sığınma, depolama, mumyalama, zulmetme ve tutsak etme gibi çeşitli 

işlevlerle kullandıkları bilinmektedir (Resim 2.9). Bu bağlamda Mısır Piramitleri‟ndeki 

mekan organizasyonları dikkat çekici niteliktedir (Şekil 2.7, 2.8). 

 

   

 

Resim 2.9. Mısır Piramitleri (Felsefe ekibi, Ana Britanica, 2010). 

 

 

 

ġekil 2.7. Mısırlıların Ramses II için yaptıklar yeraltı tünelleri ve mezar odaları, yeniden 

doğuş, yaratılış ve mumyalama mekanları (Salam, 2002). 
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ġekil 2.8. Büyük piramitin kesiti havalandırma kanalları,erişim yolları ve kral odasının kesit 

gösterimi (Salam M.E.A., 2002). 

       

Babiller dönemine ait toprakaltı yapısı olarak Babil‟in Asma Bahçeleri örneği 

verilebilir (Şekil 2.9, 2.11). Dünya‟nın yedi harikasından biri olarak kabul edilen yapı, 

Babil kralı Nabukatnezar‟ın dağlık bir bölgeden olan esi Semiramis‟in vatan hasreti 

çekmemesi için yaptırmış olduğu yapay setler üzerine kurulmuştur. Bitkilendirilmiş 

alanın, üzerine oturduğu bir tonozlu yapı bulunmaktadır (Şekil 2.10). Tonozların 

üzerinde bulunan kalın toprak tabakasına dönemin nadide ağaçları dikilmiş ve bu 

ağaçların su ihtiyacı, Fırat Nehri‟nden su dolapları ile çekilen su yardımı ile 

sağlanmıştır (Tokaç, 2009, Osmundson,1999). 

 

 

 

Şekil 2.9. Toprakaltı yapısı antik dönem örneği, Babil‟in Asma Bahçeleri‟nden genel görünüm 

(Osmondson, 1999, Tokaç, 2009). 
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Şekil 2.10.  Babil‟in Asma Bahçeleri tasıyıcı sistemi  (Ekşi, 2006, Tokaç, 2009). 

 

                            

 

ġekil 2.11. Babil‟ in asma bahçeleri canlandırma çalışması  (Stojić ve Stanković, 2009). 

 

Kentsel hizmetlerin ilk olarak yeraltına yerleştirilmesi de milattan önce 2500‟ 

lü yıllarda Roma ve Antik Babil medeniyetlerine dayanmaktadır. Romalılar ve 

Babillerin drenaj ve su kaynaklarının taşınması için basit tüneller inşa ettikleri 

bilinmektedir. 

M.Ö. 1200 lü yıllar ve sonrasındaki dönem: 

M.Ö. 1200‟ lü yıllar itibariyle Kuzey Afrika, Orta Doğu,  Güney Asya, Ege 

Denizi çevresi ve Anadolu‟da irili ufaklı gelişen krallıklarda (Hititler, Frigler, 

Lidyalılar, İyonyalılar, Urartular, Romalılar, Persler, Hintler, Nebatiler vs.) en belirgin 

yeraltı mekanlarının kaya mezarları, tapınaklar ve toprakaltı konut yerleşimleri olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda dönemin en özgün yeraltı mekanları olarak Midas 

Mezarları, İyon tapınakları, Petra kenti‟ndeki Nebatian mezar sarayları, Romalıların 

avlulu toprakaltı evleri gibi örnekler verilebilir. Bu dönemin yeraltı mekanlarında 

görkem ve erişilmezliğin esas alındığı, insan ölçeğinin kat kat aşıldığı, yoğun taş 

işçiliği ile kolonlu giriş sistematiğinin vurgulandığı ortak bir mimari dil gözlenir 

(Resim 2.10).  
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Resim 2.10. M.Ö. IV. yüzyılda yapılan bir cephesi iki sütunu olan iyon tapınağı tarzındaki, 

Hermepias'ın oğlu Amyntas'a ait  kaya mezarı girişleri, Fethiye (Simm, http://en.wikipedia.org, 2006) 

   

Dünyanın yedi harikasından biri olan Petra Antik Kenti, Ürdün‟ün Lut Gölü 

ile Akabe Körfezi arasında yer alır. M.Ö. 400 ile M.S. 106 yılları arasında Nebatiler‟in 

başkentiydi. Roma İmparatorluğu‟nun işgalinin ardından M.S. 400 yıllarında deprem ve 

ekonomik sıkıntılar nedeniyle zaman içinde unutulan kent 1812 yılında İsviçreli gezgin 

Johann Burckhardt tarafından tekrar bulundu. Kentte tiyatro, tapınak, ev gibi yapılar 

kireç taşına oyularak yapılmıştır (Resim 2.11), (Adventureman, www.lavinya.net, 

2011). 

 

 

 
Resim 2.11. Toprakaltı mekanlarının yoğun olarak kullanıldığı Petra kenti (Adventureman, 

www.lavinya.net, 2011) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Fethiye_Amyntas.jpg
http://en.wikipedia.org/
http://www.lavinya.net/
http://www.lavinya.net/
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Petra‟nın Mezar Sarayı, 42 metrelik Helen sitili El-Deir Manastırının tapınak 

duvarıyla Orta Doğu kültürünün göz kamaştıran örneklerindendir (Resim 2.12, 2.13), 

(http://fotogaleri.hurriyet.com.tr, 2011). 

 

 
 

Resim 2.12. - Petra galerisi kolonlu giriş sistematiği, Ürdün  

(Adventureman, www.lavinya.net, 2011) 

 

 
 

Resim 2.13. Petra galerisi, Ürdün (Adventureman, www.lavinya.net, 2011) 

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/
http://www.lavinya.net/
http://www.lavinya.net/
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Ayrıca Anadolu‟da ve Mezopotamya da avlulu veya teraslı geleneksel 

yapılarda içe dönük toprakaltı yapılarının kullanıldığı görülmektedir. Örneğin; 

Romalıların yalnızca Kuzey Afrika‟da barınma amaçlı yeraltı yerleşim bölgeleri inşa 

ettikleri bilinmektedir. Bulla Regia isimli önemli yerleşim bölgesi bugün Kuzey Tunus 

sınırları içersinde bulunmaktadır. Sıcak iklimin de etkisiyle ilk olarak o bölgedeki yerel 

berber kabileleri tarafından inşa edilen bu yeraltı yerleşimlerinin daha sonra Romalı 

göçebeleri etkilediği düşünülmektedir. Romalıların bu bölgedeki ev tasarımları daha 

önce başka bölgelerde inşa ettikleri geleneksel avlulu Roma evi stilini kaybetmemiştir 

ancak bu bölgedekilerde zemin kat zemin seviyesi üst zemin toprak kotundan 5m 

aşağıda bulunmaktadır. Merkezi avlu ve küçük bacaların kombinasyonu tüm yaşama 

alanlarına doğal günışığı, aydınlatma ve havalandırma olanağı sunmaktadır (Resim 

2.14, 2.15), (Golany, 1988). 

 

   

 
Resim 2.14. Romalıların Tunus Bulla Regia‟da bulunan derin avlulu yeraltı evleri  (Amon, 

Zsoldos, www.omniplan.hu, 2002). 

 

             

 

Resim 2.15. Romalıların kolonatlı avlulu yeraltı mekanlarından görünüm 

(Kjeilen, http// i-cias.com, 2011). 

http://www.omniplan.hu/
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2.3.1. Milattan sonraki dönemlerde yeraltı ve toprakaltı mekanlarının kullanımı 

 

-5. yüzyıla kadar olan tarihi süreç (İlkçağ‟ın son çeyreği):  

Milattan sonraki ilk yüzyıllar henüz yeni bir din olan Hıristiyanlığın, çeşitli 

mezheplere bağlı kargaşaların hüküm sürdüğü bir tarihi süreçtir. Bu bağlamda ilk 

zamanlarda düzenli ve gizli toplantıların yapıldığı mekanlar yeraltı mekanları olmuştur. 

Hıristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olan Aziz Petrus kilisesi ve pek çok mağara 

örnek olarak verilebilir (Resim 2.16).  

 

 

 

Resim 2.16. Antakya'daki  Hıristyanların gizli toplantıları için kullandıkları Hristiyanlığın en 

eski kiliselerinden biri- Saint Pierre (Aziz Petrus) Kilisesi  (Oktay, www.flickr.com, 2010). 
 

-5. yüzyıldan. ‟dan 15. yüzyıla kadar olan tarihi süreç (Ortaçağ):  

Beşinci yüzyıldan itibaren Hristyanlığın yanı sıra İslamiyet‟in de yayılmaya 

başlamasıyla Roma yarımadası, Orta Doğu ve Anadolu‟da iç karışıklıkların, mezhep 

çatışmalarının (Katolik- Ortadoks) ve din odaklı savaşların (Haçlı Seferleri vs.) hüküm 

sürdüğü bir süreç başlamıştır. Bu süreç mimariye sığınma, savunma, hapsetme, 

zulmetme işlevli mekanların gelişmesi ve yaygınlaşması şeklinde yansıdı. Bu bağlamda 

en önemli toprakaltı yapılarının zindanlı yeraltı katlarıyla kaleler ve şatolar olduğu 

söylenebilir.  

Ortaçağ‟da kaleler ve şatolar altındaki mevcut yeraltı mekanlarının zindanlar 

olarak kullanıldığı, suçluların veya esirlerin istihkam ve zulüm gördükleri mekanlar 

şeklinde kullanıldıkları bilinmektedir. Anadolu‟da, İstanbul‟da ve Orta doğu‟da 

varlığını sürdüren Orta Çağ kentleri incelendiğinde sarayların altında yeraltı 

http://www.flickr.com/
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zindanlarının ve sığınakların bulunduğu, kalelerin altında ise metrelerce uzanan yeraltı 

kaçış tünellerinin ve gizli geçitlerin bulunduğu görülür. Bu bağlamda incelendiğinde, 

birden çok imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul‟un oldukça gelişmiş bir yeraltı 

yapılaşmasına sahip olduğu görülür. Hatta İstanbul‟un altında bir yeraltı İstanbul‟u 

daha olduğunu söyleyen şehir efsaneleri bulunmaktadır. Kalkan (2011)‟a göre 

Bizanslıların İstanbul‟daki yeraltı mekanlarının yapımına ve gelişimine katkısı 

büyüktür.  

Özellikle tarihi yarımadada Topkapı Sarayı ve Ayasofya‟nın altında Bizans 

dönemine ait Büyük saray, kiliseler, sarnıçlar ve dehlizlerle birbirleriyle ilişkili katman 

katman yeraltı mekanlarının bulunduğu bilinmektedir. Bu mekanların kazılmaya ve 

devam edilirse askeri limanlara kadar ilerleyeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca Fener – 

Balat hattında oldukça uzun bir yeraltı mekanları katmanı daha olduğu söylenmektedir 

(Kalkan, 2011). 

Radikal gazetesinin internet sitesinde yayınlanan haberlere göre (2010), 

İstanbul Erkek Lisesi‟nin altında Bizans döneminden kalan ve bir kilise olduğu sanılan 

yapı topluluğu ve iki adet dehliz bulunmaktadır (Resim 2.17). Zeminden sonra üçüncü 

bodrum katında yer alan yapı topluluğunu korumaya alan okul yönetimi mekanda 

ışıklandırma ve temizlik çalışmaları yapmıştır. Kilisenin yanı sıra dehlizleri 

Sarayburnu‟na kadar uzanan yeraltı şehrinin giriş ve çıkışları beton duvarlarla 

örülmüştür. 

 

 

 

Resim 2.17. İstanbul Erkek Lisesi altındaki dehlizler ve yeraltı mekan bağlantıları 

(Radikal, 2010). 
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7. yy. ve sonrasında Anadolu‟da meydana gelen sürekli savaşlar sırasında 

güvenlik sebebiyle yöre halkının şehir büyüklüğünde sığınaklar meydana getirdiği 

bilinmektedir. Bu bağlamda dönemin önemli yeraltı yerleşimi, kaya oyuğu 

yerleşimlerini, kilise ve kasabaları içeren, Türkiye‟de bulunan Kapadokya bölgesidir. 

Esasen bölgede yeraltı mekanlarının kullanımı yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. 

Orta Anadolu‟da en çok bilinen 2 yeraltı kasabası Kaymaklı ve Derinkuyu‟dur. 

Volkanik tüf ve kayaların oyulmasıyla kilometrelerce uzanan tünellere bağlı, çeşitli 

büyüklükteki odaları içeren kompleks yeraltında 8-10 kat derinliklere uzanmaktadır 

(Şekil 2.12). Bu oyuklar havalandırma şaftlarını şehrin su ihtiyacını karşılayan kuyuları 

da içermekteydi. Yeraltı alanları yaşama-barınma işlevi yanı sıra çiftlik hayvanları için 

ahır olarak yiyecek veya şarap depolamak için kullanıldı. 

  

 

 
ġekil 2.12. Kapadokya bölgesi yer altı yerleşimleri kesiti ve havalandırma- su alma kanalları 

(Fatih, www.mailce.com,  2008) 

 

Tünellerin yaşama alanlarına bitişik yerleri bağlantı geçişleri büyük yassı 

taşlarla kapatılmaktaydı (Hazer, 1975). Bölgede yaşayanların, şehrin savunmasını 

artırmak amacıyla yeraltında dar tüneller yaptıkları bilinmektedir. 

Ayrıca Ortaçağ döneminde kullanılmış yeraltı mekan örnekleri Kapadokya 

Uçhisar‟da da yaygın olarak görülmektedir. Ortaçağ‟da Hıristiyanlık döneminde ve 

sonralarında özel olarak dini işlevli mekanlar kullanmıştır. Bu dönemdeki kullanımların 

inziva hücresi, şapel, manastır ve kilise gibi farklı inançlara ait mekanlar olduğu 

görülmektedir Bu mekanların çeşitli dinlere göre formları, tipolojileri ve plan tipleri 

farklıdır (Şekil 2.13). 

 

http://www.mailce.com/
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ġekil 2.13 Kapadokya‟ da dini mekanların tipolojileri a.inziva hücresi b.Şapel c.Şapel d.kilise 

e.çapraz planlı kilise f.manastır  (Akyürek,1998 ve  Erdem, 2007) 

 

Tarihsel süreçteki sıralamaya göre incelendiğinde bir diğer toprakaltı yerleşimi 

13.yy.‟ a kadar Peru Adaların‟ da hakimiyetini sürdüren İnka medeniyeti‟ ne ait Machu 

Picchu şehri örnek olarak verilebilir.  

Machu Picchu şehrini güneş tanrısı İnti‟ye yakın olabilmek için Peru 

adaları‟nın 2430 metre yükseğindeki tepelere kuran İnka medeniyeti halkının gökyüzü 

yanı sıra yeraltı tanrılarına inandıkları bilinmektedir. Bu nedenle son derece gelişmiş 

bir yeraltı ağına sahip oldukları bilinmektedir (Wikiturka, 2011). Son derece 

mükemmel taş işçiliğiyle bezenmiş İnka yapılarında taşların birbirine lego mantığında 

kenetlendiği görülmektedir. İnka halkının günümüze ulaşan yapıları incelendiğinde 

toprak ve samandan yapılmış çatı kısımlarının yıkılmış olduğu görülmektedir  (Resim 

2.18, 2.19).   

 

 

 

Resim 2.18. İnka medeniyetine ait Machu Picchu şehrinden bir görünüm (Adams, 

http//toddadams.net, 2005) 
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Resim 2.19. İnka medeniyetine ait Macchu Picchu şehrinden görünüm (Adams, 

http//toddadams.net, 2005 ). 

   

-15.yy‟ dan 20.yy‟ a kadar olan süreç (Yeni çağ, Yakın çağ): 

15.yy‟ın yarısından itibaren, Sultan II. Mehmet‟in İstanbul‟u fethiyle başlayan 

Yeni Çağ‟da Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Anadolu‟da tam bir Osmanlı 

egemenliği hakimdi. Bu yüzyıllarda genel olarak halkın refah seviyesinin yüksek 

olduğu ve güvenliğin üst düzeyde sağlandığı bilinmektedir.  

Kalkan (2011)‟a göre Bizans imparatorluğunun aksine Osmanlıların yer üstü 

yapılaşmalarını tercih ettikleri görülmektedir. Bu durumu Osmanlıların sürekli fetihler 

yaparak, topraklarında hızlı bayındırlaşmak istemeleri ve yerüstünde görkemli yapılar 

yaparak bölgedeki varlıklılarını vurgulamak istemelerine bağlanabilir. Bu bağlamda 

yeraltı yapmadıkları gibi Bizans‟tan kalma yeraltı mekanlarını da azınlıklar dışında 

kullanan olmamıştır. Bu yüzyıllar arasında yalnızca askeri ayaklanmalar sırasında 

sığınma veya cezalandırma, tutuklama gibi işlevlerle sarayların altındaki yeraltı 

katlarının kullanıldığı bilinmektedir. 

- 20. yy‟dan günümüze kadar olan süreç: 

20. yy. I. ve II. Dünya savaşları ile başlayan, nükleer güçlerin ve petrol 

krizlerinin hakim olduğu bir dönemdir. 

Yeraltı yapılarının askeriye alanında kullanımı tarih boyunca savaş 

zamanlarında ve hatta barış zamanlarında yaygındı. Bu alanda kullanımı da temel 

olarak yeraltının saklayıcı, gizleyici niteliğinden kaynaklanmaktaydı. Ağır silahların ve 

cephanelerin korunması için yeraltı yapılarının kullanımı son derece doğal bir 
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gelişmeydi. Ancak yeraltı yapılarının sığınma işleviyle, sivillerin korunması için en 

yoğun kullanımı II. Dünya savaşı yıllarında gerçekleşmiştir. Ayrıca İskandinavlar 

yüzme havuzları, toplantı ve spor merkezlerini de yeraltında planlayarak herhangi bir 

saldırı durumunda sivillerin korunması için kullanılabilecek alanı ikiye katlamış oldular 

(Carmody, Dabinson ve Bowen, 1996). 

1938‟ de büyük olasılıkla ilk yeraltı planlama konferansı Meksika‟da yapıldı. 

Konferans çeşitli amaçlarla yeraltı mekânlarının kullanımının gelişimiyle ilgiliydi. 

Ancak bu toplantıda altı çizilen önemli durum yeraltı mekânlarının savaş zamanlarında 

sivilleri koruma amaçlı kullanılması gerektiğiydi. 

Yeraltının savunma ve askeriye alanında kullanımı günümüzde Amerika ve 

İtalya, İsviçre, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde oldukça yaygındır. Ayrıca Türkiye ‟de 

de askeri alanda yeraltı yapılarının kullanılması ile ilgili stratejik çalışmalar yapılmakta 

ve sunduğu olanaklar tartışılmaktadır.  

Askeriyenin yeraltı kullanımı mermi ve füze siloları, cephane depoları, hava 

saldırıları koruyucuları, kumanda merkezleri, hastaneler ve çeşitli özel işlevlerle 

gerçekleşmektedir. Sunduğu üstün koruma ve askeri cephaneyi tespit etmedeki zorluk 

yeraltının askeri alanda kullanımını mantıklı kılmaktadır (Carmody, Dabinson ve 

Bowen, 1996). 

XX. yy. da nükleer güçlerin ve savaşların ortaya çıkması yeraltına olan 

ihtiyaca yeni bir yanıt olarak görünmektedir. Nükleer atıklardan korunmak için dünya 

genelinde sığınaklar yaygın olarak inşa edilmektedir. Bu tür sığınakların yaygınlığı ve 

gelişimi ülkeden ülkeye değişmektedir. Ama dünya geneliyle kıyaslandığında bu alanda 

en fazla yeraltı yapısına Avrupa ülkeleri ve Amerika „nın sahip olduğu görülmektedir. 

Ayrıca hidroelektrik ve jeotermal enerji üretim olanakları da yeraltına 

yerleştirilmektedir (Carmody ve Sterling 1996; Baggs, 1990). Hidroelektrik tesisleri, 

tesisten kaynaklanan gürültü seviyelerini azaltmak ve tesisi saklamak için dağlık 

alanlarda dağların içine kurulmaktadırlar. Rusya‟da Çernobil nükleer faciasından sonra 

nükleer reaktörlerin yeraltına yerleşimi hızla yaygınlaşmıştır. 

1973‟ de petrol krizi ve enerji krizleri sürecinde,  toprağa dönüş hareketiyle 

kendi kendine yeten yaşam çabası arayışıyla toprakaltı mimarisine olan ilgide artış 

gözlenmiştir. Ancak bu aşama oldukça yavaş gerçekleşmiş ve toprakaltı yapılarındaki 

bu gelişme mimarlar, mühendisler ve kamu tarafından yakından alışılmadık bir 

yapılaşma türü olarak takip edilmiştir. 
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- Günümüzde yeraltı ve toprakaltı mekanların kullanımı:  

Yeraltı doğal ortamı insanlık tarihinde bilinen en eski yerleşim formudur. 

Ancak insanlar yeryüzünde yaşama döndüğü zaman, yeraltı yaşamı sadece ekonomik 

yaşam şekli ve depolama alanı olarak görülmeye başlandı.  

Tarih boyunca yöresel yeraltı yerleşimlerinin kullanımı, tüm dünyada kırsal 

alanlardaki düşük gelirli ve evsiz insanlarla ilişkilendirilmiştir. Bu ilişki yeraltı 

alanlarının kullanımının sunduğu avantajlara karşı kayıtsız kalmak gibi negatif bir etki 

yaratmıştı. Ancak günümüzde yeraltı tasarımlarının mevcut ileri teknolojiyle 

desteklenmesi ve orta ve üst düzey otoritelerce kabul görmesiyle, yeraltı mimarisinin 

imajı gelişmiş, pozitif yönleri ve getirileri apaçık bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Yeraltı 

mimarisi günümüzde teknolojik anlamda ilerlemiş ülkelerin ciddi anlamda ilgi duyduğu 

ve gelişimine yönelik çaba sarf ettiği bir gerçeğe dönüşmüştür. Bazı ülkeler ise uzun 

süredir mevcut şehirlerinde yeraltı alanlarını kentsel alanların eksikliğinin baskısı, 

yükselen arazi değerleri ve şehirleşme yoğunluğu gibi etkenlerden dolayı farklı 

derecelerde ve farklı büyüklüklerde kullanmaktadır. Toprakaltı mimarlığı günümüzde, 

dingin güneş enerjisi ve sürdürülebilir mimarlık taraftarı çevrelerde popüler bir 

konudur.  

Yeraltı yerleşimleri genel olarak kırsal yerleşimlerde, çeşitli ihtiyaç ve 

zorunlulukların karşılanması gerekliliğinden ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında kıymetli 

tarım arazilerini korumak, savunma, dini baskı ve zulümlerden kaçmak ve sert iklim 

etkilerinden korunmak gibi gerekçeler de bulunmaktaydı. Minimum malzemeyle 

korunak sağlayabilmesi, yeraltında bulunmanın sağladığı soğuk-sıcak ısı 

dalgalanmalarından koruyabilmesi gibi temel gerekçelerden dolayı Çin‟de günümüzde 

otuz milyondan fazla insanın toprakaltı ve yeraltı mekanlarında yaşamaya devam ettiği 

tahmin edilmektedir. 

En yaygın olarak bilinen yeraltı şehirleri olarak Kuzey Tunus‟ta bulanan 

Romalıların şehri Bulla Regia, güney Polonya‟da Krakov şehrinde bulunan Wiel İczka, 

Çin‟de bulunan Yan‟an şehri, Türkiye‟de bulunan Bizans kabileleri yerleşimi, 

Kapadokya, Güney İsrail Jordan da bulunan Nebatian yerleşimleri sayılabilir. 

Günümüzde bu yerleşimlerin çoğu turizm merkezleri olarak ziyaretçi çekmektedir. 

Yerleşimlerdeki mevcut yeraltı mekanlarının bir kısmı konaklama, tanıtım, sergileme, 

alışveriş gibi ticari işlevli mekanlara dönüştürülmüştür. Yeniden işlevlendirilerek 

kullanılan yeraltı mekanları Türkiye‟de Kapadokya bölgesinde (Uçhisar, Göreme, 

Zelve) oldukça yaygındır.  
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Günümüzde mevcut muazzam kentsel büyümeler, gelişmeler; ilerleyen alan 

kısıtlılığı,  yükselen kentsel alan-arazi değerleri sonucu toprakaltı ve toprak çevrili 

mimariye olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır.  

Kentlerde nüfusun artması, kentsel büyüme ve gelişmelerin hızlanmasını 

sağlarken, kalabalıklaşan ve yoğunlaşan kentlerde çok katlı yapıların ve gökdelenlerin 

kullanımları yaygınlaştı. Kentlerde büyüme ve gelişmenin devam etmesiyle, ulaşım 

mesafeleri ve otoparklar ciddi sorunlar olarak ortaya çıktı. 20. yüzyılın sonlarına doğru, 

sorun çözümüne katkıda bulunacak metrolar yaygınlaşmaya başladı. Mega kentlerde 

insanların metrolarda geçirdikleri vakit giderek artarken insanların yeni gereksinimleri 

doğdu. İlk olarak reklam panolarının metro istasyonlarında yerini bulmasını, daha sonra 

artan tüketim ihtiyacını karşılamak üzere çarşı ve yeraltı dükkanlarının metro bağlantılı 

yaygınlaşması takip etti. Yeraltında ticari işlevli mekanların da çoğalmasıyla toprakaltı 

mekanları mega kentlerin ayrılmaz bir parçası olarak ve birçok soruna kökten çözüm 

sunarak metropollerin gündelik yaşamında bugünkü yerini aldı. 

Örneğin İspanya‟nın Madrid kentinde M 30 yolunun yeraltına alınmasıyla, 

kentte bir milyon metrekare yeşil alan elde edildi (Resim 2.20). Bu durum kentsel 

kaliteye ve kentlin yaşanabilirliğine katkıda bulundu  (Knights ve Admiraal, 2006). 

 

 
 

Resim 2.20. Madrid‟te yeraltının etkili kullanımı ve kentsel peyzaja katkısı 

(Knights ve Admiraal, 2006) 
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Yeraltı ortamının potansiyel faydaları mimarları modern yeraltı şehirlerinin en 

ince ayrıntılarına kadar, tasarım konseptlerinin ve ilkelerinin araştırılmasına 

yönlendirdi. Bu şekilde oluşturulabilecek yeraltı mekanı tasarımıyla 

ilişkilendirilebilecek iki temel problem açılımı bulunmaktadır: bunlardan biri inşaat 

sürecinde oluşabilecek problemleri, diğeri ise kullanımdan sürecinde ortaya çıkabilecek 

sorunları barındırmaktadır. 

Konstrüksiyonun; inşaatın gereksinimleri mevcut modern teknolojiyle 

karşılanabilmektedir. Ancak kullanım sürecinde kullanıcıların psiko-sosyal tavır 

problemleri daha kolay ifade edilebilmektedir. İlk probleme karşı koymak için 

insanlığın sahip olduğu mevcut teknoloji yeterlidir ancak; kullanıcıların algısal ve 

psiko-sosyal problemlerine yenilikçi ve alışılmadık tasarımlar sunarak, bu problemlere 

açıklık getirmek gerekmektedir. Bu nedenle ilk olarak tarihteki antik geleneksel yeraltı 

yerleşimlerinin tasarım prensipleri modern teorilerle sentezlenmesi ve sonucunda 

günümüz ihtiyaçlarına, modern norm ve standartlara uygun, yenilikçi, özgün ve 

disiplinler arası tasarımların ortaya konması gerekmektedir. 

Yeryüzü kaynaklarının azalması, enerji kaynaklarının pahalılığı, eskiden 

kalma yağmur suyu tahliyesinden boğulan kanalizasyon sistemleri gibi sorunlar 

Avrupa‟da yeşil çatı endüstrisini başarılı hale getirmiştir. Toprakaltı yapılarının ve yeşil 

çatıların Kuzey Amerika‟da ve tüm dünyada popülaritesi artmaktadır.  

Sadece Almanya‟da yüzlerce çatı bahçesi vardır. “Almanya‟da 2001 yılı 

sonunda 13,5 milyon metrekare çatı bahçesi yapılmıştır (Dawson, National Geographic 

News, 2002). Almanya imar yönetmeliklerinde de liderdir ve yeşil çatı düzenlemelerine 

teşvik etmektedir. Asya‟ da Japonya yeşil çatı teknolojisinin merkezi olmuştur. Tokyo 

başkenti tüm yeni inşaatların en az %20‟sinin çatılarını zorunlu olarak yeşil çatı haline 

getirildiği ilk şehirdir. Chicago‟da Milenyum park dünyanın en büyük yoğun yeşil 

çatısıdır (www.peyzajlife.com, 2011). 

1999 yılı ekim ayında dünya nüfusu 6 milyarı aşmış durumdaydı ve 2030 yılı 

itibariyle dünya nüfusunun 8.1 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca 1999 

Ekim ayı itibariyle üç milyon insan şehirlerde yaşamaktaydı ancak 2030 yılı itibariyle 

nüfusun % 60 ı yaklaşık 4.9 milyar insanın şehirlerde yaşacağı tahmin edilmektedir. 

Birleşmiş milletler ve gelişmiş ülkeler özellikle nüfusun 10 milyonu aştığı mega 

kentlere dikkati çekmektedir. 2001 yılında dünyadaki mega kent sayısı 19 iken, 2015 

yılı itibarıyla 60 lara ulaşacağı ve gelişimin hızla süreceği tahmin edilmektedir (Parker, 

2006). 

http://www.peyzajlife.com/
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Dolayısıyla artan ulaşım, altyapı ve otopark ihtiyacı en temiz ve sürdürülebilir 

çözümle yeraltında inşa edilecektir. Bu durum ancak şehir plancıların, çevre 

mühendislerinin, ulaşım mühendislerinin ve mimarların ortak çalışmalarıyla organize 

bir şekilde, kentlerin henüz erken gelişim safhalarında iken, koordinasyonlu 

çalışmalarıyla kontrol altına alınabilir. 

Toprakaltı ve yeraltı çözümlerinin, kentsel erişim ve ulaşım mesafelerinin 

kısaltılması, azalan gürültü, hava kirliliği, trafik sirkülasyonu ve arsa parsellerinin çoklu 

kullanımlarının sağlanması, yapının uzun ömürlü olması ve daha az bakım gerektirmesi 

gibi çevresel getirilerini sıralamak mümkündür (Parker, 2006). 

Toprakaltı yapılarının başlıca amaçlarından biri doğayı korumak ve alışılmış 

yerüstü şehirlerinde estetik ve sosyal alanları artırmaktır. Bir diğer ifadeyle yeraltı 

yapıları tasarımıyla amaçlanan alışılmış yerüstü şehirlerini önemli ölçüde geliştirmektir. 

Çeşitli ülkeleri yer altı şehirleri gelişiminin kabulüne yönlendiren başka gerekçeler de 

vardır. Bu gerekçeler şunları içermektedir: 

- Arsaları, arazileri tarımsal alan için korumak, 

- Savunma ihtiyaçları için korunak, sığınak ve güvenlik sağlamak, 

- Sert iklimlere karşı korunum ve konforlu çevresel sıcaklık değerleri elde 

edilmesi, 

- Yükselen arazi değerlerine karşı baskının azaltılması ve arsaların daha yoğun 

kullanımının amaçlanması, 

- Günümüz kentsel büyümesiyle yetinmeyerek kentsel alanların daha etkili 

kullanımını sağlamak, 

- Kentsel şebeke ve ağların kısaltılması, 

- Yerüstü kentsel alanlarının iyileştirilmesi, daha nitelikli bir çevre sağlanması, 

- Daha fazla yeşil alanlarla ve yerüstündeki motorlu araç yollarını kullanımını 

minimuma indirerek yaşanabilir şehirler oluşturulması. 

Günümüzde Amerika‟da orta ve üst düzey otoriteler, modern dünyanın yaşam 

şartlarına uygun yenilikçi bir anlayışla barınma gereksinimini karşılamak üzere 

toprakaltı ve yeraltı yapılarının kullanılabilirliğini araştırmaktadırlar. Yenilikçi dizayn, 

konstrüksiyon ve yapının işletim-kullanım sürecinde ileri teknolojilerin kullanımı, 

yeraltı mekanların potansiyel kullanımlarını artırmaktadır. 
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3. YERALTI VE TOPRAKALTI YAPILARI  

 

3.2. Yeraltı ve Toprakaltı Yapılarının Form ve Tipolojileri 

 

3.2.1. Yeraltı ve toprakaltı yapılarının bulundukları topografyaya göre tipleri 

 

Toprakaltı yapıları şekillendikleri topografya ile ilişkili olarak web tabanlı  

ansiklopedi Vikipedia (2009)‟ ya göre en genel şekliyle 3 kategoride incelenmektedir.  

Bunlar: 

a. Yer üstünde bulunan toprakaltı yapıları, 

b. Tepe içinde bulunan toprakaltı yapıları, 

c.Yeraltında bulunan yapılar olarak gruplandırılmaktadır. 

 

3.2.1.1. Yerüstünde bulunan toprakaltı yapıları 

 

Yapının dış duvarlarına toprak yığılarak ve dış duvarlar çepeçevre saran bir 

meyil oluşturularak inşa edilen toprakaltı yapı türüdür. Bu tipte çatı tamamen veya 

kısmen toprakla örtülerek pencere ve kapı boşlukları yapının bir veya birkaç yönünde 

oluşturulabilir. 

 

3.2.1.2. Tepe içinde bulunan toprakaltı yapıları 

 

Yapının eğimli arazi içine veya yamaca yerleştirildiği toprakaltı yapı türüdür. 

En uygun uygulama şeklidir, ekvatora karşı (kuzey yarımkürede güney, güney yarım 

kürede kuzey) bir tepe kullanmaktır.  

Bu tip toprakaltı yapısında bir tek duvar açıkta olup diğer bütün duvarlar tepe 

içinde ve toprakla çevrilidir. 

 

3.2.1.3. Yeraltında bulunan toprakaltı yapıları 

 

Bu toprakaltı türünde zemin oyulur ve yapı zemin seviyesi altına inşa edilir. 

(yeterli ışık ve havalandırma sağlamak için) Atrium tipi veya avlulu bir yapılaşma 

tercih edilebilir. 
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3.2.2. Yeraltı ve toprakaltı yapılarının yeraltındaki derinliğine göre tipleri  

 

Toprakaltı mekanları yerüstünde veya yeraltında farklı derinliklerde 

planlanabilmektedir. 

Golany ve Ojima (1996)‟ya göre toprakaltı mekanları yeryüzünde ve 

yeraltındaki derinliğine göre beş tipte incelenmektedir (Şekil 3.1): 

1- Yeryüzü toprakaltı yapıları (subraterranean), 

2- Yarı yeraltında bulunan yapılar (semi - below ground), 

3- Zeminsel yeraltı yapıları (subsurface), 

4- Yüzeysel yeraltı yapıları (subterranean), 

5- Derin yeraltı yapıları (geospace). 

 

                 
 

 

                       
 

                   
 
ġekil 3.1. Golany ve Ojima‟ta göre toprakaltı yapı tipleri (1996). 
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3.2.2.1. Yeryüzü toprakaltı yapıları 

 

Toprak korunaklı ortam “earth-sheltered habitat” terimi şu anda yaygın olarak 

Amerika‟da kullanılmakta ve üzeri genelde yarım metre kalınlığında toprakla örtülü 

toprakaltı yapılarını ifade etmektedir (Şekil 3.2). Bu metot genellikle iklimlendirmeyle 

ilişkili yüksek enerji tüketiminin gerçekleştiği sert iklim bölgelerinde enerji tüketimi 

gereksinimine yanıt olarak çıkmış bir metottur. Toprak öncelikle iç mekanı, dış ortam 

hava sıcaklıklarına karşı yalıtmakta ve her iki ortam arasında termal izolatör işlevi 

görmektedir. Bu süreçte yapının üzerindeki toprak kalınlığına bağlı olarak, ısı kaybı 

sınırlanmakta ve ısı tutuculuğu artmaktadır. Buna bağlı olarak “earth sheltered” 

yapılaşma günlük ısı kayıp ve kazançlarını minimize etmede etkindir.  

Bu şekilde “earth shelter” toprak altı yapı biçimi Amerika‟nın yerlileri 

tarafından Güney Amerika‟nın kurak iklim bölgelerinde kullanılmıştır. Bu yapı tipi 

antik medeniyetlerde Ortadoğu‟da, Akdeniz bölgesinin kuru-sıcak iklim bölgelerinde 

(İran, Türkiye, İtalya, İspanya, Kuzey Çin) iklim etkilerinden korunmaya yönelik de 

kullanılmıştır (Golany ve Ojima, 1996). Kudüs‟teki yöresel, geleneksel evler bu 

konstrüksiyon formunun güzel bir örneğidir. 

 

   

 

ġekil 3.2. Yeryüzü toprakaltı yapıları a. Günümüzde Amerika‟daki toprakaltı evleri 

b. Kudüs‟te bulunan toprakaltı evleri  (Golany ve Ojima, 1996). 
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Resim 3.1. Yeryüzü toprakaltı yapısı örneği,  California Bilim Akademisi Binası, 

(www.catalystArchitecture.com, 2010) 

 

 

Günümüzde California Bilim Akademisi binası gibi yerüstünde planlanan ve 

üzeri toprak örtülü, yeşil çatılı binalar yaygınlaşmaktadır (Resim 3.1). 

Yeryüzü toprakaltı yapılarına örnek gösterilen geleneksel Harran evleri 

bölgenin iklimine uyumlu olup, iç mekanlar yazları serin kışları sıcaktır (Resim 3.2).  

 

 

 

Resim 3.2. Yeryüzü toprakaltı yapısı Şanlıurfa geleneksel Harran evleri (Lily, 

www.favorinet.net, 2009). 

http://www.catalystarchitecture.com/
http://www.favorinet.net/
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3.2.2.2 Yarı yeraltı yapıları  (semi below ground) 

 

Yarı yeraltı yapıları konstrüksiyonun kısmi yeraltında veya kısmi yerüstünde 

inşa edildiği yapılardır. Bu tip neolitik dönem ve antik dönem kabilelerinde Çin, 

Japonya ve antik dünyanın diğer yerlerinde en fazla kullanılan insan yapımı türdür. 

Halen Afrika‟daki yerel kabilelerce kullanılmaktadır. Bu kategoriye giren temel form 

ve tipler tüm dünyada yaygın olarak kullanılmışlardır.  Buna benzer bir yapısal form 

teraslı yamaç yapılaşması şeklinde, yapının bir kısmı toprak altında bir kısmı toprak 

üstünde Kuzey Çin ve Güney Tunus‟ta kullanılmıştır. Bu tipe bir diğer örnek olarak 

Eskimoların kış evleri (igloo) ve yarı yeraltında inşa edilen yaz evleri gösterilebilir.  

Ayrıca Akdeniz ülkelerinde birbirlerinin çatısını teras bahçe olarak kullanan dik 

yamaçlarda eğime tam olarak oturan terasevler ve buna benzer yapılaşmalar bu grupta 

incelenmektedir (Şekil 3.3). 

      

                        

 

ġekil 3.3. Yarı yeraltında bulunan toprakaltı yapıları (Golany ve Ojima, 1996). 

 

3.2.2.3. Zeminsel yeraltı yapıları (subsurface) 

 

Zeminsel yerleşimde yapı toprak içinde yeraltındadır ancak yapının tavan kotu 

ile toprak zemin seviyesi arasında 50 cm den daha az kot farkı bulunmaktadır. Bu tür 

yüzeysel yeraltı yapısı antik Roma döneminde Kuzey Tunus‟ta Bulla Regia şehrinde 
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kullanılmıştır. Romalılar kuzey Afrika‟nın kavurucu sıcağından çok sayıda yaptıkları 

yüzeysel yeraltı villaları sayesinde korunmuşlardır (Şekil.3.4). 

 

                      

 

ġekil 3.4. Romalıların sıcaktan korunmak için kullandıkları yer altı mekanları, Kuzey Tunus  

(Golany ve Ojima, 1996). 

 

Aynı tasarım formu Romalılardan önce Kuzey Afrika‟da yerel Berber 

kabileleri tarafından da ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Günümüz modern evlerinde de 

bodrum katları subsurface (zeminsel yeraltı) tipinde yapılmaktadır. 

 

3.2.2.4. Yüzeysel yeraltı yapıları (subterranean)  

 

Belowground veya subterranean da denilen yüzeysel yeraltı mekanları, tarih 

boyunca en yaygın olarak kullanılan, yeryüzüne tamamen entegre olmuş mekanın 

tamamının yeraltında bulunduğu tiptir. Bu tip toprakaltı yapıları yeraltının makul 

derinliklerinde inşa edilmekte ve genellikle yapı tavan kotu ile doğal zemin kotu 

arasında yaklaşık 3m toprak bulunmaktadır. Yapıyı çevreleyen toprak kalınlığı 

nedeniyle yer altı mekanı “cut and use” (kaz ve kullan) metoduyla hafriyat yapılarak 

neredeyse hiçbir yapı malzemesi gerekmeden yapılabilmektedir. Bu metot yamaç 

yapıları ve peribacalarına ek olarak genellikle düz topoğrafyalarda yapılmaktadır. Bu 

tipe düz arazilerde “pit type” veya kuyu tipi yeraltı yapıları da denilmektedir. 

Kireçtaşı, kalker taşı veya tüfün kolaylıkla oyulup, şekil verilmesiyle 

oluşturulan Kapadokya bölgesi ve Kuzey Çin‟de bulunan kuruyuncaya kadar kolayca 

form verilebilen killi kumlu balçık tipi mağara yerleşimleri de bu grupta 

incelenmektedir (Şekil 3.5). 
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a.  b.  

 

                        c.  
 

ġekil 3.5. Yüzeysel yer altı yapıları a. Kuyu tipi –Tunus  b.Dik yamaç tipi- Çin c. Yuva tipi- Kapadokya 

(Golany ve Ojima, 1996). 

 

3.2.2.5. Derin yeraltı yapıları (geospace) 

 

Geo-space (derin yeraltı) terimi günümüzde Japonlar tarafından sıkça 

kullanılan toprakaltı ve sualtı derinliklerindeki mekanları ifade eden terimdir (Şekil3.6). 

Japon tasarımcılar çok işlevli insan aktiviteleri için yeraltında 50m veya daha fazla 

derinliklerde geo-space formun yenilikçi ve çığır açan konseptini sunmaktadırlar. Derin 

yeraltı yapılarına gösterilen bu yeni ilgi, dünyanın teknolojik alanda ilerlemiş 

ülkelerinde ortaya çıkmıştır. 

Yeraltı metroları, çok katlı yeraltı alışveriş merkezleri, çok katlı yeraltı 

otoparkları gibi örnekler bu grupta incelenmektedir. Genellikle kompleks şeklinde 

tasarlanmakta ve çoklu işlevleri bir arada barındırmaktadırlar. 
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a.  b.  

 

ġekil 3.6. Derin yeraltı yapıları   a. Ulaşım alışveriş işlevli az katlı yeraltı yapıları    

b. Karma işlevli çok katlı yeraltı yapıları (Golany ve Ojima, 1996) 

 

3.2.3. Yeraltı ve toprakaltı yapılarının plan Ģekillerine göre tipleri  

 

Rocky Mountain Araştırma Merkezi (1987)‟nde yapılan araştırmalara göre 

toprakaltı yapılarının en genel ifadeyle iki temel türü bulunmaktadır: 

a. Yeraltı yapıları, “underground buildings, geo-space buildings” 

b. Yamaç sırtı yapıları “hillside type, cliff type” 

Tasarım tercihleri, bölgesel iklim, topografya, toprak cinsi gibi kriterler 

binanın yapılacağı bölge için hangi toprak altı tipinin veya ne tür bir planlamanın daha 

uygun seçim olacağını belirlemektedirler.  

Gerek yeraltında olsun gerekse tepe içerisine gömülü olsun bu iki temel türden 

genel olarak üç genel tip planlama geliştirilebilmektedir: 

1. Atrium tipi merkezi avlulu Planlama 

2. Tek cepheli cephesel planlama 

3. İki cepheli planlama 

 

3.2.3.1 Atrium tipi merkezi avlulu planlama 

 

Avlunun binanın merkezinde konumlandığı ve binaya girişin avludan 

sağlandığı yeraltı yapısıdır. 

Atrium tipi veya courtyard tipi olarak da bilinen avlulu tip gün ışığını bina 

içine alan dört duvarı olduğu için kullanıcıya açık alan hissi sunmaktadır. Bu tasarım 

girişini binanın merkezinde konumlanan korunaklı açık alandan avludan almaktadır. Bu 

tasarım düz bir arazide zemin seviyesinin altında ve yaşam alanlarının veya doğal ışık 
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alması gereken mekanların çevrelediği üstü açık bir avlu etrafında planlandığı 

tasarımdır (Şekil.3.7). 

 

                            

 

ġekil 3.7. Merkezi avlulu planlama tipi örneği, Romalıların toprakaltı evleri  

(Golany ve Ojima 1996). 

 

Atriumlu planlama tipinde pencereler ve cam kapılar avluya açılmaktadır. 

Atriuma açılan duvarlar binaya gün ışığı, güneş ısısı ve dış mekan görünüşü 

sağlamaktadırlar. Zemin seviyesinden avluya inen merdivenli bir girişleri 

bulunmaktadır. Avlulu tip yeraltı yapıları genellikle toprağa 0.9 metreden daha az 

gömülmektedirler. Çünkü daha büyük derinliklere gömüldüklerinde avluya sızan gün 

ışığı azalmakta ve avlu dış duvar yüzeyleri artmaktadır bunun sonucunda ısı kaybı 

artarak, binanın enerji verimliliği azalmaktadır. Ayrıca bu türdeki yeraltı binaları doğal 

bir havalandırma potansiyeline sahiptirler. 

Avlulu plana sahip bu tipler zemin seviyesinden zorla görünürler ve doğal 

topografyaya tam anlamıyla entegre olmuşlardır. Bu bina tipi özel ve kontrollü bir iç 

bahçe sunmaktadır. Bu avlu kış rüzgarlarına ve yaz sıcaklarına karşı koruma 

sağlamaktadır. Bu tip tasarım kaliteli bir manzaranın olmadığı alanlar için uygundur. 

Ayrıca yoğun gelişme bölgelerinde ve gürültülü alanlarda ideal bir çözümdür. 

Planlamada pencerelerin avluya bakan pozisyon ve yönlerine göre camlardan ısı elde 

edilebilmekte veya ısı kaybı önlenebilmektedir.  

Atrium tipi yeraltı yapılarında avlu drenajı ve karın avludan uzaklaştırılması 

da önemli noktalardır. 
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3.2.3.2.  Tek cepheli cephesel planlama 

 

Girişini pencereli ve manzaranın bulunduğu güney cephesinden alan, toprak 

altındaki yamaç tipi yapılardır. Bu tipe tepe içi tipi de denilmektedir. 

Tek veya iki cepheli cephesel planlama tipleri diğer toprakaltı planlama 

tiplerinden daha yaygın görünmektedir. Tek cepheli cephesel planlama tipinde binanın 

bir cephesi tamamen açıkta bırakılmakta ve diğerleri toprakla çevrilmektedir. Çatının 

da betonarme üzeri toprak kaplı olduğu durumlarda, çatı üzerindeki toprak ısı ve ses 

izolasyonu sağlamakta ve bina çevresel etkilerden korunmaktadır. Binanın toprak kaplı 

olmayan yeryüzüne açık cephesinin istisnai durumlar dışında güneye yönlendirilmesi, 

mekanların gün ışığı ve ısısından maksimum düzeyde yararlanması açısından 

önemlidir. Yaşama alanları ve ışık alması gereken mekanlar güney cepheden gelen ısı 

ve ışığı paylaşmaktadırlar.  

Tek cepheli cephesel planlama tipli toprakaltı yapıları arazi kotlarının çeşitlilik 

gösterdiği, eğimli arazilerde genellikle yamaçlara yapılamaktadır. Bu tip tasarımlarda 

binanın yönelimi gökyüzünden çok, peyzaj ve topografya manzarasına hakimdir (Şekil 

3.8). 

 

 

ġekil 3.8. Tek cepheli cephesel planlama tipindeki toprakaltı yapıları  

(Golany ve Ojima, 1996). 

 

Cephesel planlama tipi toprakaltı ve yeraltı yapıları arasında en düşük maliyete 

sahip ve en basit inşaat yöntemliyle yapılabilen tiptir. 

Ancak bu tiplerin iç mekan hava sirkülasyonunun kısıtlı olduğu ve binanın 

kuzey ışığından mahrum olduğu düşünülmektedir. Ancak çatı pencereleri ve ışıklıklar 

kullanılarak bu problem hafifletilebilmektedir. Binanın kapsamlı ve en uygun şekilde 
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planlanması topografya, dış malzemeler ve mimari detayların en iyi şekilde analiz 

edilmesiyle mümkündür. 

 

          a.  b. 

ġekil 3.9. Aynı alana sahip iki planlama tipi a. Kare planlı cephesel tip planlama 

b .Dikdörtgen planlı cephesel tip planlama  (Ellerman, 2010) 

 

Cephesel planlama tiplerinde mekan alanı sabit kalarak, yalnızca yeryüzüne 

açık ön cephe alanının ve boyunun genişletilmesiyle manzara kalitesi artırılabilir (Şekil 

3.9). Ayrıca bu şekilde yeryüzüne açık cephede pencere genişliklerinin artırılmasıyla 

doğal gün ışığının mekanlarda maksimum kullanımı sağlanabilir ve mekansal konfor 

kalitesi yükseltilebilir. 

Cephesel tip planlamada öndeki odalar normal yeryüzü binalarının sahip 

olduğu tüm manzara avantajlarına sahiptirler. Ön duvarın tamamen dışa açıldığı 

durumlarda, bu planlama tipi enerji etkinliği kriterleri ile uyumlu tasarlandığı zaman, 

mekanlardaki ısı kaybı minimuma inmekte ve aktif- pasif solar enerji kullanımları 

mümkün olabilmektedir. 

 

3.2.3.3 Ġki cepheli cephesel planlama 

 

İki cepheli cephesel planlama tipinde toprak, pencere ve kapılar dışında tüm 

yapıyı çevrelemektedir. Bu tip binalar toprak zemin seviyesinde inşa edilmekte, yapı 

çevresi ve üzeri toprakla çevrilmektedir. Bu tasarım çapraz havalandırma olanağı 

sunmakta ve doğal ışığın birkaç yönden mekanlara erişimi sağlanmaktadır. 

 

3.2.4. Yeraltı ve toprakaltı yapılarının kesitlerine göre tipleri  

 

Ancak toprakaltı yapılarının Baggs ve Ellerman (2011)‟a göre iki basit tipi 

vardır. Bu iki basit tipin altında birçok türevleri bulunmaktadır.  Bu tipolojideki 



48 

 

incelemeler toprakaltı yapısının kesitlerine ve yeryüzü ile ilişkilerine göre 

isimlendirilirler. 

 A Zemin seviyesinde veya üzerinde olan toprakaltı yapıları kesitlerine göre: 

A1. Megaron tipi kesit, 

A2. Atrium – Galerili Kesit, 

A3. Tek Cephesel – Tek cephesi açık kesit, 

A4.  Çift cephesel- İki cephesi açık kesit. 

B. Zemin seviyesi altında veya yarı gömülü olan toprakaltı yapıları kesitlerine 

göre: 

B1. Gömülü megaron,  

B2. Gömülü atrium – gömülü galerili 

B3. Gömülü cephesel  

B4. Gömülü çift cephesel olarak tipolojilendirilmektedir. 

 

3.2.4.1. Zemin seviyesinde veya yarı gömülü kesit tipleri 

 

Bu tipler döşemenin zemin seviyesinde veya zeminin seviyesinin biraz 

üzerinde bulunduğu tiplerdir (Çizelge 3.1).  Bu tiplerde binaya giriş çok az bir kot 

farkıyla sağlanmaktadır. Zemin seviyesinde bulunan toprakaltı yapıları, sıcaklığın daha 

sabit olduğu yeraltında bulunmadıkları için, tamamen yeraltında konumlanan tiplere 

göre daha düşük enerji etkinlik potansiyeline sahiptirler. 

Zemin seviyesinde veya üzerinde inşa edilen bu yapılar zeminin kayalık 

olduğu hafriyatın minimum düzeyde yapılmasını gerektiren durumlarda veya zemin 

seviyesi yakınında su ortaya çıkması durumunda kullanılmaktadırlar. 

Ancak geleceğe yönelik revizyonlarda yeni ihtiyaçlarla binaya oda eklenmesi 

gerektiğinde yerüstündeki toprakaltı yapıları yeni plana daha kolay adapte olabilmekte 

ve geleceğe yönelik daha esnek bir planlamaya olanak vermektedir.  

 

A1. Megaron tipi Kesit: 

    

Bu tip binalar zemin seviyesinde veya üzerinde bulunan, bina çatısının ve 

duvarlarının tamamen toprakla kaplı olduğu penceresiz toprakaltı mekanlarıdır. Bu 
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tipteki tasarımlarda mekanlar yüksek yalıtım özellikleri göstermektedirler. Ancak 

planlamanın doğal gün ışığı sunmamasından dolayı ve iç mekan konfor şartları 

açısından yaşama-barınma işlevi için çekici bir seçenek olarak görünmemektedir. 

 

A2. Atrium – Galerili Kesit: 

 

Roma medeniyeti dönemlerinde kentsel yaşama alanları, merkezlerinde 

özelleşmeyi, mahremiyeti ve güvenliği sağlayan avlulu tipte yapılmaktaydılar. Atrium 

tipi toprakaltı binalarında odalar avluyu çevrelemekte; bu sayede bina doğal ışığı, ısıyı 

ve iklim kontrolünü avludan sağlamaktadır. Atrium tipi toprakaltı yapıları Roma 

dönemi avlulu evlerinin ve binalarının belirgin karakteristik mimari özelliklerini 

yansıtmaktadırlar. 

 

A3. Tek Cephesel – Tek Cephesi açık kesit: 

 

Bir tek duvarlarının açıkta bulunması dışında yapısal olarak megaron tipi 

toprakaltı yapılarına benzemektedirler. Yerüstündeki cephesel tip toprakaltı yapılarında, 

binanın bir tek duvarı dışında, çatısı dahil tüm dış duvarları toprakla çevrilidir. 

Cephesel tipler pencereli, manzaraya ve güneşe yönlenebilen bir planlama konseptine 

sahiptirler. Bu yüzden pasif güneş enerjisi için ideal bir alternatif çözüm sunmaktadır. 

Ayrıca bu planlama tipinde toprak kaplı yan duvarlarda da küçük pencereler 

planlanabilmektedir. 

 

A4. Çift cephesel Kesit: 
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Çift cephesel kesitli toprakaltı yapılarının birkaç cephede pencereleri 

bulunmaktadır. Toprakaltı yapıları arasında en düşük enerji verimliği sunan tip olarak 

kabul edilmektedir.  Isı kaybını önlemeye yönelik ısıcam kullanımı, çift kapı ve kepenk 

kullanımı gibi her türlü önleme ve termal enerji biriktirmelerine rağmen bu tipte etkili 

enerji tasarrufu sağlanamamaktadır. Ancak tüm dış duvarlarda pencere kullanıldığı 

zaman çatı penceresine gerek kalmamaktadır. Bu tip toprakaltı yapıları gelecekteki 

büyümeye ve gelişmeye açık planlamaya sahip olup,her türlü revizyona izin 

verebilmektedirler. Çift cephesel kesitli toprakaltı yapıları yazın serin meltemlerine 

açıktır ve tüm toprakaltı yapıları içerisinde geleneksel veya sıradan yapılara en yakın 

tip olarak görünmektedir. 

 

3.2.4.2. Zemin altında veya yarı gömülü kesit tipleri 

 

Bu tiplerin tamamı zemin kotu altında yer almaktadır (Çizelge 3.1). Binaya 

giriş en düşük kotun bulunduğu noktadan sağlanmaktadır. Bunun sonucunda daha ağır 

olan serin hava, yoğunluğundan dolayı kapı eşik seviyesinden doğal zemin kotuna 

kadar soğuk hava havuzu oluşturmaktadır.  

 

B1. Gömülü megaron kesit  

 

Bu terim binanın girişi dışında tamamının yeraltında, toprakla iç içe olduğu 

binaları ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu tip fırtınaların ve rüzgarların hakim 

olduğu coğrafyalarda hortum ve kasırga koruyucu tip olarak da bilinmektedir. Düzgün 

planlandığında nükleer patlamalardan korunmak için ve çeşitli afetlerde sığınma 

işleviyle kullanılmak üzere en ideal tip olarak görülmektedir. Ayrıca çeşitli nedenlerden 

dolayı Paris, Montreal, Tokyo çoğu metropolde alışveriş kompleksleri tamamen 

yeraltında gömülü megaron tipinde inşa edilmektedir. Ayrıca dünyanın pek çok yerinde 

transit geçiş yolları, sığınma kompleksleri ve patlayıcı depoları olarak kullanılmaktadır. 

Ancak gömülü megaron tipi toprakaltı yapıları sürekli bir yaşam alanı olarak, mimari 

açıdan kabul edilebilir ve yaşanabilir hoş bir ortam sunmamaktadırlar. 
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B2. Gömülü galerili kesit 

 

Atriumlu toprakaltı yapılarında da belirtildiği gibi Romalıların antik avlulu 

evleri, etrafı odalarla çevrilmiş merkezi bir avlu içermektedir. Bu tip bir toprakaltı 

yapısında, avlu içerisindeki bir kimse evin zemin seviyesi altında olduğunun bilincine 

varamamakta ve bu durumu fark etmemektedir. Normal bir şekilde binaya avlu 

üzerinden giriş olduğu gibi, direk giriş de mümkündür. Toprakla bina ısı izolasyonunun 

fazla olmasından ve avluya minimum kapı ve duvar açılmasından dolayı enerji 

verimliliği yüksek bir tip olarak kabul edilmektedir. Soğuk iklimlerde atrium doğal 

ışığın iç mekanlara erişimine izin verecek şekilde kapatılabilmektedir. 

 

B3. Gömülü cephesel kesit 

 

Çatısının önünden arkasına kadar tamamının toprak altında planlandığı tiptir. 

Giriş cephesi veya binanın ön cephesi genellikle binanın en uzun cephesidir. Binanın 

yan duvarları ve arka duvarları tamamen toprakla yalıtılmıştır ve toprak altında 

bulunmaktadır. Bu tip toprakaltı yapıları genellikle uzun dikdörtgen bir plandan 

oluşturulmaktadır. Gömülü cephesel kesit tipi toprakaltı mekanı tasarımında ve 

planlanmasında ışık ve ısı girişinin sağlandığı ön cephe boyu ve yalıtımı sağlayan 

toprağa yaslanmış arka cephe boyu oldukça geniş tutularak binanın enerji verimliliğinin 

ve manzara kullanımının maksimumda tutulması amaçlanmaktadır.  

 

B4. Gömülü çift cephesel kesit 

 

Gömülü çift cephesel kesit tipinde toprakaltı yapıları, zemin kotu altında 

hafriyatı önceden yapılmış alanlarda inşa edilmektedirler.  Ön ve arka cephelerde 
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pencereler ve kapı bulunmaktadır. Yerüstündeki çift cephesel kesitli toprakaltı 

yapılarından biraz daha fazla enerji verimliliği sağlamaktadırlar. Buna rağmen en düşük 

enerji etkinliği sunan tiplerden biridir. 

 

Çizelge 3.1. Toprakaltı yapılarının kesitlerine göre tipleri (Seccull, 2001) 

 

 

 

3.3. Yeraltı ve Toprakaltı Yapılarının Avantaj ve Dezavantajları 

 

3.3.1 Yeraltı ve toprakaltı yapılarının avantajları  

 

Kayıhan (2008)‟a göre toprakaltı ve yeraltı mimari tasarım anlayışının 

sunduğu çevresel getiriler en genel ifadeyle şöyle sıralanmaktadır: 

- Açık alanları koruyan bir tasarım anlayışı olması, 

-  Etkin bir arazi kullanımı sağlaması, 

- Toprak üzerinde görsel olarak yer almaması dolayısıyla tarihi ve doğal sit 

alanlarını koruyan bir tasarım yaklaşımı sergilemesi,  

- Estetik ve mimari kalitesi düşük veya aşırı büyük ve hantal binaların toprak 

altında gizlenmesiyle görsel kaliteyi artırması, 

- Optimal sıcaklık ve nem değerleri sağlanmış bir ortamın konfor koşullarını 

etkin bir şekilde koruması ve bu sayede mekandaki günlük sıcaklık değişimlerini ve 

ısıtma soğutmadan kaynaklanan enerji maliyetlerini ciddi biçimde azaltması, 

- Güvenli bir ortam yaratması ve doğal afetlere zorlu iklim şartlarına ve 

çevresel koşullara karşı korunum sağlaması, 

- Yaşam döngüsü ve bakım maliyetlerini azaltması. 

Ayrıca yeraltı yapıları, jeolojik koşullar ve zemin durumu uygun olduğunda, 

özellikle kent merkezlerinde mevcut yer üstü tesislerinin altlarına yapılabilirler. Bu 
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bölgelerde ilâve yer üstü yapı ve tesislerinin merkezde yer kıtlığı nedeniyle yapılmaları 

çok zor veya imkânsız olabilmektedir. 

 

3.3.1.1.Termal konfor avantajı 

 

Toprakaltı yapılarının sunduğu avantajlar sayısızdır. Toprağı termal bir kütle 

olarak kullanılması, çevresel etmenlere karşı ekstra koruma sağlaması, enerji 

korunumu, önemli ölçüde güvenliğin sağlanması, kentsel alanların verimli kullanımını 

sağlaması, koruma ve bakım ihtiyacının az olması ve genelde yaşam mekânı olarak 

tasarlandığında güneş enerjisi sistemleri kullanımına göre planlanabilmesi olarak 

sayılabilir. 

Dünya üzerindeki toprak kütlesi ısıyı emer ve hapseder. Zamanla bu ısıyı 

çevreye salan bir battaniye işlemi görür. Toprağın yüksek yoğunluğundan dolayı 

topraktaki ısı değişimleri oldukça yavaş gerçekleşir. Bu prensip nedeniyle, toprak 

yeraltı mekânları için dış hava sıcaklığının dalgalanmalar gösterdiği zamanlarda bile 

oldukça sabit sıcaklık değerleri sağlar.  

Örneğin bir toprakaltı evi aşırı uç açık alan sıcaklıklarının etkilerine daha az 

alıngandır ve mevsimsel sıcaklık etkileri sıradan yerüstü evlerindeki kadar 

hissedilmemektedir. Ev içerisinde normal evlere oranla daha sabit sıcaklıklar 

gözlenmekte ve ısı değişimleri daha az farklılık göstermektedir. Toprak zor ısınıp, zor 

soğuyan bir malzeme olduğu için toprak altında yıl boyunca daha kararlı ve sabit 

sıcaklık değerleri gözlenmektedir (Şekil 3.10). 

 

                              

 
ġekil 3.10. Toprağın 20 feet altında yazın yeryüzüne göre toprakta daha düşük sıcaklık 

değerleri hakimken; kışın toprak yeryüzünden daha ılık sıcaklık değerlerine sahip olmaktadır. 

(The Rocky Mountain Research Center, Haiti, 1987) 
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Dünyanın birçok bölgesinde yeryüzünden itibaren 500 metreden daha az 

derinlikteki yeraltı boşluklarında gözlenen sıcaklıklar yer üstünde görülen büyük 

mevsimsel sıcaklık farklarına karşı makul düzeydedir. Yeraltı yapıları bu özelliği 

nedeniyle enerji depolanmasında önemli avantajlara sahiptir. Örneğin ABD‟de 

Minneapolis kentinde yapılan bir araştırma yer üstü sıcaklıklarının yaz aylarında 

maksimum +40 °C, kış aylarında ise minimum -30 °C‟ye ulaşmasına rağmen (70 °C 

fark), yer altında ısı değerlerinin (yüzeyden O,8 m ilâ 8 m arasındaki derinliklerde) 0 

°C ilâ 15 °C arasında değiştiğini göstermektedir (Steling ve Carmody, 1993), (Şekil 

3.10). Bu da özellikle Türkiye‟de elektrik fiyatlarının yaklaşık 0,10 ABD dolar/kwh 

gibi dünya fiyatlarının oldukça üzerinde rakamlara ulaştığı düşünüldüğünde (dünya 

ortalaması 0,03 ilâ 0,05 ABD dolar/kwh) daha da önem arz etmektedir  (Sunu,M.Z., 

2003). 

Tüm toprak korunaklı binalar dış mekanın ve doğal çevrenin bir parçası 

olmalarından dolayı daha az açık alan bakımına ihtiyaç duymaktadırlar (oluk temizliği, 

boyama vs.). 

 

3.3.1.2. Ses yalıtımı – gürültü kontrolü avantajı 

 

Ayrıca toprağa kazılan ve toprakla çevrilen bu binalarda toprak doğal bir ses 

yalıtımı sağlamaktadır. Toprak dış mekân gürültüsüne karşı akustik koruma 

sunmaktadır. Bu özelliği kentsel merkezlerde ve otoyol yakınlarında kullanıcılarının, 

gürültü kirliliğine maruz kalmalarını önlemektedir. 

 

3.3.1.3. Tarihi çevre ve sit alanları korunumu avantajları 

 

Günümüzde modern yaşam, hızlı kentleşme ve turizm hareketlerinin olumsuz 

etkilerinden korunması gereken ulusal ve uluslar arası çapta önemli birçok doğal, 

arkeolojik, kültürel ve tarihi sit alanları bulunmaktadır.  

Louvre müzesi ve Stonehenge tüneli gibi tarihi ve arkeolojik sit alanlarındaki 

yeraltı yapıları hem alanın ve çevrenin gelişimine katkıda bulunmakta hem de kayda 

değer örnekler olarak yeraltı yapının önemini vurgulamaktadırlar (Resim 3.3, 3.5). 

Bunlar her ne kadar büyük çaplı projeler olmasa da tarihi ve arkeolojik çevrelere 

duyulan saygıyı ve günümüzde gelişen koruma duyarlılığını sergilemektedir. 

 



55 

 

 
 

Resim 3.3. Tarihi çevrede konumlanan Louvre müzesi (www.flickr.com, 2010) 

     

                  
 

Resim 3.4. Doğal sit alanlarında toprakaltı yapılarının kullanımı (Queenpwned, 2009) 

 

Özellikle kentsel merkezlerde ve tarihi çevrelerde kamusal yapıların yeraltına 

alınarak yerüstünde geniş meydanlar oluşturulması, tarihi çevreye ve tarihi dokuya 

müdahalede bulunmayan bir yapı türü olarak kullanılmaları tüm dünyada oldukça 

yaygın bir uygulamadır (Şekil 3.11). Bu uygulama sayesinde dünyada birçok tarihi 

merkez kentsel kimliğini yitirmeden yıllarca korunabilmekte ve aynı yaklaşım tarihi sit 

alanlarının yanı sıra doğal sit alanlarında da sergilenmektedir (Resim 3.4). 

http://www.flickr.com/
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ġekil 3.11. Krakow tarihi Bazaar meydanı altında konumlanan Rynek yeraltı kent ve arkeoloji 

müzesi plan perspektifi (Hajok, http://wyborcza.pl, 2010). 

 

 Ayrıca kentlerin kimliğini uygulayan kent siluetlerine müdahalede 

bulunmaması nedeniyle, toprakaltı ve yeraltı yapıları tüm dünyada tercih edilmektedir 

(Resim 3.5). 

 

   

 

Resim 3.5. Mimar  I. M. Pei tarafından tasarlanan Cam Piramit, Paris Louvre Pyramid, Fransa, 

Yapım yılı 1989, (Lieu, en.wikipedia.org, 2010). 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Louvre_Museum_Wikimedia_Commons.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Louvre_Museum_Wikimedia_Commons.jpg
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Yeraltı yapılarının tarihi kent merkezlerinde kullanımı ülkemizde de oldukça 

yaygın bir uygulamadır. Konya, Kayseri, Bursa, İstanbul gibi tarihi merkez 

niteliğindeki kentlerde merkezde meydan oluşumu ve ticari işlevli mekanların yeraltına 

aktarıldığı örnekleri görmek mümkündür (Resim 3.6, 3.7). 

 

 

 

Resim 3.6. Bursa tarihi kent merkezinde konumlanan Zafer plaza (arkiv.arkitera.com, 2011) 

 

Mimar Faruk Eşim ve Hayri Anamuroğlu tarafından tasarlanan Zafer Plaza 

alışveriş merkezi Bursa‟nın merkezinde bulunmakta ve üç ayrı binayı yeraltından 

birleştirmektedir (Resim 3.6), (www.arkitera.com, 2011). 

Kayseri‟de tarihi merkezde Kayseri Kalesi ve tarihi saat kulesinin bulunduğu 

Cumhuriyet Meydanı altında bulunan yeraltı çarşısında 200 kadar dükkan olduğu 

bilinmektedir (www.wowturkey.com, 2011).  

Çarşının meydan çevresinde dört farklı girişi bulunmaktadır. Çok geniş olan 

meydanda yoğun araç trafiğinden dolayı yaya sirkülasyonunu güvenli hale getirmek 

için altgeçit niteliğinde ve tarihi çevrede bulunduğu için yeraltında tasarlanmıştır 

(Resim 3.7) 

 

http://www.arkitera.com/
http://www.wowturkey.com/
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Resim 3.7. Kayseri tarihi kent meydanı altında bulunan yeraltı çarşısı (Kamer, 55, 

www.wowturkey.com, 2011) 

 

3.3.1.4. Depreme karĢı avantajları 

 

Yeraltı yapıları deprem hareketlerine karşı yer üstü yapılarına kıyasla 

doğasından kaynaklanan bazı avantajlara sahiptir (Sterling ve Carmody, 1996). 

1. Yer üstündeki deprem sonucu oluşan yer hareketleri ve titreşimleri yüzey 

dalgalarının varlığı nedeniyle artma eğilimindedirler. 

2. Yeraltı yapıları önemli miktarda kaya yükünü karşılayacak şekilde güvenlik 

faktörleri ile inşa edildiğinden deprem yükleri bu yapılarda olağanüstü yük artışlarına 

sebep olmazlar. 

3. Yeraltı yapıları deprem hareketleri sonucunda sıkışma eğilimindedir, 

hâlbuki aynı durum yer üstü yapıları için geçerli değildir. Bunlarda yapısal osilasyon 

etkileri sonucu titreşimlerin artışı söz konusudur. 

Depremler, yeraltı yapılarının fay hatlarında inşa edilmeleri durumunda hasara 

neden olabilirler. Bu durumda inşaatın bloklu kaya kütlelerinde yapılması durumunda 

özel önem gösterilmelidir. Bununla birlikte, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan değişik 

amaçlı yeraltı yapılarının (metrolar, tüneller, yeraltı alışveriş merkezleri vs.) meydana 

gelen şiddetli depremler sonucundaki durumları mükemmel olarak kaydedilmiştir. 

Örneğin Japonya‟nın Kobe kentinde 17 Ocak 1995 tarihinde vuku bulan ve 6300 

http://www.wowturkey.com/
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kişinin ölümüyle sonuçlanan Great Hanshin depreminde yeraltı yapıları yer üstü 

yapılarının aksine çok iyi performans göstermişlerdir (Ben, S.W. Law, 2000). 

Tünellerin ve yeraltı mekanlarının kullanımları topografya ve ekolojik çevreye 

pek fazla müdahalede bulunmadığı için genel anlamda çevreci çözümler olarak 

görülmektedir. 

 

3.3.1.5. Ekoloji ve enerji korunumu avantajları 

 

Toprakaltı mekanları kendi kendilerine yeten bir enerji korunum prensibiyle 

tasarlayıp, ekolojik destekli teknoloji sistemleri kullanılarak enerji ihtiyacını, doğal 

kaynaklara olan bağımlılığı azaltmak mümkündür. Toprakaltı mekanlarının çevresel 

getirileri ve yakın gelecekte tünellere ve yeraltı mekanlarına duyulan ihtiyaç da artacağı 

için genellikle çevreci ve sürdürülebilir gelişim gerekçeleriyle bu tip mekanların 

yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir. (Parker, 2006).  

 

 

 

Resim 3.8. Mimar Peter Vetsch tarafından tasarlanan ekolojik çevre ile uyumlu toprakaltı 

evleri (www.freshome.com, 2011). 

 

Doğal çevreye ve ekolojik habitata en az insan müdahalesi ile topografya 

siluetini ve ekolojik çevreyi bozmadan toprakaltı yapıları (tüneller, araştırma 

merkezleri, laboratuarlar, alışveriş merkezleri hastaneler, müzeler ve konutlar) inşa 

edilmektedir (Resim 3.8).  Ayrıca tüm dünyada yeraltına gizli bilimsel araştırma 

merkezleri, sığınaklar, gizli kaçış tünelleri, hastaneler mevcuttur.  

http://www.freshome.com/
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Resim 3.9. Hollandalı mimar Christian Muller tarafından tasarlanan yer altı evi 

(www.christian-muller.com, 2009) 

 

Tabiata en az müdahale prensibiyle ve ekolojik mimari bilinciyle Christian 

Muller tarafından tasarlanan yeraltı evi Alp dağının eteklerinde uzanmakta ve muazzam 

bir manzaraya açılmaktadır (Resim 3.9). Yapının iç mekan kalitesi de görülmeye değer 

niteliktedir (Resim 3.10). 

 

 

 
Resim 3.10. Hollandalı mimar Christian Muller tarafından tasarlanan yeraltı evi 

(www.christian-muller.com, 2009) 

 

Yapılan çalışmalarda toprakaltı yapılarının üzerindeki bitkilendirilmiş toprağın 

çevredeki elektromanyetik radyasyonu soğurmakta olduğu gözlenmiştir. Daha önce 

toprağın elektro yalıtım özelliği olduğu bilinmekteydi. Ancak radyasyonu soğurma 

özelliğinin toprakaltı ve yeraltı yapılarında avantaja dönüşmesi kritik bir konudur. 

http://www.christian-muller.com/
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Kentlerde ve köylerdeki 3G baz istasyonlarının ve elektromanyetik sistemlerin gün 

geçtikçe artması tüm canlıların sağlığını tehdit etmektedir.  

Toprakaltı ve yeraltı yapıları üzerindeki bitkilendirilmiş 10 cm. lik toprak 

katmanının elektromanyetik ışınımı %99‟a kadar azalttığı ölçülmüştür 

(www.peyzajlife.com, 2011). 

Üzerileri bitkilendirilmiş yeraltı ve toprakaltı yapıları havayı ve çevreyi 

temizlemekte, oksijen üretimine katkıda bulunmakta ve gün içinde çevredeki 

karbondioksit yayılımını azaltmaktadır. Bu özelliğiyle yeşil toprakaltı yapıları 

atmosferdeki sera gazlarını yok etmektedir.  

Web tabanlı Peyzajlife (2011) sitesinde yayınlanan araştırmalara göre yapılar 

üzerindeki bitkilendirme hava kalitesini artırmakta nefes almayı kolaylaştırmaktadır. 

Yaz aylarında 1m2 çim çatı 4 kişinin oksijen ihtiyacını karşılamaktadır. Gece ve kış 

aylarının ortalamaya girmesi halinde 1.5 m2 çim alanın, bir yılda bir insanın yıllık 

ihtiyacı kadar oksijen üretebildiği hesaplanmaktadır. Ayrıca bu örtü buhar geçirimi 

özelliği ile yapının da nefes almasını ve yapı içi nemin atılmasını sağlamaktadır. Bu 

özelliğiyle de iç mekanlardaki yaşam kalitesini ve konforu artırdığı söylenebilir.  

Ayrıca toprağın suyu da temizleyici özelliği olduğu bilinmektedir. Kentlerde 

kirlenen hava ve yağmur suyuna havadan havadan karışan ağır metaller toprak 

tarafından süzülmektedir.  

Yapılan deneylerde kadmiyum, bakır ve kurşunun %98, çinkonun %16 

oranında tutularak sudan arındırıldığı görülmüştür (www.peyzajlife.com, 2011). Kısaca 

toprakaltı yapılarını verimli tasarlayarak, kentlerde temiz yağmur suyu elde etmek 

mümkündür. 

Toprakaltı yapıları genelde doğal ve geri dönüşümlü malzemelerden 

oluştukları için çevreci ve doğaya yeniden kazandırılabilir tasarımlardır. Bu nedenle 

günümüzde antik dönemden kalma fazla toprakaltı yapısı görülmemektedir. 

Toprakaltı ve yeraltı yapılarında hafriyatta temelde kaybedilen verimli toprak, 

yapı üzerine yığılarak toprağın yeniden yaşaması sağlanmaktadır. Bu sayede çevredeki 

biyolojik çeşitlilik korunmakta ve yapının doğayla ilişkisi sağlıklı bir şekilde 

sürdürülmektedir. 

Örneğin Michigan yakınlarındaki bir otomotiv firmasına ait binada, 

42.900m2`lik dünyadaki en büyük yüzölçümüne sahip bitkilendirilmiş çatı 

sistemlerinden biri olan alanda yapılan incelemede, binanın inşa edilmesinden sonra 2 

http://www.peyzajlife.com/
http://www.peyzajlife.com/
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yıl içerisinde; bitkilendirilmiş alanda 29 yeni böcek türü, yedi örümcek ve iki kuş 

türünün ortaya çıktığı belirlenmiştir (Tokaç 2006 ve Liu, 2004). 

 

3.3.1.6. Bireysel ve toplumsal güvenlik avantajı 

 

Her türlü deprem, afet ve savaş senaryoları için birçok ülkenin yeraltı 

konusunda stratejik çalışmaları mevcuttur. Benzer olağanüstü durumlar için aynı 

yaklaşımın sergilendiği tarihte de görülmektedir. Kalelerin, sarayların, kiliselerin 

altında muazzam genişlikte zindanlar, sığınaklar, ibadet mekânları, depolar ve 

kilometrelerce uzanan kaçış tünelleri görmek mümkündür.  

Yeraltı yapıları çeşitli sebeplerle yakınında oluşabilecek infilâk, patlama vb. 

olumsuzluklara karşı, yer üstü yapılarına göre kıyaslanamayacak üstünlüklere 

sahiptirler (Sunu,M.Z., 2003). 

Yeraltı mekanlarının radyasyona, nükleer facialara ve patlayıcılara karşı 

koruyucu özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle serpinti sığınakları ve çeşitli 

büyüklüklerde sığınaklar yeraltında inşa edilmektedir. Irak savaşı sırasında Saddam‟ın 

da yer altı mekanlarını yoğun bir şekilde kullandığı düşünülmektedir. 

Ayrıca toprakaltı yapıları, yapı üzerindeki toprağın ve bitkilerin su tutma 

kapasitesine bağlı olarak, fazla yağmur yağdığı dönemlerde bölgede sel ve su baskını 

gibi afetlerin oluşumunu önlemektedir. Bu sayede oluşabilecek kanalizasyon ve altyapı 

sorunlarının da önüne geçilebilmektedir. Dolaylı olarak bu sorunların ortaya 

çıkarabileceği bulaşıcı hastalıklara ve salgınlara karşı toplumsal güvenlik 

sağlanmaktadır. 

Yeraltı evlerini en çok kullanan ülkenin Amerika, alışveriş merkezlerini en 

yaygın kullanan ülkenin Japonya, yeraltı hastanelerini en yaygın kullanan ülkenin İsrail 

olduğu tahmin edilmektedir. 

 Ayrıca alışveriş merkezi, eğlence merkezleri, hastaneler, kütüphaneler, 

otoparklar gibi çok işlevli komplekslerin dev tesisler olmaları, kütlesel ve alansal olarak 

oldukça fazla yer kaplamaları ve içe dönük karma işlevleri barındırmaları nedeniyle yer 

üstü yerine yeraltında konumlandırılmaları daha mantıklı görünmektedir. 
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3.3.1.7. Olumsuz hava koĢullarına karĢı avantajları 

 

Toprakaltı evleri güçlü rüzgar, yağmur, kasırga gibi doğal afetlere karşı ekstra 

bir koruma sunmaktadır. Amerika‟da, Kanada‟da ve birçok kasırga bölgesinde bu tip 

evler oldukça büyük ilgi görmekte ve “tornado-resistant housing” (kasırga güvenlikli 

evler)  isminde özel toprakaltı evleri inşa edilmektedir.   

Yeraltı yapıları fırtına, tayfun, hortum, şimşek, dolu, sel vb. doğal afetlerden 

doğaları gereği etkilenmezler. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bunların 

yer üstü bağlantılarıdır. Bu yapılarda çok özel durumlarda yeraltı su seviyesi 

düşüşlerine karşı önlemler alınmalıdır (Sunu,M.Z., 2003).  

Peyzajlife (2011), web yayınının yaptığı araştırmalara göre toprakaltı 

yapılarının üzerindeki toprak yapıyı ultraviyole ışınlarından korumaktadır. Ayrıca çatıyı 

ve taşıyıcı konstrüksiyonu da mekanik hasarlardan korumaktadır. Sıradan yeryüzü 

yapılarında -20 ile +80 arasındaki genleşme aralığına karşılık 10 cm bir yeşil çatı 

günlük ve mevsimsel ısı değişiklikleri aralığını daraltır. Toprakaltı yapısı üzerindeki 

yüzey ısısı 10 ila 30 derece arasında kalarak büzülme ve genleşme stresi 

yaratmadığından malzeme yorgunluğu ve yüzeylerde kırılganlık gözlenmez. Bu 

özelliğiyle çatı ve yapı ömrünü uzatır, yenileme bakım ve işletim giderlerini düşürür.  

Toprağın çevresel ve iklimsel etkilere karşı koruyucu niteliğinden dolayı 

toprakaltı ve yeraltı yapıları üzerindeki su yalıtım tabakaları daha az yıpranmakta ve 

daha uzun ömürlü olmaktadır. 

Hava sıcaklıkların aşırı yüksek olduğu çöl iklimlerinde serinletici özelliğinden 

dolayı toprakaltı mekanlarının yaygın kullanıldığı görülmektedir (Resim 3.11). 

Özellikle Afrika ülkelerinde Tunus ve Fas‟ta derin avlulu yeraltı yapılarının gölgeleyici 

ve ılımanlaştırıcı etkisi, doğal havalandırma ile yeterli ısısal konforu sağlaması 

niteliğiyle de yaygın olarak tercih edilmektedir.  

Detaylı incelendiğinde çöl iklimlerinde çoğu canlı türünün yeraltı yuvalarında 

yaşadığı görülmektedir. Yılanlar, akrepler, fareler, kaplumbağalar ve daha birçok canlı 

türü çöl iklimlerinde toprakaltı mekanlarının serinletici, nemli etkisinden 

faydalanmaktadır. Bu serinlik sayesinde vücutlarından az su kaybetmektedir. 
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Resim 3.11 Çöl İklimlerinde ve sıcak bölgelerde toprakaltı ve yeraltı mekanlarının kullanımı 

(www.CatalystArchitecture.com, 2010). 

 

Ayrıca oldukça soğuk ve sert bir iklim tipine sahip olan Toronto‟da uzun yaya 

yollarının altgeçitler şeklinde ve ticari işlevlerle birlikte yeraltında planlanması oldukça 

yaygın bir uygulamadır.  

Örneğin Toronto‟da 27 km uzunluğundaki PATH isimli yeraltı yaya alt 

geçidinin bir bölümü alışveriş merkezi şeklinde kurgulanmıştır (Resim 3.12). Bu yeraltı 

düzenlemesi sayesinde insanlar alışveriş yaparken farkında olmadan gitmek istedikleri 

yere varmakta ve dış ortamdaki olumsuz hava şartlarından etkilenmemektedir  (Knights 

ve Admiraal, 2006). 

 

 

 

Resim 3.12.Toronto‟ da bulunan PATH yer altı geçidi ve alışveriş merkezi 

(Knights ve Admiraal, 2006) 

http://www.catalystarchitecture.com/
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3.3.1.8. Topografik uyum avantajı 

 

Toprak altı ve toprak çevrili binaların çoğu doğal peyzajla doğal topoğrafya 

içine uyumlu bir şekilde entegre olmuşlardır. Bu yüzden literatürde bu tip toprak altı 

binaları için “earth-integrated” terimi de kullanılmaktadır. 

 

3.3.1.9. Yangına karĢı avantajları 

 

Yeraltı yapıları yangına sebep olabilecek dış kaynaklara karşı doğal bir 

korumaya sahiptirler. Zemin ve kaya yapıları yanmaz özelliktedir, aynı zamanda 

mükemmel bir ısıl yalıtım (izolâsyon) sağlarlar. Burada yeraltı yapılarının giriş çıkış 

terminallerinin olduğu noktalara dikkat edilmelidir (Sunu,M.Z., 2003). 

 

3.3.2. Yeraltı ve toprakaltı yapılarının dezavantajları 

 

Her türlü alışılmış dışı yapı gibi toprak altı ve yer altı binalarının da birtakım 

dezavantajları bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları: 

-Başlangıçtaki inşaat yapım maliyetinin diğer yapım türlerine ve yeryüzü 

yapılarına göre %20 daha fazla çıkabilmesi, 

-Hem inşa hem kullanım sürecinde artı bir itina gösterilmesi gereken nem 

problemi, 

-Evin veya binanın tekrar satılmasındaki zorluk, 

-Mortgage uygulama aşamalarındaki engeller, 

-Yönetmeliklerle ilgili veya yapım sırasında karşılaşılabilecek problemler 

olarak sıralanabilir. 

Yukarıda sıralanan dezavantajları yanında bu tür tasarım yaklaşımının 

Kayıhan (2008)‟a göre birtakım dezavantajları daha bulunmaktadır. Bu dezavantajlar 

şöyle sıralanmaktadır: 

- Yüksek bir yapım maliyeti gerektirmesi, 

- Doğal aydınlatmanın yetersiz olması veya hiç olmaması,  

- Görünürlüğün az olmasından dolayı binaya ulaşımın zor olması, 

- Hava sirkülâsyonunun yetersiz olması,  

- Olumsuz psikolojik reaksiyonlar yaratması. 
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Ayrıca toprakaltı yapıları tasarımları ve yapımları itibariyle bazı potansiyel 

zorluklar ortaya çıkarmaktadırlar. Yangın kodlarında öngörülen minimum pencere 

boyutlarına ve oranlarına uygunluk, yangın yönetmeliği özel hükümlerine uygunluk, 

imar yönetmeliklerinin çatı ile ilgili şartname ve tanımlarına uygunluk, izolasyon 

gereksinimleri ve malzeme uyumları da bu zorluklardan bazıları sayılabilir. Ancak bu 

zorluklar çeşitli ülkelerdeki yönetmeliklere, kabullere, kullanıcı gereksinimlerine, 

yapının işlevine, bölge iklimine, toprak cinsine ve zemin durumuna göre değişmektedir. 

 Yeraltı ve toprakaltı yapıları bu yapılara ilişkin mimari tasarım kriterlerine 

uygun tasarlanmadıkları takdirde, yüksek işletme maliyeti sunarak (havalandırma, 

aydınlatma, sulama, iklimlendirme, bakım maliyetleri vs.) dezavantajlı konuma 

düşmektedir. Bu kriterlerin göz ardı edildiği örneklerde mekânda basıklık, yoğun suni 

aydınlatmaya bağlı kamaşma, havasızlık gibi problemler görülür. Bu durumun mekan 

kullanımına ve işletmesine yansımasıyla daha farklı problemler ortaya çıkabilir. Bu 

bağlamda yeraltı ve toprakaltı yapılarının dezavantajlarının çoğunun tasarım 

aşamasında alınan yanlış kararlardan kaynaklandığı söylenebilir. Örneğin yapı üzerine 

iklimle uyumlu olmayan bir bitkilendirme yapıldığı zaman ortaya çıkabilecek sulama 

maliyeti göz ardı edilmemelidir. 

Yeraltı mekanlarının bir diğer dezavantajı olağandışı durumlarda 

kullanıcıların, özellikle engellilerin mekandan tahliyesinin yer üstü toprakaltı 

mekanlarına nazaran daha yavaş ve zahmetli gerçekleşebilmesidir. 

Yeraltı ve toprakaltı mekanlarının en büyük dezavantajı yangın, patlama gibi 

afetler sırasında yeryüzüne yapıdan acil çıkış ve merdivenlerden yukarı kaçış 

imkanlarının kısıtlı olması gibi olağandışı durumlardır. Zehirli yangın dumanlarının 

ortamdan uzaklaştırılmasındaki güçlük de bu dezavantajlar arasında yer almaktadır 

(Carmody, Dobinson, ve Bowen 1997). 

Ayrıca kullanıcıların yeraltında mekan algısı yer üstündekine nazaran daha 

zayıf olduğu için, kullanıcılar panik anında binanın kaçıncı katında veya neresinde 

bulunduklarını idrak edememektedir. Ayrıca havalandırma kanallarının kapanması, 

mekanik tesisatında arıza oluşması veya mekana zehirli ve patlayıcı gazlar sızması gibi 

durumlarda yer üstü mekanlarına nazaran müdahale daha zor veya geç gerçekleştiği 

için, sonuçları itibariyle yeraltı mekanları tehlikeli olabilmektedir. Bu bağlamda çok 

katlı ve derin yeraltı yapıları yerüstü toprakaltı yapılarından daha kapsamlı mekanik 

tesisat sistemlerine sahip oldukları için tesisatta arıza ve kaçak riskleri de yerüstü 

toprakaltı yapılarından daha fazladır.  
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Toprağa gömülü tasarımlar gerçekleştiren mimarlara göre yukarıda sıralanan 

tüm dezavantajlar doğru tasarım stratejileriyle ortadan kaldırılabilmektedir. Bu tür 

toprakaltı tasarımları için özellikle drenaj problemi olmayan yamaç arazileri seçilmesi 

tasarım problemlerinin çözülmesi için çok uygun olmaktadır. Yaşam döngüsü maliyeti 

açısından bakıldığında toprağa gömülü binaların ilk yatırım maliyetinin sanıldığı kadar 

yüksek olmadığı ifade edilmektedir. Bu tür tasarımlarda güney cephesinde bina ile 

toprak arasında açıklıklar oluşturularak doğal aydınlatma ve havalandırma olabildiğince 

artırılmakta ve çatı pencereleri ile ışıklıklar sıklıkla kullanılmaktadır. Dış mekanda 

doğal yeşil örtüyü delen ışıklıklar ilginç bir görsel etki yaratmaktadır. (Kayıhan, 2008)   

Bu tür mimari arayışlarla ve mimari tasarım kriterlerine uygun tasarlayarak yeraltı ve 

toprakaltı mekanlarının sunduğu dezavantajları minimuma indirgemek mümkündür. 
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4. YERALTI VE TOPRAKALTI YAPILARININ TASARIM ĠLKELERĠ 

 

Toprakaltı yapısının yapılmasının düşünüldüğü coğrafyadaki iklim, toprakaltı 

yapısının o bölge için etkili bir çözüm olup olmayacağını belirlemektedir.   

Toprağa gömülü tasarımların inşası sırasında göz önünde bulundurulması 

gereken husus, binanın toprakaltında inşa edilmesi durumunda ortaya çıkacak olan 

yalıtım, statik havalandırma aydınlatma ve dış duvarların nefes alma problemleridir.  

Eğer bunların maliyeti ve bakım onarım giderleri kazanılacak enerji maliyetinden daha 

fazla ise bu tür tasarımlardan vazgeçilmelidir. Bu tasarımlar çok özel ve gereklilik 

arzeden durumlarda kullanılmalıdır (Kayıhan, 2008, Krushe, Althaus ve Gabriel, 1982). 

Araştırmalar toprakaltı binalarının Rocky mountains veya Great Plains gibi 

düşük nemli iklim bölgelerinde daha az kullanım maliyeti sunduğunu göstermektedir. 

Bu tür iklim bölgelerinde toprak sıcaklığı hava sıcaklığından daha az değişkenlik 

göstermektedir. Bu durum da toprak sıcak havalarda ekstra ısıyı emmekte soğuk 

havalarda binayı soğuktan korumaktadır. 

Ayrıca arazi topografyası ve iklimi toprağın ne oranda ve ne kolaylıkta binayı 

çevreleyeceğini belirlemektedir. Eğimli araziler daha az hafriyat, düz araziler daha çok 

hafriyat gerektirmektedir.  

Güney yamaçlar kışın uzun sürdüğü sert iklim bölgelerinde yapılanmak için 

idealdir. Toprakaltı yapıları güney yamaca, uygun şekilde oturtulduğunda güney 

pencereleri direk güneş ışığıyla evin ısınmasını sağlamakta hatta istenirse bina solar 

sistemlerle donatılarak enerji tasarrufu ve termal ısınma sağlanabilmektedir.   

Ilıman kışlarda ve yazın kuraklık ve sıcağın hakim olduğu bölgelerde kuzey 

yamaçları yapılanma için ideal görünmektedir. Değişkenlik gösterebilmekle birlikte 

güneye yönlenen toprakaltı yapıları kuzeye oranla yıl içinde daha çok güneş ve günışığı 

sunmaktadırlar. Ancak her tasarım bulunduğu bölgenin avantajları ve dezavantajları 

göz önüne alınarak inşa edilmelidir. 

Toprakaltı yapılarının inşasının düşünüldüğü arazideki toprak cinsi bina tipini 

belirleyen bir diğer kritik etkendir. Bazı toprak tipleri toprakaltı yapıları için daha 

uygun olmaktadır. Toprakaltı binaları için en uygun topraklar kum ve çakıl gibi 

granüllü tanecikli yapıda bulunan topraklardır. Çünkü bu toprak tipi geçirgendir ve 

konstrüksiyon yükünü taşımada yeterli olduğu bilinmektedir. Granüllü tanecikli 

topraklar geçirgen yapılarıyla suyun hızlı akmasını sağlar ve toprak bu sayede 

ağırlaşmamaktadır. 
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Toprakaltı binalarını çevreleyen en kötü topraklar kil, balçık gibi yapışkan, 

ıslandığında genişleyen ve ağırlaşan zayıf geçirgenliğe sahip topraklardır. Çabuk 

ağırlaşan bu topraklar binanın üzerine binen yükü ani bir şekilde artırmakta ve bina 

konstrüksiyonuna ciddi zararlar verebilmektedir. Profesyonel test merkezlerinde 

yapılan toprak analizleriyle toprağın yük taşıma kapasiteleri ölçülmekte ve davranışları 

incelenmektedir. Bu sonuçlar binanın toprağa oturumunu etkilemektedir. 

Topraktaki radon gazı seviyesi binanın yerleşimi konusunda önemli bir 

kriterdir. Radon kayalar içindeki uranyumun ayrışıp çürümesiyle oluşan görünmeyen 

renksiz ve kokusuz radyoaktif bir gazdır. Toprak içinde ve açık havada canlılara karşı 

zararsız miktarlarda bulunmaktadır. Ancak bu gaz sıkıştırıldığında tehlikeli seviyelere 

ulaşabilmektedir. Yüksek konsantrasyondaki radonlu alanlar tehlikeli alanlar olarak 

görülmektedir. Toprakaltı binalarında radon birikimini azaltabilecek özel yöntem ve 

metotlar bulunmaktadır (US Department of Energy, 2011). 

Toprakaltı yapılarında inşa alanındaki bir diğer kriter zemin suyu seviyesidir. 

Binanın zemin suyu seviyesi üzerinde olması genellikle esastır. Suyun doğal yollarla 

binadan uzaklaştırılabildiği alanların seçilmesi yeraltında duvarlardaki su basıncından 

sakınmaya yönelik en güvenli çözümdür. Arazi seçilirken suyun az toplandığı alanlar 

araştırılmalı, zemin su seviyeleri ölçülmelidir. Mevsimsel veya düzenli su birikimleri 

kanallar açılmak suretiyle yapıdan uzaklaştırılabilmektedir. 

Bina drenaj sistemleri suyu binadan en kısa sürede uzaklaştırmaya ve suyun 

duvarlara temasını en kısa sürede tutmaya yönelik tasarlanmalıdır. 

Burada bahsedilen mimari kriterlerle gerekli analiz ve sentez çalışmaları 

yapıldıktan sonra taslaklar ile proje tipi belirlenir. Proje tipine göre yer altı yapıları 

yeryüzü yapılarıyla bağlantılı olabilir veya tamamen yerin altında bağımsız da olabilir. 

Tasarımın ilk aşamalarında, yapının diğer parçalarıyla teorik ve uygulamalı ilişkisi ele 

alınmalı, tüm çözümler ve gerekli sistemler buna bağlı olarak tasarlanmalıdır.  

Toprakaltı ve yeraltı yapıları tasarlanırken işlevsel analizlerin titizlikle 

yapılması, uygun mekansal organizasyonların ve sirkülasyon şemalarının oluşturulması 

önemli konulardır. Özellikle kullanıcıların yaşam konforuna ve gereksinimlerine göre, 

mekanda geçirdikleri sürenin uzunluğuna göre veya farklı işlevlere göre mekanların 

farklı derinliklerde tasarlanması söz konusu olmaktadır.  

Örneğin yaşama ve çalışma işlevli mekanların yeraltında derinlerde 

tasarlanması yerine yeryüzüyle ilişkili toprakaltı mekanları olarak tasarlanması daha 
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çok tercih edilmektedir. Buna karşılık metrolar ve çarşıların daha derinlerde inşa 

edilmesi yaygın çözümdür (Şekil 4.1). 

    

 

ġekil 4.1. Farklı işlevlere göre mekanların yeryüzünde ve yeraltında farklı derinliklerde 

planlanması ( Rönka, Ritöla, ve  Rauhala, 1998). 

 

Metrolar ve çarşılar kıyaslandığında ise metroların daha derinlerde 

tasarlandıkları görülmektedir. Yeraltı mekanlarının derinliğinde kullanıcı yoğunluğu 

veya araç yoğunluğu da önemli bir etkendir. Bu yüzden kullanıcı yükünün ve araç 

yükünün fazla olduğu otoparklar otel, rezidans gibi tüm kompleks işlevli yapılarda 

yeraltında en alt katta tasarlanmaktadırlar (Şekil 4.2). Ayrıca kontrollü fiziksel çevrenin 

önemli olduğu ameliyathaneler de yeraltında derin bodrum katlarında 

tasarlanmaktadırlar. 

 

               

ġekil 4.2. Yer altı alışveriş merkezlerinde mekan kullanımları ve derinliğe göre planlanmaları 

Osaka Alışveriş merkezi- metro bağlantısı  (Beni ve Law, 2000). 
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En derin yeraltında ise kullanıcılara hizmet veren teknik ve altyapı hizmet 

mekanları (depolar, jeneratör, enerji ve makine daireleri) tasarlanmaktadır. Dolayısıyla 

mekanların kullanıcıyla ilişkisi de mekan derinliğini etkilemektedir.  

 

4.1. Alan Kriterleri 

 

Mimari tasarım kriterlerindeki yapının yönlendiği yön, oryantasyonu, arazi 

topografya özellikleri iklim, hakim rüzgar, toprak ve zemin durumu gibi kriterler enerji 

etkinliği ile ön plana çıkan bir toprakaltı mimarisi için de geçerlidir.  Bu açıdan 

incelendiğinde toprakaltı mekanlarının rüzgarla, güneşle, toprakla ve zeminle kısaca 

çevresiyle ilişkisi, bina tasarımında pozitif kullanıcı memnuniyeti ve ortaya çıkacak 

binanın nitelikli bir yapıda olması açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. 

 

4.1.1.  Topoğrafik uyum, estetik ve arazi kullanımı 

 

Toprakaltı yapılarının en çekici özelliklerinden bir tanesi binanın, binayı 

çevreleyen doğal ortamla uyumlu bir şekilde kaynaşabilmesidir (Şekil 4.3, 4.4, 4.7). Bu 

nedenle toprakaltı yapıları genellikle kırsal alanlarda doğal tabiatın el değmemiş 

güzelliğini kaybetmek istemeyen yapı sahipleri tarafından tercih edilmektedir. Bu 

durum her zaman geçerli değildir ancak yapının toprak kaplı çatısında bitki yetişmesi 

mümkün olduğu durumlarda tercih sebebidir. 

 

a.  b.  

ġekil 4.3. a. Topoğrafyaya uygun doğru yapılaşma b. Topoğrafya ile uyumsuz yapılaşma 

(Golany ve Ojima, 1996) 
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a.  b.  

ġekil 4.4. a. Topoğrafya içinde yükseltilmiş doğru yapılaşma b. Topoğrafya içinde alçaltılmış 

yanlış yapılaşma (Golany ve Ojima, 1996) 

 

 

  

ġekil 4.5. a. Manzaraya açılan doğru yapılaşma b. Ağaçlarla kapatılmış manzaraya kapalı 

yanlış yapılaşma ( Golany ve Ojima, 1996) 

 

 

           

 

ġekil 4.6. Yeryüzü binası - Atrium tipi toprakaltı yapısı alan kullanımları 

(ellerman79.tripod.com, 2011) 

 

Şekil 4.6‟da solda sayısız sıradan yeryüzü binalarından birinin vaziyet planı 

sağda ise çeşitli şekillerde planlanabilen toprakaltı yapılarından atrium plan tipinin 

vaziyet planı bulunmaktadır. Arazi kullanım yönünden bu iki örnek kıyaslandığında 
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planda aynı metrekare kullanım alanına sahip iki binadan atriumlu toprakaltı yapısının 

daha büyük bahçe sunduğu ve daha etkili bir arazi kullanımı sağladığı görülmektedir. 

Yeraltı yapılarının düşük ve yüksek eğimli arazilerde topoğrafyayı kullanımı farklı 

şekillerde olmaktadır. Örneğin düşük eğimli arazilerde teras oluşumları yaygınken, 

yüksek eğimli arazilerde nadirdir (Şekil 4.8, 4.9). 

 

 

 

ġekil 4.7. Topoğrafya ile kaynaşmış toprakaltı yapıları (Golany ve Ojima, 1996) 

 

a b.  
 

 

ġekil 4.8.a.b. Düşük eğimli arazilerde topoğrafya kullanımı (Golany ve Ojima, 1996) 
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ġekil 4.9. Yüksek eğimli arazilerde topoğrafya kullanımı (Golany ve Ojima, 1996) 

 

4.1.2. Bina oturumu – Toprak cinsi - Drenaj 

 

Toprak tipi toprakaltı ve yeraltı yapıları alan-vaziyet planlamasında en önemli 

kriterdir. Toprağın yeterli taşıma ve drenaj kapasitesine sahip olması gerekmektedir. 

Toprakaltı yapılarında drenaj için en uygun toprak tipi çakıl- kum karışımıdır. Kaliteli 

bir çakıl yüksek taşıma kapasitesine  (8000 pound per sqvare food) mükemmel drenaj 

ve düşük donma ve kabarma kapasitesine sahiptir. Killi topraklar ise erozyona karşı en 

az hassaslığa sahip toprak tipi olsa da, yüksek donma-kabarma kapasitesine sahip olup 

drenaj için uygun değildir. Ayrıca killi topraklar ısıdan kaynaklanan termal büzüşme ve 

kabarmalara sahip, en hassas toprak tipidir. Topraktaki nem miktarlarının ve yıl 

içindeki su tutma kapasitelerinin bilinçli bir şekilde analiziyle, ileride ortaya 

çıkabilecek olası ısıtma problemleri de önlenebilmektedir. 

Don kabarmaları bazı toprak tiplerinde ciddi problem olabilmektedir. İnce 

tanecikli topraklar nemi en iyi tutan ve ağırlaşmaya en çok eğilimli toprak tipleridir. 

Donma kabarmasına yol açan kılcallık etkisinden korunmak için binayı don seviyesinin 

altında planlamak gerekmektedir. Yüzeysel çukur yerlerin etrafını yalıtmak, çabuk 

donan hassas toprağı iri tanecikli toprakla değiştirmek ve nemden sudan kaynaklanan 

kılcallık etkisini, mevcut toprağı kaba, iri taneli drenaj tabakası yerleştirerek önlemek 

mümkündür. 

Suyun göllenerek yapı etrafında birikmesi yapıda olası zararlara yol 

açabilmektedir. Bu nedenle hızlı göllenebilecek arazilerin seçiminde kaçınılmalıdır. 

Yüzeysel ve zemin altında drenajın düzgün bir şekilde yapılması,  titizlikle ele alınması 

gereken bir konudur. Binaya etkili ve uygun su yalıtımının uygulanması gerekmektedir. 
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Avlulu toprakaltı binalarında sele maruz kalma riski daha yüksektir. Bu 

yüzden yapıyı çevreleyen araziye tüm yapı çevresinde, uzağa doğru eğim verilmelidir. 

Çatı çevresini saran bir drenaj kanalı biriken suyun toplanmasına ve alandan 

uzaklaşmasına yardımcı olabilmektedir. Toprakaltı evleri için çatı kenarları boyunca 

uzanan drenaj önerilmektedir. Ayrıca toprakaltı yapısının arkası istinat duvarları ile 

teraslandırılarak çözüm bulunabilmektedir. Bina çevresinde suyu yönlendirmek için 

drenaj kanalları veya çukurları önerilmektedir. Ayrıca içerisi çakıl dolu drenaj çukurları 

yürüme yolları boyunca döşenebilmektedir.  

Özellikle üzeri bitkilendirilmiş toprakaltı yapılarında drenajı hızlandırmaya 

yönelik saçak uçlarına yakın bölgede, parapet kenarlarında ve ışıklık çevrelerinde 30-40 

cm genişliğinde uzun çakıl havuzları oluşturulması yaygın bir çözümdür. Son yıllarda 

geliştirilen sistemde yağışlı dönemlerde fazla gelen su, oluklu çakıl drenaj katmanında 

birikerek kurak mevsim dönemlerinde toprağı nemli tutmakta ve üzerindeki bitkilerin 

hayatta kalmasını sağlamaktadır (Şekil 4.10). Bu tür sistemlerin kullanımıyla toprakaltı 

yapılarında kurak dönemlerde bitkilendirmeden (intensif, ekstensif bitkilendirme veya 

çimleme) kaynaklanan sulama maliyetleri büyük ölçüde düşürülmektedir. 

 

 

 

ġekil 4.10. Toprakaltı yapıları üzerinde kullanılan drenaj katmanı ve çakıl havuzu uygulama 

detayı (Hydrotech, 2010) 

 

Öneri olarak sunulan eğilimli bir araziyi değerlendirirken, toprak stabilitesine 

ve sağlamlığına dikkat edilmelidir. Bazı eğimli araziler inşaattan önce stabil (dengeli, 

sabit) gibi görünürken, kazılmaları ve oyulmaları sürecinde arazinin taşıyıcı dengesini 

riske atılabilmektedir. Böyle durumlarda toprakaltı yapısının inşasından önce tepeyi 

desteklemek için sırtlama ve istinat duvarları inşa edilmelidir. 
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Toprak cinsinin değişik karakteristik özellikleri, toprakaltı yapılarının 

strüktürel tasarımını etkilemektedir. Ayrıca topraktaki su seviyesi de strüktürel tasarımı 

etkilemekte ve ekstra su yalıtımı gerektirmektedir. Bu yüzen toprakaltı yapıları inşa 

edilmeden önce, yeraltı inşaatı tecrübesine sahip uzmanlar tarafından toprak 

numuneleri alınmalı, gerekli toprak analizleri ve zemin etütleri yaptırılmalı ve sonuçlar 

uzman mühendislere danışılarak değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler, toprakaltı 

yapısı tasarımına başlanmadan önce mutlaka yapılmalı ve olumsuz bir sonuç 

gözlendiğinde başka bir arazi tercih edilmelidir. Örneğin zeminin kayalık ve oldukça 

sert olduğu bilinen Mekke gibi şehirlerde bodrum katı ve yeraltı yapısı uygulamasına 

pek rastlanmamıştır  

Genel olarak çoğu toprak tipi toprakaltı yapısının tasarımını büyük oranda 

etkilememektedir. Arazinin zemin suyu ve drenaj özelliklerinin tasarıma etkisi toprak 

karakterinin etkisinden daha büyüktür (Underground Space Center, Earth-sheltered 

design, 1979). 

Aşağıdaki çizelge basit toprak tiplerini ve bunların toprakaltı uygulamalarına 

uygunluğunu göstermektedir (Çizelge 4.1). 

 

Çizelge 4.1.  Çeşitli toprak tiplerinin toprakaltı yapılarına uygunluğu (Ellerman 79, 

http://ellerman79.tripod.com, 2011). 

 

 

Kategori 

 

Tip 

 

Nitelikleri 

Toprakaltı yapılarına 

uygunluğu 

 

 

 

YapıĢkan 

olmayan 

toprak 

tipleri 

 

Çakıl/  

Kum  

 

Çok gevşek 

Gevşek 

 

İyi drenaj sunarlar, 

Fakat toprağın taşıma kapasitesini 

artırmak için sıkıştırılması gerekir.  Orta yoğunluk 

Alüvyonlu 

kum/ 

Killi toprak 

  

Tam uyumludurlar: iyi drenaj, yüksek 

taşıma kapasitesi, düşük  yanal basınç 

sunarlar. 

 

 

 

 

YapıĢkan 

toprak 

tipleri 

 

 

 

 

Alüvyon /  

kil 

Çok yumuşak 

Yumuşak  
 

Dikkatli değerlendirmek gerekir. 

 

Orta sert  

Çoksert  

aşırı sert 

Granüllü toprakla iyi drenaj yapıldığı 

zaman strüktürel bir problem ortaya 

çıkmaz ancak foseptik sistemde sorunlar 

görülebilir. 

 

Genişleyen kil 

 

Uygun değildir. Kesinlikle 

kaçınılmalıdır. 

 

Organik 

topraklar 

 

Bataklık çamuru 

Humuslu toprak 

Sulak toprak 

 

Genellikle normal toprakla kısmen 

karıştırılarak uygun hale getirilebilir 

veya özel karışım teknikleri gerekebilir. 

http://ellerman79.tripod.com/
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4.1.3. Nem, rutubet 

 

Toprakaltı ve yeraltı yapılarında yaz boyunca nem oranı artmaktadır. Artan 

nem ortama göre kısmen soğuk duvarlara temas ederek, duvarlarda yoğunlaşmaya 

neden olmaktadır. Dış duvarlara izolasyon yapılarak duvarların soğuması 

önlenebilmektedir. Ancak bu yalıtım toprakaltı yapılarının yazın bir avantaj olarak 

sunduğu soğuk duvarların serinletici etkisini de önlemektedir.  

Nem sorununun çözülmesi için mekanik havalandırma-klima sistemi 

gerekmektedir. Ayrıca kapalı alanların, banyo ve gömme dolapların düzenli 

havalandırılmasıyla da nem sorununun önüne geçilebilmektedir. 

Yapının yeryüzünde üstünde inşa edildiği durumlarda; yapının toprakla örtülü 

olmasıyla ilişkili nem sorununun yeraltındaki toprak örtülü yapılarına nazaran daha az 

olduğu görülmektedir. 

 

4.1.4.  Su geçirimsizlik 

 

Toprakaltı ve yeraltı yapılarında su geçirimsizlik önüne geçilmesi gereken çok 

önemli bir sorundur. Suyun yapıya verebileceği zararları minimuma indirgemek için üç 

öneri sunulmaktadır. Bunlar: 

1-Yapı alanının dikkatli seçimi 

2-Bina yüzeyi ve altında düzgün drenaj planlaması 

3-Su yalıtımı yapılması olarak sıralanabilir. 

Günümüzde kullanımda olan birçok su yalıtım sistemi bulunmaktadır. Lastik 

içerikli su geçirimsiz asfalt, plastik ve kükürtle işlenmiş tabakalar, şilteler, sıvı 

poliüretan ve bentonit bunlardan birkaçı olarak sayılabilir (Çizelge 4.2). Her bir 

malzemenin, binanın bulunduğu yere ve iklime göre sunduğu farklı avantajları 

bulunmaktadır. Ayrıca farklı toprakaltı yapı tiplerine ve konumlandıkları farklı 

derinliklere ve anlık hava durumuna göre, toprakaltı ve yeraltı yapılarında kullanılan su 

yalıtım malzemeleri değişmektedir. Çizelge 4.2‟ de çeşitli toprakaltı ve yeraltı yapıları 

için ülkemizde kullanılan su yalıtım malzemeleri belirtilmiştir. 
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Çizelge 4.2. Ülkemizde yeraltı ve toprakaltı yapıları üzerinde kullanılabilir su yalıtım 

malzemeleri (Tokaç, 2009). 

 

    

 

Lastik içerikli asfalt az miktarda sentetik lastik ve asfaltın kombinesiyle elde 

edilmektedir. Şilteler oluşturmak üzere poliüretan tabakayla kaplanmaktadır. Uzun 

ömürlü bir malzeme olup toprakaltı ve yeraltı yapılarında direk olarak duvarların ve 

çatının dış yüzeylerine uygulanmaktadır. 

Plastik ve kükürt esaslı şilteler yeraltı yapılarında kullanılan en yaygın su 

yalıtım sistemleri olarak bilinmektedir. Plastik şilteler yüksek yoğunluklu polietilen, 

klorlu polietilen, polivinil klorid ve klorsülfatlı polietilen içermektedirler. Yeraltı 

yapılarında membranların birleşim yerlerinden su almamaları için buraların düzgün 

kapatılmaları gerekmektedir.  

Sıvı poliüretanlar genellikle membran uygulamasının zorluk çıkardığı, sıkıntılı 

yerlerde kullanılmaktadır. Poliüretanlar bazen de yeraltı yapılarında yalıtım üzerinde 

kaplama olarak kullanılabilmektedir. Ancak uygulama sırasında hava şartları kuru ve 

ılık olmalıdır. 

Bentonit paneller şeklinde olan ve sıvı sprey şeklinde uygulanan doğal bir 

çamurdur. Paneller duvarlara basitçe çivilenerek monte edilmektedir. Sprey bağlayıcı 

bir etkenle karıştırıp yeraltı duvarlarına uygulanmaktadır. Bentonitler nemle temasa 

geçtikleri zaman genişlemekte ve nemi dışarı atmaktadırlar. 
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Toprakaltı yapılarında su geçirimsizlik için pek çok tabaka kullanılır. İlk 

tabaka strüktürel malzemelerdeki çatlak ve delikleri kapama amaçlı ve su yalıtım 

membranını yapıştırma amaçlı kullanılmaktadır. Bu membran tabakası genelde EPDM 

adı verilen esnek polietilen kaplamadır. EPDM genellikle su bahçeleri, gölet ve yüzme 

havuzlarında kullanılan bir malzemedir. Bu malzeme su yalıtımı için bina temelinde 

oyuklar açılmasını engellemektedir. EPDM uygulaması güç ve ateş böcekleri gibi genel 

böcek türleri tarafından çiğnenebilen bir malzemedir. Ayrıca çevreci bir malzeme 

olmaktan uzaktır ve içeriğinde çeşitli petrokimyasallar barındırmaktadır 

(www.wikipedia.com, 2011). 

Su yalıtımında kullanılan çeşitli macun kaplamalar da mevcuttur. Bu ürün 

korunmasız yüzeye direk püskürtülerek uygulanmaktadır. Kuruduğu zaman toprak ve 

duvar arasında geniş bir seramik tabaka işlevi görür. Bu malzemenin istenmeyen yönü 

ise; eğer duvar herhangi bir etkiyle yer değiştirir veya sarsıntı geçirirse, malzeme kırılır 

ve çatlaklardan kolaylıkla su sızabilmektedir. 

Bitüthen üç tabaka kaplama aşamasında tek seferde uygulanmasına benzer. Bu 

malzeme arkasında kendinden yapışkanlı olma özelliğine sahip ve hazır tabakalanmış 

örtüler şeklinde gelmektedir. Dezavantajları diğer malzemelere benzemektedir. Ek 

olarak güneşe hassas bir malzemedir ve uygulamadan sonra hemen kaplanmalıdır. 

Ekofleks yerüstündeki yapılarda iyi çalışıyor görünen fakat toprakaltı 

yapılarındaki etkinliği henüz tam olarak bilinmeyen çevre dostu bir yalıtım 

membranıdır. Sıvı- sürülen su yalıtımı ürünleri grubundandır. Ekofleks teki sorun ise 

son derece titiz bir uygulama gerektirmesidir. Tüm yüzeylerin eşit kalınlıkta ve tüm 

boşlukların sıkı bir şekilde kapatılması gerekmektedir. 

Çevresel ölçeğe en yakın uygunlukta alternatif bentonit kildir. Doğal yollarla 

oluşan ve kendinden iyileşen bir malzemedir. Bu sistemim sakıncası ise malzemenin 

ağır olması ve yapımcı firma için uygulamasının zor olmasıdır. 

Genel anlamda çatının su izolasyonu amacı için, organik bağlayıcılı, perlit 

esaslı ve ülkemizde imal edilebilen özel bir şap-sıva ile petrol türevi membranlara 

ihtiyaç duymadan mükemmel sonuçlar almak mümkündür. Bu malzeme buhar 

geçirmekte fakat ısı ve suyu geçirmemektedir. Bu özelliği ile de dünyadaki ilklerdendir 

(www.peyzajlife.com, 2011). 

Toprakaltı ve yeraltı yapıları üzerinde mevsimlere bağlı yıllık yağış 

oranlarından dolayı sistemde kullanılan su yalıtım katmanının bitki köklerine karsı 

http://www.wikipedia.com/
http://www.peyzajlife.com/
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dayanıklı malzemelerden seçilmesi gerekmektedir. Bu koşul sağlanamadığı takdirde, 

bitki kökleri suyu takip ederek, su yalıtım katmanına zarar verirler (Tokaç, 2009). 

Su yalıtım katmanında oluşacak olan delik ya da yırtık gibi hasarlar bu 

katmanın ve dolayısıyla sistemin işlevini yitirmesine neden olur. Bu nedenle üzerileri 

bitkilendirilmiş toprakaltı yapıları üzerinde kesinlikle kök tutucu katman kullanılmalı 

veya su yalıtım katmanı köklere karsı dayanıklı malzemelerden seçilmelidir. 

 

4.1.5. Isı yalıtımı 

 

Yeraltı yapılarında yalıtımın yerüstü yapılarındaki kadar kalın yapılması 

gerekmemektedir. Yeraltı yapılarında yalıtım daha çok mekan konforunu artırmaya 

yönelik yapılmaktadır. Yalıtım genellikle binanın dış duvarlarında su yalıtımı 

uygulamasından önce yapılmaktadır. Bu şekilde duvarlar ve toprakaltı yapısı 

yalıtılmakta ve iç mekanlarda sabit bir ısıl konfor sağlanmaktadır. Eğer yalıtım duvar 

dışına yapılmakta ise, yalıtımın toprakla temasını önlemeye yönelik koruyucu 

levhalarla kaplanmalıdır. Ahşap, duvar, beton veya çelik, yapının strüktürüne göre 

yalıtım su yalıtım malzemesi uygulanmadan önce dış duvarların içerisinden de 

yapılabilmektedir. 

Geleneksel yeryüzü yapılarının tersine, toprakaltı yapıları içten yalıtımdan 

daha ziyade dıştan yalıtım gerektirmektedirler. Bunun için bir gerekçe, su yalıtım 

membranına donma hasarına karşı koruma sağlaması; bir diğer gerekçesi ise toprakaltı 

mekanında sıcaklığın istenilen düzeyde kalabilmesini sağlamasıdır.  

Toprakaltı mekanları yalıtımında kullanılan 2 tip izolasyon malzemesi 

bulunmaktadır. İlki parçacıklı, preslenmiş polisitren tabakalardır. Su yalıtım 

membranının dış yüzeyine yapıştırılan 2-3 inç kalınlığındaki yalıtım genellikle 

yeterlidir. Diğer bir yalıtım türü püskürtme köpüktür. Bu alternatif yapı formunun sıra 

dışı, dairesel veya küresel olduğu yapılarda kullanılmaktadır. Ancak toprakaltı 

yapılarında köpük yalıtım uygulamasının su sızıntılarına direnmesi için üzerine folyo 

gibi koruyucu üst tabaka gerektirmektedir (Çizelge 4.3). 

Bazı düşük bütçeli toprakaltı yapılarında, duvarlara yalıtım uygulanmayabilir. 

Bu durum don seviyesi altındaki toprağın termal ısı tutma kapasitesi ve U faktörüne 

bağlıdır. Bu tip tasarımlar istisnadır ve soğuk iklimlerde don, riskini güçlendirmektedir. 

Soğuk iklimlerde don seviyesinin toprağın derinliklerine kadar uzanması etkili bir 

yalıtım sistemini zorunlu kılmaktadır. 
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0.45-0.60 arasında yalıtım değerine sahip toprağa, %50 torf katarak ve su 

tutma özelliğini arttırmak için perlit ve bor türevleri ile karıştırarak, "kuru halde" taş 

yününe eşdeğer ısı izolasyon değerleri sağlanabilir. Böylece yüksek izolasyon değeri 

olan ve ısı radyasyonu yapmayan yapısı ile kentsel ısı adası etkisini azaltır, çatı 

yüzeyinin ısısını düşürür, serin ortam yaratır. Yapıya ısı girişini % 85, ısı kaybını % 70 

azalttığı ölçülmüştür. Dolayısıyla, ısıtma ve soğutma giderlerini düşürür, kentsel 

konforu yükseltir (www.peyzajlife.com, 2011). 

 

ġekil 4.11. Yağışlı ve güneşli havalarda toprakaltı yapısı üzerindeki suyun hareket döngüsü 

(Hydrotech, 2010) 

 

Şekil 4.11 de belirtildiği gibi yağışlı havalarda topraktan süzülen suyun bir 

kısmı, su tutucu oluklu katmanda kalarak, güneşli ve kurak dönemlerde 

buharlaşmaktadır. Buharlaşmanın etkisiyle su bina yüzeyinden ısı almakta ve bu esnada 

toprakaltı mekanı serinlemektedir. Bu tip düzenlemelerle toprakaltı mekanının ihtiyaç 

duyduğu ısı yalıtım ihtiyacı azaltılabilmektedir. 

Isı yalıtım malzemelerinin basınç dayanımları; özellikle düşey yüklere maruz 

kalan, çatı ve döşeme gibi yapı elemanlarında önem kazanmaktadır. Noktasal yada 

yaygın yüklerin ısı yalıtım malzemesine zarar vermemesi için, özellikle basın 

mukavemeti yüksek ısı yalıtım malzemelerinin seçilmesinde fayda vardır (Tokaç, 

2009). 

 

http://www.peyzajlife.com/
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Çizelge 4.3. Ülkemizde toprakaltı ve yeraltı yapıları üzerinde kullanılabilen ısı yalıtım 

malzemeleri (Tokaç, 2009). 

 

 

 

4.1.7.  Ses yalıtımı, akustik 

 

Toprakları mekanları, binayı çevreleyen toprağın ve bitkilerin sağladığı yalıtım 

özelliğinin de etkisiyle çevresel kaynaklardan gelen gürültüyü azaltılmakta ve 

kullanıcıya kontrollü, konforlu ve daha sakin ortam sunmaktadırlar. Toprakaltı yapıları 

bu özellikleri sayesinde otoyollara ve havalimanlarına yakın en gürültülü, yaşanmaz 

çevrelerde bile yapı inşa edilebilmektedirler. Ayrıca bu tip yapılar geleneksel yeryüzü 

binalarının yanına da inşa edilebilmektedirler.  

Yeşil çatı gürültüyü emerek azaltır. Sessiz mekanlar sağlar. Alçak frekansları 

toprak, yüksek frekansları bitki örtüsü bloke eder. 12 cm toprak kalınlığı; 40 db, 20 cm 

ise; 46 db izolasyon sağlamaktadır. Normal konuşma sesini 50 db. ve gürültüden 

rahatsızlık eşiğimizi 60 db kabul edersek, 12 cm'lik yeşil çatının 90-100 db olan 

kamyon ve tren sesini bile gürültü eşiğimizin altına düşürebildiğini görürüz 

(www.peyzajlife.com, 2011).  

Yeraltı ve toprakaltı yapılarında mekanlardaki oyuk ve boşlukların ses yalıtımı 

ve akustiği sağlayıcı malzemelerle kaplanması ve kontrollü düzgün akustiğin 

sağlanması oldukça önemlidir. 

http://www.peyzajlife.com/
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Özellikle gürültü kontrolünü sağlamak amacıyla bar disko gibi toplanma ve 

eğlenme mekanlarının yeraltında ve toprakaltında planlandığı örnekler yaygın olarak 

görülmektedir. Bu tip mekanlar içe dönük planlamaya müsait işlevleri barındırmaları ve 

mekanın dış çevre ile ilişkilerinin zayıf olması ve kullanıcıların çevreye verebileceği 

rahatsızlıkları önlemek amacıyla toprakaltında ve yeraltında planlanabilmektedir. 

Ayrıca otel, yaşam merkezi gibi kompleks işlevli yapılarda yapının bir parçası olarak 

diskolar yeraltında bodrum katlarında planlanmaktadır. Bu sayede gürültü kontrolü 

yeterli düzeyde sağlanmakta ve yatak katlarının sakin bölgede konumlanması mümkün 

olmaktadır.  

Ayrıca hastaneler, sağlık merkezleri, bakım evleri ve yurtlar gibi gürültülü ve 

sakin bölge analizlerinin net bir şekilde planlamaya yansıtıldığı çok işlevli ve karmaşık 

fonksiyonlu yapılarda, gürültülü servis mekanları olarak adlandırılan mutfak, 

yemekhane, personel dinlenme, temizlik, çamaşırhane, teknik birimler gibi mekanların 

yeraltında ve bodrum katlarında planlanması genellikle mantıklı bir çözüm olarak 

görülmektedir. 

Müzeler, galeriler, kültür ve sanat merkezleri gibi yapılarda, bu yapıların kent 

merkezinde veya gürültülü bölgelerde konumlanmaları durumunda sergileme işlevli 

mekanların yeraltında planlanması yaygın kullanılan bir çözümdür. Sergileme 

mekanlarını yalnızca eserlerin ön plana çıkarıldığı içe dönük bir mimari planlama ve 

tasarım konseptiyle yeraltında sakin ve huzurlu mekanlara dönüştürmek mümkündür.  

Ayrıca müzelerde sergilenen eserlerin onarıldığı bakımlarının yapıldığı 

mekanlar da yeraltında konumlandırılmaktadır. Bu sayede eserler, ışıktan ve gürültü 

titreşimlerinin uzun vadede verebileceği zararlardan korunmakta ve güvenli bir şekilde 

onarılmaktadır. Bu mekanların yeraltında planlanmasıyla eserlerin maruz kalacağı 

çevresel etkiler minimuma indirgenmektedir. 

Özellikle eğitim yapılarında gürültü kontrolü ve akustik önemli bir kriterler 

olduğu için yurtdışında ilkokulların ve kampüslerin yeryüzünde toprakaltı yapısı olarak 

planlandığı örnekler görülmektedir.  Rekreasyon alanları tasarımının büyük ölçüde 

önemli olduğu kampüs yerleşkeleri planlamalarında da, toprakaltı mekanlarının 

kullanımının kampüs alanını büyük ölçüde rahatlatacağı düşünülmektedir 

. 
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Resim 4.1. Ann Ott toprakaltı ilkokulu, Arizona ( Hall, 2010). 

 

Arizona eyaletinin Poenix şehrinde bulunan Ann Ott ilkokulu zeminin yarım 

kat altına oturmaktadır (Resim 4.1). Dış duvarları ve betonarme kabuk çatı toprakla 

çevrili olduğu için mekan içindeki kullanıcılar yazın kavurucu sıcağından ve yakınında 

bulunan Sky Harbor havaalanındaki uçakların gürültüsünden korumaktadır.  

 

4.1.7. Güvenlik  

 

Evrensel olarak insan gereksinimlerinden bir tanesi de kişisel güvenliktir. 

Toprakaltı yapılarının özellikle tamamen veya kısmen yeraltında olanları sıradan 

yeryüzü binalarıyla kıyaslandığında çevresel olaylara karşı daha güçlü bir koruma 

sağlarlar. Bu durum özellikle şiddetli kasırga, hortum ve tornadoların sık görüldüğü 

bölgelerde yaşayan insanlarla ilişkilidir. 

Toprakaltı mekânlarında güvenlik ihtiyacı konusu oldukça büyük öneme sahip 

olup, henüz mekanlar mimari tasarım aşamasındayken doğru tercihlerin yapılmasını ve 

doğru kararlar alınmasını gerektirmektedir. Aksi takdirde göz ardı edilen riskler uzun 

vadede daha büyük çaplı zararlara ve daha yüksek maliyetli çözümlere 

dönüşebilmektedir. 

Toprakaltı yapıları genellikle betonarme veya tuğladan yapıldıkları için içten 

yanmaları geleneksel binalara göre daha zor olmaktadır. İç mekanlardaki mobilyalar 

yanıcı olabilmektedir ancak bu durumda yangın alarmları kullanılmalıdır. Bir toprakaltı 

yapısında tüm donatılar tamamen yansa bile strüktürün ayakta kalma şansı yüksektir. 

Bu durumda bile yapının tekrar kullanıma açılması mümkündür. 
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Her türlü afet senaryoları yeryüzü yapıları için de geçerli risk durumlarıdır.  

Fakat konu yeraltı ve toprakaltı mekanları olduğu zaman, kamusal algı ve duruma bakış 

farklı bir ciddiyete bürünmektedir.  

Parker‟e göre yer altı ve toprakaltı mekanlarının tasarımında güvenlikten daha 

önemli bir kriter bulunmamaktadır (2006).  

Özellikle zehirli ve patlayıcı kimyasalların ve gazların ortama sızması veya 

mekanda toplanması riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması da ortaya çıkabilecek 

herhangi bir felaketi önleyici rol oynamaktadır. Bu tür maddelerin toprağa, havaya veya 

suya karışması uzun vadede daha büyük felaketlere yol açabilmektedir. Genellikle 

zehirli gazlar havadan daha ağır oldukları için yeraltı katlarında daha çok 

birikebilmektedir. Bu tür olası durumlara karşı toprakaltı mekanlarının havalandırma 

tercihleri ve havalandırma kalitesi büyük önem arz etmektedir. 

Toprakaltı mekanlarında mekana güvenli giriş ve acil çıkışların sağlanması, 

mekanlar arası yatay dikey bağlantıların güçlü ve yeterli planlanması önemle üzerinde 

durulması gereken kriterlerdir. 

Bu bağlamda yeraltı mekanlarının girişleri yeterince ferah ve aydınlık 

tasarlanmalı, sirkülasyon elemanları aydınlık yerlerde konumlandırılmalı ve dikkat 

çekici formlarda tasarlanmalıdır (Resim 4.2, 4.3). Özellikle engellilerin merdiven ve 

asansörleri fark edebilmeleri açısından bu kısımlarda dikkat çekici renk ve 

malzemelerin kullanılması önem arz etmektedir.  

 

 
 

Resim 4.2. Paris Louvre müzesi ferah, aydınlık giriş galerisi ve aydınlık galeri merdivenleri 

(Kanakaris, http://en.structurae.de, 2007). 
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Resim 4.3. Louvre müzesi cam piramit altındaki müzeye inen dikkat çekici dairesel formda 

tasarlanmış dikey sirkülasyon elemanları (Kanakaris, http://en.structurae.de, 2007). 

 

Özellikle kamusal mekanlarda yeraltın güvenli giriş ve çıkışta yatay 

bağlantıların rampaların ağırlıklı tercih edilmesi ve mekanlara engelli erişimin kolay ve 

güvenli bir şekilde sağlanması göz ardı edilmemesi gereken kriterlerdendir. Kamusal 

yapılarda yeraltı giriş mekanının kolay algılanabilir ve fark edilir bir mimari dilde 

tasarlanması gerekmektedir. Bu bağlamda yeraltı yapılarına girişte cam piramit ve cam 

kubbe formların kullanımı yaygındır (Resim 4.4). 

 

     
             

   Resim 4.4. Canary Wharf Londra metrosu girişi (www.cabe.org.uk, 2010) 

http://en.structurae.de/
http://www.cabe.org.uk/
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Kamusal işlevli yeraltı yapılarında mimari planlama ve yatay- dikey kullanıcı 

sirkülasyon şemalarının net ve basit çözümlerle tasarlanması gerekmektedir (Şekil 4.12, 

4.13). Özellikle yaya sirkülasyonlarının karmaşık ve dolambaçlı tasarlanmaması 

gerekmektedir (Şekil 4.14, 4.15). Bu durum yangın, patlama veya doğal afet gibi 

olağanüstü durumlarda acil çıkışların kolaylıkla algılanabilmesi ve mekanın kısa sürede 

tahliyesi açısında oldukça önemlidir.  

Mekanlar arası bağlantıların karmaşık olduğu, kullanıcılarda labirent hissi 

uyandırabilecek sirkülasyon şemaları yeraltı ve toprakaltı mekanlarında, kullanıcılarda 

kaybolmuşluk hissi yaratmakta ve bu durum kullanıcı memnuniyetine olumsuz bir 

şekilde yansımaktadır. Her ne kadar alışveriş ve yaşam merkezleri gibi ticari işlevli 

yapılarda amaç, müşterinin mağazalarda kaybolması ve zaman algısında uzaklaşması 

olsa da, bu kriter göz ardı edilmemelidir. 

 

 
ġekil 4.12. Nisibori Rosa yeraltı alışveriş merkezi doğrusal sirkülasyon şeması 

( Golany ve Ojima,1996) 

 
ġekil 4.13. Tenjin Chikagai yeraltı alışveriş merkezi doğrusal sirkülasyon şeması 

(Golany ve Ojima, 1996) 

 

 
ġekil 4.14. Yokohama Potla yeraltı alışveriş merkezi karmaşık dikdörtgen sirkülasyon şeması 

(Golany ve Ojima,1996) 
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ġekil 4.15. Central Park yeraltı alışveriş merkezi karmaşık dikdörtgen sirkülasyon şeması 

(Golany ve Ojima, 1996) 

 

Ulaştırma işlevli yeraltı yapılarında olan metrolar da kullanıcı yatay dikey 

sirkülasyonlarının net planlanması ve yeraltı girişlerinin kolay algılanması gereken 

yapılardır. Ana mekana engelli erişimi için asansör, yürüyen merdiven ve rampaların 

kullanımı yaygındır. Bu gibi mekanların sirkülasyon alanlarının yeterli genişlikte 

olması, yönlendirme elemanlarıyla donatılmış olması ve kullanıcıları yönlendirici bir 

aydınlatma konseptinin benimsenmesi oldukça önemlidir  (Resim 4.5, 4.6). 

 

         
 

Resim 4.5. Canary Wharf –Londra metrosu- dikey sirkülasyon bağlantıları, yürüyen 

merdivenler ve asansörler (www.cabe.org.uk, 2010) 

 

Özellikle metrolar yoğun kullanıcı sirkülasyonuna sahip yapılar oldukları için 

malzeme ve aydınlatma elemanlarının dayanıklı ve uzun ömürlü yanmaz 

malzemelerden seçilmesi gerekmektedir (Resim 4.6). Sirkülasyon koridorlarında, 

hollerde ve merdivenlerde kaymaz malzemelerin kullanılması da mekanlar arası erişimi 

kolaylaştırıcı güvenli çözümler olarak görülmektedir. 

http://www.cabe.org.uk/
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Resim 4.6. Tokyo Iidabashi metrosu net sirkulasyon alanları ve yönlendirici aydınlatma 

konsepti (Çekten 2011, www.designboom.com) 

 

Çeşitli alışveriş merkezleri ve otellerin bodrum katlarında bulunan yeraltı 

otoparklarına LPG‟ li araç girişinin yasaklanması da afet önleyici tedbirler arasında 

sıralanabilir. Otoparklar düzenlenirken araçlar arasında belli aralıklarla 1,5 – 2 m. lik 

geçiş açıklıklarının bırakılması da acil durumlarda tahliyeyi kolaylaştıracak çözümler 

olarak önerilmektedir. 

 

4.1.8. Bitkilendirme 

 

Doğal arazinin bitkilendirilmesi toprakaltı ve yeraltı yapıları tasarımında 

önemli bir faktördür. Bitkilendirme avantajlı veya dezavantajlı olabilmektedir. Nemli 

iklimlerde kökleriyle suyu almaları sayesinde, yapı yakınındaki ağaçlar değerlidir. 

Ancak tasarımcının ne tür ağaçların toprağa ve yapıya uygun olduğunu, en fazla ne 

kadar büyüyebildiklerini veya ne kadar büyümeye eğilimli olduklarını ve güneşle 

büyümeleri arasındaki olası ilişkiyi ve uyumu, bilmesi gerekmektedir. Özellikle küçük 

ve derin köklü bitkilendirmenin sağlanması binayı ve çevresini erozyona karşı 

korumaya yardımcı olmaktadır. 

Toprakaltı yapılarının üzerlerinin bitkilendirilmesi oldukça yaygın görülen bir 

uygulamadır. Ancak kent merkezlerinde meydanların altında planlanıp üzerileri 

bitkilendirilmeyen yeraltı yapılarını da görmek mümkündür. Krakow kent merkezi çarşı 

meydanı ve Paris Louvre müzesi etrafındaki meydan düzenlemeleri yeraltında müzeleri 

barındırmaktadır (Resim 4.7). Bu tür örneklerde bitkilendirme görülmemektedir. 

 

http://www.designboom.com/
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Resim 4.7. Rynek yeraltı müzesi üzerinde konumlanan Krakow çarşı meydanı 

(www.travbuddy.com, 2011) 

 

Toprakaltı yapıları, üzerleri bitkilendirildiği zaman binanın enerji 

performansını, hava kalitesini ve kent ekolojisini iyileştirmekte ve kentlerde yağmur 

suyunun yarattığı problemlere yenilikçi çözümler sunmaktadır. 

Yeraltı ve toprakaltı yapılarının üzerini bitkilendirmenin ekolojik, çevresel ve 

enerji etkinliği bağlamında birçok getirisi bulunmaktadır. Bunlar: 

-Doğal çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, 

-Kent ısı adalarının etkilerinin azaltılması, 

-Binanın enerji performansını artırması, 

-Soğutan rüzgarın etkisini azaltması, 

-Havadan savrulan partiküllerin filtre edilmesi, 

-Karbondioksit ve oksijenin karşılıklı değişimini sağlaması,  

-Gürültü etkisini azaltması, 

-Yağmur suyuna etkisi, 

-Elektromanyetik radyasyonu azaltıcı etkisi, 

-Çatı membranının kullanım ömrünü artırması,  

-Rekreasyon ve sağlık açısından önemi (www.peyzajlife.com, 2011). 

 

http://www.travbuddy.com/
http://www.peyzajlife.com/
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Resim 4.8. Life Expression Wellness Center, Pennsylvania- Bitkilendirilmiş toprakaltı yapısı 

(www.catalystArchitecture.com, 2011) 

 

Pensilvanya‟da bulunan Life Expression Sağlıklı yaşam merkezi üzerinde 

6000 metrekare bitkilendirilmiş toprak bulunmaktadır (www.catalystArchitecture.com, 

2011). Yapı bulunduğu topoğrafyanın uzantısı niteliğinde ve ekolojik çevrenin yaşayan 

bir parçası olarak işlev görmektedir (Resim 4.8).  

Toprakaltı yapılarında bitkilendirmede kullanılan yöntemler intensif (yoğun) 

ve ekstensif (seyrek) yeşil uygulamalar olarak iki türde incelenmektedir. Yoğun yeşil 

uygulamalarda bol miktarda toprak kullanılmakta ve çatıya binen yük fazla olmaktadır. 

Bu nedenle statik açıdan uygun olan ve yeni tasarlanmakta olan binalarda 

kullanılmaktadır. Seyrek yeşil uygulamalar ise çok fazla bakım ve masraf 

gerektirmeyip yapıya çok fazla yük getirmeyen uygulamalardır.  

Sekil 4.16‟da görüleceği gibi bitkilendirilmiş çatı sistemlerini oluşturan 

katmanlar genel olarak; bitki, bitki taşıyıcı katman, filtre katmanı, drenaj katmanı, kök 

tutucu katman, su yalıtım katmanı, ısı yalıtım katmanı, buhar kesici katman ve çatı 

taşıyıcı sisteminden oluşur (Şekil 4.16). Ayrıca malzeme tercihine, malzemelerin sistem 

içerisinde bir araya gelişine, çevre ve iklim şartlarına göre koruyucu ya da ayırıcı 

tabaka gibi uygulama aşamasında kullanılması gereken katmanlar da mevcuttur. 

 

http://www.catalystarchitecture.com/
http://www.catalystarchitecture.com/
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ġekil 4.16.- Toprakaltı yapılarının üzerindeki bitkilendirme sistem katmanları 

(Tokaç, 2009, Banting ve Missios, 2005) 

 

Yangın güvenliği ve toprakaltı yapıları üzerinde kullanılan bitki türlerinin 

ilişkisi mevcutta tartışmalı konulardır. Örneğin uzun otların daha kolay tutuşma 

niteliğiyle yangın tehlikesini artırırken, kaktüs gibi dolgun ve sulu bitkilerin yangına 

karşı daha dirençli oldukları bilinmektedir. 

Ayrıca bitkilerin su tutma kapasitesi, drenaj tabakasındaki su tutma kapasitesi, 

seyrek yeşil çatılardaki bitki çeşitliliği, bitkilerin ağırlığı, yoğunluğu, yapı üzerinde 

kapladığı hacim, ve gölgelediği alan toprakaltı ve yeraltı yapıları üzerindeki toprak 

yeşillendirilirken hesaplanması gereken kritik noktalardır.  

Bitki türlerinin kullanıldığı iklimle uyumluluğu titizlikle seçilmesi ve üzerinde 

durulması gereken bir konudur. Örneğin California Academy of Science bilim 

merkezinde kullanılan 1.7 milyon bitki Golden State Parkının iklimine uygun tiplerden 

seçilmiştir. Kullanılan bitkiler az su isteyen, okyanus havasının tuzluluğuna dayanıklı 

ve rüzgarı yavaşlatan türde bitkilerdir (Resim 4.9), (www.CatalystArchitecture.com, 

2010). 

 

      

 

Resim 4.9. California Academy of Science bilim merkezi üzerinde kullanılan bitkilendirme 

 ( www.CatalystArchitecture.com, 2010) 

http://www.catalystarchitecture.com/
http://www.catalystarchitecture.com/
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Yağmur suyunu kullanıp, yeşil örtüye dönüştürdüğünden, drenaj yoğunluğunu 

azaltır. Yani böylece "atık su" şebeke yükü hafifler. 20 - 40 cm arası yoğun 

bitkilendirilmiş bir çatı 10-15 cm yüksekliğinde su tutma kapasitesine sahiptir. Genel 

olarak kente düşen yağmur suyunun % 10-15' inin yeşil çatılarda tutulması 

mümkündür. 10 cm toprak kalınlığı kendi üzerine düşen yağmurun % 50' sini, 20 cm 

toprak ise % 60' ını tutabilmektedir. Bu oran 50 cm toprak kalınlığında % 90' a 

varmaktadır (www.peyzajlife.com, 2011). 

Yıllık kuraklık dönemlerinde, toprakaltı yapılarının üzerinde bulunan bitkilerin 

su ihtiyacı için önlem alınması gerekmektedir. Önlem alınmadığı takdirde yapı üzerinde 

bulunan bitkiler ölmekte ve bitkilendirme işlevlerini kaybetmektedir. Yağışlarla ve 

çevre binalardan gelen suyun, bitkinin kurak dönemlerde ihtiyacını karşılaması için 

depolanması önerilmektedir. Sistemde kullanılan drenaj katmanı bu işlevi 

karşılamaktadır. Günümüzde bitkilendirmeden kaynaklanan sulama maliyetini 

düşürmeye yönelik çakıllı ve oluklu bitkilendirilmiş çatı sistemleri mevcuttur. Bu 

konuda şekil 4.11‟in açıklamasında ve 4.1.2 başlığı altında detaylı bilgi verilmiştir.     

Bitkilendirme hava kirliliğini, tozu azaltır. Yeşil örtüsü olan ve olmayan 

bölgeler arasında yapılan ölçümlerde, yeşile sahip olmayanlarda bir litre havada 3 ila 7 

katı fazla toz parçacıkları bulunmuştur (www.peyzajlife.com, 2011). 

Hava kalitesini yükseltir, nefes almayı kolaylaştırır. 25 m2 yaprak yüzeyi 

insanın bir saatte tükettiği kadar yani, 27 gr oksijen üretir. Yaz aylarında, 1 m2 çim çatı 

4 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Gece ve kış aylarının ortalamaya girmesi halinde 

1.5 m2 çim alanın bir yılda, bir insanın yıllık ihtiyacı kadar oksijen üretebileceği 

hesaplanabilir. Ayrıca bu örtü buhar geçirimi özelliği ile, yapının da nefes almasını, 

yapı içi nemin atılmasını sağlar. Kapalı mekanlardaki bu özellik, insan ve yapı sağlığı 

açısından son derece önemlidir. Yaşam konforunu belirler. Isının hissedilme eşiğini 

olumlu yönde etkiler (www.peyzajlife.com, 2011). 

 

4.2. Enerji Etkinliği 

 

Enerji etkinliği günümüzde birçok gelişmiş ülkede mimari tasarım ve 

yapılaşma kriteri olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla birçok ülkede binalarda enerji 

verimliliğine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar mevcuttur. Bu yönetmeliklere 

göre binalar enerji verimliliklerine göre sınıflandırılmakta ve bu standartlara uygun 

binalara LEED, BREEAM gibi sertifikalar verilmektedir. Ülkemizde de binalarda 

http://www.peyzajlife.com/
http://www.peyzajlife.com/
http://www.peyzajlife.com/
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enerji verimliliğine yönelik çalışmalar ve yasal düzenlemeler gün geçtikçe 

genişletilmektedir. 

Bu bağlamda ele alındığında içe dönük planlamasıyla, topografyaya 

uyumuyla, yeşil çatı örtüsüyle ve çevreye en az müdahalesiyle toprakaltı ve yer altı 

yapılarının enerji etkin ve ekolojik yapılar oldukları söylenebilir. Ancak bir toprakaltı 

yapısının enerji etkinliği onun güneş, rüzgar, iklim gibi mikroklimatik etkenleri dikkate 

almasına, aydınlatma - havalandırma konseptlerine ve enerji tüketimine bağlıdır.  

Singapur‟ da bulunan Nanyang Teknoloji Üniversitesi Sanat ve Tasarım 

Fakültesi yeşil çatı uygulamasıyla ve sağladığı enerji etkinlik kriterleri ile High Tech 

(ileri teknoloji) mimari örneklerden biridir. Ayrıca şeffaf cam cephesi ile pasif solar 

kazanım sağlamakta ve iç mekan konforunu artırmaktadır (Resim 4.10, 4.11). 

 

 

Resim 4.10. Nanyang Teknoloji üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 

(www.inhabitat.com, 2008). 

 

Ayrıca fakültenin mimari tasarımında bir iç ana avlu oluşturularak, 

mikroklimatik (rüzgar, güneş, vb.)  açıdan kontrollü bir mekan tanımlanmıştır. Bu tür 

mekan oluşumları genellikle eğitim yapılarında istenmekte ve binanın enerji 

verimliliğini etkilemektedir. 

http://www.inhabitat.com/2008/01/23/amazing-green-roof-art-school-in-singapore/
http://www.inhabitat.com/
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Resim 4.11. Nanyang Teknoloji üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi avlu görünümü  

(www.inhabitat.com, 2008). 

 

* Toprakaltı mekanlarında enerji etkin tasarım ilkeleri: 

-Toprakaltı binasının yönlenmesini ve konumunu, (binanın güneş ve rüzgarla 

ilişkisi), 

-Pencerelerin tasarımı, yüksekliği ve yönü (aydınlanma ve güneş ışığı 

kullanımı,  ısı kazanımına yönelik doğrudan ve dolaylı çözüm arayışı), 

-Dengeli ısı dolaşımının ve hava sirkülasyonunun sağlanması (binanın hakim 

rüzgarla ilişkisi, biyoklimatik yaklaşımlar), 

-Tampon bölgeler yaratılması (Mekansal organizasyonun mekanlarda ısı 

kaybını önlemeye yönelik yapılması), 

-Yapı kabuğundaki yüzey malzemelerinin düşünerek seçilmesi, (ısı yutucu 

veya yansıtıcı elemanların ve cephe renginin seçimi), 

-Gölgeleme elemanları (Güneş radyasyonundan korunmaya yönelik arayışlar) 

-Peyzaj (bitkilendirme ile ekolojik yaklaşım)  gibi kriterleri kapsamaktadır. 

* Toprakaltı yapılarında enerji verimliliğini artırmaya yönelik ilkeler ise 

aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

-Yüksek düzeyde yalıtım; bilinçli ve teknik donanımlı ısı yalıtım uygulamaları 

ile ısı, hava, nem köprülerinin azaltılarak enerji korunum düzeyinin artırılması, 

-  Güneş enerjisinin tutulması, 

-  Tutulan enerjinin depolanması, 

-  Gerekli olduğunda bu enerjinin ortama geri alınması, 

http://www.inhabitat.com/
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-  Kontrol elemanlarının tasarımı (Beyhan ve Özdemir, 2009). 

Toprakaltı evleri genellikle enerji korunumu ve tasarrufu bilinciyle inşa 

edilmektedir. Tipik toprakaltı tasarımları maksimum tasarruf imkânı sunmaktadır. 

Toprak örtülü ve tepe içi tiplerde yaşama mekânları güney cephede konumlanmaktadır. 

Bu planlama yatak odaları, oturma odaları ve mutfak gibi mekânlara maksimum güneş 

ışığı sunmaktadır. Doğal ışık ve ısıtma gerektirmeyen banyo, depo gibi kullanım 

alanları kuzeyde, tepe içinde konumlandırılmalıdır. Bu planlama tipi her iki katında 

yeraltında planlandığı dubleks yerleşim içinde uygundur. Bu tür planlama kompakt ve 

yapının toprağın derinliklerinde konumlanması sebebiyle toprakaltı tasarımlarında en 

yüksek enerji verimliliği sunmaktadır.  

Yaşama mekânlarının avlu etrafında yoğunlaştığı atrium plan tipinindeki 

toprakaltı tasarımları, bir veya iki katlı toprak örtülü ve tepe içi yapılardan daha az 

kompakttırlar. Isıtma gereksinimi nedeniyle daha az enerji etkindirler. Bu durum atrium 

tipi toprakaltı yapılarının neden geleneksel olarak sıcak iklim bölgelerinde 

konumlandığının açık bir gerekçesidir.  

Ancak avlu çevredeki havayı içine çekmeye eğilimlidir ve sonra bu hava 

güneşle ısınmakta ve ısı kaybını azalmaya yardımcı olmaktadır. 

 

4.2.1 Enerji etkinliği – güneĢ iliĢkisi 

 

Bir toprakaltı yapısı yapılmaya karar verildiği zaman kullanımı tercih 

edilebilecek pasif solar güneş enerjisi için bina oryantasyonunun da hesaba katılması 

gerekmektedir. Bazı arazilerde bu durum mantıksız veya binanın uygun yönlere 

yönlenebilmesi imkânsız görünebilmektedir. Bu durumun gerçekleşebilme nedenleri 

aşağıda belirtilmiştir: 

-Binanın oturacağı alanın, arazinin tepe üzerinde yanlış yöne bakması, diğer 

bir ifadeyle tepe eğim yönünün, yamacın binanın yönlenmesi gereken yöne ters 

düşmesi  (Şekil 4.17, 4.18), 

-Arazinin korkunç veya rahatsız edici bir manzaraya sahip olması, 

-Arazinin garip veya acayip bir manzaraya bakıyor olması, 

-Binanın, binayı çevreleyen diğer binalarla ilişkisi, 

-Hakim rüzgar yönü, alanın hakim rüzgarlara açıkolması, 

-Başka soru işareti barındırabilecek durumların gerçekleşmesi. 
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ġekil 4.17. Güneye bakan yamaçlarda yapı-güneş ilişkisi (Golany ve Ojima, 1996). 

 

             

 
ġekil 4.18. Kuzeye bakan yamaçlarda yapı-güneş ilişkisi (Golany ve Ojima, 1996). 
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ġekil 4.19.Tepe içi toprakaltı yapısında yapının güneşe yönelimi (Abbasher ,2010). 

 

Bu durumların hepsinin veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda bile, başka 

bir ifadeyle tasarlanacak toprakaltı yapısının inşa edileceği arazinin uygunsuz olumsuz 

oryantasyona sahip olması durumunda bile; güneşi – günışığını optimum düzeyde 

kullanabilen enerji etkin ve nitelikli bir tasarım için alternatif yollar bulunmaktadır. 

Ancak her durumda bu bina, doğru yönlendirilmiş bir bina kadar enerjiyi verimli bir 

şekilde kullanamamaktadır. 

 

 
 

ġekil 4.20. Cephesel tip toprakaltı yapılarında güneş ışığının yaz ve kış süresince açı 

farklılıkları (Ellerman, ellerman79.tripod.com, 2010) 

 

Toprakaltı yapıları sık sık solar ısıtma sistemleri ile birlikte tasarlanmaktadır. 

Hatta, pasif solar tekniklerin en yaygın kullanımı toprakaltı yapılarında 

gerçekleşmektedir. Ancak pasif solar sistemler tasarlanırken toprakaltı yapısına yazın 

ve kışın etki eden güneş ışınlarının farklı açıları dikkate alınmalıdır (Şekil 4.20). 
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Pasif solar sistemleri için en etkili uygulama kuzey-doğu ve batı cephelerinin 

toprakla çevrildiği, güneye bakan tasarımlardır (Şekil 4.17). Çift veya üç cidarlı 

pencereler ve geniş uzanan güney cepheler solar ısı kazanımı için gerekli kriterdir. 

Geceleri ısı kaybını önlemek için pencerelerde kalın izole perdeler kullanmak yararlı 

olmaktadır. Ayrıca, yaz ayları boyunca, sarkan gölgeleme elemanları veya geniş 

saçaklar aşırı solar ısı kazanımını önlemek için kullanılabilmektedir. 

Toprakaltı yapılarında enerji etkinliğinden maksimum derecede 

yararlanabilmek için bina konumlanması ve yönlenmesi ile ilgili birtakım ilkeleri 

dikkate almak gerekmektedir. 

Kışın üst düzeyde ısı enerjisi kazanarak sistemin verimliliğini artırmak için 

bina, olabildiğince uzun, aksı güneş güneyine dönük olacak şekilde yerleştirilmelidir ve 

güney cephesinin ısınma periyodu süresince (09.00-15.00 saatleri arası) 

gölgelenmemesine dikkat edilmelidir. Binanın güney yönüne göre ± 30º‟ lik açı 

içerisinde yerleştirilmesi, ısı kazancının yüzde 15 düşmesiyle sonuçlanacaktır ki bu 

ihmal edilebilir bir rakamdır (Beyhan ve Özdemir, 2009). 

Toprakaltı ve yeraltı yapılarında doğal gün ışığından etkili ve verimli derecede 

yararlanılmasında pencere genişlikleri, pencere yükseklikleri ve kat yükseklikleri 

oldukça önemlidir (Şekil 4.21). Ayrıca pencerelerin yönü enerji verimliliğini etkileyen 

bir diğer unsurdur.   

 

 

 

ġekil 4.21. Toprakaltı yapılarında kat yüksekliği artırarak ve çatı alın pencereleri kullanarak iç 

mekanda güneş ışığından yararlanılması (İncesakal, 2011). 

 

Kış aylarında güneşin içeriye alınmasını sağlamak için pencereler 

olabildiğince güney yönüne yerleştirilmeli, binanın doğu, batı ve kuzey cephelerinde 

ise ya çok az pencere kullanılmalı ya da hiç pencere kullanılmamalıdır. Özellikle kuzey 

yönünde kullanılan pencerelerin soğuk kış rüzgârlarından az etkilenmesini sağlamak 
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amacıyla boyutları küçük tutulmalı, pencere kasaları ile nitelikli camlar dikkatle 

seçilmeli ve/ ya da kepenkler gibi ek elemanlarla korunması sağlanmalıdır (Beyhan ve 

Özdemir, 2009). 

Özellikle cephesel tipli, yamaca oturan ve toprak yığılı cephesel toprakaltı 

tiplerinde mekanlarda güneş ışığından ısıtma ve aydınlatma amaçlı maksimum düzeyde 

yararlanabilmek için kesitlerde kademelendirme yapılması, galeriler oluşturulması ve 

çatı alın pencerelerinin kullanılması yaygın olarak kullanılan mantıklı çözümlerdir 

(Şekil 4.22), (Resim 4.12). 

 

 

 

ġekil 4.22. Kesitlerde kademelendirme, kat yüksekliği artırma, galeri oluşturma ve çatı alın 

pencereleri kullanarak sol resimde ışık almayan iç mekanların sağ resimde aydınlatılması ve ısıtılması 

(İncesakal, 2011). 

 

 

 

Resim 4.12.- Tepeiçi toprakaltı yapısında gün ışığı kullanımına yönelik kademelendirme 

yapılması-Teras ve saçak oluşumlarıyla güneş kontrolünün sağlanması (www.architizer.com, 2011) 

http://www.architizer.com/
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Tepe içi tipi cephesel toprakaltı yapılarında güney cephe boyunca geniş 

saçaklar tasarlayarak yaz güneşinden büyük oranda korunmak mümkündür (Şekil 4.23, 

Resim 4.12). Kış mevsiminde ise güneş ışığı açısı daha eğik geldiği için saçaklar ışığın 

mekana erişimini pek fazla etkilememektedir (Şekil 4.24), (Boyer ve Grondzik, 1987). 

Bu tip bir tasarımları yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk geçtiği karasal iklim 

bölgelerinde uygulamak doğru bir yaklaşım olarak görülmektedir. 

 

 

 

ġekil 4.23. Saçak oluşumu ile toprakaltı mekanlarının yaz mevsiminde güneş ışığından 

korunması ( İncesakal, 2011). 

 

 

 

 

ġekil 4.24. Saçak oluşumunun toprakaltı mekanlarında kış güneşini etkilememesi durumu 

(İncesakal, 2011). 

 

Ayrıca cephesel tipli yamaç toprakaltı yapılarında yıl boyunca güneşli gün 

sayısından ve doğal gün ışığından etkili düzeyde yararlanmak için güney yamaçlarında 

yapı önünde iri yapraklı ve kışın yapraklarını döken ağaçlar kullanılması uygundur.   

Singapur‟da Sentosa adasında bulunan Meera evi tasarımında zemin kat 

üzerinde saçak oluşturularak hem zemin kat iç mekanları için gölgelik elde edilmiş hem 

de üst kat için yeşil teras bahçesi oluşturulmuştur (Resim 4.13). 
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Resim 4.13. Guz mimarlık tarafından Sentosa adasında tasarlanan toprakaltı evi 

(www.mimdap.org, 2011). 

 

Solar ısıtma tekniğini, toprakaltı evlerinde kullanmak “yıllık geo-solar 

tasarım”, “pasif yıllık ısı depolama”, bazen de şemsiye evler olarak 

isimlendirilmektedir. Şemsiye evlerde polistren yalıtım, yeraltı duvarlarında, 23 feetlik 

çapı çevresine kadar uzanmaktadır. Su yalıtımı için plastik bir tabaka, izolasyonu 

sarmaktadır. En son işlem bina üzeri toprakla örtülmekte ve bina şemsiye gibi 

görünmektedir. Bu form toprağı kuru ve ılık tutarak, fazla suyun akmasını 

sağlamaktadır. 

Pasif soğutma ise yakındaki sabit sıcaklıktaki havayı, toprağa gömülü hava 

kanalları aracılığıyla ve fan veya konveksiyon kullanılarak yapı içine çekmekte ve 

sonra yaşama mekânlarına aktarmaktadır. Bu sayede kullanıcılara temiz hava ve 

ASHRAE için gerekli hava değişimini sağlamaktadır.  

 

4.2.1.1. Toprakaltı mekanlarında pasif güneĢ sistemleri kullanımı 

 

Sistem tasarımında dikkat edilmesi gereken başlıca konular; güneş 

enerjisinden en üst düzeyde yararlanmak, dış iklim koşullarının alınacak mimari 

önlemlerle denetimini sağlamak, elde edilen enerjiyi etkin bir biçimde kullanmak ve iç 

mekânlara homojen biçimde dağıtmaktır (Beyhan ve Özdemir, 2009). 

 

http://www.mimdap.org/
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ġekil 4.25. Toprakaltı yapılarında enerji etkin güneş tasarımının temel bileşenleri. ¹ 

 

Toprakaltı yapılarında enerji etkin pasif solar tasarımın bileşenleri kolektörler, 

ısıl kütleler, dağıtım elemanları ve kontrol elemanlarıdır (Şekil 4.25). 

Kolektörler güneş ışığının toprakaltı mekanlarına erişimini sağlayan, 

genellikle güney cephede tasarlanan saydam yüzeylerdir. Bu kolektörler normal 

pencereler, alın tepe pencereleri ve çatı pencereleridir (Şekil 4.26). Bu elemanlar 

mekana güneş ışığından doğrudan ısı kazanımı sağlamaktadırlar. 

 

 

ġekil 4.26. Toprakaltı mekanında kullanılan ısı yutucu emici yüzeylerin oluşturulması.  ² 

 

¹ Şekil 4.25, 4.26, 4.27 ve 4.28  Beyhan ve Özdemir ‟in (2009), Güneş Odaklı Enerji Etkin Konut 

Tasarımları isimli makalesinden alınarak toprakaltı yapılarına uyarlanmıştır. 
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Emici yüzeyler güneş ışınlarının pencerelerden geçtikten sonra ilk olarak 

çarptıkları ışık emici soğurucu yüzeylerdir (Şekil 4.27). Genellikle koyu renklidirler. 

Isıl kütleler emici yüzey üzerinde oluşan ısıyı depolayarak gerektiği zaman 

mekana tekrar veren yapı elemanlarıdır. Gerektiği zaman duvarlar, döşemeler veya 

mekan içindeki donatılar (kolonlar, eşyalar) ısı soğurma ve depolama amaçlı 

kullanılabilmektedirler. Isıl kütlelerde yüzey alanı kütle hacminden daha önemlidir. 

Toprakaltı mekanlarında ısı depolayıcı ısıl kütlelerin dengeli ve homojen kullanılması 

önerilmektedir (Şekil 4.27). 

 

 

 

ġekil 4.27. Isıl kütlelerin toprakaltı mekanında yerleşim yerleri  ² 

 

Pasif solar ısıtma sistemlerinde enerji akışı üç şekilde gerçekleşmektedir. 

Konveksiyon, dokunma ve radyasyon. Pasif solar ısıtma sistemlerinde ısı kazanımı ise 

3 temel şekilde gerçekleşmektedir (Boyer ve Grondzik, 1987). 

a. Doğrudan kazanım, 

b. Yalıtılmış kazanım, 

c. Dolaylı kazanım. 

Bunlara ek olarak toprakaltı yapılarında kullanılabilen 3 farklı dolaylı kazanım 

tipi mevcuttur. Bunlar: 

* ısı depolayıcı (trombe) duvarlar, 

* su duvarları, 

* termal depolayıcı çatılar olarak gruplanmaktadır (Boyer ve Grondzik, 1987). 

Bu sistemlere ek olarak Beyhan ve Özdemir‟e göre bir diğer kazanım sistemi 

ayrılmış kazanç sistemleri (termosifon sistemler) dir. Bunların dışında “ sun-tempering” 

(depolama elemanı olmaksızın güney cepheyi camlama) ve güney cephesi dışında evin 

büyük bir kısmını toprağa gömmek yöntemleri nadiren de olsa kullanılan 

yöntemlerdendir.  
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a. Doğrudan kazanım:  

Doğrudan kazanım sistemlerinde güneş ışığı doğrudan mekana girmekte ve 

toprakaltı mekanlarını ısıtmaktadır. Bu sistem ısıtma amaçlı kullanılmak üzere 

tasarlandığından ılıman ve orta şiddetli iklimlerde kullanılmak için idealdir.  

Gün boyunca saydam yüzeyden (pencereler, alın pencereleri, çatı pencereleri) 

gelen güneş enerjisi, beton döşeme, tavan ve dolu duvarlar gibi yapı elemanları 

tarafından emilmekte ve yapı elemanları üzerinde depolanmaktadır. Gece saatlerinde ya 

da mekân sıcaklığının düştüğü gölgeli saatlerde ise gündüz yapı elemanlarında 

depolanan güneş enerjisi taşınım yoluyla iç mekâna geri verilerek toprakaltı 

mekanlarının soğuması önlenmektedir. 

 

 
ġekil 4.28.Doğrudan kazanım sisteminde güneş ışığının toprakaltı mekanlarına erişimi için 

normal pencere, alın penceresi ve çatı penceresi üçlüsünün bir arada kullanımı  ( İncesakal, 2011). 

 

Ayrıca toprakaltı yapılarında doğal gün ışığından ve doğrudan kazanım 

sisteminden en verimli şekilde faydalanabilmek için yeryüzüne açık olan cephedeki 

pencerelerden toprakaltı mekanlarına giren gün ışığının mekanlara dengeli dağılımı 

sağlanmalıdır. Bu amaçla normal pencerelerin yanı sıra mekanlara alın pencereleri ve 

çatı pencereleri (ışıklıklar) önerilmektedir (Şekil 4.28). Bu şekilde mekanlarda yeterli 

ısıl konfor ve aydınlatma kalitesi sağlanabilmektedir.  

Toprakaltı mekanlarına dengeli ışık dağılımını sağlamak için mümkün 

olduğunca mekanlar arası duvarlar azaltılmalı ve duvarlar içerisinden ışığın geçebilmesi 

için geniş boşluklar bırakılmalıdır (Resim 4.14). Bu bağlamda mekanlarda dengeli ışık 
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dağılımı ve ısısal konforu sağlamak için minimum duvar kullanarak açık planlama 

yaklaşımı benimsemek en mantıklı çözüm olarak görülmektedir (Resim 4.15). 

 

      

 

Resim 4.14. LAMOTH toprakaltı müzesinde iç mekanda duvarlar arası boşluklar 

oluşturulması (Baan, Chan, www.architizer.com, 2011). 

 

       

 

Resim 4.15. LAMOTH toprakaltı müzesinde mekanlar arası dengeli ışık dağılımını ve 

mekanların aydınlatılmasını sağlamaya yönelik açık planlama yaklaşımı  

(Baan, Chan, www.architizer.com, 2011). 

 

Pencere büyüklüklerini ve yüksekliklerini artırmak, yeryüzüne açık cephe 

genişliğini artırmak, mekan kat yüksekliklerini artırarak galeriler oluşturmak ve 

mekanda yansıtıcı yüzeyli malzemeleri kullanmak cephesel ve atrium tipi toprakaltı 

yapılarında doğrudan kazanımı sağlamaya yönelik çözümlerdir. Ancak bu durumda 

mekanlarda oluşabilecek kamaşma sorunlarını önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır 

http://www.architizer.com/
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b. Yalıtılmış kazanım: 

Isı toplama ve depolama mekanı ile binanın ana kullanım alanlarını birbirinden 

ayıran bu sistemin kullanım amacı yalnız enerji tasarrufu sağlamak değil, aynı zamanda 

yılın büyük bir kısmında konfor koşullarının sağlandığı bir yaşama mekan yaratmaktır. 

Seralar ve güneş odaları olarak 2 farklı tipte oluşturmak olanaklıdır (Beyhan ve 

Özdemir, 2009), (Şekil 4.29). 

 

 

 

ġekil 4.29.Toprakaltı mekanlarında dolaylı ve yalıtılmış kazanç sistemleri kullanımı ³. 
 

- Seralar: 

Toprakaltı yapısının güneyde yeryüzüne açık cephesinde şeffaf -saydam 

açıklıklarla tampon bölge oluşturulmasına dayanan ve güneş ışığıyla toprakaltı 

mekanında ısısal konfor sağlanmasına yönelik bir solar yalıtılmış ısı kazanım 

yöntemidir. Bu yöntemle güneş ışığının sağladığı termal konfor kış mevsimi boyunca 

ısıtmaya yönelik enerji maliyetlerinin düşürülmesine olanak vermektedir. Bu sayede 

güneş odaklı enerji etkin toprakaltı yapıları tasarlamak mümkün olmaktadır. 

Kışın,  gündüz saatlerinde topladığı güneş enerjisini ısıl kütle üzerindeki 

açıklıklardan ana yapıya aktarırken, geceleyin de ısıl kütle üzerindeki kapaklar 

kapatılarak ana yapıyla dış ortam arasında ısı kayıplarını azaltan bir tampon bölge 

oluştururlar. Güneyde güneş enerjisini en yüksek düzeyde toplayan pencerelerin iç 

kısmında ısının dışarı kaçmasını engelleyen şerit perde sistemi düzenlenir ve yukarıya 

da geceleri indirilen perde (kanat) yerleştirilir (Beyhan ve Özdemir, 2009). 

- Güneş odaları: 

Doğrudan kazanç ve trombe duvarı sistemlerinin birleştirildiği bir sera tekniği 

gibi olup, cam yüzey ile ısı depolayıcı duvar arasında yer alan boşluğun büyütülerek 

güneş odası ya da kış bahçesi olarak adlandırılan bir mekana dönüştürülmesi ilkesine 
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dayanmaktadır. İçinde yaşanabilen ek bir yaşama mekanı olarak tanımlanabilen, 

ısıtılmayan, güneye yönlendirilmiş, cam yüzeylerin yoğun kullanıldığı mekanlardır 

(Beyhan ve Özdemir, 2009). 

Toprakaltı mekanlarında bu yöntemle doğal yollardan güneş ışığını kullanarak 

güneş odaklı enerji etkin yapılar tasarlamak mümkündür. Sunspace olarak da 

adlandırılan güneş odalarında toprakaltı mekanına saydam cepheden giren güneş ışığı 

önce döşemeyi ısıtmaktadır. Gün boyunca ısınan döşeme gece boyunca toprakaltı 

mekanında ısısal konforu sağlamaktadır. Bu yöntemi toprak yığılı yapılarda, cephesel 

tip ve tepeiçi tipi toprakaltı yapılarında kullanmak mümkündür. Ancak atrium tipinde 

avlu derinliğine ve avlu büyüklüğüne bağlı olarak her zaman verimli olmamaktadır. 

Sundurma ve sera tipi güneş odaları olarak iki türü bulunmaktadır. 

Sundurmalar, yatay opak ve yalıtılmış çatıdan, dikey- düşey saydam yüzeylerden 

oluşmaktadır. Sera tipi güneş odaları ise eğimli çatıdan ve bazen de eğimli cam/ 

saydam yüzeylerden oluşmaktadır. Eğimli cam yüzeylerde, eğim açısının ≥20º olması 

gerekir; böylece yoğunlaşma suyunun damlaması engellenir ve çatı yüzeyinde biriken 

karın aşağı kayması sağlanır. Ayrıca bu sistemlerde yalıtım önlemleri alınmamışsa ısı 

kayıpları çok olur (Beyhan  ve Özdemir, 2009). 

Sera tipi güneş odalı toprakaltı mekanlarında sera güneyde yeryüzüne açık 

cephede konumlandığı için yaz mevsiminde gölgeleyici ve güneş kırıcı önlemler 

alınmaması durumunda ortam aşırı derecede sıcak ve bunaltılı bir mekana 

dönüşmektedir. Sera üzerindeki eğimli saydam cam yüzeyde açılabilen pencereler 

tasarlayarak sera etkisini kontrol altına almak mümkündür. 

c. Dolaylı kazanım:  

Toprakaltı mekanlarında güneş ışığının duvar ve çatı gibi yapı elemanlarını 

ısıtmasına ve iç mekanda dolaylı bir şekilde bu enerjinin kullanılmasına dayanan bir 

sistemdir (Şekil 4.30). 

Yaşam hacimlerinin dışında toplanan ve depolanan güneş enerjisi; daha sonra 

doğal taşınım yollarıyla yaşam hacimlerine iletilir. Güneş ışınları doğrudan ısıl kazanç 

olarak kullanılacak olan mekânlara girmez, yüksek ısı depolama kapasiteli ara yapı 

elemanları tarafından emilerek sonradan kullanılmak üzere depolanır (Beyhan ve 

Özdemir, 2009). Isıl duvarlar ve ısıl çatılar olarak ele alınan dolaylı kazanım yöntemleri 

kendi içinde alt gruplara ayrılmaktadır. 
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ġekil 4.30. Toprakaltı mekanlarında iç kısma yerleştirilen ısıl kütle ³. 
 

-Isıl duvarlar : 

Dolaylı ısı enerjisi depolama malzemesi olarak bir duvar kullanılırsa buna 

güneş duvarı ya da kütlesel duvar adı verilir. Güneş duvarları 4 ana başlık altında 

incelenebilir: trombe duvarı, bidon (su) duvarı, metal güneş duvarı ve kontrollü çift 

cam cephe sistemleri.  

 

ġekil 4.31. Toprakaltı tapılarında kontrollü çift cephe sistemi  ³ 

 

 

³ Şekil 4.30, 4.31 ve 4.32 Beyhan ve Özdemir H.‟nin (2009), Güneş Odaklı Enerji Etkin Konut 

Tasarımları isimli makalesinden alınarak toprakaltı yapılarına uyarlanmıştır. 
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-.Trombe Duvar Sistemi : 

 Toprakaltı yapısının güney cephesinde cam ya da saydam bir yüzey ile 

bundan yaklaşık 10 cm geride yüksek yoğunluklu malzemeden kalın bir şekilde inşa 

edilen, koyu renkli (siyah, koyu kırmızı, kahverengi, koyu yeşil) ya da seçici yüzeye 

sahip (krom ya da alüminyum folyo kaplı bakır) ısı depolayıcı duvardan oluşan bir 

sistemdir (Beyhan ve Özdemir, 2009). 

Duvarın kalın olması, ısı depolamayı ve ısının gecikme ile geceleri iç 

mekânlara verilmesini sağlar. Camdan geçen güneş ışınları söz konusu duvar tarafından 

emilir ve duvar içerisinde depolanır. Böylece cam ile duvar arasında kalan ısınan hava 

yükselir ve iç menfezlerden duvar ile cam arasına girerek ısınır ve bu çevrim duvarda 

enerji olduğu sürece devam eder. Hava giriş- çıkış yerlerine ayarlı pompalar 

yerleştirilerek gündüzleri açık tutulup, geceleri kapatılır. Böylece geceleri soğuma 

önlenmiş olur (Beyhan ve Özdemir, 2009). 

Duvarın kalınlığı, binanın konumu ve güneşin durumu ve iklime bağlı olarak, 

duvar ısı geçirme katsayısına göre seçilmelidir. Ayrıca duvar için kullanılan 

malzemenin nitelikleri ve duvar arkasında ek olarak kullanılacak olan yalıtım 

malzemesinin nitelikleri de toprakaltı yapısının enerji etkinliğinde büyük oranda rol 

oynayabilmektedir. 

Toprakaltı yapılarında trombe duvarı yaz döneminde mekanı serinletme ve 

cepheyi soğutma amaçlı da kullanılabilmektedir. Bu sistemde baca etkisi söz konusu 

olup, duvar ile cam arasındaki hava doğal taşınımla dışarı atılırken, yerine kuzey 

cephesindeki pencerelerden soğuk hava girer. Bu şekilde cephede konveksiyonel hava 

sirkülasyonu ve konveksiyonel enerji akışı sağlanır.  Bu şekilde oluşan doğal hava 

dolaşımı ile cephenin aşırı ısınmasının önüne geçilerek toprakaltında iç mekânların 

serin ve konforlu kalması sağlanır. 

- Bidon (Su) Duvarı Sistemi : 

1970 yılında Steeve Baer tarafından geliştirilen sistemin çalışma ilkesi, 

kullanılan ısı depolama malzemesinin akışkan madde olmasıdır ve kullanım yöntemi 

dışında trombe duvarı ile benzerlik göstermektedir (Beyhan ve Özdemir, H., 2009). 

Sistemde kullanılan elemanlar geniş cam yüzey, hareketli yalıtım elemanı ve 

masif ısı depolama kütlesidir. Masif ısı depolama kütlesi (metal ya da camdan yapılmış 

tüp şeklindeki kaplar, bidonlar, beton duvarlar ) su ya da benzer bir akışkan ile doludur 

(Beyhan ve Özdemir, 2009). 
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Gündüz cam yüzeyden geçen güneş ışınları koyu renkli bidonlar tarafından 

depolanmakta ve bu sayede bidonun içindeki suyu ısıtmaktadır. Bidonlarda biriken ısı 

enerjisi, ışıma ve taşıma yoluyla toprakaltı yapısının içine iletilmektedir. Su, yüksek 

miktarda ısı depolama kapasitesine sahip bir madde olduğu için su duvarları katı 

duvarlardan çok daha yüksek enerji verimliliğine sahiptir. Bu sistemin enerji etkin 

çalışabilmesi amacıyla toprakaltı mekanları gece hareketli yalıtım elemanı ile 

kapatılarak ısı kayıplarının önüne geçilmelidir. 

 

- Isıl çatılar-Çatı havuzları: 

Yaz dönemlerinde güneş ışığı 35‟ kuzey ve güney enlemleri arasına dike yakın 

açılarla gelmektedir. Bu durum düşey yapı elemanlarının (duvarlar, kolonlar vs.) 

güneşle ilişkilisini zayıflatmaktadır. Bu dönemlerde yatay yapı elemanlarının (çatılar) 

soğutma amaçlı kullanıldığı görülmektedir  (Şekil 4.32). 

                

 

 

ġekil 4.32. Toprakaltı yapıları üzerinde kısmi ısıtma soğutma amaçlı çatı havuzlarının  

gündüz ve gece çalışma prensibi   ³ 
 

Bu tür bir sistem ilk kez Kaliforniya‟ da Harold Hay (1967) tarafından 

tasarlanmıştır. Söz konusu sistemde çatıya siyah plastik torbalar içerisinde su konulmuş 

olup, torbaların üzeri yalıtılmıştır ve açılabilir kapaklıdır (Beyhan ve Özdemir, 2009). 

Kış aylarında gündüzleri üst kapaklar açılarak güneş ışınları suda depolanır, 

geceleri ise kapaklar kapatılır ve sudaki enerjinin dışarı kaçması önlenerek enerji 

binaya aktarılır. Yazın da tam tersi yapılarak bina soğutulur. Binada yapılan 

ölçümlerde, bu tür sistemler kullanılmayan yapılara göre yüzde 75–80 oranında enerji 

tasarrufu sağlandığı saptanmıştır (Beyhan ve Özdemir, 2009). 

 

 

 

³ Şekil 4.29, 4.30, 4.31 ve 4.32 Beyhan ve Özdemir H.‟nin (2009),” Güneş Odaklı Enerji 

Etkin Konut Tasarımları” isimli makalesinden alınarak toprakaltı yapılarına uyarlanmıştır. 
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ġekil 4.33.Toprakaltı yapılarında kullanılan pasif solar direk ve yalıtılmış ısı kazanım yolları 

(Boyer ve Grondzik, 1987). 

 

 

 

ġekil 4.34. Toprakaltı yapılarında kullanılan pasif solar dolaylı ısı kazanım yolları  

(Boyer ve Grondzik, 1987). 

 

 

Yukarıda her bir basit sistemin şematik örnekleri görülmektedir. Bu sistemler 

toprakaltı yapılarında uygulanabilen sistemlerdir. Atriumlu, cephesel ve tepe içi 

toprakaltı yapılarıyla uyumludurlar (Şekil 4.33, 4.34). 

Ancak toprakaltı yapıları kendi aralarında kıyaslandıkları zaman pasif solar 

ısıtma konseptleri için cephesel ve çift cephesel kesit tiplerinin daha uyarlanabilir 

oldukları görülmektedir. Atriumlu dediğimiz avlulu toprakaltı yapılarında yönlenme 

durumu söz konusu olmadığı için solar bir sistemle ısı kazanımı zor görünmektedir. 

Ayrıca atriumlu toprakaltı yapılarının gölgeleyici etkisi eğik açılarla gelen kış güneşini 

almaya uygun değildir. Avlu etrafında yapının camlanması bu yöntemlerle ısı kazancını 

mümkün kılsa bile yazın gölgeleme ve geceleri ısı yalıtımı problemleri ortaya 

çıkmaktadır.  
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ġekil 4.35. Atrium tipli yer altı yapılarında avlu derinliği ve yapı derinliğine bağlı olarak 

mekanların güneşle ilişkisi- yaz ve kış mevsimlerinde gün ışığı açı farklılıklarına bağlı olarak mekanların 

aydınlatılması ve ısı kazanımı  (İncesakal, 2011). 

 

Atrium tipi yer altı yapılarında yapı ve avlu derinliği arttıkça iç mekanların ve 

avlunun güneşle ilişkisi zayıflamaktadır (Şekil 4.35). Mekanlarda kuyu etkisi olarak 

adlandırılan bu etki sayesinde sıcak iklim bölgelerinde aşırı güneş ışığından ve güneş 

doğarken ve batarken ortaya çıkan güneş radyasyonundan korunmak mümkündür. 

Romalıların Tunus civarlarındaki yerleşimlerini incelendiğinde kuyu tipi atriumlu 

yeraltı yapılarını bu özelliklerinden dolayı yoğun olarak kullandıkları görülmektedir. 

 

4.2.1.2. Yeraltı ve toprakaltı yapılarında geliĢmiĢ günıĢığı aydınlatma sistemlerinin 

kullanımı 

 

Öncelikle enerjinin, verimliliğin ve sürdürülebilir tasarım bilincinin henüz yeni 

yerleştiği günümüzde toprakaltı mekanlarını enerji etkin ve daha sağlıklı bir şekilde 

aydınlatmak günümüz teknolojisi ve gelişmiş gün ışığı sistemleri ile mümkündür. 

Yeraltı ve toprakaltı mekânlarında aydınlatma tasarımının oldukça hassas ve 

titizlikle ele alınması gerekmektedir. Yeryüzü yapılarının tersine, yeraltı mekânlarının 
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aydınlatılmasında daha profesyonel bir yaklaşım sergilenmelidir. Yeraltı ve toprakaltı 

mekanlarında aydınlatma kullanıcıların görsel konfor ihtiyacını sağlamaya yönelik 

tasarlanmalıdır.  

Aydınlığın nicelik ve nitelik olarak, görsel konforun sağlanmasında kullanılan 

iki boyutu vardır. Aydınlık düzeyi ve ışığın rengi, ışığın doğrultusu, gölge nitelikleri, 

ışığın düzgün yayılması gibi etkenler, bu iki boyutun değerlendirilmesinde kullanılan 

kriterlerdir. Bunlara bağlı olarak, lamba ve aygıtın seçimi ya da tasarımı, hacimdeki 

konumları, hacimde yüzeyler arasındaki renk ve ışıklılık karşıtlıklarının tekniğine 

uygun olması gibi konular, mimari tasarım ölçütleri içinde yer almaktadır. Diğer 

taraftan, görsel konfor ve optimum enerji kullanımı yönünden günışığı ve lamba 

ışığının kombin kullanımı, kullanım evresi bakım-onarım sorunlarının çözümlenmesi 

ve planlaması, yine tasarım evresinde ele alınmaktadır (Okutan, 2011). 

Okutan‟a göre kullanıcılarda görsel konforu etkileyen üç unsur bulunmaktadır. 

Aydınlatma, ışık yayılımı ve parlaklık gibi unsurların dengeli kullanımıyla görsel 

konforu sağlamak mümkündür.  

Yeraltı mekânlarının suni yollarla aydınlatılması oldukça maliyetli bir çözüm 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle çok fazla spot ve suni aydınlatma elemanı 

kullanılan ticari işlevli yeraltı mekânları kullanıcıları rahatsız etmekte,  göz yormakta 

ve mekandaki ısıyı artırmaktadır. Bu durum hem göz sağlığı hem de cilt sağlığı için risk 

teşkil etmektedir. Ancak özellikle derin yeraltı yapılarının aydınlatılmasında gelişmiş 

gün ışığı sistemlerinin maliyeti veya doğal ışık kullanımının mümkün olmayışı gibi 

nedenlerle suni aydınlatma sistemlerinin kullanımını kaçınılmaz olmaktadır.  

Yeraltı mekânlarının suni aydınlatma düzeylerinin belirlenmesinde kat 

yükseklikleri ve işleve uygun aydınlatma konseptlerine dikkat edilmesi ve ışığın 

mekânlara düzgün dengeli dağılımı aydınlatma ile ilgili diğer önemli noktalardır.  

Yeraltı ve toprakaltı mekanlarının aydınlatılmasında en sağlıklı, en ekonomik 

ve en optimum çözüm doğal güneş ışığı aydınlatması olarak görülmektedir. İnsanların 

bedensel ve ruhsal sağlığının korunması için güneş ışığıyla görsel temas kurmaları son 

derece önemlidir. 

 Deneysel çalışmalar, insan bünyesinin yirmi dört saatlik iç periyodunun 

düzenlenmesinden sorumlu olan melatonin hormonu salgılanmasının, maruz kalınan 

gün ışığı seviyesi ve süresine bağlı olduğunu göstermektedir. Gün ışığı olmadan 

aydınlatılan toprakaltı mekânlarında uzun zaman geçiren insanlarda, “biyolojik 

karanlık” nedeni ile performans ve verimlilik düşmesi gözlenmektedir (Okutan, 2011). 
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Bu sorun yeraltı yapılarında tepe ışıklıkları ve galeriler çözümlenerek, toprakaltı 

mekânlarında ise yapının bir veya birkaç cephesinde zemin kotu düşülerek cephede 

şeffaflığın sağlanması suretiyle halledilebilmektedir (Resim 4.16), (Şekil 4.36). 

 

 

 

Resim 4.16. Louvre Müzesi giriş holü üzerinde yer alan ve galeriye ışık sağlayan tepe ışıklığı 

işlevli cam piramit (http://aminute.seesaa.net, 2011) 

 

         
 

ġekil 4.36. Louvre müzesi tepe ışıklığı cam piramit‟ in kesiti (www.greatbuildings.com, 2011) 

 

Yapıda zemin kotunu düşürmek suretiyle, açıklıklar elde edilebilmekte yeterli 

tesis ve tepe pencerelerin de düzenlenmesiyle toprakaltı ve yeraltı mekânlarında büyük 

ölçüde aydınlatma sağlanabilmektedir (Ben, S.W. Law, 2000). Yeraltında planlanan 

birçok alışveriş merkezinde galeriler üzeri tepe ışıklıkları düzenlenerek alt katların 

aydınlatılması sağlanmaktadır (Şekil 4.37). 

 

http://aminute.seesaa.net/
http://www.greatbuildings.com/
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ġekil 4.37. Yeraltı mekanlarının tepe ışıklığı ve iç atriyum oluşturularak aydınlatılması. 

(Ben, S.W. Law, 2000). 

 

Ayrıca toprakaltı ve yeraltı yapılarında gün ışığı girmeyen mekana gün ışığını 

taşımak, aydınlatma seviyesini homojenleştirmek, görsel konforu arttırmak, 

gölgelendirme kontrolü ve sıcaklık kontrolü sağlamak, daha az enerji harcayarak enerji 

ve maliyet tasarrufu elde etmek gibi amaçlarla gelişmiş günışığı aydınlatma sistemleri 

kullanılmaktadır.  

Gelişmiş günışığı aydınlatma sistemleri gün ışığını toprakaltının 

derinliklerinde iç mekana getirmekte, gelen ışığı mekanın derinliklerine yayarak 

kullanıcının görsel konfor ihtiyacını karşılamakta ve ısısal engellemelerle konforlu 

ortamlar sunmaktadır.  

Toprakaltında doğal aydınlatmaya katkıda bulunması ve mekanda termal 

konforu sağlaması gibi gerekçelerle bu tür sistemler enerji etkin, çevre dostu 

aydınlatma çözümleri olarak görülmektedirler. Ancak henüz çok yaygınlaşmayan bu 

sistemler hem kurulum hem de kullanım sürecinde maliyetli olmaktadır. Sistem, 

kurulumundaki zorluk ve sonradan yapılabilecek değişikliklerin kısıtlı ve maliyetli 

olması gibi bazı dezavantajlara sahiptir. Ancak tasarım aşamasında doğru analiz 

yapılıp, doğru kararlar verilmesi suretiyle kısa zamanda maliyeti karşılayacağı 

düşünülmektedir. 
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Gelişmiş gün ışığı aydınlatma sistemleri Okutan (2011)‟a göre iki ana başlıkta 

incelenmektedir. 

a. Gün ışığını yönlendiren sistemler 

b. Gün ışığını taşıyan sistemler 

Aydınlatmada kullanılan teknikler ve sistemler binanın toprakaltındaki 

konumu, derinliği, topografyaya göre biçimlenişi, formu, işlevlere ve ihtiyaca göre 

aydınlatma düzeyleri, yaşa ve kullanıcı tipine göre analiz yapılması, binadan beklenen 

enerji verimliliği ve sistem maliyeti gibi kriterler göz önünde bulundurularak 

belirlenmelidir. 

Örneğin toprakaltı mekanının tepeiçi, atriumlu, yüzeysel veya zeminsel tipte 

çözümlendiği durumlarda mekan gün ışığını aldığı için gün ışığını yönlendiren 

sistemler; gün ışığını hiç almayan derin yeraltı mekanlarının aydınlatılmasında gün 

ışığını taşıyan sistemler kullanılmaktadır. 

 

a. Gün ışığını yönlendiren sistemler 

Genellikle pencere veya tepe pencerelerinden gelen gün ışığı seviyesinin 

düzenlenmesi, iç hacimlere doğru yönlendirilmesi veya sıcaktık kontrol (gölgeleme 

yapılarak) amacıyla kullanılırlar. Işık kaynağı, pencerelerden veya tepe ışıklıklarından 

gelen gün ışığıdır. Bu sistemler : 

* Işık Raf 

* Anidolik sistemler 

* Prizmatik paneller 

* Lazer kesim paneller 

* Hologrofik optik Elemanlar 

* Özel camlar ve aynalama sistemleri gibi elemanları içermektedirler. 

Ancak bu sistemlerden birinin veya birkaçının kullanılabilmesi için toprakaltı 

yapısının en az bir yan cephesinin açıkta kalması ve pencereli tasarlanması 

gerekmektedir.  

-Işık rafları: 

Işık rafları pencereye yakın olan kısımda gölgeleme yapmak, gün ışığını 

mekanın derinliklerine yansıtmak ve mekanda ışığın dengeli dağılımını sağlamak gibi 

amaçlarla kullanılmaktadır (Şekil 4.38). Işık rafları ile mekana giren ışık miktarı 

artırılamaz ancak ışık dengeli yansıtıldığı için kullanıcıların görsel konfor gereksinimi 

karşılanmış olur. 
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Işık raflarının derinliği ve yerden yüksekliği toprakaltı yapısının çevresel ve 

iklimsel özelliklerine göre belirlenmektedir. Ayrıca mekanın derinliği, yüksekliği ve 

ihtiyaca göre farklı ölçülerde ve açılarda kullanılabilmektedir. 

 

 

 

ġekil 4.38.Tepeiçi tipi toprakaltı yapısında yazın ve kışın farklı açılarda ışık rafı kullanımı  

(Okutan, 2011) 

 

- Anidolik sistemler: 

Anidolik açıklıklar göğün geniş bir bölümünden gelen dağınık günışığını 

hacim içine ileten ve direk günışığının girmesini engelleyen sistemlerdir. Günümüzde 

anidolik tavanlar, anidolik açıklıklar ve petek sistemi gibi farklı gelişmiş sistemler 

mevcuttur (Şekil 4.39,  Resim 4.17). 

 

 

 
ġekil 4.39.Anidolik sistem teknik detayı (Okutan, 2011). 
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Resim 4.17.Anidolik sistem aydınlatmalarına örnek (Okutan,2011). 

 

- Prizmatik Elemanlar:  

Prizmatik elemanlar bir tarafı düz diğer tarafı prizmatik olarak yerleştirilmiş 

transparan malzemelerden oluşmaktadırlar. Prizmatik elemanların dişlerindeki açılar 

farklılaşabilmektedir. Sistem 1cm lik veya 25 cm lik kalınlıkta kare panellerden veya 

1mm den ince esnek filmlerden oluşabilmektedir (Resim 4.18). 

 

  

 

Resim 4.18.Sistem çalışma prensibi ve ışığın sistemdeki davranışı cephe detayı 

(Okutan, 2011) 

 

- Özel camlar ve aynalama sistemleri: 

Aynalama sistemleri toprakaltı ve yeraltı mekânlarının aydınlatılmasında 

yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu metot, daha çok paralel aynalar kullanılarak uzak 

mesafeler boyunca ışık, görüntü ve mesajları iletmekte kullanılmaktadır (Ben, 

S.W.,Law, 2000). Özellikle üst ve alt katlar arası yüksekliğin çok fazla olduğu 

tasarımlarda, mekânın kuyu etkisi yapabileceği iç avlu ve derin galerili planlamalarda 

bu metodu kullanmak oldukça mantıklı seçim olarak görülmektedir. Ayrıca bu metotla 

aynaların farklı açılarda şaftlara yerleştirilmesiyle ışığın yönünün ve doğrultusunun 
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değiştirilmesi de mümkündür. Toprakaltı ve yeraltı yapılarında aynalar aydınlatmadan 

ziyade mekanı geniş ve kalabalık algılatmak için kullanılmaktadır 

 

b. Günışığını taşıyan sistemler: 

Penceresi ve tepe ışıklığı bulunmayan yüzeysel toprakaltı yapılarında ve derin 

yeraltı yapılarında kullanılabilen sistemlerdir. Genel olarak bu sistemler ışık kılavuzları, 

günışığı tüpü ve fiber optik gibi sistemlerdir. Sistem olarak ışığı toplayan heliostat, ışığı 

taşıyan kısım ve ışığı dağıtan kısım olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadırlar.  

- Işık kılavuzları:  

Gün ışığı mekana içerisinde prizmatik asetatlar bulunan, saydam borulardan 

oluşan ve ışığı taşıyan sistemlerdir. Prizmatik asestatın belli açılar altına düşen ışığı tam 

yansıtma prensibine göre yansıtmaktadır (Resim 4.19, 4. 20, 4.21). 

 

 

 

Resim 4.19.Işık Kılavuzları (Okutan, 2011). 

 

 

 

Resim 4.20. Işık kılavuzları çalışma prensibi ve şeffaf borular (Okutan, 2011) 
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Resim 4.21.Işık kılavuzları kullanılarak aydınlatılmış penceresiz bir mekan (Okutan 2011). 

 

- Gün ışığı Tüpü: 

Sistem üst kısımda yaygın gelen güneş ışınlarını tüp içine aktaran şeffaf fanus, 

yansıtma katsayısı yüksek taşıyıcı tüp ve alt kısımda ışığın mekana dengeli dağılmasını 

sağlayan ışık yayıcı parçacıklardan oluşmaktadır (Resim 4.22).  Yerüstü yapılarının 

yeraltı (bodrum) katlarında, ve derin yeraltı mekanlarının aydınlatılmasında 

önerilebilecek alternatif çözümlerden birisidir (Şekil 4.40). Ancak derinlik arttıkça 

sistem kurulum maliyeti artabilmektedir. 

 

     

 

Resim 4.22.Işık tüpleri çalışma prensibi ve ışık tüpünün kullanıldığı bir mekan örneği  

(Okutan, 2011) 



122 

 

 

 
ġekil 4.40. Spinete Palace kesiti, İtalya, Molise‟de bir tarihi binanın ikinci bodrum katının 

aydınlatılmasında ikili ışık tüpü kullanımı (Chella, Gentile ve Zazzini, 2007) 

 

- Fiber Optik sistemler:  

Toprakaltı mekânlarında fiber optik aydınlatma kullanımı aydınlatılacak 

mekânla ışık kaynağı arasında çok uzun mesafe ve ışık kaynağı ile mekân arasında 

bağlantının zayıf olduğu, durumlarda gerçekleştirilmektedir.  

Sistemin, tesisatın ve tüm sistem boyutlarının kısıtlı olduğu durumlarda 

avantaj sunan bir aydınlatma seçimidir. Bu gibi durumlarda fiber optik aydınlatma 

kabloları dolambaçlı şaftlar boyunca ilerleyerek en sorunlu, aydınlatmanın kısıtlı 

olduğu mekânlara kadar erişebilmekte ve aydınlatma imkânı sunmaktadır (Ben, S.W. 

Law, 2000). 

Fiber optik kablolar, elektrik enerjisini kullanarak sürekli güneşi izleyen bir 

ışık yoğunlaştırınca bağlanmakta ve ışığı uzak mesafelere kadar iletebilmektedir. Diğer 

aynalar ise güneş ışığını aşağı katlara yönlendirmekte ve bu sayede tünelin en alt bile 

bu teknikle aydınlatılmaktadır (Ben, S.W. Law, 2000). 

Gün ışığının fiber kabloyla taşınması genel olarak üç kısımdan oluşmaktadır. 

Güneş ışığını toplayan heliostat, ışığı taşıyan fiber optik kablo ve ışığı mekana dağıtan 

sonlandırıcı. Işığı toplayan fanus farklı biçimlerde olabilmektedir (Resim 4.24). 

 

                     

                                                                                   

Resim 4.23.. Fiber optik sistemlerin dağıtıcı ve toplayıcı elemanları (Okutan,2008) 
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Bu yöntem dünyada özellikle yeraltı ulaşım bağlantıları projelerinde özel 

yöntem ve tekniklerle uygulanmaktadır. Örneğin Milano‟nun yeraltı ulaşım projesinde 

yeni metot fiber optik kablolar kullanılmıştır. Erişimin ve girişlerin Sabotino 

Caddesi‟nden sağlandığı yapıda uygun yerlere aynalar ve fiber optikler düzenlenerek 

ışık ana mekâna yansıtılmakta ve bu sayede alt ve üst kotlar arasında görsel ilişki 

sağlanmaktadır (Ben, S.W. Law, 2000). 

 

4.2.2 Enerji etkinliği- Rüzgâr iliĢkisi 

 

Daha önce de belirtildiği gibi bölgenin hakim rüzgar yönü ve doğrultusu, bina 

oryantasyonu ve arazi seçiminde etkili olmaktadır. Binanın soğuk kış rüzgarlarına 

maruz kalması, bina içine soğuk hava girmesine neden olmakta ve bu durum binada ısı 

kayıplarına yol açmaktadır.  

Binanın hakim rüzgar yönünde toprakla çevrili olması binanın ne kadar doğru 

planlanmış bir toprakaltı yapısı olduğunu gösterir. Bu durum en çok cephesel tip ya da 

tepe içi tipi toprakaltı yapısı için geçerlidir. Eğer toprakaltı mekanları solar enerji için 

önerilen doğrultuya yönlendirildiyse kesinlikle etkin bir enerji verimliliği sağlanmış 

olmakta ve doğru bir planlama gerçekleştirilmektedir. 

Tamamıyla toprakaltında planlanan yapılar şiddetli rüzgarlar için yeterli 

koruma ve kasırga, tornado gibi afetlere karşı ekstra güvenlik sunmaktadırlar. 

Atrium tarzı –avlulu toprakaltı yapıları ise her yönden gelen rüzgara karşı 

korunumlu tiplerdir. Ancak avlunun doğal zemin kotunun altında bulunmasından dolayı 

basınç farklılığı oluşmakta, bu durumda avlu büyüklüğüne bağlı olarak avluda küçük 

çaplı rüzgar türbülansları gözlenmektedir (Şekil 4.41). 

 

                   

 

ġekil 4.41. Atrium tipi toprakaltı yapılarında avluda türbulans oluşumu ve avluda soğuk hava 

toplanması (İncesakal, 2011). 
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 Yazın ise hafif rüzgarların yapının içlerine esmesi, mekanları serinletmesi 

yönüyle tercih edilebilmektedir. Bu durum yaz mevsiminde hakim rüzgar avantajını 

kullanmak için yardımcı olabilmektedir. Özellikle yazlık bölgelerde esintiye müsait 

atrium tipi ve cephesel kesit tipi toprakaltı mekanları tercih edilmektedir (Şekil 4.42).  

   

 

 

ġekil 4.42. Atrium tipi yeraltı yapısının rüzgar kontrolü ve yapı -  güneş ilişkisi 

(US Department of Energy, US Enerji Anabilim dalı (Abbasher, 2010). 

 

Bazı alanlarda arazilerde her iki oryantasyon da (kışın korumaya, yazın 

serinletmeye yönelik oryantasyon) farklı olması yada zıttı olması gerekebilmektedir. Bu 

durumda bölge iklimi incelenmelidir. Ayrıca bazı bölgelerde kışın soğuktan korunma 

kriterken, bazı bölgelerde yazın serinletme kriter olabilmektedir. 

Eğer arazi güneşe doğru yönlenmeye veya rüzgarla ilişkili oryantasyona izin 

vermeyecek nitelikteyse, başka bir arsa seçilmesi binanın enerji verimliliği açısından 

daha doğru bir karar olarak görünmektedir. Bu şekilde planlanan ve yönlendirilen bir 

toprakaltı yapıları yeryüzündeki sıradan yapılardan daha enerji etkin nitelikte 

olmaktadır. Ayrıca bitkilendirme, çimler, çalılar ve ağaçlar zemindeki rüzgar hızını 

önemli ölçüde azaltarak, rüzgarın toprakaltı mekanları üzerindeki soğutucu etkisini 

önlemeye yardımcı olmaktadır (Şekil 4.43). 
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ġekil 4.43.Yoğun rüzgârlı bölgelerde istenmeyen rüzgarı kesmeye yönelik ağaçlandırma 

düzenlemesi (İncesakal, 2011). 

 

4.2.3 Ġklimlendirme – Havalandırma – Hava kalitesi 

 

Toprakaltı ve yeraltı yapılarında iç mekanların yeterli düzeyde 

havalandırılması ve iklimlendirmenin dikkatli ve özenli bir şekilde planlanması 

gerekmektedir. 

İyi planlanmış doğal veya mekanik bir havalandırma, genellikle ortamdaki 

olağan kokuları ve nemi gidermektedir (Şekil 4.44). Ayrıca her türlü yangın söndürme 

aletleri kapalı ünitelerde, belirli yerlerde kendi özel birimlerinde bulundurulmalıdır. 

Yangın anında bina temiz hava kaynağını dışarıdan alacak şekilde ve yanma gazlarını 

direk dış ortama vantile edecek şekilde planlanmalıdır. Tasarım projelendirme 

aşamasında iken duman kontrolü planlanmalıdır.  

 

                     

 
ġekil 4.44.Rüzgar yönlendirici - toplayıcı şaftlarla doğru havalandırma                                                                                             

(Golany ve Ojima, 1996). 
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ġekil 4.45. Havalandırma şaftları olmadan yanlış planlama (Golany ve Ojima, 1996). 

 

Ayrıca yeraltı ve toprakaltı yapılarında havalandırma şaftları olmadan, düzgün 

bir havalandırma planlanmadığı taktirde iç mekanda ortamda formaldehit, izolasyon 

köpüğü kontrplak ve bazı kumaşlardan yayılan zehirler ve tozlar iç mekanda 

toplanmakta ve belli oranlara geldiklerinde tahriş edici olabilmektedirler (Şekil 4.45). 

Birçok toprakaltı yapısında kısıtlı pencere düzenlemesinden ve dışarıdan hava 

sızmasına direniminden dolayı, eğer uygun havalandırma sağlanmazsa, mekan içindeki 

hava durgunlaşır. Rüzgârın doğru bir şekilde kullanılmasıyla, fan ve diğer aktif 

sistemler kullanılmadan doğal havalandırma yapılabilmektedir. Rüzgar analizleri 

yaparak, mevsimsel hakim rüzgarların yönünü ve şiddetini bilerek çapraz 

havalandırmayı desteklemek hayati derecede önemlidir. Tamamen veya kısmen 

toprakaltında yapılan binalarda, bu etkiyi sağlamak için havalandırma bacaları genelde 

çatıda planlanmalıdır. Toprakaltı mekanlarında çatı ışıklıkları ve açılır çatı pencereleri 

kullanarak sıcak havanın yükselmesi prensibine dayalı çapraz havalandırmayı sağlamak 

mümkündür  (Şekil 4.46). 

                 

 
ġekil 4.46. Çatı ışıklıkları ve çatı pencereleri kullanarak toprakaltı mekanlarında çapraz 

havalandırma sağlanması (İncesakal, 2011). 
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Toprak genellikle yıl boyunca kararlı ve neredeyse sabit sıcaklık değerlerine 

sahiptir. Bu yüzden yeraltında sıcaklık değerleri yazın yeryüzüne göre daha düşükken 

kışın yeryüzüne göre daha ılıktır. Toprağın termal niteliğinden yararlanarak yeraltına 

döşenen iklimlendirme kanallarıyla iç mekanları ısıtmak ve havalandırmak mümkündür 

(Şekil 4.47, 4.48). 

 

 
 

ġekil 4.47.Tepe içi, cephesel tip toprakaltı yapılarında yazın iklimlendirme (Hait, 1987) 

 

 
 

ġekil 4.48.Tepe içi, cephesel tip toprakaltı yapılarında kışın iklimlendirme (Hait, 1987) 

 

Otomatik veya manuel açılıp kanabilen tepe ışıklıkları toprakaltı mekanlarının 

havalandırılmasına ciddi anlamda katkıda bulunmaktadır. Tepe ışıklıkları gerekli 

görüldükleri zaman açılarak mekanda hava akışının kontrollü bir şekilde 

gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca sıcaklığa duyarlı otomatik mekanizmasıyla 

uygun zaman aralıklarıyla açılıp kapanarak mekandaki sıcaklığında kontrol altında 

tutulmasına olanak vermektedir (Freney, 2009). 
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Isınarak yükselen hava tepe pencerelerinden çıkarak, toprakaltı mekanındaki 

hava sirkülasyonundaki süreklilik korunmaktadır (Ben, S.W. Law, 2000). 

 

 
 

Resim 4.24. Bursa Zafer plaza cam piramit üzerindeki pencerelerle havalandırma sağlanması           

(Uçbeyi, www.lifeinbursa.com, 2011) 

 

Günümüzde Türkiye‟de ve birçok ülkede bu tür uygulamalar oldukça yaygın 

bir şekilde kullanılmaktadır (Resim 4.24). Sistem basit fizik prensiplerine dayansa da 

bu konuda araştırmalar ve Ar-Ge ye yönelik yenilikçi arayışlar devam etmektedir. Yeni 

geliştirilen çift katmanlı cephe ışıklıkları, çift cidarlı cephe sistemleri gibi tasarlanmakta 

ve özellikle soğuk iklim bölgelerindeki toprakaltı mekanlarında ısı kaybını önlemeye ve 

iklimlendirmeye katkıda bulunmaktadır. 

Alt ve üst cam katmanlar arasındaki hava kütlesi mekanda ısı yalıtımı yanı sıra 

kar, yağmur gibi iklim şartlarında ekstra su geçirimsizlik ve havadaki nem kontrolünü 

sağlamakta, toprakaltında rutubetsiz ve konforlu mekanlar sunmaktadır.    

 

4.2.5 Enerji tüketimi 

 

Toprakaltı mimarlığı, toprağı bir tür izolasyon formu olarak kullanan, ve 

öncelikli olarak bina içindeki ısı dalgalanmalarını ve değişimlerini azaltarak enerji 

tüketimini düşüren bir yapılaşma şeklidir. 

Günümüz insanı bilinçlenmekte ve sağlıklı bir doğa- insan ilişkisinin öneminin 

farkına varmaktadırlar. Yaşadığımız yüzyılda insanlar doğal dengelerin, doğal 

kaynakların ve tüketim dengelerinin kontrollü ve bilinçli bir şekilde korunması 

http://www.lifeinbursa.com/fotografx/1/11553/alisveris_merkezleri/koylu_pazari.htm
http://www.lifeinbursa.com/
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gerektiğinin bilincine eriştiler. Bir başka ifadeyle artık Batı dünyası günümüzdeki 

tüketim oranlarıyla fosil yakıtların gelecek yüzyılda ancak bir zamana kadar yeterli 

geleceğini iddia etmektedirler. 

Fosil yakıtların büyük bir kısmı günümüzde elektrik elde etmek için 

tüketilmekte, üretilen elektrik birçok amaçlarla kullanılmaktadır. Binalarda 

iklimlendirmeye yönelik kullanımı bunlardan yalnızca bir tanesidir. 

Şu anda mevcut sistemle beslenen güçlü grupların (kömür sanayi) baskısına 

rağmen alternatif enerji kaynakları araştırılmakta ve etkili bir bilinçlendirme 

sağlanmaktadır. Ancak elektrik nasıl ne şekillerde üretildiğine karşı kayıtsız ve duyarsız 

bir şekilde binalarda tüketilmektedir. Günümüzdeki binaların çoğu kışın ısıtma, yazın 

ise soğutma gerektiren bir sistemle tasarlanmışlardır ve enerji etkin nitelikte 

bulunmamaktadır. Günümüzde çoğu şehirde bol miktarda bulunan cam giydirme cephe 

sistemlerine sahip gökdelenler bu durumun güzel bir örneğidir. Bu gökdelenler estetik 

görünmektedirler ancak çevresel sıcaklık dalgalanmalarına karşı fazla duyarlıdırlar. 

Toprakaltı yapılarını pasif solar sistemlerle destekleyerek bina içindeki ısı 

dalgalanmalarını önüne geçmek mümkündür.  Bu durum binanın kullanım sürecindeki 

enerji tüketimini ciddi ölçüde etkilemektedir. 

 

              
 

ġekil 4.49. Toprak yığılı yapı şematik gösterimi (Baggs, www. ellerman79.tripod.com, 2011) 

 

Şekil 4.49 sıradan bir binanın duvarlarının etrafı toprakla çevrilmiş şeklini 

göstermektedir. Bu şekildeki yapıların toprakaltı yapısı olarak tanımlanması yanlış 

olmaz ancak toprak yığılı yapı olarak belirtmek daha uygundur. Diğer bir basit tip ise 

binanın çatısının da toprak kaplı olduğu toprakaltı yapı tipidir. Ancak toprakaltı yapıları  

çatılarının da toprak kaplı olmalarından dolayı toprak yığılı yapılardan daha enerji 

etkindirler. Bu nedenle toprak yığılı yapılar çevresel etkilere karşı daha alıngan 

olmakta; diğer bir ifadeyle, daha düşük sıcaklık değerlerine sahip olmaktadırlar. Bu 

yüzden iklimlendirme ile ilişkili enerji tüketimleri toprakaltı yapılarından fazladır. 
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Toprakaltı mimarisinin ana amaçlarından birisi enerji korunumudur. Etkili bir 

gün ışığı aydınlatması ile suni aydınlatma için gerekli elektrik enerjisi gereksinimini 

azaltmak mümkündür. Özelikle büyük ölçekli projelerde maliyet daha ciddi boyutlarda 

olabilmektedir. Kamusal toprakaltı ve yer altı yapılarda tüm enerji harcamalarının ana 

kaynağı aydınlatma olmaktadır. 

Konu yeraltında ve toprakaltı yaşam merkezleri ve rezidansları olduğu zaman 

aydınlatma için ne kadar enerji tükettiklerini sıradan yeryüzü binalarıyla kıyaslamak 

doğru değildir. Burada asıl problem olan yeraltında konumlanan az sayıda penceresi 

bulunan bu yapıların aydınlatma için ekstradan ne kadar enerji tükettikleridir (Boyer ve 

Grondzik, 1987). Çözüm önerisi olarak, bu ekstra enerji tüketimini minimize etmek 

amacıyla alternatif gelişmiş aktif ve pasif solar sistemler kullanmaktadır (Enerji 

etkinliği kapsamındaki 4.2.1 nolu alt başlıkta konu ilgili gerekli açıklama yapılmıştır). 

Toprakaltı ve yeraltı binaları ile sıradan yeryüzü binalarının kıyaslandıkları 

zaman daha az pencereli olan toprakaltı ve yeraltı yapılarının aydınlatma için yeryüzü 

yapılarından daha çok enerji tükettikleri görülmektedir. Ayrıca derin yeraltı yapıları 

penceresiz oldukları için enerji tüketimleri toprakaltı ve yüzeysel yeraltı yapılarına göre 

kıyaslanamayacak ölçüde fazladır. 

Toprakaltı mekânlarında geniş tepe ışıklıkları tasarlayarak aydınlatma için 

gerekli enerji tüketimini azaltmak mümkündür ancak bu durumda geniş tepe ışıklıkları 

yazın istenmeyen sera etkisi oluşturmakta ve havalandırma problemlerini beraberinde 

getirmektedir (Boyer ve Grondzik, 1987). Kısaca aydınlatma enerji tüketimi azalırken 

havalandırma enerji tüketimi artmaktadır. Bu durumda toprakaltı yapılarında 

havalandırma aydınlatmadan daha büyük bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 

makro ölçekli ve kullanıcı yoğunluğu fazla olan projelerde havalandırma maliyeti ciddi 

boyutlarda ön plana çıkmaktadır. 

Toprakaltı ve yeraltı yapılarında yönlendirme, plan tipi, toprakaltı tipi, yapının 

toprakaltındaki derinliği, kullanılan pencere ve büyüklükleri strüktürel açıklıklar ve 

malzemeler yapının enerji gereksinimini belirlemektedir. Planlama aşamasında 

verilecek yanlış bir karar binanın gelecekteki işletme maliyetlerine yansıyacaktır. 

Örneğin düz arazilerde sıcak iklim tiplerinde kullanılan atriyumlu etrafının camla 

çevrilerek inşa edilmesi durumunda kışın ısıtma maliyeti büyük oranda artacaktır. Bu 

bağlamda yeraltı yapısının hangi mevsimlerde ve ne sıklıkta kullanıldığı da enerji 

tüketimine yansıyacak diğer etkenlerdir. 
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Pasif solar ısı kazanımını artırmaya yönelik tekniklerle, uygun havalandırma, 

ileri aydınlatma ve gölgelendirme tekniklerini bir arada kullanımıyla toprakaltı 

mekanlarının enerji tüketimlerini ve işletme maliyetlerini düşürmek mümkündür. 

 

4.3. Yapı Malzemeleri 

 

Her bir yapı için gerekli inşaat malzemeleri alanın karakteristik özelliği iklim 

toprak ve tasarıma göre değişiklik göstermektedir. Ancak bu konudaki genel görüş,  

daha derinlere yapılan yer altı yapıları daha güçlü ve dayanıklı malzemeler 

gerektirdikleridir. Malzemeler tamamen su geçirimsiz ve yalıtımlı yüzeylere sahip ve 

basınca, zemin suyuna ve neme karşı dayanımlı malzemelerin seçilmesi gerekmektedir. 

Toprağın ıslandığı veya donduğu durumlarda toprağın duvarlara ve tavan döşemesine 

uyguladığı basınç artmaktadır. Basınç aynı zamanda derinlikle ve yüzeyle orantılıdır. 

Beton, betonarme duvar ahşap ve çelik genel olarak uygun dayanıklı malzemelerdir. 

Ayrıca nakliye ücretini düşürmek için mevcut yerel ve geleneksel yapı malzemelerinin 

yerinde kullanımı da maliyeti düşürmeye yardımcı olmaktadır. 

 

4.3.1. Beton 

 

Beton, toprakaltı ve yeraltı yapıların inşasında en yaygın olarak kullanılan yapı 

malzemesidir. Yalnızca güçlü bir malzeme olmakla kalmayıp, dayanıklı, uzun ömürlü 

ve yangın direnimi fazla olan bir malzemedir. Beton yeraltı yapılarında çeşitli 

şekillerde kullanılabilmektedir. 

Yerinde dökülen ve yerinde sağlamlaştırılan hafif betonarme, kritik olmayan 

1.83 metreden düşük toprakaltı strüktürlerinde döşeme ve dış duvarlarda 

kullanılabilmektedir. 

Prekast betonun makul derinliklerde yük dayanımı yüksektir ve döşeme duvar 

ve çatıda kullanılabilmektedir. Ayrıca beton ısıyı emerek ve depolayarak ani ısı 

değişimlerinin binaya zarar vermesini önlemektedir. Prekast beton kullanımdan önce 

fabrikada dökülmekte ve yerinde dökülen betona oranla inşaat süresini kısaltmaktadır. 

Prekast ve yerinde döküm betonun kullanım ve avantajları benzerdir ancak prekast basit 

ve tekrar eden şekillerde daha iyi çalışmaktadır. Su geçirimsizlik ve kesitler arası 

bağlantılar yeraltı yapılarında özel itina gerektirmektedir. Ayrıca beton, toprak türevli 

konstrüksiyonlarla tamamlayıcı direnç sağlamaktadır.   
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Duvarlarda kullanılan taş ve tuğla toprakaltı ve yeraltı yapılarında toprağın 

yatay ve düşey basıncına direnebilmektedir. Toprakla çevrili ve basıncın yüksek olduğu 

dış duvarlar çelik çubuklar ilave edilerek toprak basıncına karşı direnimli taşıyıcı duvar 

şeklinde inşa edilmelidir. Toprak altı yapısının prekast betonla yapımı genellikle 

yerinde döküm betondan daha az maliyetlidir. 

Ne yazık ki betonarme en çevreci, sürdürülebilir malzeme değildir. Tüketici 

ihtiyaçlarına yanıt olarak beton sanayisi daha çevre dostu ürünler geliştirmeye 

çalışmaktadırlar. Grancrete ve Hycrete hali hazırda yaygınlaşmaktadır. Bu 

malzemelerin yanı sıra fazladan su yalıtımına olan ihtiyacı azaltmak veya yok etmek 

için üreticilerin alternatif malzeme arayışları sürmektedir. 

 

4.3.2. AhĢap 

 

Ahşap toprakaltı yapılarında hem iç mekanlarda hem de strüktürel olarak 

döşeme çatı ve duvarlarda kullanılabilmektedir. Ahşap renginden ve sıcaklığından 

dolayı çekici bir seçenek olarak görünmektedir. Ancak ahşabı strüktürel yapı elemanı 

olarak kullanabilmek için, topraktan gelen yanal yüklere direnimli, ahşap iskelet 

destekli duvarlar yapılması gerekmektedir. Bu çözüm tasarımın toprağa gömülü kat 

sayısını tek katla sınırlamaktadır.  Ayrıca toprakaltı yapılarında kullanılan işlenmemiş 

ahşap beş yıl içerisinde çürümektedir. 

Derinciliğin ve basıncında ötesinde, ahşap konstrüksiyonun her geçen yıl artan 

maliyeti yatırımcıları ahşabı strüktürel taşıyıcı eleman olarak kullanmaktan 

alıkoymaktadır. Ahşap diğer malzemelerden ucuz olduğu halde çelik kadar güçlü bir 

direnim sunmamaktadır. Bu yüzden ahşap bazı bölgelerde iyi bir strüktürel malzeme 

seçimi olarak görülmemektedir. Ahşap toprakaltı ve yeraltı yapısında kullanıldığı 

zaman fazla neme karşı koruyucu malzemelerle işlenmelidir. Eğer strüktür sistemi 

olarak ahşap iskelet uygulanacaksa, bu amaca yönelik hızlı üretim yapabilen 

marangozlarla çalışılarak işçilik maliyeti azaltılabilmektedir. 

 

4.3.3. Çelik 

 

Çelik, kirişlerde, kolonlarda birleşim yerlerinde ve betonarmede 

kullanılmaktadır. Çekmeye ve basınca direnimi sayesince kullanışlı bir strüktürel 

malzemedir. En temel dezavantajı olan, korozyona ve zemin suyu gibi maddelere 
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maruz bırakılmamalı ve korunmalıdır. Aynı zamanda pahalı bir malzeme olduğu 

düşünülmektedir. Ekonomik bir strüktürel malzeme olması ancak verimli kullanımıyla 

mümkündür. 

 

4.3.4. Kerpiç 

 

Günümüzde toprağın temel yapı malzemesi olarak kullanımında yaygınlık 

görülmektedir. Toprağın kerpiç olarak yapı malzemesi olarak kullanımı literatürde 

dağlar kadar eski olarak ifade edilmektedir. Çin Seddi gibi eski antik mimariler toprak 

konstrüksiyonun dayanıklılığını göstermektedir. Bu yüzden yapıları toprak ve kumla 

inşa etmek yeni bir fikir olmayıp, bol miktarda bulunan ve maliyetli olmayan bir çözüm 

olarak görünmektedir.  Toprak yapılar için ana bileşen olup enerji etkin konsept 

projelerde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Toprak, kil ve samanla sıkıca yapılmış 

tuğlalar ana konstrüksiyon malzemesi olarak Güney Amerika‟daki evlerde 

kullanılmaktadır. 

Diğer bir yapı malzemesi doldurulmuş topraktır. Bu aşamada toprak ve 

çimento karıştırılmakta ve pnometik temper ile duvar formuna getirilmektedir. Sonuçta 

sertlik yönüyle çimento tortul kayalara yaklaşmaktadır. 

Ayrıca stabilize toprağın, betonun neredeyse yarısı kadar direnime sahip 

olduğu tahmin edilmektedir. Duvarlar biraz daha kalın yapılabilmekte ancak bu 

durumda işçilik  maliyetleri artmaktadır. 

20 santimetre kalınlığındaki çelikle güçlendirilmiş toprak duvar taşıyıcı bir 

duvar olarak yük karşılamada yeterli görülmektedir. Bu tür toprak türevli toprakaltı 

yapıları uygun bir solar tasarımla desteklendiğinde ve düzgün bir izolasyon 

yapıldığında daha etkili ısıtma ve soğutma konforu sunmaktadırlar. 

 

4.4. Strüktürel Tasarım 

 

Her türlü yapılar gibi toprakaltı ve yeraltı yapıları da mevsimsel toprak içi 

sıcaklık farkından ve iklimden az miktarda da olsa etkilenmektedir. Bu durum yapıda 

kullanılan yapı malzemelerinin kimyasal ve fiziksel özelliklerinden ve yapının toprak 

altında konumlanması durumundan kaynaklanmaktadır. 

Yaz mevsiminde yeryüzü sıcaklığı ve iç mekânlarda sıcaklığın artmasından 

dolayı toprakaltı yapıları genişlemekte ve çevresindeki toprağa basınç uygulamaktadır 
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(dışa dönük basınç) (Şekil 4.51). Kışın ise yağış alan, ağırlaşan ve şişen toprak 

yeraltındaki yapıya etki eden basıncı artırmaktadır (içe dönük basınç) (Boyer,L ve 

Grondzik, 1987) (Şekil 4.50). Bu basıncın miktarı toprakaltı yapısının tipine, toprak 

tipine, iklime, yıllık yağış miktarlarına, zemin niteliğine ve yapının yeraltındaki 

derinliğine göre değişebilmektedir (Şekil 4.52, 4.53).  

 

 

 

ġekil 4.50.Toprakaltı ve yer altı yapılarının kış mevsiminde düşük sıcaklıklarda toprağın 

şişmesi ve dolayısıyla maruz kaldığı içe dönük yanal basınç (Boyer ve Grondzik, 1987). 

 

 

 

ġekil 4.51. Toprakaltı ve yer altı yapılarının yaz mevsiminde yüksek sıcaklıklarda genleşme 

dolayısıyla çevresine yaptığı yanal basınç (Boyer ve Grondzik ,1987). 

 
 

 

 

ġekil 4.52. Toprak tipine su tutma kapasitesine ve yapı derinliğine bağlı olarak yapıya etki 

eden toprak yükü gösterimi (İncesakal, 2011). 



135 

 

              

 
ġekil 4.53. Yağışlara bağlı olarak toprağın ağırlaşması ve yapıya etki eden toprak ve kar yükü 

gösterimi (İncesakal, 2011) 

 

    

 
ġekil 4.54. Yeraltı yapısına etki eden ağaç yükü ve hareketli kullanıcı yüklerinin gösterimi  

(İncesakal, 2011) 

 

Ayrıca yapı üzerindeki bitkilerin ve ağaçların ağırlığı, tipi, su tutma kapasitesi 

de yapıya etki eden basıncı etkilemektedir (Şekil 4.54). Yapı etrafındaki ağaçlar 

aralarında yeterince mesafe bırakılmadığı takdirde, zamanla kökleri ile genişleyerek 

toprakaltındaki yapıya yanal basınç uygulayabilmektedir. Zamanla artan bu basıncı 

karşılayamayan yapıda birtakım strüktürel değişiklikler gözlenmekte ve uzun vadede 

yapıda ciddi hasarlar meydana gelebilmektedir ( Şekil 4.55). 
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ġekil 4.55. Yeraltı yapısı üzerindeki ağaç köklerinin uzun vadede yapıya uyguladığı itme 

kuvveti etkisi ve üzerinde artan ağırlığa bağlı olarak yapıda deformasyon oluşumu (İncesakal, 2011). 

 

Toprakaltı yapılarında yanal basınç problemi, gece- gündüz ve yaz- kış 

mevsimsel sıcaklık farklılıklarının fazla olduğu bölgelerde ve bol yağış alan bölgelerde 

daha büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu bölgeler erozyon ve çığ gibi felaketler için de 

kritik bir konumdadırlar. Özellikle tepe içi toprakaltı yapılarında çığ düşmesi, erozyon 

gibi risk faktörlerinin yoğun bulunduğu yamaçlarda yapıya etki edebilecek ani basınç 

değişimi ve yük artması gibi olağandışı durumlara karşı önlemler alınmalı ve yapı bu 

kriterler bağlamında tasarlanmalıdır (Şekil 4.56, 4.57). 

 

 
 

ġekil 4.56. Tepeiçi tipi cephesel toprakaltı yapılarında toprak kaymasını ve çığ oluşumunu 

önlemeye yönelik ağaçlandırma yapılması, kesit gösterimi (İncesakal, 2011). 
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ġekil 4.57. Tepeiçi tipi cephesel toprakaltı yapılarında ani yük değişimi, toprak kayması ve çığ 

oluşumunu önlemek amacıyla arazide kademelendirme yapılması (İncesakal, 2011). 

 

Özellikle toprak tipine bağlı olarak bazı bölgelerde yanlış yeraltı uygulamaları 

yapılması yapıda uzun vadede geri dönülemez sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin 

nemli ve yağışlı iklimlerde killi toprağa sahip arazilerde, kil yağışla birlikte şişmekte ve 

yapıya basınç uygulamaya başlamaktadır (Şekil 4.60). Bu bağlamda yine yapı 

strüktüründe deformasyonlar oluşmaktadır (Boyer ve Grondzik, 1987).   

 

 

 

ġekil 4.58. Kil şişmesine bağlı olarak yapıda gözlenen deformasyon ve moment eğrileri 

(Boyer ve Grondzik, 1987). 

 

Toprak tipi ve bölge zemin durumunun analizlerinin titizlikle yapılması 

mimarın strüktürel tasarım kararlarını yönlendirmektedir. Çizelge 4.4‟ de toprakaltı 
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yapıları üzerinde kullanılabilen toprak ve bitki taşıyıcı katmanların taşıyıcı sisteme etki 

edeceği ağırlıklar belirtilmiştir. Bu ağırlıklar toprağın nemli- kuru olmasına ve bölgenin 

iklimine, nemlilik oranına göre değişebilmektedir. 

   

Çizelge 4.4 Toprakaltı yapıları üzerinde kullanılabilecek çeşitli bitki tutucu katman 

malzemelerinin konstrüksiyona getireceği ağırlıklar (Ekşi, 2006). 

 

                    

 

Yapı strüktürüne etki eden tüm çevresel faktörler değerlendirildiğinde, 

yeraltında yapılan toprakaltı yapılarının yerüstünde yapılan toprakaltı yapılarına göre 

daha sağlam strüktür sistemleriyle kurgulanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu 

bağlamda yeraltı yapılarında kullanılan strüktürler incelendiğinde toprakaltı yapıları 

için en uygun ve en sağlam strüktürlerin eğrisel (kubbeli, kemerli, tonozlu) modüler 

strüktür sistemleri olduğu görülmektedir.  

Örneğin mimar Peter Vesch‟in İsviçre‟de tasarladığı Nine houses toprakaltı 

evleri üzerinde Kasat (2008)‟ın yaptığı araştırmanın sonuçları eğrisel taşıyıcı sistemle 

kurgulanmış toprakaltı yapılarının diğer toprakaltı yapılarından daha sağlam olduklarını 

belirtmektedir  (Resim 4.25, 4.26). 
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Resim 4.25. Mimar Peter Vesch‟in tasarladığı Nine houses toprakaltı evinde eğrisel 

strüktürlerin kullanımı  Kasat, 2008) 

 

 
 

Resim 4.26. Nine houses toprakaltı evinde kullanılan kemerli eğrisel taşıyıcı sistem 

(Kasat, 2008) 

 

Yeraltı ve toprakaltı yapılarında düz çerçeve sistemlere alternatif olarak 

kullanılabilen eğrisel strüktür sistemleri en genel ifadeyle,  

a. Silindir kabuk sistem, 

b. Kubbesel kabuk sistem, 

c. Tonozlu kabuk sistem, 

d. Modüler tonoz sistemi, 

e. Mantar kolonat sistemi 

f. Kemerli kolonat sistemi olarak sınıflandırılabilir. Şekil 4.59‟ da yeraltı ve 

toprakaltı yapılarına uygun konstrüksiyon formları ve eğrisel strüktür sistemleri şematik 

olarak belirtilmiştir. 
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ġekil 4.59. Yeraltı ve toprakaltı yapılarına uygun konstrüksiyon formları ve strüktür sistemleri 

a. Silindir kabuk b. Kubbesel Kabuk  c. Tonozlu kabuk    d. Modüler tonoz  e. Mantar kolon  

 f. Kemerli sistem. (İncesakal, 2011) 

 

Bazı tasarımlarda benzer eğrisel çizgiler plana da yansıtılmakta ve tüm 

konstrüksiyonu şekillendirmektedir. Bu sayede yapıya etki eden yanal kuvvetlere karşı 

yapı daha kararlı davranmakta ve daha stabil bir davranış sergilemektedir. Bu şekilde 

kurgulanmış Nine houses toprakaltı evleri gibi birçok örnek bulunmaktadır (Şekil 4.60, 

4.61). 

 

ġekil 4.60. İsviçre‟de bulunan Nine Houses toprakaltı evlerinin kesiti (Kasat, 2008). 

 

 

 

ġekil 4.61. Nine Houses toprakaltı evlerinin planı (Kasat, 2008). 
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Genel olarak plan bazında doğrusal- lineer plan tiplerinin kullanıldığı 

toprakaltı yapılarında, yapıya etki edecek yanal basıncı karşılamaya yönelik yapı 

hafriyat alanında, yapı çevresinde sırtlamalar, istinat duvarları veya forekazık 

uygulamaları görülebilir. Bazı toprakaltı yapılarında eğrisel ve doğrusal perde 

duvarların bir arada kullanıldığı plan kurguları da mevcuttur. Bu kurgular şekil 4.62‟ de 

en genel hatlarıyla ifade edilmiştir. Bunlara benzer yüzlerce veya binlerce tasarım 

seçeneği sunulabilmektedir. 

 

 

 

ġekil 4.62. Toprakaltı yapılarında kullanılan lineer ve eğrisel perde duvarlı plan kurguları  

a. Sade lineer perdeli kurgu b. Forekazık destekli lineer  kurgu c. Lineer ve eğrisel duvarların 

birlikte tasarlandığı karma kurgu d. Eğrisel duvarlı kurgu (İncesakal, 2011). 

 

Aynı zamanda strüktürel tasarım yapıyı tasarlayan mimarın, mimari tarzını da 

yansıtmaktadır. Bazı toprakaltı mekan tasarımlarında kolonlar ilgi çekici bir şekilde 

ışıklandırılarak veya ardı ardına sıralanarak bir doğrultu belirlenebilir veya özgün 

konseptler ortaya koyulabilir. Bu şekilde kullanıcıya bir yönlendirme algısı da 

sunulabilir. Özellikle kullanıcıları yapı çıkışlarına yönlendiren sıralı kolon 

düzenlemeleri kaçış anında algıyı kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda yeraltı 

metrolarında ve yeraltı alışveriş merkezlerinde, ana sirkülasyon holünde sıralı kolon 

düzenlemeleri veya merdivenleri vurgulayıcı strüktürel kurgular yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Ayrıca kullanıcı yoğunluğunun fazla olduğu ticari ve ulaşım işlevli 

yeraltı yapılarında kolonların yerleri titizlikle belirlenmelidir. 
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4.5. Maliyet 

 

Bir toprakaltı veya yeraltı yapısının yapım maliyeti bölgedeki inşaat 

hareketliliğine,  malzeme ve işçilik maliyetlerine ve iklime göre bölgeden bölgeye 

farklılık göstermektedir. Örneğin çoğu toprakaltı evleri sahipleri tarafından farklı 

şekillerde inşa edildikleri için yapım maliyetlerini artırabilmektedirler. Ayrıca bina 

maliyetleri çıkarılırken binanın kullanım sürecindeki bakım ve kullanım giderlerini de 

göz ardı etmemek gerekir.  Tek seferlik bir yatırımla yapının kullanım sürecindeki 

ısıtma, soğutma, bakım gibi devam eden maliyetleri azaltılabilmektedir.  

Yeraltı ve toprakaltı yapılarında yalnızca başlangıçtaki inşaat maliyeti değil, 

içerisindeki eylemleri ve işletme giderlerini de içeren kabarık bir bütçe 

gerektirmektedir. Çoğu yeryüzü yapısıyla kıyaslandığında toprakaltı yapılarının daha 

maliyetli bir yapılanma olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yapının yatay ve 

düşey düzlemlerde genişletilmesindeki ve onarılmasındaki zorluk projenin uzun vadeli 

kullanım ve işletme çıkarları düşünülerek ele alınmasının gerekliliğini ortaya 

koymaktadır (Ben, S.W. Law, 2000). 

Doğal kaynakların kullanımı toprakaltı yapılarının mümkün olan ve sunduğu 

en önemli avantajlardan biri olarak görülmektedir. Ayrıca standart alışılmış yeryüzü 

binalarıyla kıyaslandığında yerüstündeki toprakaltı ve toprak çevrili binaların temel 

inşa maliyetinin bir miktar fazla olmasına karşın yapımdan sonra kullanım sürecinde 

düşük enerji tüketimi sağladıkları görülmüştür. 

Ayrıca toprakaltı evlerinin çeşitli enerji etkin özellikleriyle ve kullandıkları 

doğal kaynaklarla etkin enerji tasarrufu sağladıkları, bu tür evlerde yaşayan aileler 

tarafından da belgelenmiştir.  

Toprakaltı yapılarının bir diğer getirisi, düşük kullanım maliyeti sunmasıdır. 

Bu tip binaların tasarruflu olmasının altında yatan bazı sebepler bulunmaktadır. 

 

4.5.1. Azalan enerji maliyetleri 

 

Toprakaltı yapıları enerji etkinliği kriterlerine uygun planlandığında, tasarıma 

ve iklime bağlı olarak herhangi bir ısıtma veya soğutma sistemine gerek kalmadan yıl 

boyunca konforlu bir ortam sunmaktadır. Her durumda ısıtma ve soğutma için gereken 

enerji azalmakta ve bu durum yıllık enerji tüketimini olumlu yönde etkilemektedir. 
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4.5.2. Azalan bakım giderleri 

 

Toprakaltı yapılarının dış duvarlarının çoğu ve çatısı toprak kaplı olduğu için 

bakım ve boyama gerektirmemektedir. Ayrıca toprakaltı yapıları genellikle tuğla veya 

betonarme olarak yapıldığı için yapıda çürüme vs. görülmemekte ve bakım - onarım 

maliyetleri ahşap geleneksel binalara oranla daha düşük seviyelerde kalmaktadır.  

 

4.6.  Ġç Mekan Tasarımı 

 

Toprakaltı ve yeraltı mekanlarında girişler ferah, geniş ve aydınlık olmalı, 

dikey bağlantı ve geçişler kademeli olarak gerçekleştirilmelidir. Cam bölmeleri, yüksek 

tavanlar, galeriler ve galerilere açılan çift kat yüksekliğindeki mekanlarla iç mekan 

ifadesi güçlendirilmelidir (Baggs, 1990). 

Galeriler çeşitli elektronik ve optik elemanlarla hareketlendirilerek farklı 

aktivite alanları tanımlanmalı, mekanlar multi-fonksiyonel işlevli açılımlarla 

zenginleştirilmelidir. Mekanlarda yer yer farklı aydınlatma konseptleri, farklı döşeme 

malzemeleri, ve farklılaşan döşeme kotları kullanılarak, farklı işlevlere vurgu yapılması 

önemlidir. Özellikle toplanma ve eğlenme mekanlarını vurgulayarak kullanıcı 

sirkülasyon ve akış doğrultusunun kontrollü ve hareketli tutulması sağlanmalıdır.çünkü 

kullanıcı yoğunluğu da mekansal zenginliğin göstergesi olarak görülebilmektedir. 

Ayrıca iç mekanlarda elektronik ve görsel bitkilendirme sistemleri kullanılarak 

mekandaki kullanıcılar, mekandaki aktiviteler hakkında bilgilendirilmeli, aktiviteler 

kullanıcı katılımlarıyla zenginleştirilmeli ve renkli bir ortam sağlanmalıdır.  

Toprakaltı ve yeraltı mekanlarında suni aydınlatma sistemleri yoğun şekilde 

kullanılacak ise ortamın ve mekanın doğal görünebilmesi için sıcak ve parlak ışıklar, 

renkler, sanatsal nitelikli eserler ve iyi aydınlatılmış yeşillik, bitkiler, çiçekler, 

akvaryumlar gibi objelerin kullanılması da iç mekan kalitesini ve konforunu artırmaya 

yönelik önerilerdendir. 

Yeraltı ve toprakaltı yapılarının iç mekan tasarımında asıl amaç, kullanıcılara 

toprakaltında olduklarını hissettirmeden, tüm gereksinimleri için yeterli mekansal 

konfor ve donatı elemanları sunmak ve en az yeryüzü mekanları kadar kaliteli, 

konforlu, yaşanabilir mekanlar düzenlemektir.  
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Resim 4.27. Glaslow Üniversitesi toprakaltı  hayvan hastanesi ( Architectureweek.com, 2011). 

 

Glaslow Üniversitesi hayvan hastanesinde kullanıcı sirkülasyonunun yoğun 

olduğu lobide resepsiyon üzerini aydınlatmaya yönelik tepe pencereleri tasarlanmış, 

mekanın ferah görünmesi sağlanmıştır (Resim 4.27). Mimar Andrew Dolan tarafından 

tasarlanan projede iç mekan kalitesi sayesinde kullanıcılar toprakaltında olduklarını 

hissetmemektedirler.  

 

4.7. Yeraltı ve Toprakaltı Mekanlarının Kullanıcı Üzerindeki Algısal ve Psikolojik 

Etkileri 

 

Kullanıcıların biyolojik ve fizyolojik gereksinimlerinin yanı sıra psikolojik ve 

sosyolojik gereksinimleri de bulunmaktadır. Toprakaltı ve yeraltı mekanları mimari 

tasarım aşamasındayken, yapı tarafından karşılanması gereken psikolojik ve sosyal 

gereksinmeler de göz önüne alınmalıdır.  

 

4.7.1. Psikolojik gereksinmeler 

 

Kullanıcının psikolojik davranışları, psikomotor, duyusal ve bilişsel olmak 

üzere üç gruptan oluşmaktadır. Psikomotor davranışlar, devinim sisteminin (iskelet ve 

kaslar) islemesini gerektiren, oyun oynama, dans etme, yemek yeme, yazı yazma gibi 

her türlü bedensel devinimi kapsar. Duyusal davranışlar; mutluluk, huzur, güven, sevgi, 

beğeni, kaygı, nefret gibi duygulardan kaynaklanır. Bilissel davranışlar ise, bilme, akıl 
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yürütme, problem çözme, duyumlama, algılama, duyusal uyum yapma gibi zihinsel 

etkinliklerden oluşur (Coşkun 2006 ve Tokaç 2009), (Çizelge 4.5). 

 

Çizelge 4.5 Yapı tarafından karşılanması gereken kullanıcı psikolojik gereksinimleri  

(Coşkun, 2006 ve Tokaç, 2009). 

 

 

 

4.7.2 Sosyolojik gereksinmeler 

 

İnsanın sosyolojik yapısını; gruplar, normlar ve sosyalleşme süreci oluşturur. 

Gruplar; etkileşim durumunda olan, bir arada bulunan, birden çok sayıda insandan 

kuruludur. Normlar; grup oluşturan kişilerin, ortak olarak benimsedikleri deger ve 

kurallardır. Din, ahlak, örf ve adet, moda, hukuk gibi kavramlar yasamın normlarıdır. 

insanın normlara uygun biçimde davranmaları; sosyalleşme süreci sonunda mümkün 

olur. Sosyalleşme süreci ile birlikte; birey, kendi eylemlerini, toplumun isteklerine göre 

denetleyebilir (Coşkun,2006 ve Tokaç 2009), (Çizelge 4.6). 

 

Çizelge 4.6. Yapı tarafından karşılanması gereken kullanıcı sosyolojik gereksinimleri 

(Tokaç, 2009) 
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4.7.3 Yeraltı ve toprakaltı mekanlarının kullanıcı üzerindeki etkileri 

 

Yeraltı mekanları ile ilgili problemlerin çoğu teknik kaynaklı problemler 

olmayıp, kullanıcı psikolojisinden kaynaklı problemlerdir. Yeraltı ve toprakaltı 

mekânının toplumsal kabullenilebilirlik derecesi ve mekanın bireysel algılanması hangi 

mekanların ve hangi işlevlerin yeraltında planlandığı ile ilgilidir.  

Yeraltı mekânının kullanıcılarda içeri kapatılmışlık ve hapsedilmişlik duygusu 

uyandırmaması için mekânların son derece geniş ferah ve havadar tasarlanması 

gerekmektedir. 

İnsanların yeraltı mekânlarında çalışırken kendilerini yalnız hissetmemeleri ve 

meslektaşlarıyla görsel teması kaybetmemeleri oldukça önemlidir. Çünkü yeraltı 

mekânları insanlara soğuk ve itici gelen psikolojik algılarla doludur. Özellikle mekân 

aydınlık bile olsa, kullanıcıların etraflarında pencere görmemesi hapsedilmişlik 

duygusunu pekiştirmektedir. Bu nedenle toprakaltı ve yeraltı mekânlarında mümkün 

olduğunca açık planlama ve esnek planlama anlayışı benimsenmelidir. Mekânlar 

arasında bölücü duvarlar olsa bile bu duvarlara pencere ve açıklıklar tasarlanarak 

mekânsal ve algısal bütünlük sağlanmalıdır (Resim 4.28). 

 

 
 

Resim 4.28. LAMOTH toprakaltı müzesi- İç duvarlarda pencere açıklıklıkları oluşturarak 

mekansal ve algısal bütünlüğün sağlanması (Baan, Chan, www.architizer.com, 2011) 
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Yeraltı kullanımlarının tüm avantajlarına rağmen, insanlara yeraltı 

mekanlarından bahsedildiği zaman ilk tepkileri genellikle negatif yönde olmaktadır. 

Ancak günümüzde yeraltı mekanlarında vakit geçirmek ile ilişkili psikolojik tepki ve 

davranış araştırmaları giderek artmaktadır. Tepkiler de genellikle yeraltı mekanının 

tasarımından ve kullanımından doğrudan etkilenmektedir. Günümüzde kullanılan 

iklimlendirme, nem kontrolü, havalandırma, aydınlatma ses ve gürültü seviyeleri 

kontrolüyle ilişkili teknik ekipman, teknoloji ve malzeme bilgilerimizdeki artış da 

yeraltı mekanlarının kullanımında büyük rol oynamaktadır.  

Yeraltı mekanlarının kullanıcı üzerindeki etkileri ile ilgili araştırmalar 

genellikle hipotezlere ve daha önce yapılan araştırmalara dayalı olup, oldukça kısıtlıdır 

(Carmody ve Sterling, 1993). Ancak araştırmalar yeraltı mekanlarına toplumsal 

düzeyde genel tepkilerin negatif yönde olduğunu göstermiştir. 

Çeşitli tiplerdeki penceresiz mekanları kullanan kullanıcılar üzerinde yapılan 

araştırmalar açıkça göstermektedir ki en fazla memnuniyetsizlik fiziksel aktivite ve 

diğer insanlarla görsel temasın az olduğu, küçük mekanlarda gözlenmektedir. Alışveriş 

mekanları, mağazalar, çarşılar ve metrolar gibi hareketin, sirkülasyonun ve insan 

yoğunluğunun fazla olduğu geniş yeraltı mekanları aynı olumsuz etkileri 

yaratmamaktadır. Bu tip mekanlarda pencerelerin ve günışığının yokluğu hissedilir 

somut bir memnuniyetsizliğe yol açmamaktadır (Ben, Law ve Keung, 1989).  

Yeraltı mekanları bazı benzer ortamlarla aynı karakteristik özelliklere 

sahiptirler. Bu mekanlar uzay gemileri, denizaltıları gibi yapay çevrelerle benzer 

nitelikler sergilerler (Sterling ve Carmody, 1993). Benzerlikler havalandırma ve 

aydınlatmanın teknik ekipmanlara bağlı olması, kapatılmışlık hissi ve yeryüzünden, 

doğal çevreden yalıtılmışlık hali gibi hisler olarak sıralanabilir (Sterling ve Carmody, 

1993). Ayrıca mekanların kullanım süreleri de kullanıcılar üzerindeki psikolojik ve 

algısal etkiye yansımaktadır. Yeraltı mekanlarının birkaç saatlik kullanımı ile birkaç 

günlük kullanımı elbette aynı etkiye neden olmamaktadır.  

Tiyatrolar, sinemalar, fabrikalar ve hapishaneler gibi yapılar hem yeryüzünde 

hem yeraltında planlanabilir yapılardır. Bu yapıların ortak özellikleri penceresiz ve 

içedönük mekanlara sahip olmalarıdır.  

Penceresiz okullar üzerinde yapılan araştırmalar, mekanın öğrencilerin 

performansı üzerinde hiçbir pozitif veya negatif etkiye yol açmadığını göstermiştir. 

(Sterling ve Carmody, 1993). Ancak çevresel etki ve gürültünün yalıtılmış olduğu 

toprakaltı ve yeraltı mekanlarının eğitim işlevli yapılar olarak kullanılmasını avantajlı 



148 

 

gören araştırmacı mimarlar da mevcuttur. Bu tür mekanlarda öğrenciler konuya daha 

iyi yoğunlaşmakta ve çevresel etkilerden uzak sakin bir şekilde ders işlenmektedir. 

Öğrenciler yine düzenli periyotlarla, dinlenmek için dış ortama çıkmaktadırlar. 

 Eğitim yapılarının çok fazla açık alan ve rekreasyon alanı gerektirmeleri 

dolayısıyla, gürültü ve kentleşme hareketlerinin hızla arttığı günümüzde kent 

merkezlerindeki okulların toprakaltında planlanması ve üzerlerinin rekreasyon alanı 

olarak değerlendirilmesi oldukça mantıklı bir çözüm olarak görülmektedir. Bu 

rekreasyon alanları, okul kapalı olduğu zaman da kamu tarafından kullanılabilmekte ve 

kullanıcı psikolojisi üzerinde olumlu etki bırakmaktadırlar. Günümüzde mimarların 

eğitim işlevli mekanları toprakaltı yapısı olarak planladığı örnekleri görmek 

mümkündür.   

Örneğin geleceğin Vilhelmsro İlköğretim Okulu ve açık hava aktiviteleri için 

eski bir iniş-çıkışlı yamaç zemin haline geliyor. Eğimli peyzaj ve binanın eğimli çatıları 

içeride, dışarıda, yerde ya da yeşil çatılarda gezerken sürekli bir deneyime karışıp 

kayboluyor. Çevresindeki peyzaj sadece estetik bir fon olarak hizmet etmekle kalmıyor, 

aynı zamanda okul müfredatının ayrılmaz bir parçası olan doğa ve sürdürülebilirlik 

üzerinde odaklanıyor (Resim 4.29). Peyzajlı eğik bantlar olarak biçimlenen bina 

etraftaki doğa içinde kayboluyor ve okulun tüm sınıflarına gün ışığının dağılmasını 

sağlıyor  (www.arkitera.com, 2011). 

 

 
 

Resim 4.29. Vilhemsro İlköğretim okulu teneffüs alanları  (www.arkitera.com, 2011). 

 

http://www.arkitera.com/
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Toprakaltı mekanlarındaki aydınlatma düzeyi, ışık şiddeti, rengi ve aydınlatma 

tasarımı da kullanıcı üzerinde psikolojik ve algısal problemlere neden olabilmektedir. 

Yapay ve doğal aydınlatma sistemlerin kullanıcı üzerindeki etkileri üzerine çeşitli 

araştırmalar yapılmıştır. Çoğu insan yetersiz ve anormal aydınlatma düzenlerinde 

mutsuz olmaktadır. Işığın uzun zaman çok kuvvetli olmasıyla oluşan psikolojik 

rahatsızlık uzun süre karanlıkta kalan insanlarla aynı etkiyi göstermektedir. 

Toprakaltı mekanlarında kullanıcılara farklı algısal deneyimler yaşatmak ve 

kullanıcı üzerinde istenilen psikolojik etkiyi sağlamaya yönelik çeşitli aydınlatma 

konseptleri ve çeşitli renklerde ışıklar kullanılmaktadır. Örneğin yeraltında tasarlanan 

barlarda kullanılan ışık renkleri ve aydınlatma konseptiyle yeraltında tasarlanan bir 

yüzme salonunda kullanılan ışık renkleri farklı olmalıdır. Ayrıca toprakaltı mekanının 

ışık renkleriyle oynayarak mekanı olduğundan daha sıcak veya soğuk, hareketli veya 

dinlendirici bazen de algısal yönden esrarengiz göstermek mümkündür (Resim 4.30). 

 

 
 

Resim 4.30. Şangay metrosu- Algısal yönden esrarengiz renkli aydınlatma konsepti 

(Çekten, www.designboom.com, 2011). 

 

Toprakaltı ve yeraltı yapılarının iç mekan tasarımının, konseptinin ve iç 

mekanlarda kullanılan renklerin de kullanıcı üzerindeki algısal ve psikolojik etkileri 

farklı olmaktadır (Çizelge 4.7, 4.8). Örneğin yeraltı kliniklerinde temizliği titizliği ön 

plana çıkaran rahatlatıcı ve aydınlık etki yaratacak renklerden beyaz ve yeşil tonları 

kullanılabilir. Özellikle kliniklerin bekleme hollerinde doğal aydınlatma ve yatıştırıcı 

sakinleştirici renklerin, açık yeşil ve açık turkuaz tonlarının beyazla kombinasyonlu 

kullanımı yaygındır (Resim 4.31). 

http://www.designboom.com/
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Çizelge 4.7. Çeşitli ışık renk ve tiplerinin kullanıcı üzerindeki psikolojik etkisi (Tuncel, 2009) 

 

 

 

 

 
Resim 4.31. Glasgow üniversitesi hayvan hastanesi  (Lee, www.architectureweek.com, 2011) 

 

http://www.architectureweek.com/
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 Yeraltı metrolarında, otoparklarda ve kısa süreli kullanılacak yeraltı 

mekanlarında uyarıcı ve hareketlendirici canlı renklerden koyu sarı, canlı yeşil, neon 

mavisi ve kırmızının tonlarının kullanımı uygundur (Resim 4.32, 4.33). 

 

 

 

Resim 4.32. Stockholm metrosu westfriedhof istasyonu – uyarıcı renk olarak kırmızı ve 

parlament mavisi aydınlatma elemanlarının kullanımı  (Çekten, www.designboom.com, 2011) 

 

 

 
Resim 4.33. Stocholm metrosu- Sonla merkez istasyonu- Uyarıcı renk olarak kırmızının 

kullanımı (Çekten, www.designboom.com, 2011) 

 

 

 

 

http://www.designboom.com/
http://www.designboom.com/
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Çizelge 4.8. Mekanlarda işlevsel niteliklerine göre renk kullanımı ve psikolojik etkileri 

(Tuncel 2009). 
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4.8. Yeraltı ve Toprakaltı Mekanlarına Mimari YaklaĢım 

 

Teknolojinin diğer alanlarındaki gelişmeler mimarların yeraltı ve toprakaltı 

projeleri tasarlamasını ve inşa etmesini kolaylaştırmışlardır. Bu yönde ilham alan 

mimarlar farklı amaçlarla yeraltı yapıları inşa etmişlerdir. Gerçekleşen projeler 

mühendislerle birlikte üretilip ve bu alanda mühendislerle beraber ilerleme kat 

edilmiştir. Diğer taraftan mimarlığın temel amaçlarından biri insanların ihtiyaçlarını 

karşılayarak onlara yaşanabilir, konforlu mekânlar sunmaktır. Kısaca mimarlık, 

mekânları insanlar için tasarlamaktadır. Bu mimari amaç aynı ölçüde toprakaltı ve 

yeraltı mimarlığı için de geçerlidir. Bu yüzden yeraltı yapılarının tasarımının mimari 

yönleri dikkate alınmalı ve diğer yapılardan farkı tartışılmalıdır. 

Toprakaltı ve yeraltı yapılarının tasarımında amaç, yaşanabilir bir mekân için 

gerekli tasarım ilkelerini karşılamaktır. Bu ilkeler toprakaltı mimarlığı için şu şekilde 

özetlenebilir: 

- İç mekân basıncını dış basınçla eşitlemek, mekanlarda yeterli hava 

sirkülâsyonunu sağlamak ve temiz hava kontrolünü sağlamak, 

- İnsanların mekansal konfor ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli teknik 

sistemleri kurmak ( iklimlendirme, ısıtma- soğutma, enerji kullanımı, akustik), 

- Kullanıcıların psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması ve mekânın algısal 

boyutunun ele alınması, 

- Mekânın yeterli derecede ve işlevine uygun aydınlatılmasının sağlanması,  

- Mekâna güvenli girişin ve kolay erişimin sağlanması (erişebilirlik), 

- Dış çevre ve doğal ortamla ilişkili mekânların sunulması, 

- Maksimum güvenliğin sağlanması  (Bireysel- toplumsal güvenlik). 

Yeryüzü yapılarının tasarım ve inşasında alanın coğrafi konumu, topografya, 

bitkilendirme, iklim, güneş yönelimi ve hâkim rüzgârın izlenmesi gibi çevresel 

faktörler mimarlar tarafından dikkate alınır. Bu faktörler yapının formunu, araziye 

oturumunu, yerleşimini, yapının zeminle ilişkisini ve iç mekânların organizasyonunu 

etkilemektedirler. Bunlara ek olarak mimarlık şartlara göre mekânlar tasarlar, örneğin 

soğuk rüzgârlara karşı alınan koruyucu önlem, esintilere karşı alınan tedbirlerden 

tamamen farklıdır. Bu nedenle çevresel etkiler ve çevre şartları mimar tarafından iyi 

irdelenmelidir. Mimarların yeni çevresel şartlara uyumda yeni tavırlar sergilemesi farklı 

problemler ve alışılmadık kısıtlama engellerin üstesinden gelmesi gerekmektedir. 

Ancak şu kesinlikle açıktır ki tasarımı, yapımı ve taşıdığı önem açısından toprakaltı 
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yapıları yeryüzü yapılarından farklıdır. Toprak yüküne direnme, nemlenme, 

havalandırma ve yalıtım sorunları yeraltı yapıları için önemli engel ve kısıtlamalardır. 

Bu faktörler mimari ana kararları etkilediği için tasarımın ilk aşamalarında dikkate 

alınmalıdır. Bu faktörler yapının form ve geometriyle ilgili çözümlerini, malzeme ve 

teknik sistem kararlarını etkilemektedir. 

 

4.9.Yeraltı ve Toprakaltı Mekanlarının Tasarımında Olası Problemler 

 

Doğru yer ve iklim analizi, binanın kışın ısıtma, yazın serinletme ve 

havalandırma iklimlendirme gereksinimlerinin belirlenmesi, inşaat ve detay tasarım 

aşamalarının titizlikle yürütülmesi toprakaltı yapılarının tasarımında önemle üzerinde 

durulması gereken problemlerdir. Bu bağlamda tasarımın başarılı bir şekilde 

gerçekleşmesi, kullanıcıya sunulan mekânsal konfor ve hizmetlerin ihtiyacı 

karşılayabilmesi son derece önemli noktalardır. 

Arsa analizlerinin yapılması, yapı tipi seçimi, binanın zeminle toprakla ilişkisi, 

plan tipi belirlenmesi ve yapıya yaya ve araç erişiminin güvenli bir şekilde sağlanması 

da tasarım aşamasında çözümlenmesi gereken son derece önemli problemlerdir. 

Doğru ve yeterli düzeyde aydınlatma, havalandırma ihtiyaçları, dış mekânlarla 

görsel temasın sağlanması isteği gibi bireysel ve toplumsal kullanıcı gereksinimlerinin 

de karşılanması önemli bir kriter olarak görülmektedir. 

Yapıyı çevreleyen toprağın yapıya yaptığı basınç kuvveti, aşırı toprak yükü, 

yalıtım, drenaj, yoğunlaşma gibi problemler strüktürel ve teknikle ilişkili problemlerdir. 

Su sızıntısı, iç mekanda duvarlarda su yoğunlaşması, kötü akustik ve iç mekan 

hava kalitesinde zayıflık gibi problemler toprakaltı yapısı uygun bir şekilde 

tasarlanmadığı zaman ortaya çıkabilecek problemlerden birkaçıdır. 

Sorunlar yapı malzemelerinin sürdürebilirliğini de içermektedir. Genelde 

yeraltı yapıları olağan yeryüzü yapım tekniklerinden daha ağır bir inşa gerektirirler. 

Birçok inşaat şirketi bu konuda kısıtlı veya neredeyse hiç tecrübeye sahip değildirler.  

(Hatta en iyi tasarımların fiziksel inşasında bile yeterli tecrübeye sahip olmadıkları 

görülmektedir.) 

Genellikle su sızıntısı su yalıtım tabakalarının içe girdiği yerlerin çevresinde 

gizlenmektedir. Çatıdaki delikler ve borular da harekete bağlı olarak benzer kendine 

özgü problemlere yol açabilirler. Prekast betonarme döşemelerde üzerine toprak 

yığıldığı zaman ´ inç veya daha fazla sapma - bel verme görülebilir. Delikler ve 
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borular sonuç genellikle bu bel verme aşamasında sabit bir şekilde yerleştirilir. Su 

yalıtım tabakalarının başarısızlığıyla sonuçlanmaktadır. Bu tür güçlüklerden kaçınmak 

için delikler binanın diğer yanına (çatının yanına) yerleştirilebilir veya ayrı boru 

bölümleri yerleştirilebilir. Daha geniş bölümlere güvenli bir şekilde geçen çatıdaki 

daralan borular da kullanılabilir. Su sızıntısı riski, yoğunlaşma ve düşük hava kalitesi 

uygun su yalıtımı ve havalandırma teknikleri ile üstesinden gelinebilecek 

problemlerdir. 

Toprakaltı yapılarında kullanılan yapı malzemeleri geri dönüşümlü 

malzemeler olmaya eğilimlidirler. Yapıyı sudan korumak için genelde plastikten 

yapılırlar. Beton büyük miktarlarda kullanılan diğer malzemedir. Günümüzde 

betonarmeye alternatif olarak, beton içinde çimento yerine kullanılabilecek daha 

sürdürülebilir ürünler (kül gibi) test edilmektedir.  

Ayrıca önemli ölçüde az bakım ve cila, boyama vs. gerektirdiği için inşaat 

yeryüzü yapılarıyla kıyaslanabilir maliyetlerdedir. 

Yoğunlaşma ve düşük hava kalitesi sorunları toprak boruları kullanarak veya 

jeotermal ısı pompaları kullanılarak çözülebilmektedir (Hait, 1987). Toprak boruları 

fikri (tüpleri) ufak değişiklikle toprakaltı yapılarının yanı sıra yeraltı yapıları içinde 

kullanılabilir. Toprak tüpleri döndürmenin yerine bir ucu açık yokuş aşağı olacak 

şekilde baca etkisi yapması sağlanarak düzenlenebilir ve kirli hava bacaları yükseğe 

yerleştirilebilir.  
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BÖLÜM 5-SONUÇLAR VE ÖNERĠLER  

 

5.1. Sonuçlar 

 

Günümüzde şehirlerin tasarım anlayışında öncelikli olarak insanlar düşülmekte 

ve şehrin diğer canlılarla ilişkisi göz ardı edilmektedir. Oysa şehirlerdeki yaşam 

kalitemizi artırmak için doğa ile ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmemiz 

gerekmektedir. Toprakaltı ve yeraltı yapılanmaları bu sorunun çözümüne katkıda 

bulunabilmektedir. Örneğin Japonya gibi arazinin değerli,  yapılaşmadın yoğun olduğu 

ülkelerde toprakaltı ve yeraltı uygulamaları rekreasyon amaçlı olarak sıklıkla 

yapılmaktadır. 

Teknolojinin ve sanayileşmenin son derece hızlı geliştiği, sürdürülebilirliğin 

ve sağlıklı nesillerin devamının, doğayla barışık ve iç içe yaşamanın bilincinin yeni 

oluştuğu günümüzde, doğal, organik, ekolojik ve ekonomik ürünlerin değer kazanması, 

temiz enerji kaynaklarının kullanımının ve yaygınlaşmasının teşvik edilmesi, hızlı 

şehirleşme ile kentlerde trafik ve gürültü kontrolünün kaybedilmesi, bunların 

sonucunda sera gazı oluşumu ve iklimsel değişikliklerin baş göstermesi, doğal ve 

çevresel afetlerin artması, insanların tabiatla daha barışık, daha iç içe ve saygılı bir 

biçimde yapılaşması ve yaşaması gerektiği gerçeğini gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu 

gerçeklerle yüzleşerek, bu konudaki bilinçlenmenin mimariye ve kentleşmeye de 

yansıtılması gerekmektedir. Bu bağlamda toprakaltı mimarlığının ve tabiata tam 

anlamıyla iç içe geçmiş toprakaltı yapılarının şehirlerimizde yaygınlaşması yaşanabilir 

bir dünya ve gelecek için son derece büyük önem arz etmektedir. 

Yeraltı mimarlığı kavramsal olarak insanları genellikle rahatsız eden bir 

tasarım biçimi olarak bilinmektedir. Tünel ve metro istasyonlarının, nemli bodrum 

katlarının, soğuk mağaraların insan üzerinde bıraktığı iç karartıcı ve sıkıntı verici histen 

dolayı yeraltı mimarlığının gerçek avantajlarına şüpheyle yaklaşılmaktadır. İnsanlar 

otoparkların alışveriş merkezlerinin karayollarının depo binalarının veya fabrikaların 

yeraltında olmasına itiraz etmemekte ama konut binalarının yeraltında olması genellikle 

kabul görmemektedir. Bu durum insanların güneş ve havayla iç içe yaşama eğiliminde 

olmalarından kaynaklanmaktadır (Kayıhan, 2008). 

Yeraltı yapıları depreme, patlama, sabotaj, saldırı, yangın, şimşek, fırtına gibi 

her türlü olumsuz hava koşulu ve kazalara karşı daha güvenlidirler ve termal 

avantajlara sahiptirler. Yer üstünün yanında yeraltının da farklı amaçlarla kullanımı 
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arazi veriminin artışını sağlar. Bu da enerji ve ulaşımda verimliliği arttırır. Ülkemizin 

gelişmişlik seviyesi arttıkça enerji tüketimi de artmaktadır. Tüm gelişmiş ülkelerde 

kullanılan yer altı gaz ve petrol depolarının ülkemizde de bir an önce inşa edilerek 

kullanımına başlanmasıyla hem enerji maliyetlerine hem de savunmamıza olumlu 

katkılar sağlanacaktır. Yeraltı inşaatları ile bu alandaki istihdam ve iş hacmi artacak, 

ekonomi canlanacaktır. Mevcut harcamalar ise yurt içinde kalacaktır (Sunu,M., 2003). 

Yeraltı mekânlarının gelişimini etkileyen pek çok faktör olsa da, tartışılan en 

büyük problemler yeraltı mekânının kullanıcıya ruhsal ve psikolojik etkileridir. Çağdaş 

yeraltı mekânlarının kullanımına günümüzde giderek çeşitlenmesine rağmen hala temel 

olarak depolama, garaj ve kamu kullanımıyla sınırlı kalmaktadır. Yeraltı mekânlarının 

uluslar arası düzeyde kabullenilmiş potansiyel getirileri, yeraltı okulları, kütüphaneleri, 

alışveriş merkezleri ve ulaşım yapılarının inşasını sağlasa da, çalışma ve yaşama- 

barınma işlevini yeraltı mekânlarının gelişimine onun negatif çağrışıma bağlı olarak 

halen genel bir isteksizlik mevcuttur. Mantıklı tasarımlar, geçmişte yeraltı mekânlarını 

kullanan yerli halklardan edindiğimiz önyargılı negatif tutum ve psikolojik sınırlamaları 

büyük ölçüde değiştirebilir. 

 Yeraltı mekânlarının kullanımındaki yeni uluslar arası hareketlenme 

teknolojiye bağlı olarak giderek artmaktadır. Kentsel büyüme beraberindeki mevcut ve 

geleceğin ileri teknolojisi bu hareketlenmenin daha fazla gelişmesinde ve yeraltı 

mekânları kullanımının daha ziyade çeşitlenmesine olanak tanıyacağı düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, mimari kriterlerle toprakaltı mekanları değerlendirilmiş ve yer altı 

yapılarının günümüz mimari tasarım kriterlerine uygun tasarlandığı takdirde enerji 

etkin, ekolojik, tarihi çevreye ve doğal sit alanlarında uyumlu yapılar olduğu 

görülmüştür. Ayrıca şehirlerde nefes aldıran, kurtarıcı mekanlar olarak işlev gördükleri 

ancak örneklerin azlığı değerlendirilerek ve diğer ülkelerle kıyaslama metodu 

kullanılarak tarihi-  kültürel değerleriyle zengin, verimli tarım arazilerine ve sayısız sit 

alanlarına sahip ülkemizde yeraltı ve toprakaltı mekanlarının verimli bir şekilde 

kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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5.2. Öneriler 

 

Yeraltı mekânlarının kabullenebilir ve yaşanabilir mekânlar olması için 

niteliklerinin artırılması ve mimari tasarım kriterlerinin sorgulanması gerekmektedir. 

Yeraltı ve toprakaltı yapılarının tasarımı aşamasında alanın coğrafi konumu, 

topoğrafya, bitkilendirme, iklim, güneş yönelimi ve hakim rüzgar gibi çevresel ve 

mikroklimatik faktörler analiz edilmelidir. Bu faktörler yapının formunu, araziye 

oturumunu, yerleşimini, yapının zeminle ilişkisini, mimarın aydınlatma ve 

havalandırma tercihlerini ve mekan organizasyonu kararlarını etkilemektedir. 

Ayrıca bu yapıların toprakaltında bulunmasından kaynaklanabilecek 

problemlere (iklimlendirme, aydınlatma, havalandırma, su yalıtımı, enerji etkinliği-

enerji tüketimi, maliyet, yapım teknikleri strüktürel tasarım veya kullanıcı algısı ile 

ilgili sorunlar) karşı tasarım aşamasındayken çözüm üretilmelidir. 

Kayıhan (2008)‟a göre, yeraltında inşa edilen binalarda güneş alan avlular 

oluşturularak veya binalar yamaç bölgelerde konumlandırılarak güneşten yeterince 

yararlanmak mümkün olabilmektedir. Elbette ki yer altı mimarlığı her geçen gün artan 

çevresel problemler karşısında tek çözüm yolu değildir ve birçok mimar bu tür tasarım 

biçimini mimari olmayan bir biçim olarak görmektedir. Ancak kabul görsün veya 

görmesin mimarlığın yaşam döngüsüne sağlıklı bir şekilde katılımını sağlayan çevresel 

açıdan pek çok avantaj vadeden rasyonel bir mimari olduğu açıktır. 

Dünya çapındaki hızla artan kentleşme, uçan kentsel arazi bedelleri, fiziksel 

kentsel hizmet donatıların ve beklentilerin artması diğer etmenlerle birleşerek yeraltı 

mekânlarının giderek artan kullanımı kaçınılmaz olmaktadır. Teknolojik olarak 

Japonya, İsviçre, Amerika ve diğer gelişmiş ülkeler bu tarz kullanımların kesinlikle 

uygulanabilirliğini onaylamaktadır. Ancak, yeraltı mekânlarının kullanımını geliştirmek 

ve gelecekte yeraltı mekânlarını tamamen yaşanabilir mekânlar yapmak için özellikle 

çalışma şartlarında çalışma şartlarında, fiziksel ve zihinsel sağlık şartlarında, sağlıklı 

uyuma koşullarında ve psikolojik etkileri konusunda daha yaratıcı çalışmalar, yenilikçi 

tasarım konseptleri ve daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. 

Günümüzde yeraltı yapılarının inşası başlangıçta yeryüzü yapılarından daha 

maliyetli olmasına rağmen, araştırmalar daha fazla uygulama tecrübesi, makro ölçekte 

gelişme ve teknolojik ilerlemeler sayesinde yeraltı ile yeryüzü yapılarının inşa 

maliyetinin zamanla eşitleneceğini göstermektedir. Özellikle gelişmiş gün ışığı 

aydınlatma ve high-tech (ileri teknoloji) bina sistemlerinin kullanımındaki 
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yaygınlaşmanın toprakaltı yapılarının cazibesini büyük oranda artıracağı 

düşünülmektedir.    

Yeraltı mekânlarının geniş çaplı kullanımını desteklemek ve geliştirmek için 

mevcutta kullanımda olan mükemmel yeraltı yapıları örneklerini incelemeli, 

tanımlamalı ve nasıl işleyebildiklerini göstermemiz gerekmektedir. Ancak böylelikle 

yeraltı mekânlarının eski çağlardaki yalnızca afet ve tehlike zamanlarında 

kullanımından kalan, insanların bilinçaltındaki yeraltı mekânı kavramını yeniden 

tanımlamamız mümkün olabilecektir. 

Gelişmiş birçok ülkede yeraltı yapıları değişik amaçlarla kullanılmaktadır. 

Böylece petrol fiyatları düşük seviyelerde iken stoklanmakta ve fiyatlar yükseldiğinde 

ek talep yaratılmadığı için aşırı yükselmeler ve dolayısıyla ekonominin olumsuz yönde 

etkilenmesi önlenmekte ve ülkenin rekabet gücüne katkıda bulunulmaktadır. Türkiye'de 

gerek alt yapı ve sanayi tesislerinin gerekse yerleşim yerleri ve tüm diğer faaliyetlerin 

yer üstünde olması hem yaşamı olumsuz yönde etkilemekte hem de birçok tesisi sivil, 

askerî ve ekonomik anlamda savunmasız kılmaktadır. Sanayinin, ekonominin ve 

kısacası yaşamın temel girdisi olan enerji temininin aksamaması, enerji maliyetinin 

uluslararasında geçerli olan makul seviyelere çekilmesi ulusal bir görev olarak 

önümüzde durmaktadır (Sunu,M., 2003). 

Ülkemizde Konya, Adana, Urfa gibi tarımsal üretimin yoğun olduğu 

bölgelerde verimli tarım topraklarının yok edilerek şehirleşen arazi kullanımı yerine, 

yeraltı mekanlarının bu bölgelerde daha verimli ve yaygın bir şekilde kullanılması 

akılcı bir çözüm olarak görünmektedir. 

Ayrıca İstanbul, İzmir, Muğla, Antep, Antalya, Antakya gibi doğal ve tarihi sit 

alanlarının yoğun olarak bulunduğu, antik dönemden izler taşıyan şehirlerde kent 

silüetini korumak, bölgenin antik yapısını muhafaza etmek, doğal ve tarihi çevreye en 

az müdahalede bulunmak için yeraltı ve toprakaltı yapıları uygun çözümler olarak 

önerilmektedir. Özellikle İstanbul‟da Boğaz, Adalar ve çevresinde yeni yapılacak 

yapılaşmalar için kentin ekolojik dengesini bozmayan, tabiatla uyumlu, kent silüetine 

uygun tepe-içi tipi toprakaltı ve yeraltı yapılarının daha uygun bir seçim olacağı 

düşünülmektedir.  

Ancak eski kent merkezlerinde öneri olarak seçilen arsanın, yeraltında 

arkeolojik alan bulunması yeraltı yapılaşmasının önünde bir engel olabilir ve bu 

alternatifi arsada uygulanabilir olmaktan çıkarabilir. Ayrıca bölgedeki yapılaşmada 

Anıtlar ve Koruma Kurullarının önerileri de bağlayıcı olmaktadır. 
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Ülkemizde kent merkezlerinin tarihi nitelikli, yoğun veya sıkışık olduğu, 

merkezin kaldıramayacağı bir kullanıcı yoğunluğuna sahip olduğu gözlenen İstanbul, 

Konya, Kayseri gibi şehirlerde özellikle ticari işlevli ve geniş arazi gerektiren 

mekanların yeraltında düzenlenmesi alternatif olarak önerilmektedir. Bu düzenlemeyi 

benimseyen bir şehircilik ve mimarlık anlayışıyla yeraltı mekanlarının daha etkili ve 

yaygın kullanılması önerilmektedir. Ancak Isparta gibi bazı küçük şehirlerde halkın 

merkezde bulunan ticari işlevli alt geçitleri fazla kullanmadıkları görülmektedir. 

İhtiyaca yönelik tasarlamayan yeraltı mekanlarının kentlerde kullanılmayan ölü 

mekanlara dönüştüğü bilinmektedir. Bu bağlamda bölgedeki kullanıcı analizi ve ihtiyaç 

analizleri önem arz etmektedir.  

Günümüzde enerjinin, ekonomik ve bölgesel kaynakların etkili kullanımı 

malzemelerin geri dönüşümlü kullanımı, yapılaşmanın çevreye vereceği etkilerin 

sınırlandırılması gibi amaçlarla, yapıların sürdürebilirliği, enerji etkinliği, tarihi çevreye 

ve kentsel dokuya uygunluğu mimari tasarım kriterlerinde baskın konumdadır. Aynı 

kriterlerin toprakaltı mimarlığı içinde irdelenmesi ve bu konularda duyarlılığın 

sergilenmesi gerekmektedir. 

Birçok gelişmiş ülkede yeraltı mekanlarının stratejik önemini ortaya koymaya 

yönelik çeşitli bilimsel komiteler oluşturulduğu görülmektedir. Uluslararası düzeyde 

bilimsel çalışmalar yürüten ve her yıl farklı ülkelerde konferanslar düzenleyen ITA, 

ITACUS, ACUUS, AİTES, UCA gibi kuruluşlar yeraltı mekanlarının gelişimine 

yönelik bilimsel çalışmalara destek vermektedirler. Ancak ülkemizden yeterli katılımın 

gerçekleşmediği ve bu konuda yeterli çalışma yürütülmediği görülmüştür. Bu bağlamda 

ülkemizde yeraltı mekanlarının ve toprakaltı yapılarının stratejik, ekonomik, ekolojik 

ve sit alanlarındaki önemine ve geliştirilmesine yönelik kapsamlı çalışmaların 

yapılması önerilmektedir.  

Ayrıca birçok gelişmiş ülkede yeraltı yapıları ile ilgili bağımsız bir imar 

yönetmeliği olmasına rağmen, ülkemizde mevcut imar yönetmeliğinde yeraltı 

yapılarının tasarımı ve yapımına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı 

görülmüştür. Özellikle yangın yönetmeliğinde yeraltı yapılarında yangın güvenliği ve 

acil kaçışlarla ilgili esasların bulunmaması ve güvenliğe ilişkin önlem maddelerinin yer 

almaması ciddi bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Bu konularda uzmanların 

bilgisine danışılarak yerel yönetim ve bakanlıklarca yeni düzenlemelerin yapılması ve 

yayınlanması önerilmektedir. 
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Yeraltı ve toprakaltı yapıları, tarihiyle, kültürel değerleri ve tabiat harikalarıyla 

ve verimli topraklarıyla zengin ülkemizde yaygın ve verimli bir şekilde 

kullanılmamaktadır. Oysa yeraltı ve toprakaltı yapıları gerekli mimari tasarım 

kriterlerine uygun tasarlandığı zaman kentlerde kurtarıcı ve kentsel mekânda nefes 

aldırıcı mekânlar olarak hizmet verecektir. 
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