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ÖNSÖZ 

“Enerji Etkin Bina ve YerleĢme Birimlerinin Ġklimsel Veriler ve Gayrimenkul 

GeliĢtirme Açısından GerçekleĢtirilebilme Olanakları” konulu tez çalıĢmasının 

baĢlangıcı uzun süre öncesine dayanmaktadır.  

1980‟lerin baĢında “Almanya‟da yapılmıĢ bir güneĢ evi ile o evde yaĢayanların 

görüĢlerini” konu alan bir belgesel izlemiĢ ve çok etkilenmiĢtim. O yıllarda 

yaĢadığım Mersin‟in güneĢ enerjisinden faydalanmak için daha avantajlı olduğunu ve 

daha iyi sonuçlar elde edilebileceğini düĢünmeye baĢladım. Bu düĢünce üniversite 

yıllarında ve iĢ hayatım boyunca güneĢ enerjisi ile ilgilenmeme neden oldu. 

Gayrimenkul sektöründeki çalıĢmalarım sırasında bina ve yerleĢme birimlerinin 

özellikleri, gün ıĢığından faydalanma, yaĢam dönemi maliyeti vb. faktörlerin konutun 

değerini etkilediğini gözlemledim. Bu gözlemler güneĢ enerjisinden daha fazla 

faydalanma konusuna odaklanmamı sağladı. Yıldız Teknik Üniversitesi‟nde ve AB 

destekli GiriĢimcilik Programı‟nda enerji etkin gayrimenkul geliĢtirme ile ilgili 

projeler hazırladım. 

Türkiye‟de enerji etkin bina ve yerleĢme birimleri konusunda projeler 

hazırlayabilmek için bir çok eğitim ve konferansa katıldım. ÇalıĢmalarıma akademik 

boyutu ekleyebilmek için ĠTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul GeliĢtirme 

Yüksek Lisans Programı‟na katıldım. 

“Enerji Etkin Bina ve YerleĢme Birimlerinin Ġklimsel Veriler ve Gayrimenkul 

GeliĢtirme Açısından GerçekleĢtirilebilme Olanakları” konulu tez çalıĢması ile 

dünyadan ve Türkiye‟den uygulama örneklerini inceleyerek, uygulamaların insan 

sağlığı, ekonomi, ekolojik denge ve yenilebilir enerji açısından yarattığı katma 

değerin ortaya konulmasını hedefledim. ÇalıĢmamı enerji etkin uygulamaların 

bulguları ıĢığında Türkiye‟de enerji etkin bina ve yerleĢme birimlerinin 

gerçekleĢtirilebilmesine iliĢkin çıkarımları ve önerileri kapsayacak Ģekilde 

tamamladım. 

ÇalıĢmamı destekleyenlere, özellikle aileme, eĢime, bilgi ve deneyimlerini paylaĢan 

sektörün fikir önderlerine ve kuruluĢlarına, tez danıĢmanım Öğr. Gör. Dr. ġ. Filiz 

AkĢit‟e ve tez jurisi üyeleri Prof. Dr. Gül Koçlar Oral ile Doç. Dr. Ferhan Gezici‟ye 

teĢekkür ederim.  

ÇalıĢmanın ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.  

 

Haziran 2009 

 

Hülya UĞUZ YEDĠEVLĠ 

Ekonomist 
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ENERJĠ ETKĠN BĠNA VE YERLEġME BĠRĠMLERĠNĠN ĠKLĠMSEL 

VERĠLER VE GAYRĠMENKUL GELĠġTĠRME AÇISINDAN 

GERÇEKLEġTĠRĠLEBĠLME OLANAKLARI 

ÖZET 

Bu çalıĢma kapsamında enerji etkin bina ve yerleĢme birimlerinin iklimsel veriler ve 

gayrimenkul geliĢtirme açısından gerçekleĢtirilebilme olanakları incelenmiĢtir.  

Dünyada fosil bazlı yakıt rezervlerinin azalması ile enerji fiyatları artmaktadır. Bu 

nedenle enerji arz güvenliği için yenilebilir enerji kaynakları değerlendirilmektedir. 

Türkiye enerji ihtiyacının yüzde 72‟sini dıĢ kaynaklardan temin ederken, konut ve 

hizmetlerin Türkiye genel ve nihai enerji tüketimindeki payı yaklaĢık yüzde 30‟dur. 

Aynı zamanda Türkiye‟de her yıl yaklaĢık 600 bin adet yeni konuta ihtiyaç vardır. 

Bu nedenlerle hem dıĢ kaynaktan enerji temininin azaltılması için yenilebilir enerji 

kaynaklarından faydalanılması hem de konut ve hizmetlerde enerji tüketiminin 

azaltılması gerekmektedir. 

Bu çalıĢma giriĢ ve sonuç bölümünü de içeren beĢ bölümden oluĢmaktadır. 

GiriĢ bölümünde, çalıĢma amacı tanımlanmıĢ, izlenen yöntem, inceleme ve 

değerlendirmede öncelik verilen konular açıklanmıĢtır. 

Ġkinci bölümde konut sektörünün durumu ve öngörüleri ele alınmıĢtır. Türkiye‟de 

yeni konut ihtiyacı ortaya konulmuĢ ve bu ihtiyacın karĢılanmasında küresel ve 

Türkiye ölçeğinde gayrimenkul geliĢtirme ve gayrimenkul sektörü 

değerlendirilmiĢtir. 

Üçüncü bölümde enerji etkin bina ve yerleĢme birimlerinde enerji kullanımını ve 

korunumunu konuları ele alınmıĢ, enerji etkin bina ve yerleĢme birimlerinde güneĢ 

enerjisinden faydalanmak için kullanılan pasif ve aktif sistemler incelenmiĢtir. 

Dördüncü bölümde ise dünyada ve Türkiye‟de gerçekleĢtirilen enerji etkin bina ve 

yerleĢme birimi uygulama örnekleri incelenmiĢtir. Ġncelenen örnekler dünyada ve 

Türkiye‟deki enerji politikaları ıĢığında iklimsel veriler ve gayrimenkul geliĢtirme 

açısından değerlendirilmiĢ ve enerji etkin bina ve yerleĢme birimi 

gerçekleĢtirilebilme olanakları ortaya konulmuĢtur. 

Sonuç bölümünün yer aldığı beĢinci bölümde ise değerlendirme sonuçları ve öneriler 

açıklanmıĢtır. 

Özetle, bu çalıĢma enerji etkin bina ve yerleĢme birimi uygulamalarının, kullanıcı, 

çevre, gayrimenkul geliĢtirici ve ülke ekonomisi açısından gerçekleĢtirilebilme 

olanaklarını ve sağlayacağı faydaları ortaya koyarak, enerji etkin uygulamaları teĢvik 

etmektedir.  
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IMPLEMENTATION POSSIBILITIES OF ENERGY EFFICIENT 

BUILDINGS AND SETTLEMENT UNITS IN TERMS OF CLIMATIC 

CONDITIONS AND REAL ESTATE DEVELOPMENT.  

SUMMARY 

In this study, the implementation possibilities of energy efficient buildings and 

settlement units are examined in terms of climatic conditions and real estate 

development.  

Since the reserves of fossil-based fuel are on the decrease all over the world, the 

energy prices increase. The renewable energy sources are evaluated for the security 

of enerji supply. While Turkey ensures 72 percent of its energy need from external 

resources, the building facilities have a share of 30 percent on the general and 

ultimate energy consumption of Turkey. At the same time, every year nearly 600 

thousands of new houses are required in Turkey. That‟s why the renewable enery 

resources have to be used in order to reduce the need for  energy supply provided by 

the external resources and the power consumption of houses and services have to be 

limited.  

This study consist of 5 parts including the entry and the conclusion.  

In the entry, the aim of the study is defined, the method followed and the main topics 

of analysis and evaluation are explained.  

In the second part, the situation  and the forecasts of housing sector are discussed. It 

is stated that Turkey needs new building structures and the real estate development 

and real estate sector are evaluated not only from the point of Turkey but also  the 

global assessment.  

In the third part, the use of energy and energy conservation which is carried out in 

energy efficient buildings and nearby are under evaluation. The passive and active 

systems used to take advantage of solar energy are examined.  

In the fourth part, the energy effectient buildings and settlement units are exampled 

from Turkey and the world.  These examples are evaluated in the light of the energy 

politics followed in Turkey and in the world and in terms of real estate development 

and climatic conditions. Finally the implementation possibilities of energy efficient 

buildings and settlement units are put forth.  

In the fifth part called Conclusion, the results of analysis and implications are 

explained.  

Summarily, this study supports the energy efficient practices, revealing the 

implementation possibilities of energy efficient buildings and settlement units for the 

benefit of users, environment, real estate developers and the economy of  country.  
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1.  GĠRĠġ 

Konut ihtiyacı insanlık tarihi kadar eskidir ve bu ihtiyacı karĢılamaya yönelik çabalar 

günümüzde uygarlık tarihinin kilometre taĢları olarak tanımlanmaktadır. Yapılan 

çalıĢmalar, konutların sunduğu yaĢam konforu ile uygarlıkların geliĢmiĢlik seviyesi 

arasında bir iliĢki bulunduğunu göstermektedir. GeçmiĢte olduğu gibi günümüzde ve 

gelecekte de çözümler, o dönemin ihtiyaçlarına odaklı olacaktır.  

Günümüzün ve geleceğin ön görülen konut ihtiyacı incelendiğinde Ģunlar 

görülmektedir: 

• Çevre sorunları, yerel boyuttan küresel boyuta geçmektedir. Küresel ısınma vb. 

konular BirleĢmiĢ Milletler seviyesinde ele alınmakta, KYOTO Protokolü vb. 

yaklaĢımlar ülkeleri bağlayıcı yaptırımlar içermektedir. Özellikle çevre 

sorunlarının azaltılması için enerji tüketiminde güneĢ, rüzgâr gibi ekolojik 

dengeyi etkilemeyecek yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretimi ve 

tüketimi teĢvik edilmektedir. 

• KüreselleĢen ekonomi ile enerji piyasaları da küresel nitelik kazanmıĢtır. Bu 

nedenle ülkelerin ve kurumların enerji piyasasındaki değiĢimlerden en az 

etkilenmesi için yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı hedeflenmektedir. 

• KüreselleĢen ekonominin bir baĢka etkisi, sanayi üretiminin insan gücünden 

bağımsız hale gelmesidir. Dolayısı ile istihdam, hizmet sektörüne kaymakta, 

Ģehirlerde yaĢama oranları artmaktadır.  

• Ülkelerin ve kurumların küresel ekonomik ortamda rekabeti bilgiye 

dayanmaktadır. Bu da çalıĢanların kol gücünden çok zihinsel güçlerine ihtiyacı 

gerektirmektedir. Sürekli zihinsel çaba içindeki çalıĢanlar, iĢ dıĢı zamanlarını 

daha iyi değerlendirme, spor ile bedenlerini çalıĢtırma, doğal ortamda 

zihinlerini dinlendirme ihtiyacındadırlar. Ayrıca Ģehir dıĢında yaĢamak ve iĢ ile 

ev arasında ulaĢım için uzun saatler harcamak istememektedirler. 

• Ülkemizde Ģehirlerde su sıkıntısı, hava ve su kirliliği vb. çevre sorunları her 

geçen gün büyümektedir.  
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• Ülkemizde enerji ihtiyacının büyük bir bölümü yurtdıĢından temin 

edilmektedir. KüreselleĢen enerji piyasalarındaki değiĢim, ülke ekonomisini 

etkilemektedir. 

• Ülkemizde konut ihtiyacı tümü ile karĢılanmıĢ değildir; kentlere göç, çekirdek 

aile sayısındaki artıĢ gibi etkenler ile deprem vb. doğal olaylara uygun 

standartta  konutların azlığı, büyük bir konut talebinin varlığı ortaya 

koymaktadır. 

Bu ihtiyaçlardan yola çıkılarak, dünyanın farklı yerlerinde enerji tüketimi azaltılmıĢ 

hatta tükettiğinden çok enerji üreten, çevreye etkileri en aza indirilmiĢ konutların 

yapıldığı görülmektedir. Münferit uygulamaları, planlı gayrimenkul geliĢtirme 

projeleri takip etmiĢtir. Bu projelerin ortaya koydukları sonuçlar enerji etkin 

ĢehirleĢme çalıĢmalarını baĢlatmıĢtır. Örneğin  2010 yılında Çin‟de gerçekleĢecek 

Dünya Expo için Dongtan Eko ġehri yapılmaktadır. Bu projede 100 hektarlık alanda 

5 bin kiĢilik yerleĢme birimi tasarlanmıĢtır. Proje 2050 yılında tamamlandığında,      

3 bin hektarlık alanda 500 bin kiĢilik bir Ģehir olması planlamaktadır. Projede, 

binaların enerji gereksinimlerinin yüzde 66 azaltılması, elektrik, ısı vb. enerjilerin 

yenilebilir enerji kaynaklarından sağlanması vb. öngörülmektedir. Projeye göre, 

oluĢturulacak iĢ alanları ile Ģehrin nüfusunun tamamı Ģehirde çalıĢabilecektir. 

Konutlar ile toplu taĢıma noktaları, parklar vb. en fazla 7 dakika yürüme mesafesinde 

olacak Ģekilde Ģehir planlanmaktadır. ġehir içi ulaĢımda kullanılan araçlar pil ya da 

yakıt pilli olacak; böylece hem araçlardan hem de binalardan kaynaklanan 

karbondioksit (CO2) salımı en az miktara indirilecektir (Enginöz, 2009). 

Türkiye‟de de bu kapsamda münferit yapılar inĢa edilmiĢtir. Ancak henüz bu 

kapsamda bir gayrimenkul geliĢtirme projesi yapılmamıĢtır. “Enerji Etkin Bina ve 

YerleĢme Birimlerinin Ġklimsel Veriler ve Gayrimenkul GeliĢtirme Açısından 

GerçekleĢtirilebilme Olanakları” konulu bu çalıĢma, dünyadaki uygulama 

örneklerinin ülkemizde de yapılabilirliğini göstermeyi hedeflemiĢtir. 

ÇalıĢma, ülkemizde konut ihtiyacının ortaya konulmasını, enerji etkin binaların 

özelliklerinin tanımlanmasını, dünyadan ve ülkemizden bina ve yerleĢme 

birimlerinin detaylı incelenmesini, ülkemizdeki enerji ihtiyacının ve güneĢ enerjisi 

potansiyelinin belirlenmesini, veriler ıĢığında durum değerlendirmesini ve önerileri 

kapsamaktadır. 
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1.1 Tezin Amacı 

“Enerji Etkin Bina ve YerleĢme Birimlerinin Ġklimsel Veriler ve Gayrimenkul 

GeliĢtirme Açısından GerçekleĢtirilebilme Olanakları” konulu bu çalıĢma, ülkemizin 

konut ihtiyacını karĢılamak için geliĢtirilecek gayrimenkul projelerine yeni bir bakıĢ 

açısı kazandırmayı hedeflemektedir.  

2000 yılı DĠE Bina Sayımı sonuçlarına göre belediye sınırları içerisindeki binaların 

kullanma amaçlarına göre dağılımında en fazla payı, yüzde 74,9 ile sadece konut 

amaçlı kullanılan yapılar almaktadır. Diğer yandan sanayi, konut ve hizmetler, 

ulaĢtırma, tarım, diğer alanlardaki toplam “Türkiye genel ve nihai enerji tüketiminin” 

yaklaĢık yüzde 30‟u konut ve hizmetlerde kullanılmaktadır. Bu nedenle konutlardaki 

enerji tüketimi iyileĢtirmeleri bütün üzerine büyük etki yapacaktır.  

Ayrıca ülkemizde artan nüfus, kentlere göç, çekirdek aile sayısındaki artıĢ yeni konut 

talebini yaratmaktadır. 1999 yılından sonra uygulanan yeni bina standartları, 

yenilenecek konut sayısını artırmıĢtır. Gecekondu diye tanımlanan konutların varlığı 

da kentsel dönüĢümü, diğer deyiĢle büyük yerleĢme alanlarının yeniden inĢasını 

gerektirmektir. Diğer yandan 2001 yılında ülkemizde yaĢanan ekonomik kriz konut 

alımlarının ertelenmesine yol açmıĢtır.  

Tüm bu nedenlerle özellikle 2005 yılı sonrası, yeni yapı standartlarına uygun 

konutlara yoğun talep olmuĢtur. 2008 sonu ve 2009 baĢında yaĢanan küresel 

ekonomik kriz konut talebini geçici olarak yavaĢlatmıĢtır. Bununla birlikte nüfus ve 

konut standardı dinamikleri yeni konut talebinin yıllık 600 bin mertebesinde 

olacağını göstermektedir (Gürlesel, 2006). 

2000‟lerin baĢından itibaren etkisini daha güçlü hissettiren çevre sorunları, özellikle 

küresel ısınma, enerji üretimi ve tüketimi konusunda duyarlılığı artırmıĢtır. Bunun 

sonucu olarak konutların inĢasında ve kullanımında enerji tüketimini azaltıcı 

yaklaĢımlar benimsenmiĢtir. Gerek kullanılan malzeme, inĢa standardı, konutların 

mimarisi gerekse konutlarda kullanım süresince enerji tüketimi vb. konut tasarım 

değiĢkenleri olarak ön plana çıkmıĢtır. Küresel ekonomik kriz, enerji fiyatlarındaki 

artıĢ, küresel ısınma, çevre kirliliği gibi unsurlarda bu değiĢkenlere duyarlılığı daha 

da artırmaktadır. Ülkemizde yeni konut talebi arttığından, yeni konutların inĢası ve 

kullanımı sırasında çevreye etki ve enerji verimliliği ayrıca önem kazanmaktadır.  
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Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne (AB) tam üyelik sürecinde olması AB normlarının 

benimsenmesini zorunlu kılmaktadır. AB‟ye üye ülke vatandaĢlarının ülkemizdeki 

gayrimenkul talepleri de bu normların kullanımını teĢvik etmektedir. Diğer yandan 

dıĢa bağımlı enerji temini, enerji tasarrufunu gerektirmektedir. Konut satıĢlarında ve 

kiralamalarında alıcılar, satıcılar ve kiracılar kullanım süresince yapılacak 

harcamaları da dikkate almaktadırlar.  

Gayrimenkul geliĢtirme Ģirketleri açısından bakıldığında ise yaĢayanlara sağladıkları 

olanaklarla enerji etkin projeler daha çok talep alan, daha hızlı satılan ve daha yüksek 

gelir elde edilen gibi özellikleri ile öncelikli olacaklardır.  

Büyük Ģehirlerde nüfus yoğunlaĢması ile birlikte çevre sorunları da büyükmektedir. 

Bu nedenle dünyada çevreye büyük oranda etki eden aĢırı enerji tüketimine çözüm 

bulmak zorunluluk haline gelmiĢtir. ġehirlerde yeni inĢa edilecek binalar ile 

mevcutların çevreye olumsuz etkilerini ve enerji tüketimlerini azaltmak için 

çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Türkiye‟de kente göç sebebiyle, yeni konut ihtiyacının büyük bir bölümü Ġstanbul, 

Ankara gibi büyük Ģehirlerde ortaya çıkmaktadır. Türkiye‟de toplam hane halkının 

yüzde 44,55‟i Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Adana ve Bursa‟dadır. Bu illerde ev sahipliği 

oranı Türkiye potansiyelini belirlemektedir (Türkiye Konut Sahipliği ÇalıĢması, 

2003). 

Yapılan çalıĢmalar konutlardaki enerji tüketiminin yüzde 70-80 kadarının ısıtma 

ve/veya soğutma nedeni ile olduğunu göstermiĢtir (ġen, 2007). Bu enerjinin maliyeti 

kalkınmakta olan ülkemiz için dikkate değer boyutlardadır. Diğer yandan ortaya 

çıkan karbon gazları hava kirliliğine ve küresel ısınmaya neden olmaktadır. 

Ülkemizin 2009 baĢında imzaladığı KYOTO Protokolü vb. uluslar arası anlaĢmalar 

da karbon gazlarının salımını azaltmayı ve yenilenebilir enerji kullanımını da yıllar 

içinde belirli oranlarda arttırmasını gerektirmektedir. 

Özetle, ekonomik ve çevresel nedenler, ulusal ve küresel ortam, Ģehirlerimizde 

insana, çevreye duyarlı ve enerji tasarruflu yeni konutların ve yerleĢme birimlerinin 

yapımını gerektirmektedir.  

KüreselleĢen ekonomi ve çevre sorunları nedeni ile geleneksel enerji kaynaklarının 

finansal ve çevresel maliyetinin azaltılması giderek öncelik ve önem kazanmaktadır. 

Buradan hareketle ülkemizdeki yeni gayrimenkul projeleri talebini, bu öncelik ve 
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önemi dikkate alarak karĢılamak mikro ve makro boyutta birçok kazanım 

sağlayacaktır. 

Bu çalıĢma, enerji etkin bina ve yerleĢme birimlerinin yapılması ile elde edilen  

mikro ve makro kazanımları ortaya koyarak, ülkemizdeki yeni konut talebinin, 

coğrafyamızın bize sunduğu büyük güneĢ enerjisi potansiyelinden pasif, aktif veya 

karma sistemler olarak faydalanan enerji etkin bina ve yerleĢme birimlerini içeren 

gayrimenkul geliĢtirme projeleri ile karĢılanmasının olanaklı olduğunu göstermek 

üzere yapılmıĢtır.    

1.2 Literatür Özeti 

Konu belirleme aĢamasında öncelikle anahtar baĢlıklar belirlenmiĢtir: Ekolojik 

konut, konut pazarlama, konutlarda enerji tasarrufu vb. gibi. Anahtar baĢlıklarda 

bilgi toplanmıĢ, araĢtırma yapılmıĢtır. 

AraĢtırma, tez sahibi Hülya Uğuz Yedievli‟nin Yıldız Teknik Üniversitesi‟nde 

katıldığı, 1 yıl süreli “Genç GiriĢimcileri GeliĢtirme Programı” kapsamında 

hazırlamıĢ olduğu “Ekolojik ve YaĢam Boyu Kullanım Maliyeti AzaltılmıĢ YaĢam 

Birimleri” projesindeki kaynakların taranması ile baĢlamıĢtır.  

Konut talebi ve eğilimi için ilk kaynaklar, tez sahibi Hülya Uğuz Yedievli‟nin AB 

destekli giriĢimci geliĢtirme danıĢmalığı kapsamında 6 ay süre ile Fortune 

DanıĢmanlık‟tan destek aldığı “Ekolojik ve YaĢam Boyu Kullanım Maliyeti 

AzaltılmıĢ YaĢam Birimleri Fizibilitesi” çalıĢmasına dayanmaktadır. 

Ġlk kaynak taramasını, kapsamlı bir araĢtırma ve inceleme dönemi izlemiĢtir. Bu 

dönemde ilk olarak, “Günümüzden Geleceğin Konutlarına” baĢlığı araĢtırılmıĢtır. 

Günümüzdeki konut talebi, güncel problemler, çözümleri incelenmiĢ, gelecekteki 

konutların özellikleri üzerine varsayımlar değerlendirilmiĢtir. 

Bu inceleme ve değerlendirmede öncelik ve önem verilen baĢlıklar Ģunlardır:  

 Enerji boyutu: Günden güne artan konut, sosyal ve ticari alanların artan enerji 

tüketimi ile iĢ ve ev arası ulaĢım maliyeti, enerji verimliliğinin önemini 

artırmaktadır. Enerji maliyeti ve enerji tüketimi çevreye etki ile birlikte 

değerlendirilmektedir. Örneğin Ģehir dıĢında yaĢamak ile ilgili olarak, Ģehre 

ulaĢımın maliyeti ile enerji tüketiminin çevre kirliliğine etkisi birlikte 
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düĢünülmelidir. Bu nedenle dünyada iĢ ile ev arasındaki mesafenin 

azaltılmasını hedefleyen Ģehir planlama yaklaĢımı önem kazanmaktadır. 

 Ġnsan boyutu: Ġnsan sağlığı ve zaman baĢlıklarında ele alınabilir. 

o Ġnsan Sağlığı: Kaliteli bir yaĢam için koruyucu tıp önem kazanmaktadır. 

Hava, su, gıda, güneĢ gibi insanın ekolojik sistemindeki unsurların 

kalitesinin iyileĢtirilmesi, koruyucu tıbbın da öngördüğü gibi 

rahatsızlıkların oluĢumunun önlenmesini sağlayabilir. Konutların 

yapılmasında insan sağlığına uygun malzeme, mimari vb. özelliklerin 

dikkate alınması bu kalitenin yaratılmasına katkıda bulunabilir.  

o Zaman: Günlük yaĢam temposu, çalıĢma hayatı, ulaĢım, kent hayatının 

özelliği vb. nedenlerle hızlanmaktadır. Bunun sonucu olarak komĢuluk 

vb. insan iliĢkileri azalmakta, bireyler sosyalleĢme ihtiyaçları için 

yerleĢme birimlerinde çözümler aramaktadırlar. Bu nedenle 

gayrimenkul geliĢtirme projelerinde sosyalleĢme fırsatlarına öncelik 

verilmektedir. Bu yaklaĢım gayrimenkul geliĢtirme projelerine olan 

talebi de artırmaktadır. 

 Proje-Mimari-Teknolojik Boyut: Günümüzün değiĢen yaĢam koĢullarına ve 

gelir düzeyine göre insanların konutlardan kalite ve konfor beklentileri 

değiĢmektedir. Bina ve yerleĢme birimlerinin tasarımında bu beklentiler dikkate 

alınmalıdır. Kalite ve konfor artıĢının sağlanması için yeni malzeme ve 

teknolojinin kullanımını ön plana çıkmaktadır. 

 Ekonomik Boyut:  Türkiye‟deki toplam konut ihtiyacı, konutların genel nihai 

enerji tüketimindeki payı, konutlarda enerji verimliliği, gayrimenkul geliĢtirme 

sektörünün geliĢimi gibi konuların ülke ekonomisine etkisine öncelik 

verilmiĢtir. Aynı zamanda enerji etkin bina ve yerleĢme birimlerinin 

gayrimenkul geliĢtirme projeleri olarak ekonomik açıdan yapılabilirliği 

incelenmiĢtir. 

Bir sonraki aĢamada bu konularda mevcut teknoloji ve yöntemlerin araĢtırılması 

yapılmıĢtır. Pasif, aktif ve karma sistemlerin kullanıldığı güneĢ evleri incelenmiĢ; 

uygulama kolaylıkları, fiyat avantajı, geri ödeme süresi, bakım masrafları, uygulatıcı 

bulma vb. baĢlıklarda bilgi toplanmıĢtır. Örneğin “Sustainable Construction”, 

“Ecohouse” vb. kitapları incelenmiĢ, ULI‟a (Urban Land Institute) gibi derneklere 
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üye olunmuĢ, yayınlarını takip edilmiĢ, GYODER (Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 

Derneği) vb. kuruluĢların toplantıları ile yurtiçi veya dıĢı seminer ve konferanslara 

katılınmıĢtır. Konu ile ilgili yurtiçinde ve dıĢındaki uzmanlarla detaylı görüĢmeler 

yapılmıĢ, internette yoğun arama yapılmıĢtır. 

Son aĢamada tüm bu bilgiler ıĢığında dünyadan ve Türkiye‟den hem bina hem de 

yerleĢme birimi uygulamaları araĢtırılmıĢtır. Ġngiltere‟deki BedZED ve 

Almanya‟daki Sonenschiff Binası ve Solarsiedlung Konutları, Türkiye‟de 

Ankara‟daki Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi ziyaret edilmiĢ; yaĢayanlar ve/veya 

çalıĢanlar ile görüĢmeler yapılmıĢtır. Tezin uygulama örnekleri bu bilgiler ıĢığında 

seçilmiĢtir.  

ÇalıĢma, tez sahibi Hülya Uğuz Yedievli‟nin ekonomi alanındaki üniversite eğitimi, 

uzun yıllar farklı sektörlerdeki iĢ deneyimi, gayrimenkul sektöründe çalıĢmasının 

kazandırdığı pazarı değerlendirme yetkinliği, Gayrimenkul GeliĢtirme Yüksek Lisans 

Programında kazandığı akademik beceriler ile araĢtırmada toplanan verileri analiz 

etmesi ve analiz bulgularını sentezlemesi ile tamamlanmıĢtır.  

ÇalıĢmanın sonunda enerji etkin bina ve yerleĢme birimlerinin iklimsel veriler ve 

gayrimenkul geliĢtirme açısından gerçekleĢtirilebilme olanaklarına yönelik öneriler 

sunulmuĢtur. 
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2.  KONUT SEKTÖRÜNÜN GELĠġĠMĠ VE BUNA BAĞLI OLARAK 

GAYRĠMENKUL GELĠġTĠRME 

Ġnsanlığın varoluĢundan itibaren barınma ihtiyacı her zaman hayatın en temel 

fonksiyonlarından birisi olmuĢtur. Barınma ihtiyacını gideren konutlar, iklim 

koĢulları, teknoloji, siyasi ve sosyal ortam, sermaye birikimi gibi faktörlere bağlı 

olarak sürekli değiĢmiĢ ve geliĢmiĢtir.  

Günümüzde barınma ihtiyacının karĢılanması konut sektörünün  ortaya çıkmasına 

neden olmuĢtur. Konut sektörünün geliĢimine bağlı olarak gayrimenkul geliĢtirme  

Türkiye‟de yeni yeni oluĢan bir iĢ alanıdır.  

2.1 Türkiye’de Konut Sektörünün GeliĢimi 

Türkiye‟de diğer ülkelere göre gayrimenkul sektörü ve bunun alt parçası konut 

sektörü yeni geliĢmektedir. Devletin toplu konut projeleri hariç, Türkiye‟de konutlar, 

münferit inĢaatlar, kat karĢılığı ya da yap-sat modelleri ile yapılmıĢtır. Daha sonra 

konut ihtiyacını karĢılamak için büyük sayılarda konutların yapımına olanak 

sağlayan kooperatif projeleri baĢlamıĢtır.  

Bütün bu yapılanma tarzlarının konut ihtiyacını karĢılamada yeterli olamamasından 

dolayı, özel sektörün kalite, zamanlama ve satınalma esnekliği sağlayan projeleri son 

birkaç yıldır ön plana çıkmıĢtır. Bu projelerin baĢarılı olmasında bankalar, finans 

kuruluĢları ve diğer sektörler ile iĢbirlikleri ve yeni finansman modelleri etkili 

olmuĢtur. Özel sektörün, yeni finansman modellerini de kullanarak gerçekleĢtirdiği 

bu tip projelere, gayrimenkul geliĢtirme projeleri denilmektedir.  

Türkiye‟de gayrimenkul geliĢtirme projeleri dünya örneklerini yakalamıĢ 

durumdadır. Bununla beraber Türkiye‟deki konut arzının henüz küçük bir bölümü bu 

Ģekilde sunulmaktadır. 
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2.1.1 Konutun tanımı 

Konut, barındırdığı yaĢam bakımından en önemli yapı tipidir. Konut, en teme l 

ihtiyaçlardan biri olan barınma ihtiyacını karĢılamaktadır. Bu yüzden tasarımı en 

fazla dikkat gerektiren yapı türlerinden biridir. Ġnsan, mekânı tasarlar, mekânlarda 

insanların hayatlarını Ģekillendirir. Ġnsan, iyi tasarlanmıĢ bir yapıda çok rahat 

yaĢarken, ihtiyaçlarına uymayan bir yapı, kiĢi de bir takım fiziksel ve psikolojik 

rahatsızlıklara neden olabilir. Bu yüzden konutlar, insanların tüm ihtiyaçlarına cevap 

verecek Ģekilde tasarlanmalıdır. Bu ihtiyaçlar görsel, iĢitsel, fonksiyonel ve 

psikolojik ihtiyaçlardır (Altın, 2002). 

En genel anlamda çalıĢan ve üreten insan bu mekânda kendini yeniler, gücünü ve 

zindeliğini kazanır. Temel toplumsal birim olan aile bu mekânda oluĢur. Toplumun 

geleceği çocuklar konut ortamında geliĢir ve yaĢam kavgasının ilk eğitimlerini aile 

ortamının bu fiziki çevresinde alırlar. Bu nedenle konut; Ġnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesi‟nden (1948) baĢlayarak, sonuncusu BirleĢmiĢ Milletler Habitat II Ġstanbul 

Bildirgesi (1996) olmak üzere, pek çok uluslararası platformda bir temel hak olarak 

tanımlanmıĢtır (Konut Raporu, 2001). 

1948 tarihli insan hakları evrensel beyannamesinin 25. maddesi “herkesin kendisinin 

ve ailesinin sağlık refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbı bakım hakkı vardır” 

diyerek “konut hakkı”nı en temel haklardan sayar.  

BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢimleri Merkezi‟nin (UN-HABITAT) temel 

ilkelerinden “Herkese Yeterli Konut” ise uluslarası düzeyde sürekli bir gündem 

maddesi oluĢturmuĢtur.  

Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası hukuka paralel olarak ve sosyal devlet olmanın 

gereği, “konut hakkı”na anayasasında yer vermiĢtir. 1982 Anayasası‟nın “Konut 

Hakkı” baĢlığı hakkındaki 57. maddesi; “Devlet, Ģehirlerin özelliklerini ve çevre 

Ģartını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karĢılayacak tedbirleri 

alır, ayrıca toplu konut teĢebbüslerini destekler” hükmünü içermektedir. 

Bugün konut ihtiyacını irdelediğimizde, altyapısı ve ulaĢımı tamamlanmıĢ, eğitim, 

sağlık, kültür, ticaret ve sosyal donatıları yeterli, parkları, bahçeleri, çevre düzeni, 

spor dinlenme ve eğlence tesisleriyle insanlara çağdaĢ yaĢam olanakları sunan 

yerleĢme birimlerinde ikamet edebilme anlaĢılmaktadır. 
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Habitat II Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planına göre bina, insana dost ve çevreye 

uyumlu olmalıdır. Böyle bir bina mimarlık-mühendislik açısından estetik ve 

fonksiyonel, taĢıyıcı sistemi güvenli (özellikle depreme dayanıklı), yangın emniyeti 

olan, bina fiziğinin gereklerini yerine getiren (ısı, nem ve ses yalıtımı olan), mekanik 

ve elektrik tesisatları ile altyapı tesisleri tam ve kusursuz çalıĢan, kısaca insanın 

içinde yaĢamaktan ve çalıĢmaktan keyif aldığı, konfor koĢullarının sağlandığı, insanı 

mutlu kılan bina olmalıdır. Ekoloji ve bina biyolojisi yönünden gereklilikleri 

sağlayan binalar, toplumun tüm kesimlerinin genel ve özel duyarlılık 

gereksinmelerine duyarlı, eriĢilebilir olmalıdır. 

Hızlı kentleĢmenin ortaya çıkardığı temel sonuçlardan biri olan konut, planlı 

kentleĢme ve çevre bilinci ile birlikte değerlendirilmektedir. Nitekim 1972‟de 

Stokholm'de düzenlenen BirleĢmiĢ Milletler Birinci Çevre Konferansı‟nın ardından 

yayınlanan deklarasyonda, “çevrenin korunması ve geliĢtirilmesi tüm insanlığın 

esenliği ve ekonomik geliĢmesinin temel öğesi olarak” nitelendirilmiĢ; küresel 

düzeyde tüm canlıların ve insanların varlığını sürdürebileceği ekolojik açıdan dengeli 

koĢullara sahip böyle bir çevreyi sağlama koruma ve geliĢtirmenin de tüm insanlığın 

ortak sorumluluğu olduğu kabul edilmiĢtir (Bayraktar, 2007). 

2.1.2 Konutlarda mevcut durum ve sorunlar 

Dünyadaki mevcut durum değerlendirildiğinde; geliĢmiĢ ülkeler ile diğerleri 

arasındaki konut ve çevresine iliĢkin kalite farkının geçen zaman içinde giderek 

arttığı görülmüĢtür.  

GeliĢmiĢ ülkeler, 19. yüzyıl‟da kentleĢmelerini tamamlamıĢ, dünya savaĢlarının yol 

açtığı yıkımı toparlamıĢ, konut açığını gidermiĢ durumdadırlar. GeliĢmiĢ ülkelerin 

nüfus artıĢ hızları çok düĢmüĢ, yeni konut ihtiyaçları sınırlı kalmıĢtır. Bu ülkelerde 

konut talebi daha çok hane halkı sayısının küçülmesinden kaynaklanmaktadır. 

GeliĢmiĢ ülkelerin genel anlamda konut politikaları, mevcut konutları korumak ve 

kalitesini yükseltmek Ģeklinde olmuĢtur (Konut Raporu, 2001).  

GeliĢmiĢ ülkelerin karbon gazlarının salımında, enerji ve su tüketiminde payları 

oldukça büyüktür. Bu nedenle geliĢmiĢ ülkelerde, binalarda enerji verimliliği 

sağlamak ve çevreye etkilerini azaltmak için çalıĢılmaktadır. Bu çalıĢmaların bir 

parçası olarak, konut, iĢyeri, okul gibi binalarda yapım standartları, yalıtım ve enerji 

verimliliği konusunda kanunlar yayınlamaktadır. Binalar, devletin belirlediği kalite 
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ve özellikte yapılmak zorundadır. Bunun için istenirse ayrıca özel ödeme koĢulları 

olan kredi alma olanakları mevcuttur. Bu tür konutların yapımı için gerekli teknik ve 

mimari bilgi birikiminin oluĢması desteklenmektedir. En yoğun çalıĢılan alanlardan 

birisi de düĢük enerjili mimaridir (Londra Günleri Konferansı,  2008). 

DüĢük enerjili mimaride kullanılan iki önemli teknik, bu alandaki enerji tasarrufu 

çalıĢmalarında daima ön planda tutulmuĢtur. Birincisi, enerjinin korunumu Ģeklinde 

de ifade edebileceğimiz, binalarda ısı yalıtımının artırılması ve yalıtım malzemeleri 

ile birlikte ısıl kütlenin gereken yerlerde birlikte kullanılmasıdır. Ġkincisi ise 

geleneksel yakıtların yerine yenilenebilir enerjilerinin, genellikle güneĢ enerjisinin 

kullanıldığı pasif güneĢ enerjisi teknikleridir.  

Avrupa Topluluğu‟nun 13 Eylül 1993 tarihinde Bakanlar Konseyi tarafından kabul 

edilen ve CO2 salımını sınırlandırmayı amaçlayan talimatında, binalara enerji ruhsatı 

verilmesi uygulamasına baĢlanmıĢtır. Bu belge, binaların enerji tüketimleri hakkında 

kullanıcıya ve alıcıya bilgi sağlayacak Ģekilde düzenlenmekte ve resmi kuruluĢlarca 

kontrol edilip onaylanmaktadır. Bina satıĢ veya kiralama iĢlemlerinde mal sahibi bu 

belgeyi göstermekle yükümlü olmaktadır. AB ülkeleri bu programın uygulanması ile 

enerji tüketimi daha düĢük olan binaların arzının arttığını ve ilk beĢ yıldan sonra     

1,5 milyon TEP‟in (Ton EĢdeğer Petrol) üzerinde enerji tasarrufu sağlandığını ve 

CO2 salımında ise 3 milyon tondan fazla azalma olduğunu görmüĢlerdir. 

Türkiye‟nin mevcut durumu değerlendirildiğinde gecikmiĢ sanayileĢme ve tarımda 

makineleĢme sonucu, yoğun bir kentleĢme yaĢanmaktadır. Hızlı kentleĢme yerel 

yönetimleri hazırlıksız yakalamıĢtır. Kentsel geliĢme ve yapılaĢma büyük ölçüde 

denetimsiz olarak ortaya çıkmıĢtır. Kalitesi belirsiz büyük bir bina stoğu, tüm 

problemleri ile gündemdedir (Konut Raporu, 2001).  

Türkiye‟de geleneksel mimari ile yapılan binalarda yaĢanılan iklime, sosyal çevreye, 

yaĢayanların mevcut ve potansiyel ihtiyaçlarına dikkat edilirken, hızlı kentleĢme 

sonucunda yapılan yüksek katlı binalarda bu noktalara yeterli derecede dikkat 

edilmemiĢtir. Ġklim ve yaĢam koĢulları dikkate alınmadan, her yörede birbirinin 

benzeri çok katlı konutlar yapılmıĢtır (Londra Günleri Konferansı, 2008). 

Konut uzun süre üretken olmayan bir yatırım olarak görülmüĢ, desteklenmemiĢtir. 

Kullanıcı kalite beklentisi geliĢememiĢ; kalitesi sınırlı konutlarda, yüksek iĢletme 

giderlerine katlanarak yaĢamını sürdüren bir ortalama kullanıcı tipi ortaya çıkmıĢtır  
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(Konut Raporu, 2001). Sonuç olarak, enerji verimliliği düĢük, bireysel ve sosyal 

ihtiyaçları sınırlı karĢılayan bir yerleĢme Ģekli oluĢmuĢtur.  

Enerji tasarrufu açısından ise, Türkiye‟deki konutların yıllık ortalama ısıtma enerjisi 

ihtiyacı 200 - 250 kWh/m
2
 olarak belirtilmektedir (Konut Raporu, 2001). Buna 

karĢılık Almanya‟da tipik evlerde yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı 200 - 300 kWh/m
2
 

iken 1995 Alman Yalıtım Yönetmeliği‟ne göre yapılmıĢ evlerde yıllık 80 - 110 

kWh/m
2
 ve 2001 yılında sonra Enerji Tasarruflu Evler yaklaĢımına göre yapılanlarda 

yıllık 70 kWh/m
2
 mertebesindedir. “Pasif ev” yaklaĢımı ile yapılan binalarda ise bu 

değer yıllık 15 kWh/m
2
 mertebesindedir (Url-1). 

Türkiye‟de 1983 tarihli TS 825 ile Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı 1998‟de 

geliĢtirilmiĢ ve AB ile de uyumlu hale getirilmiĢtir. Standart revizyonunun getirdiği 

önemli bir yenilik Avrupa Standartlarına paralel olarak, binalarda güneĢ ısı 

kazançlarının hesaplara alınmasını sağlamak olmuĢtur. Ayrıca daha önce 3 derece-

gün bölgesine ayrılan Türkiye, 1998 revizyonu ile 4 derece-gün bölgesine ayrılmıĢtır. 

Yönetmelikte bina alanı ve hacmine bağlı olarak her bir derece-gün bölgesi için 

yapılacak hesapla yıllık enerji sınırını geçmeyecek Ģekilde bina tasarımına izin 

verilmiĢtir. Ancak bu yönetmelikle her Ģehre ait direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri 

alınmamaktadır. 4 derece gün bölgesine ayrılan Türkiye‟de aslında 5 farklı karaktere 

sahip iklim tipi mevcuttur (Yılmaz, 2004).  

Yönetmelik en son Mayıs 2008‟de yenilenmiĢ ve bazı ufak değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

Bu yönetmeliğe göre yapılacak yeni binalarda ısıtma amaçlı enerji kullanımında 

önemli oranlarda tasarrufa gidilmiĢ olacaktır. 

2.1.3 Türkiye’de konut sektörü 

Gayrimenkul geliĢtirme projeleri alıĢveriĢ merkezi, iĢ yeri, konut gibi pek çok farklı 

iĢ alanlarında gerçekleĢebilmektedir. Bununla beraber konut olarak kullanılan 

binalar, toplam binalar içinde çok önemli bir pay almaktadır (ġekil 2.1) (DĠE, 2000).  

Devlet Ġstatislik Enstitüsü‟nün (DĠE) 24 Nisan - 30 Eylül 2000 tarihlerinde IV Bina 

Sayımı‟nda belediye sınırları içinde 7.838.675, belediye mücavir alan sınırları içinde 

224.971 ve toplam 8.063.646 binanın nitelik ve niceliklerine yönelik temel verileri 

açıklamıĢtır.  



 
14 

  

ġekil 2.1 : Belediye sınırı içindeki binaların kullanım amaçlarına göre dağılımı. 

2000 Yılı Bina Sayımı, sonuçlarına göre belediye sınırları içindeki binaların 

kullanma amaçlarına göre dağılımında en fazla payı, yüzde 74,9 ile yalnızca konut 

amaçlı kullanılan yapılar almaktadır. Ġçinde hem konut hem de konut dıĢı kullanma 

amacı bulunan yapılar ise yüzde 12,1'lik bir pay almaktadırlar. Bunları sırası ile 

yüzde 6,0 ile ticari yapılar, yüzde 1,8 ile sanayi yapıları takip etmektedir Diğer 

kullanım amaçlı yapılar (tarımsal, konut dıĢı karıĢık binalar, ardiye, ambar, tandır vb. 

binalar) ise yüzde 3,7'lik bir paya sahiptir (DĠE, 2000). 

Diğer yandan Türkiye‟de toprakların yüzde 66‟sı aktif fay hattı üzerindedir ve 

nüfusun yüzde 70‟i deprem bölgesinde yaĢamaktadır (Bayraktar, 2007). Bu nedenle 

bina yapımında deprem yönetmelikleri çıkarılmıĢtır. 

Türkiye‟de konut sektörü, değiĢen deprem standartları ve artan nüfus nedeni ile hızlı 

bir büyüme dönemindedir. Yapılacak konutlarda enerji verimliliği, çevreye etki, 

sosyal ve bireysel ihtiyaçları karĢılama gibi noktalara dikkat edilmesi büyüme 

döneminin olumlu sonuçlar yaratmasını sağlayacaktır. Dünyada konut sektörü, enerji 

etkin bina ve yerleĢme birimlerini yapma eğilimindedir. Türkiye‟deki konut 

sektörünün aynı yönde geliĢmesi gerekmektedir. Bu tezde konut sektöründe enerji 

etkin bina ve yerleĢme birimlerinin uygulanabilme olanakları üzerinde durulmuĢtur. 

Bunların sağlayacağı faydalar bölüm 4‟de anlatılmıĢtır. 
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2.1.4 Türkiye’de konut sektörünün geliĢimi 

Bütün dünyada insanların konut ihtiyaçlarının karĢılanması çok önemli siyasi ve 

sosyal bir problemdir. Bu nedenle dünyada, konut ihtiyacının karĢılanması için kamu 

ve özel sektörün birlikte yer aldığı politikalar geliĢtirilmektedir. Kamunun sosyal 

konut üretimi yanısıra, özel sektör piyasa koĢulları ve taleplerine göre konut 

ihtiyacını karĢılamak üzere konut üretmektedir. Ancak konut politikalarında ve konut 

sektöründe en önemli unsur, ruhsatlı konut üretiminin ve konutlarda standardlara 

uygunluğun sağlanmasıdır. Mevcut durumda Türkiye'deki konut sektörünün en 

önemli sorunu, konut ihtiyacının çoğunlukla ruhsatlı olmayan ve asgari standardların 

altında konutlarla sağlanmıĢ olmasıdır (GYODER, 2007). 

Türkiye‟de 1945‟ten itibaren, sanayileĢmenin de tetiklediği yoğun göç, kentlerimizi 

aĢırı nüfus baskısı ile karĢı karĢıya bırakmıĢ; gecekondu veya kaçak yapılaĢmayı 

büyük bir sorun haline getirmiĢtir.  

GecekondulaĢma ve kaçak yapılaĢmanın sebeplerinin altında aĢağıda sayılan 

gerçekler yatmaktadır:  

• Nüfusun coğrafya üzerindeki dengesiz dağılımı, 

• Ekonomik güçsüzlük, 

• ĠĢ ve aĢ arayan kırsal kesimin Ģehre akını, 

• Ġmar planlarının olmayıĢı ve imar afları, 

• Belediyelerin altyapı ve ulaĢım imkanlarını sağlamakta yetersiz kalması, 

• Altyapılı arsa üretiminin yetersizliği, 

• Bölgesel ölçekte yeni cazibe merkezlerinin oluĢturulamaması, 

• Kırsal kesimde göçü azaltacak politikaların gerçekleĢememesi, 

• Artan konut ihtiyacı, 

• Hükümetlerin sağlam ve kalıcı konut politikalarının olmayıĢı, 

• DüĢük gelirlere yönelik bir konut finansman sisteminin oluĢturulamaması, 

• ĠnĢaat yapı (temel) ruhsatı alımındaki zorluklar, 

• Kayıt dıĢı ekonomi ve denetim yetersizlikleri, 

• Yasalarda inĢaat müteahhitliği için meslek formasyonun tanımlanmaması, 
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• Teknik ara eleman yetersizliği, 

• Yapı malzemelerinde kalite ve standartların aranmaması, 

• Vergilerin yüksekliği (Bayraktar, 2007). 

Türkiye'de son kırkbeĢ yıldır yaĢanan nüfus artıĢı, hızlı iç göç, plansız kentleĢme ile 

diğer ekonomik ve sosyal sorunların birleĢimi ve hukuki alt yapı ve denetim 

eksiklikleri ile yasal olmayan konut üretimlerinin sık sık yasallaĢtırma çabaları konut 

alanında önemli bir sorunun oluĢmasına ve birikmesine neden olmuĢtur. Türkiye'de 

hane halkı sayısı ile konut stoku karĢılaĢtırıldığında konut açığı görülmemektedir. 

Ancak ruhsatlı olmayan ve asgari standardların altındaki konut stoku çıkarıldığında 

Türkiye'de önemli bir konut stoku açığı oluĢmaktadır (GYODER, 2007). 

Konut stoku önemli bir değiĢken olmakla birlikte güncel ve sağlıklı konut stoku 

verilerine ulaĢılması Türkiye'de önemli bir sorun oluĢturmaktadır. Bu sorunun en 

önemli kaynağı inĢaat ruhsatı olmaksızın (ayrıca yapı kullanım izni alınmadan) 

yapılan ve kullanılan konutların olmasıdır.  

Türkiye geneli için en sağlıklı verilere 2000 yılında Devlet Ġstatistik Enstitüsü 

tarafından yapılan bina sayımı ile ulaĢılmıĢtır. Bu sayım ile birlikte inĢaat ve yapı 

kullanım ruhsatı olsun veya olmasın her türlü bina ve konut sayımı yapılmıĢ ve 2000 

yılı itibari ile konut stoku hesaplanmıĢtır. Konut stoku; mevcut ve hane halkının 

konut ihtiyacını karĢılayabilir nitelikte veya bir dönem bu niteliğe sahip olan (bugün 

için harap ve yıkılmak zorunda olanlar) konutların toplam sayısıdır. Bu sayım ile 

ulaĢılan konut stoku verileri Çizelge 2.1'de sunulmaktadır. 

Buna göre 2000 yılında Türkiye genelinde konut (daire) sayısı 16.235.830, 

Türkiye‟nin kentsel alanında (il ve ilçeler) ise toplam konut sayısı 13.597.676 olarak 

sayılmıĢtır. 

Çizelge 2.1 : Türkiye‟de konut stoku (DĠE, 2000). 

Göstergeler Türkiye Geneli 

Bina sayısı 7.838.675 

Konut sayısı 16.235. 830 

Konut sayısı (il ve ilçe) 13.597.676 

ĠnĢaat ruhsat izni (il ve ilçe)  8.566.428 

Yapı kullanım izni (il ve ilçe) 4.524.170 

ĠnĢaat ruhsat sayısı / konut sayısı (il ve ilçe) % 62 

Yapı kullanım izni / konut sayısı (il ve ilçe) % 33 

Kullanım izni / inĢaat ruhsatı izni % 54 



 
17 

Türkiye‟nin kentsel alanında bulunan 13.597.676 konutun sadece yüzde 62'si inĢaat 

ruhsatı iznine sahip bulunmaktadır ve inĢaat ruhsatı iznine sahip konut sayısı 

8.566.428‟dir. Yapı kullanım iznine sahip konut sayısı ise 4.524.170 ve oranı      

yüzde 33'dür. ĠnĢaat izni olan her 100 konuttan sadece 54‟dünün yapı kullanım izni 

bulunmaktadır. ĠnĢaat izni olmaksızın yapılan ve kullanılan konut sayısı da 

5.031.248'tir.  

Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) Türkiye‟de 5 yıllık kalkınma planlarında ve yıllık 

programlarında her yıl için hane halkı artıĢı ile afet ve yenileme ihtiyacından 

kaynaklanan konut stoku ihtiyacını hesaplamaktadır.  DĠE‟de inĢaat ruhsat izni alan 

konut sayısı ile yapı kullanma izni alan konut sayılarını hesaplamaktadır. 

“Konut ihtiyacı” ile “Konut talebi” birbirinden farklı iki kavramdır.  

Konut ihtiyacı, “kiĢilerin ödeme güçleri ile bireysel tercihlerinden bağımsız olarak en 

düĢük düzeyde barınabilmelerini sağlamaya yetecek konut sayı ve nitelikleri ile belli 

bir anda mevcut konut sayısı ve nitelikleri arasındaki fark” olarak tanımlanmaktadır.  

Konut talebi ise, konut gereksinimlerinden farklı olarak, konutlara karĢı tüketici 

tercihlerini içeren ve alım gücü ile desteklenen isteği belirtmektedir (Türk yapı 

sektörü raporu, 2008). 

Konut ihtiyacı ile konut talebi birbirinden farklı olduğu için ve her ikisini etkileyen 

ortak unsurların dıĢında farklı unsurlar da bulunmaktadır. Bu nedenle her dönem için 

öngörülen veya gerçekleĢen konut ihtiyacı ile konut talebi örtüĢmeyebilir. 

Çizelge 2.2‟ye göre 1990 - 2005 yılları arasında DĠE tarafından hesaplanan kentsel 

alanlarda konut ihtiyacı sayısı 7.868.400 olduğu görülmektedir. Buna karĢın aynı 

dönemde inĢaat ruhsat izni alan konut sayısı 6.221.915 ve yapı kullanma izni alan 

konut sayısı 3.632.123'dür. Bu veriler ıĢığında son onaltı yıldır üretilen konut 

stokunun ihtiyacın altında kaldığı görülmektedir. Yine bu dönemde üretilen ve 

ruhsatlı olmayan konut stokunun olduğu öngörülmektedir ve ihtiyacın önemli bir 

bölümünü bu nitelikte üretilen konutlar karĢılamıĢtır. Bununla birlikte ruhsatlı ve 

asgari standart ve kalitede konut stoku açığı artarak devam etmektedir.  
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Çizelge 2.2 : Konut ihtiyacı ve oturma izni alınan konut sayısı (DĠE, DPT 2000). 

Yıllar 

Kentlerde 

Konut 

Ġhtiyacı 

(adet) 

ĠnĢaat Ġzni 

Alınan Konut 

(adet) 

Yapı 

Kullanma 

Ġzni Alınan 

Konut (adet) 

ĠnĢaat 

Ġzinlerinin 

Ġhtiyaca 

Oranı (%) 

Ġhtiyacın 

KarĢılanma 

Oranı   (%) 

1990 340.000 381.408 232.018 112,1 68,2 

1995  414.000 518.236 248.946 125,1 60,1 

2000 553.000 315.162 245.155 56,9 44,3 

2005        679.600 449.659 195.817 66,2 28,8 

Toplam 

1990 - 2005 

7.868.400 6.221.915 3.632.123 79,1 46,2 

Türkiye'de önümüzdeki dönemde uygulanacak olan konut politikalarının 

belirlenmesinde iki önemli belirleyici unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

Türkiye'nin bugünkü konut stokunun durumu ve bunların illere göre dağılımı ile 

ikincisi önümüzdeki dönemde nüfus ve hane halkı sayısındaki artıĢtan kaynaklanacak 

olan ilave konut ihtiyacı ile bu ihtiyacın karĢılanmasıdır (GYODER, 2007). 

2.1.5  Türkiye’de konut sektörünün durumu ve öngörüleri 

DĠE'nin 2000 yılında gerçekleĢtirmiĢ olduğu Bina Sayımı sonuçları mevcut konut 

stoku ile ilgili önemli saptamalar yapmakta ve yeni konut politikalarının 

oluĢturulması için önemli veriler içermektedir. 

Buna göre 2000 yılı itibari ile Türkiye'de illerin çoğunda konut fazlası 

bulunmaktadır. Bu sonuç Türkiye'de konut problemi olmadığı anlamına gelmemekte, 

tam tersine konut ihtiyacının ruhsatsız konut üretimi ile karĢılanmakta olduğunu 

göstermektedir. Konut fazlası olan illerde ruhsatlı ve ruhsatsız konut stoku ayırımına 

gidildiğinde çok sayıda ilde ruhsatlı konut stoku açığı olduğu ve konut fazlasının 

ruhsatsız konut stokundan kaynaklandığı görülmektedir. Ayrıca konut stokunun 

önemli ölçüde düĢük nitelikli konutları içermesi nedeni ile konut sorununda nicelik 

sorunu ile birlikte nitelik sorunun da olduğu görülmektedir. Buna ilave olarak 

ruhsatsız konut sorununun yasal çerçevede karĢılanamayan ihtiyaca karĢı geliĢen bir 

çözüm olmaktan çıkıp bir yatırım alanı haline geldiği de görülmektedir.  

Konut MüsteĢarlığı Türkiye'deki konut politikalarının 4 çerçevede geliĢtirilmesini 

önermektedir (GYODER, 2007):  

• Ruhsatlı konut üretiminin geliĢtirilmesi, 
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• DönüĢüm ve iyileĢtirmeye yönelik projelerin geliĢtirilmesi,  

• Nitelik araĢtırmalarının yapılması, 

• Depreme ve diğer afetlere yönelik politikaların oluĢturulmasıdır.  

Önümüzdeki yıllarda oluĢacak konut ihtiyacını, konut talebini ve konut arzını 

görebilmek amacıyla, Türkiye genelinde konut sektörü ve konut piyasaları ile ilgili 

önümüzdeki yıllara iliĢkin öngörüler  4 baĢlıkta toplanabilir (GYODER, 2007):  

• Demografi ve nüfus öngörüleri, 

• Türkiye nüfus artıĢ öngörüleri, 

• Türkiye‟de kentsel nüfus ve hane halkı öngörüleri, 

• Türkiye‟de  konut ihtiyacı öngörüleri.  

2.1.5.1 Demografi ve nüfus öngörüleri 

Konut ihtiyacı ile konut talebi öngörülerinde belirleyici olan öncelikli ve ana unsur 

demografi ve nüfusa iliĢkin öngörülerdir (GYODER, 2007).  

Konut ihtiyacının bu anlamda doğal belirleyicisi demografi ve nüfus geliĢmeleridir. 

Nüfus artıĢ hızı, mutlak nüfus geliĢimi, kentleĢme oranlarındaki değiĢim, göçler ve 

hane halkı sayısı değiĢkenleri demografi ve nüfus öngörüleri içinde kullanılan 

kriterlerdir. Bu çerçevede Türkiye'nin içinde bulunduğu demografık geçiĢ süreci ve 

bu sürecin öncelikleri gelecek dönem öngörüleri için büyük önem arz etmektedir.  

Türkiye'nin toplam nüfus büyüklüklerine iliĢkin veriler Çizelge 2.3‟de 

sunulmaktadır. Buna göre 1970 yılından 2005 yılına kadar geçen 35 yıllık süre içinde 

Türkiye nüfusu 35,6 milyondan 72,5 milyona çıkarken 2 katı artıĢ göstermiĢtir. 

Türkiye'nin son 35 yıllık nüfus geliĢimi trendi önemlidir. Nitekim önümüzdeki 

dönemin öngörüleri için bu trendler belirleyici olmaktadır (GYODER, 2007). 
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Çizelge 2.3 : Türkiye nüfusu (DĠE, 2000). 

Yıllar  Nüfus (bin kiĢi) 

1970 35,605 

1975 40,348 

1980 44,737 

1985 50 664 

1990 56,473 

2000 67,804 

2005 (1) 72,538 

(1) DĠE 2005 yılı tahmini.  

2.1.5.2 Türkiye nüfus artıĢ öngörüleri 

Türkiye 2000 yılı baĢından itibaren yeni bir demografik sürecin içine girmiĢtir. Bu 

sürecin temel özelliği nüfus artıĢ hızındaki yavaĢlamadır. Bu da doğurganlık oranının 

ve net yenileme hızının yavaĢlamasından kaynaklanmaktadır. Her ikisinin de yeniden 

artma olasılığı hemen hemen hiç bulunmamaktadır. Bu nedenle daha istikrarlı bir 

nüfus artıĢı dönemine girilmektedir. Bu eğilimlere bağlı olarak Türkiye için yapılan 

nüfus öngörüleri Çizelge 2.4‟de sunulmaktadır (GYODER, 2007). 

Çizelge 2.4 : Türkiye nüfus artıĢ öngörüleri (DĠE, 2000). 

Yıllar Türkiye Nüfus ArtıĢ Oranı 

(binde) 

Türkiye Nüfus  

(bin kiĢi) 

2000 16,6   67.804 

2005 13     72.538 

2010 12     77.149 

2015 11     81.647 

2.1.5.3 Türkiye’de kentsel nüfus ve hane halkı öngörüleri 

Nüfus geliĢmelerinden yararlanarak konut ihtiyacı ve konut talebi ile konut artıĢına 

iliĢkin hesaplamaların yapılabilmesi için hane halkı büyüklüğü ve sayısına iliĢkin de 

öngörülerde bulunulmaktadır. Kent ve kırsal alanlarda hane halkı büyüklükleri de 

farklı olmaktadır. Konut ihtiyacının kentsel alanları kapsaması nedeni ile hem 

kentleĢme oranları, hem de kentler için hane halkı büyüklükleri ve buna bağlı olarak 

hane halkı sayıları için öngörüler yapılmaktadır. (GYODER, 2007).  

Türkiye için kentleĢme, hane halkı büyüklüğü ve hane halkı sayısına iliĢkin 

öngörüler Çizelge 2.5‟de sunulmaktadır. Buna göre öncelikle Türkiye'de kentleĢme 

oranı artıĢını sürdürecektir. AB sürecinde kırsal kalkınma stratejisi çerçevesinde 
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kırsal nüfusun azaltılması öngörülmektedir. Kırsal alandan kentlere yönelik göç, 

daha çok aynı kent içinde veya yakın kent merkezlerine yönelik ve daha planlı 

gerçekleĢecektir. Bunlara bağlı olarak 2000 yılında yüzde 64,9 olan ve 2005 yılında 

yüzde 68 olarak tahmin edilen kentleĢme oranının 2010 yılında yüzde 72,            

2015 yılında ise yüzde 75 olacağı öngörülmektedir. 

Çizelge 2.5 : Türkiye'de kentsel nüfus ve hane halkı sayısı öngörüleri. 

Yıllar 

Toplam 

Nüfus  

(bin kiĢi) 

KentleĢme 

Oranı (%) 

Kent 

Nüfusu 

(bin kiĢi) 

Kentsel Hane 

Halkı Büyüklüğü 

Kentsel Hane 

Halkı Sayısı 

(bin kiĢi) 

2000 67.804 64,9 44.006 4,39 10.024 

2005 72.538 68 49.236 4,28 11.525 

2010 77.149 72 55.547 4,16 13.352 

2015 81.647 75 61.235 4,05 15.120 

Bu kentleĢme oranlarına bağlı olarak 2005 yılında 49,3 milyon olan kent nüfusu 

2015 yılında 61,23 milyona çıkacaktır. Ekonomik ve sosyal geliĢmeler ile 

demografik sürecin etkileri sonucunda kentsel hane halkı büyüklükleri de küçülmeye 

devam edecektir. 2000 yılında 4,39 olan kentsel hane halkı büyüklüklerinin 2005 

yılında 4,28'e indiği ve 2010 yılında 4,16 , 20l5 yılında ise 4,05 olacağı 

öngörülmektedir. 

KentleĢme oranı, kent nüfusu ve hane halkı sayısı varsayımlarına bağlı olarak, hane 

halkı sayısı ise 2005 yılında 11,52 milyon olduktan sonra, 2010 yılında                

13,35 milyona, 2015 yılında ise 15,12 milyona çıkacaktır. Böylece 2005 - 2015 

arasında kentsel hane halkı sayısında 3,6 milyon artıĢ olacaktır (GYODER, 2007). 

2.1.5.4  Türkiye’de konut ihtiyacı öngörüleri 

Konut sektörü ve konut piyasasına iliĢkin öngörüler içinde en önemli alanı konut 

ihtiyacı öngörüleri oluĢturmaktadır. 

DPT Türkiye‟de 5 yıllık kalkınma planlarında ve yıllık programlarında her yıl için 

hane halkı sayısı artıĢı, göç kaynaklı, afet ve yenileme ihtiyacından kaynaklanan 

konut stoku ihtiyacını hesaplamaktadır.  

Yenileme kaynaklı konut ihtiyacı, konutların yaĢlanması, eskimesi ve kullanılmaz 

hale gelmesi ile birlikte oluĢan konut stoku eksilmesinin ortaya çıkardığı konut 

ihtiyacıdır. Ġleriki yıllarda kaç adet konutun fiziken kullanılamaz hale geleceğini tam 

olarak belirlenememektedir. Bu nedenle varsayımlar önem kazanmaktadır. DPT 
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konut yapılarının ekonomik ömrünü 50 yıl olarak hesaplamaktadır. Bu yenilenme 

ihtiyacı Türkiye konut ihtiyaç öngörülerinde dikkate alınmalıdır. 

Diğer yandan Türkiye‟nin kentsel alanında bulunan konutların yüzde 62‟si inĢaat 

ruhsatı iznine sahip bulunmaktadır. Mevcut konut stoğunun önemli bir bölümü 

kalitesiz ve asgari inĢaat standartlarına uyulmaksızın üretilmiĢtir. Bu nedenle aynı 

nitelikte olup deprem riski ve yenilenme çağına gelmiĢ olanlar dıĢında kalan konut 

stoğunun bu kapsamda yenilenmesi de Türkiye konut ihtiyacı öngörülerinde dikkate 

alınmalıdır.  

Çizelge 2.6‟da 2015 yılına kadar Türkiye‟de konut ihtiyacı öngörüleri sunulmuĢtur 

(Türk Yapı Sektörü Raporu, 2008). 

Çizelge 2.6 : Türkiye‟de konut ihtiyacı öngörüleri. 

Yıllar 

Hanehalkı 

ArtıĢı 

Kaynaklı 

(bin) 

Kentsel 

Alanlararası 

Göç Kaynaklı 

(bin) 

Yenilenme 

Kaynaklı 

(bin) 

Ara 

Toplam 

(bin) 

Kentsel 

DönüĢüm 

Kaynaklı 

(bin) 

Toplam 

(bin) 

2006 368 150 76 594 125 719 

2007 347 140 77 564 130 694 

2008 354 130 78 562 135 697 

2009 391 120 79 590 140 730 

2010 367 110 80 557 150 707 

2011 337 100 81 518 155 673 

2012 375 90 82 547 160 707 

2013 346 80 83 509 165 674 

2014 353 70 84 507 170 677 

2015 357 60 85 502 175 677 

Toplam 3.595 1.050    805   5.450  1.505 6.955 

2005 – 2015 arasında toplam 6,96 milyon konuta ihtiyaç olacağı öngörülmektedir. 

Bu dönemde hane halkı artıĢı kaynaklı 3,6 milyon, kentsel alanlar arası göç kaynaklı 

1,1 milyon, yenilenme kaynaklı 800 bin ve kentsel dönüĢüm kaynaklı 1,5 milyon   

konut ihtiyacı olacağı hesaplanmıĢtır (GYODER, 2007). 

2.2 Gayrimenkul GeliĢtirme ve Gayrimenkul Sektörü 

Gayrimenkul geliĢtirme, gayrimenkulün ve gayrimenkul geliĢtirmenin tanımı, 

gayrimenkul geliĢtirme süreci ve bu süreçte rol alanların tanımlanması baĢlıklarında 

ele alınabilir. 

Gayrimenkul sektörü ise küresel ve Türkiye baĢlıklarında incelenebilir. 
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2.2.1 Gayrimenkulün tanımı 

Gayrimenkul, bulunduğu yerden baĢka bir yere götürülmesi mümkün olmayan, bir 

arazi ve üzerindeki araziye bağlı olarak inĢa edilmiĢ taĢınmaz her Ģey olarak 

tanımlanabilmektedir. Bir yatırım aracı olarak kabul gören gayrimenkul, geliĢtirilmiĢ 

veya geliĢtirilmemiĢ olarak iki grupta ele alınabilir. GeliĢtirilmemiĢ gayrimenkul, 

üzerinde herhangi bir bina olmayan yani sadece toprak parçası, arazidir. GeliĢtirilmiĢ 

gayrimenkul ise, arazi üzerinde herhangi bir yapının bulunma halidir (Yılmaz, 2006). 

2.2.2 Gayrimenkul geliĢtirme 

Gayrimenkul geliĢtirme, arazi geliĢtirmeye, bina yapımına, pazarlanması ve 

yönetilmesine iliĢkin bir çok aktiviteyi kapsayan, çok yönlü bir iĢ alanıdır. 

Gayrimenkul geliĢtirme proje türleri çok çeĢitli olabilmektedir. Gayrimenkul 

geliĢtirici Ģirketlerin yaratıcılıklarına bağlı olarak, proje tipolojisinde sonsuz 

alternatif üretilebilmektedir. Gayrimenkul geliĢtirme projeleri kapsamında; arsa, 

konut, ofis, alıĢveriĢ merkezi, turizm ve eğlence tesisleri, otel, fabrika, bina 

renovasyonu, sanayi yapıları ve hatta sadece otopark geliĢtirme projeleri konularında 

bile uzmanlaĢılabilmektedir. Özellikle birçok fonksiyonu biraraya getirerek, karma 

kullanımlı geliĢtirme projeleri ile sadece talebi karĢılamakla kalmayıp, yeni pazarlar 

yaratan gayrimenkul geliĢtirici Ģirketler çok baĢarılı sonuçlar elde edebilmektedirler. 

Bir gayrimenkul geliĢtirme projesini kağıt üzerindeki fikirden, gerçekleĢmiĢ bir 

ürüne dönüĢtüren aktivitelerin koordinatörü olan Ģirketler “Gayrimenkul GeliĢtirici” 

olarak tanımlanmaktadır (Gülsün, 2002). 

2.2.2.1  Gayrimenkul geliĢtirme süreci 

Gayrimenkul geliĢtirme, çevreyi Ģekillendiren, aynı zamanda politik, ekonomik, 

sosyal, yasal ve fiziksel birçok bileĢene bağlı dinamik ve disiplinler arası bir süreçtir. 

Gayrimenkul geliĢtirme süreci, yatırım yapılan ürünün tipine, projenin geliĢtirildiği 

ortama ve gayrimenkul geliĢtirici Ģirketin organizasyonuna göre farklılık gösterir.  

Gayrimenkul geliĢtirme çalıĢmaları genellikle bir kaç Ģirketin çok çeĢitli konularda 

iĢbirliği ile gerçekleĢtirilir. Birbirlerini tamamlayan farklı meslek gruplarından gelen 

profesyoneller ekip olarak çalıĢırlar. Bu nedenle süreç disiplinler arası koordinasyon 

gerektirir. Koordinasyon etkileĢimli ve dinamik bir ortam yaratır. 
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Gayrimenkul geliĢtirme sürecinde yatırım kararı alınabilmesi için arsa, bilgi, müĢteri 

ve sermaye bileĢenlerinden birine hakim olunmalıdır. Eğer geliĢtirici arsaya sahip 

ise, arz ve arsa için uygun kullanımlar araĢtırılmalıdır. Eğer geliĢtirici bilgi veya 

müĢteriye sahipse, o zaman talebin araĢtırılması ve buna bağlı olarak belli bir 

kullanım için uygun arsa bulunması gerekmektedir. 

Gayrimenkul geliĢtirici Ģirketlerin, Ģehirleri Ģekillendirme, teknoloji, altyapı ve 

kullanıcı ihtiyaçlarını karĢılama vb. beklentilere cevap vermek zorunda olmaları, 

politik, ekonomik, yasal koĢullara bağlı değiĢimlerden direkt etkilenmeleri nedeni ile 

pazara ve kullanıcıya yönelik proje geliĢtirmeleri gerekmektedir (Gülsün, 2002). 

2.2.2.2  Gayrimenkul geliĢtirme sürecinde rol alanlar 

Gayrimenkul geliĢtirme bir ekip çalıĢmasıdır ve bir gayrimenkul geliĢtirme projesi 

disiplinlerarası koordinasyon gerektiren, interaktif ve dinamik bir süreci kapsar. Bu 

süreç boyunca, gayrimenkul geliĢtirici Ģirketler önerilen proje için konusunda uzman 

ve gerekebilecek tüm bilgi ve veri tabanına sahip danıĢman ve ekiplerle çalıĢmak 

zorundadır. 

Proje yöneticileri, ekonomistler, pazar danıĢmanları, mimarlar, mühendisler, yapım 

yüklenicileri, avukatlar ve danıĢmanlar gibi pek çok profesyonel gayrimenkul 

geliĢtirme sürecinde rol alır. Süreçte rol alanları, süreç boyunca üstlendikleri 

görevlere göre dört ana baĢlık altında sıralamak mümkündür (Gülsün, 2002): 

• Gayrimenkul geliĢtirici 

• AraĢtırma, Tasarım, Yapım ekipleri 

• Gayrimenkul hizmet firmaları 

• Finansörler 

2.2.3  Gayrimenkul sektörü 

Gayrimenkul sektörü sahip olduğu ürünlerin ekonomik ömrünün çok uzun olması 

nedeni ile uzun vadeli öngörülerin yapıldığı, uzun vadeli kararların alındığı ve buna 

bağlı olarak yatırımların ve borçlanmaların uzun vadeli gerçekleĢtirildiği bir 

sektördür.  

Bu nedenle gayrimenkul sektörü diğer tüm sektörlerden daha çok uzun vadeli 

öngörüler yapılmasına olanak sağlayan ekonomik istikrara ihtiyaç duymaktadır. 
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Gayrimenkul sektörünün ekonomik geliĢmeler ve ekonomik istikrar ile olan 

bağımlılığı yüksektir.  

Bu çerçevede son yıllarda ekonomide sağlanan geliĢmeler ve istikrar ile önümüzdeki 

döneme iliĢkin ekonomideki beklentiler gayrimenkul sektörünü de yakından 

ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Ekonomide sağlanan istikrar uzun vadeli 

öngörüler yapma ve kararlar alma olanaklarını geniĢletmektedir. Bu nedenle 

ekonomik istikrarın korunması gayrimenkul sektöründe geliĢmeyi hızlandırmaktadır. 

Sürdürülebilir ekonomik büyüme süreci girilmesi ve milli gelirde artıĢ öngörüleri 

gayrimenkul sektöründe talep ve arzı artırmaktadır. KiĢisel gelirlerdeki artıĢ özellikle 

konut ve alıĢveriĢ merkezleri vb. alt sektörlerin geliĢmesine katkı sağlamaktadır. 

Ekonomik istikrarın önemli bir parçası olan düĢük enflasyon ve buna bağlı olarak 

nominal ve reel faiz oranlarının gerilemesi ile uzun vadeli gayrimenkul finansman 

olanaklarının kullanılması hızlanmaktadır (GYODER, 2007). 

2.2.3.1  Küresel gayrimenkul sektörü 

Küresel gayrimenkul sektörü piyasasında son 10 yıldır görülen hızlı büyüme ile 

birlikte gayrimenkul yatırımları geniĢlemiĢ, gayrimenkul fiyatları ise 2 katına yakın 

artıĢ göstermiĢtir. 1997 yılında yaĢanan Asya-Pasifik krizi ile gayrimenkul 

fiyatlarının gerilemesi ve diğer finansal yatırım alanlarında yaĢanan kriz global 

fonların bu yıldan itibaren gayrimenkul sektörüne artan oranda akmasına neden 

olmuĢtur. Ġzleyen yıllarda özellikle ABD'de faiz oranlarının hızla inmesi ile 

gayrimenkul finansmanı maliyetleri azalmıĢ, gayrimenkul talebi geniĢlemiĢ ve 

fiyatlar artmaya baĢlamıĢtır (GYODER 2007). 

2007 yılında gayrimenkul fiyatlarında ve buna bağlı olarak gayrimenkul yatırımı 

getirilerinde bir doygunluk yaĢanmıĢtır. Doygunluğun en çok hissedildiği piyasa 

Avrupa gayrimenkul piyasasıdır. Avrupa'da gayrimenkul fiyatları azami seviyelere 

ulaĢırken, fiyat artıĢları durmuĢ ve bu nedenle gayrimenkul yatırımları da azalmaya 

baĢlamıĢtır.  

Asya gayrimenkul piyasası ise en iyi performans gösteren ve gösterme potansiyeline 

sahip piyasadır.  

Avrupalı gayrimenkul yatırımcılarının yatırım alanlarını çeĢitlendirmek için yeni 

yatırım alternatiflerine ihtiyaçları artmaktadır. BaĢta emeklilik fonları olmak üzere 
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kurumsal gayrimenkul yatırımcıları AB'de her yıl ortalama 60 milyar Euro 

gayrimenkul yatırımı yapmaktadır. Kurumsal yatırımcıların portföylerinde 

gayrimenkul yatırımlarının payları artarken riskleri dağıtmak ve gerileyen yatırım 

getirilerini yükseltmek için sınır ötesi yatırım ihtiyaçları yükselmiĢtir. KarĢılanabilir 

risklere sahip ve daha yüksek getirili yeni gayrimenkul pazarları ve yatırım alanları 

cazip hale gelmiĢtir.  

Bu çerçevede baĢta Avrupalı gayrimenkul yatırımcıları olmak üzere uluslararası 

alandaki yatırımcılar için Türkiye gayrimenkul piyasası giderek önem kazanmıĢtır 

(GYODER, 2007). 

2008 yılında ise ABD‟de baĢlayan ve küresel nitelik kazanan ekonomik krizde 

gayrimenkul sektörü, ABD‟den baĢlayarak dünya genelinde etkilenmiĢtir. Konut 

inĢaatlarında yüzde 30 mertebelerinde azalma oluĢmuĢtur (Türk Yapı Sektörü, 2008). 

2.2.3.2 Türkiye’de gayrimenkul sektörü 

Türkiye‟de gayrimenkul sektörü çok yönlü bir geliĢme dönemine girmiĢtir. 

Gayrimenkul sektöründe yaĢanan geliĢmelerin temel özellikleri Ģunlardır; 

• Türkiye‟de gayrimenkul sektörü yakın döneme kadar sadece konut sektörü 

olarak geliĢirken ve değerlendirilirken bugün için uluslararası normlarda bir 

gayrimenkul sektörü anlayıĢı geliĢmektedir. 

• Sektör sadece konut sektörünü değil, bunun yanısıra yurtdıĢı örneklerinde 

olduğu gibi ticari gayrimenkuller oluĢturan alanları da kapsamaya baĢlamıĢtır. 

Ticari gayrimenkuller içinde perakende organize pazarını oluĢturan pazarlar ve 

merkezler,  ofisler, sanayi ve lojistik alanları ile turizm konaklama tesisleri, 

oteller yer almaktadır. 

• Sektöre yabancı sermaye yatırımlarının ve uluslararası fonların ilgisi ve katılımı 

artmaktadır. 

• Sektörün her alanında kurumsallaĢma artmaktadır. Yeni kurumların katılımı ile 

kurumsallaĢma geniĢlemektedir. 

• Gayrimenkul yatırımlarının boyutu da giderek geniĢlemektedir. Yatırımlarda 

görülen geniĢleme gayrimenkul ürünlerinin niteliğinin artıĢına yol açmaktadır. 

Özellikle yabancı yatırımların taleplerini karĢılamaya yönelik tercihler 

artmaktadır. 
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• Bunlarla birlikte gayrimenkul sektörü uzun yıllar plansız ve hukuki olmayan 

kentsel geliĢmenin üzerine inĢa edilmeye çalıĢılmaktadır. Mevcut çarpıklıklar 

sektörün geliĢme hızını sınırlandırmaktadır. 

• AB tam üyelik süreci gayrimenkul sektörünü de olumlu etkilemektedir. Sektör 

geliĢmekte olan pazarlar içinde güçlenmektedir. 

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakere süreci diğer sektörleri olduğu 

gibi gayrimenkul sektörünü de etkileyecektir. AB sürecinin gayrimenkul sektörüne 

etkileri aĢağıdaki ana noktalarda yoğunlaĢacaktır:  

• Sektör kayıt altına girecektir. Her türlü yapı ve bina ruhsatı ile ilgili kalite ve 

standartlar geliĢtirilecek ve tüm yapı ve bina ruhsatlarının aranan asgari 

koĢullarda ve yasal izinleri ile yapılması sağlanacaktır. Sektöre iliĢkin veri ve 

kayıt sistemi güncellenecek, kadastro ve tapu bilgilerinden baĢlayarak 

sektördeki tüm bilgileri ve kurumları kapsayan tüm istatistikler ayrıntılı, 

düzenli ve güncel olarak elektronik ortamda tutulacak ve kullandırılacaktır. 

• Sektörde Ģeffaflık artacaktır. Bunun aracı da her aĢamada zorunlu olarak 

uygulanacak olan bağımsız dıĢ denetim kurumu olacaktır. Denetimde yasal 

olmak ve asgari inĢaat ve yapı standartlarına uyum temel kriterler olacaktır. 

• Mesleki niteliklerin karĢılıklı tanınması çerçevesinde sektörün mesleki 

standartları da oluĢacak ve her çalıĢan bu standartlara ulaĢmak için gerekli 

eğitimi görecek ve mesleki yeterlilikleri belgelendirilecektir. 

• Sektöre yönelik finansman akımı geniĢleyecektir. AB standartlarında yapılacak 

olan gayrimenkul projeleri uluslararası finansman temin edebilecektir.  

• Sektörde faaliyet gösteren Ģirketlerin ölçekleri büyüyecektir. ġirketler yeniden 

yapılanarak her türlü hizmeti sağlayan gayrimenkul geliĢtirme Ģirketleri haline 

dönüĢecektir. Arttan rekabet sektörde satın alma ve birleĢmeleri getirecektir. 

• Hizmetlerin serbest dolanımı ve sermayenin serbest dolanımı müktesebatına 

uyum ile Avrupalı tüm kurumsal sektör aktörleri Türkiye'de faaliyet 

gösterebilecektir. Bu olanak rekabeti önemli ölçüde artıracaktır.  

• Gayrimenkul sektörü daha istikrarlı bir büyüme sürecine girecektir (GYODER, 

2007). 
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3.  ENERJĠ ETKĠN BĠNA VE YERLEġME BĠRĠMLERĠNDE ENERJĠ 

KULLANIMI 

Bu bölümde “enerji kullanımı ve korunumu” ile “enerji etkin bina ve yerleĢme 

birimlerinde kullanılan güneĢ enerjisi sistemleri” baĢlıkları ele alınmaktadır.  

3.1  Enerji Kullanımını ve Korunumu 

Ġnsan varlığını sürdürebilmek, üretmek için enerji kullanmak zorundadır. Artan 

nüfus, geliĢen teknoloji, sanayi üretiminin artması, kentlerde yaĢam, artan refah 

düzeyi, yaĢamı kolaylaĢtıran bir çok ürün ve hizmet enerji kullanımını artırmıĢtır. 

Bununla birlikte ülkelerin ihtiyaç duydukları enerjinin tamamını üretememeleri, 

enerjinin bir kısmının dıĢ kaynaklardan teminini zorunlu kılmıĢtır. Bu da küresel bir 

enerji pazarının oluĢmasına ve enerji maliyetlerinin artmasına yol açmıĢtır. Aynı 

zamanda aĢırı enerji tüketimi, küresel ısınma gibi büyük çevre sorunları 

oluĢturmaktadır.  

Ürün ve hizmetler yaĢamımızı kolaylaĢtırıp refahımızı artırırken daha az enerji 

kullanmaları hem maliyet hem de çevre koruma zorunluluğu olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Günümüzde bir çok ürün ve hizmet için daha az enerji harcayarak yapılma 

yöntemleri araĢtırılmaktadır. 

Kalıcı çözüm, güneĢ enerjisi gibi yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılarak hem 

maliyetlerin azaltılması hem de çevreye zararın minimize edilmesi ile olacaktır. 

Bunun için büyük miktarda enerji tüketen konutların özellikle güneĢ enerjisinden en 

üst düzeyde faydalanması kritik bir unsur olmaktadır.   

3.1.1  Enerji kullanımını zorunlu kılan faktörler 

Enerji kullanımını zorunlu kılan faktörlerden baĢlıcası iklimsel konfor 

gereksinmesidir. Konfor durumu, fizyolojik açıdan insanın çevresine minimum 

düzeyde enerji harcayarak uyum sağlayabildiği ve psikolojik açıdan çevresinden 

hoĢnut olduğu koĢullar takımı olarak tanımlanabilir.  Bina içinde konfor koĢullarının 
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gerçekleĢtiği durumlarda insanın fizyolojik, fiziksel ve entelektüel performansı 

maksimum düzeye eriĢir. 

Konfor koĢulları, 

• Ġç çevre için iklimsel konfor standartlarının saptanmasına, 

• Ġklimsel açıdan konforlu olması ve enerji tüketiminde minimizasyon sağlanması 

öngörülen binalar ve yerleĢme birimleri için önerilebilecek tasarım kriterlerine 

ve 

• Binaların ve yerleĢme birimlerinin, iklimsel konfor ve enerji tüketimi 

açılarından değerlendirilmesinde kullanılabilecek kriterlerin belirlenmesine 

temel teĢkil ederler. 

Dolayısıyla konfor koĢulları, kullanılmakta olan bir binanın (veya yapma çevrenin) 

sağlaması gereken optimal iklim durumunu tanımlarlar. 

Amaç minimum ısıtma ve iklimlendirme enerjisi tüketimine dayalı konforlu bir, iç 

çevre yaratmak olduğuna göre, iklimsel konfor koĢullarının saptanması böyle, bir iç 

çevreyi sağlayacak binaların ve bu binaları içeren yerleĢme birimlerinin tasarlanması 

sürecinin baĢlangıç aĢamasını oluĢturmalıdır (Zeren, 1987).  

Ġklimsel konfor gereksinmesi sağlanmasında etkili olan; 

• Hava sıcaklığı, 

• Yüzey sıcaklıkları, 

• Nemlilik, 

• Hava hareketi, 

gibi iklim elemanları, iklim durumunun bileĢenleridir. Ġklimsel konfor koĢulları 

olarak, bu bileĢenlerin yalnız belirli sınırlar arasında kalan değerleri geçerlidir. 

Ġklimsel konfor koĢulları optimal iklim durumunu (Konfor Durumunu) tanımlarlar 

(Zeren, 1980). 

DıĢ iklim koĢullarının değiĢim alanına oranla, iklimsel konfor durumunu tanımlayan 

iklimsel koĢullar değiĢim alanı daha dardır. Ancak, insan sağlığı ve konforunda 

sürekliliğin sağlanması için daha dar bir değiĢim alanı içinde yer alan iklimsel konfor 

koĢullarının bina içinde gerçekleĢtirilmesi zorunludur. 
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Ġnsan tüm eylemlerini, iklimsel koĢulların etkisi altında gerçekleĢtirmek zorundadır. 

Diğer bir söyleyiĢle bu koĢullar insan sisteminin girdileridir. Bu koĢulların ulaĢtığı 

değerlere bağlı olarak, insan iklimsel çevreye karĢı fizyolojik ve duygusal tepkiler 

göstermekte ve insan performansı belirli düzeylere eriĢmektedir. Dolayısıyla, 

fizyolojik ve duygusal tepkiler ve insan performansı, belirli iklimsel etkiler altında 

iĢlevini yerine getiren insan sisteminin çıktıları olarak da nitelenebilirler. Fizyolojik 

tepkiler ve insan performansı objektif, duygusal tepkiler ise sübjektif olarak 

ölçülebilen faktörlerdir. ÇeĢitli hava sıcaklığı, yüzey sıcaklıkları, nem ve hava 

hareketi hızı değerleri kombinezonları olarak çok sayıda iklim durumu için, insana 

iliĢkin bu faktörlerin ölçülmesi sonucunda, 

• Ġnsan (kullanıcı) sağlığı açısından fizyolojik tepkilerin optimal değerlerde 

olmasını olanaklı kılan,  

• Ġnsanın duygusal olarak iklimsel çevreden hoĢnut kalması durumunun 

sağlandığı ve   

• Ġnsan performansının maksimize edildiği 

iklimsel koĢullar, insan sistemi için optimal iklimsel girdiler olmaları nedeniyle, 

optimal iç iklimsel koĢullar veya iklimsel konfor koĢulları olarak belirlenirler  

(Zeren, 1987). 

Optimal iç iklimsel koĢullar, kullanılma süresince hangi grup iç iklimsel koĢullar 

kombinezonlarını gerçekleĢtirmesi durumlarında, binaların optimal bir pasif ısıtma 

ve iklimlendirme sistemi olma niteliğini kazanacağını belirlerler. Dolayısıyla, 

binaların optimal pasif ısıtma ve iklimlendirme sistemleri olarak tasarlanması 

sürecinin çıktısının özelliğinin ne olması gerektiğini ve bu sürecin amacını 

belirlerler. Yukarıda belirtilen iĢlevlerinden ötürü, iklimsel konfor koĢulları pasif 

ısıtma ve iklimlendirme  sistemlerinin performanslarının değerlendirilmesinde ve bu 

sistemlerin tasarlanması sürecinde uygun sistem çözümlerinin seçiminde veya 

tasarım değiĢkenleri için uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere temel 

teĢkil ederler. Bu nedenle, iç iklim durumuna iliĢkin tasarım değerleri olarak 

alınırlar. 

Sonuç olarak, iklimsel konfor koĢullarının ; 

• Ġnsan sistemi 



 
32 

• Ġç çevre iklim durumu, 

• Pasif ısıtma ve iklimlendirme sistemi, 

• Pasif ısıtma ve iklimlendirme sistemi tasarlama süreci ile olan iliĢkisinden ötürü 

pasif ısıtma ve iklimlendirme sürecinde bağlayıcı bir karakter gösterdikleri 

vurgulanabilir (Berköz, 1983). 

Ancak, iklimsel konfor koĢulları, insan veya kullanıcıyı tanımlayan eylem türü ve 

giyeceklerin termal direnci gibi niteliklere bağlı olarak değiĢkenlik gösterirler. Bu 

nedenle, bina içinde sağlanması öngörülen iklimsel konfor koĢullarının 

saptanabilmesi açısından, kullanıcının tanımlanması gerekli olmaktadır. Bina, tanımı 

yapılan belirli bir kullanıcı grubu için optimal pasif ısıtma ve iklimlendirme sistemi 

olarak iĢlev görecektir. Mimarlık, Ģehircilik ve mühendislik çalıĢmalarında, iklimsel 

konfor koĢullarının niceliksel anlatımı çoğunlukla grafik sistemlerle yapılmaktadır.  

Bu grafik sistemlerin kurulmasında, hava sıcaklığı, hava nemliliği, yüzey sıcaklığı 

(veya ortalama radyant sıcaklık) ve hava hareketi hızı gibi iç iklim elemanları 

niteliğindeki değiĢkenler kullanılmaktadır. ġekil 3.1‟de bioklimatik konfor grafiği, 

bu grafik sistemlere bir örnek olarak verilmektedir. Bu grafikle insanın giysisi 0,8 

Clo birimlik ve eylem türü de 1,3 MET‟lik bir standartda kabul edilmiĢtir. 

Koordinatlar olarak bağıl nemlilik ve kuru termometre sıcaklıklarının kullanılmasıyla 

hazırlanan grafikte en önemli öğe gölge çizgisidir. Gölge çizgisi, grafiği iki ana 

bölgeye ayırır; belirlenen gereksinmelere göre, gölge çizgisi altındaki bölge 

"Isıtmanın istendiği dönem (kıĢ)" ve bu çizgi üstündeki bölge de "Isıtmanın 

istenmediği dönem (yaz)" koĢullarını ortaya koymaktadır (Zeren, 1987). 

Isıtmanın istendiği dönem, yıl içinde insanın ısınmaya gereksinme duyduğu 

dönemdir.Isıtmanın istenmediği dönem, insanın gölgeye ve bunun yanında bazen 

rüzgâra, bazen neme, bazen de her ikisine birden gereksinme duyduğu dönemdir. 

Genel anlamıyla görülüyor ki, bu grafik aracılığıyla, gerek bina içi çevrede ve 

gerekse bina dıĢı çevrede, iklimsel koĢullara bağlı olarak, insanın iklimsel 

gereksinmeleri belirlenmiĢ olmaktadır. Belirlenen bu gereksinmeler karĢılandığı 

takdirde, insan konfordadır. Ancak,  bu grafikten  elde edilebilecek tüm gereksinme 

değerleri, zamana ve yöreye bağlı değildir. 
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ġekil 3.1 :  Bioklimatik Konfor Grafiği (Zeren, 1987). 

DıĢ iklimsel koĢulların bölgelere ve zamana göre değiĢkenlik gösteren ekstrem 

değerleri nedeniyle ısıtmanın istendiği dönemin belirli bir bölümünde insanın ısı 

gereksinmesi ancak yapma ısıtma ile sağlanabilir. Isıtmanın istenmediği dönemin 

belirli bir bölümünde ise, örneğin iç rüzgâr gereksinmesinin 0,8 m/sn değerini aĢtığı 

koĢullarda, iklimsel konfor durumunu yapma iklimlendirme ile sağlamak 

zorunluluğu söz konusudur. Ġç çevrede pasif iklimlendirme ile sağlanması öngörülen 

rüzgârın üst hızı (hız olarak) 0,8 m/sn‟dir. Ancak bu sınırın altında kalan hızdaki iç 

hızların gerçekleĢmesini sağlayacak dıĢ rüzgârın varolduğu koĢullarda olanaklıdır. 

DıĢ rüzgâr hızının gereksinme duyulan iç rüzgâr hızını sağlamak açısından yetersiz 

olduğu durumlarda da yapma iklimlendirmeye yönlenmenin gerekliliği açıktır.  
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Dolayısıyla, binalarda enerji kullanımını zorunlu kılan nedenlerin bir bölümünü, 

iklimsel konfor durumunun gerçekleĢmesi amacıyla, binaların yılın belirli 

dönemlerinde (yapma ısıtma istendiği dönem) yapma ısıtma ve iklimlendirmeleri 

oluĢturmaktadır.  

Ancak binalarda, yapma ısıtma ve iklimlendirmeye gereksinim duyulan dönemlerin 

kısaltılabilmesi bu dönemlerde belirlenecek ısıtma ve iklimlendirme yüklerinin (ve 

de dolayısıyla yapma enerji kullanımının) azaltılması binaların pasif ısıtma ve 

iklimlendirme sistemleri olarak doğru tasarlanması ile olanaklıdır (Zeren, 1987). 

3.1.2  Enerji korunumunu zorunlu kılan faktörler 

Nüfus artıĢı ve günümüzde kullanıcının iklimsel konfor durumunda 

bulundurulmasının kullanıcı performansı ve iĢ verimi açılarından öneminin 

anlaĢılması nedenleriyle ısıtma ve iklimlendirme enerji gereksinmesinde görülen 

artıĢa karĢın 

• Yapma ısıtma ve iklimlendirmede kullanılan enerji kaynaklarının (kömür, 

petrol, doğalgaz vb)  azalması ve dolayısıyla bu tür kaynakların maliyetinin 

artması, 

• Yapma ısıtma ve iklimlendirme süreci sonunda, dıĢ havaya atılan kirleticilerin 

insan sağlığını bozan düzeye ulaĢması, 

• Hava kirliliğini azaltıcı önlemlerin yükleyeceği maliyet, 

• Elektrik enerjisi üretim maliyetinin ulaĢtığı boyutlar ve 

• Küresel ısınma 

yapma ısıtma ve iklimlendirme enerjisi harcamalarının minimum düzeye 

indirgemesini zorunlu kılmaktadır.  

Bu nedenle, özellikle 

• GüneĢ ısınımı ve hava sıcaklığı gibi ısı enerjisi sağlamada yararlanılabilecek ve  

• Rüzgâr gibi serinletici özelliği olan  

iklimsel elemanların etkilerinin binalar aracılığıyla optimizasyonu gerekli 

olmaktadır. Dolayısıyla iklimsel elemanlar pasif ısıtma ve iklimlendirme sistemini 

aktive eden kaynaklar olarak düĢünülmelidirler (Ak, 1993). 
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3.1.3  Enerji korunumu sürecinde etkili olan faktörler 

Enerji korunumu sürecinde etkili olan faktörler iki ana grupta ele alınabilinirler. 

Birinci grupta dıĢ iklim koĢulları gibi fiziksel çevresel etkenler, ikinci grupta ise 

yapma çevreye (hacim, bina, yerleĢme birimi v.b.) iliĢkin tasarım değiĢkenleri yer 

almaktadır (Zeren, 1987). 

3.1.3.1  Fiziksel çevresel etkenler 

Bina dıĢı çevrenin iklimini oluĢturan iklim elemanları, iklimsel konforu etkileyen ve 

enerji korunumu sürecinde etkili olan fiziksel çevresel etkenler olarak ele alınabilir. 

Bunlar; 

• GüneĢ ıĢınımı, 

• DıĢ hava sıcaklığı, 

• DıĢ hava nemliliği ve  

• Rüzgâr'dır. 

Bina dıĢı çevredeki iklim elemanlarının etkilerine bağlı olarak herhangi bir binanın 

içersinde iklimsel konforun ek yapma enerji sistemlerine en az gereksinme duyularak 

gerçekleĢtirilebilmesi için, mimarın denetiminde olan değiĢkenlerin, diğer bir deyiĢle 

yapma çevreye iliĢkin tasarım değiĢkenlerinin uygun değerlere sahip olmaları 

gerekmektedir. 

DıĢ çevrede süregelen iklim durumu, hava sıcaklığı, güneĢ ıĢınımı, hava nemliliği ve 

rüzgâr gibi iklim elemanlarının ulaĢtığı değerlerin bir bileĢkesidir. Dolayısıyla dıĢ 

iklim durumu bu elemanlar aracılığıyla tanımlanır. Binalar, dıĢ çevrede belirli iklim 

durumunun geçerli olduğu koĢullarda pasif ısıtma ve iklimlendirme sistemleri olarak 

iĢlev görmek zorundadırlar. Dolayısıyla binalar, dıĢ iklim koĢullarının ulaĢtığı 

değerlere bağlı kalınarak pasif ısıtma ve iklimlendirme sistemleri olarak 

tasarlanmalıdırlar. DıĢ iklim koĢulları yörelere göre değiĢim gösterdiklerinden, 

optimal pasif ısıtma ve iklimlendirme sistemlerini tanımlayan tasarım değiĢkenlerine 

ait değerler de yörelere göre değiĢim göstermelidirler (Ak, 1993). 
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3.1.3.2  Yapma çevreye iliĢkin tasarım değiĢkenleri 

Isıtma ve iklimlendirme enerjisi korunumunda rol oynayan yapma çevreye iliĢkin 

tasarım değiĢkenleri:  

• Yer seçimi 

• Binanın yönlendiriliĢ durumu (veya yön) 

• Bina aralıkları (binaların yüksekliklerine bağlı olarak) 

• Bina biçimi, 

• Bina kabuğu optik ve termofiziksel özellikleri, 

• Doğal vantilasyon düzeni, 

• Kontrol sistemleri‟dir. 

DıĢ iklim durumunun, iç çevre iklim koĢullarının oluĢumundaki etkililik derecesi bu 

değiĢkenlerin değerlerine bağlıdır. Dolayısıyla bu değiĢkenler iç iklim durumu ve 

yapma ısıtma ve iklimlendirme yüklerinin belirleyicileri olmak gibi ortak bir niteliğe 

sahiptirler. Bu niteliklerinden ötürü, sözkonusu değiĢkenler binaların pasif ısıtma ve 

iklimlendirme iĢlevini yüklenmesini olanaklı kılarlar. Binaların ve yerleĢme 

birimlerinin enerji etkin olarak tasarlanmaları bu değiĢkenler için önerilecek uygun 

değerler aracılığıyla yapılabilir (Ak,1993). 

 Yer 

Yer, iklim kontrolünde ve hava kirliliğini önlemede etkili olan bir tasarım 

değiĢkenidir. Bu değiĢken, 

• yerey parçasının baktığı yön, 

• yerey parçasının eğimi, 

• yerey parçasının konumu ve 

• yerey parçasının örtüsü (veya güneĢ ıĢınımı yansıtma özelliği) 

gibi bir grup alt değiĢkenler bütünüdür. 

Bu değiĢkenlere iliĢkin uygun değerler yörelerde geçerli olan iklimsel koĢullar ve 

insanın iklimsel ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenirler ve yerleĢmeler için en uygun 

olan bölgeleri tanımlarlar. 
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YerleĢme bölgeleri için iklimsel etkilerin optimizasyonunu hedefleyerek yapılan 

doğru bir yer seçimi ile aĢağıdaki gibi olumlu sonuçlar elde edilir (Ak, 1993): 

• yapma ısıtma ve iklimlendirme ihtiyacının ve buna bağlı olarak enerji 

harcamalarının minimize edilmesi ve dolayısıyla hava kirliliğinin önlenmesi, 

• kirletici niteliğe sahip yerleĢme birimlerinin (endüstriyel) diğer fonksiyonlara 

sahip yerleĢme birimlerine olan kirletici etkilerinin önlenmesi, 

• maksimum bina yoğunluğunu insan sağlığından ödün vermeksizin 

gerçekleĢtirerek arazinin rasyonel kullanımının sağlanması, 

• bahçe-Ģehir anlayıĢı çerçevesinde sağlıklı ve konforlu açık mekânların (parklar, 

oturma-oyun terasları, spor alanları v.b.) oluĢturulması. 

 Binanın yönlendiriliĢ durumu 

GüneĢ ıĢınımı ve rüzgâr gibi dıĢ iklim elemanları yöne göre değiĢim gösterirler. 

GüneĢ ıĢınımının ısıtıcı ve rüzgârın serinletici etkisi yöne (veya binaların 

yönlendiriliĢ durumu) göre değiĢir ve dolayısıyla bu değiĢkenler aracılığıyla, iklimsel 

konfor gereksinmelerine bağlı olarak optimize edilebilirler. 

Ayrıca, binaların yönlendiriliĢ durumlarına bağlı olarak, binayı çevreleyen kabuk 

elemanının dıĢ yüzeyindeki güneĢ ıĢınımı yeğinliği ve dolayısıyla kabuğun birim 

alanından geçen ısı miktarı değiĢkenlik gösterir (Berköz, 1983). 

 Bina aralıkları 

Binalar, aralarındaki uzaklıklara (aralıklara), yüksekliklerine ve birbirlerine göre olan 

konumlarına bağlı olarak, birbirleri için güneĢ ıĢınımı ve rüzgâr engelleri olarak iĢlev 

görebilirler. 

Bu nedenle güneĢ ıĢınımının ısıtıcı etkisinden pasif ısıtma ve iklimlendirmede 

yararlanma veya kaçınma, binalar arasındaki açık mekânların ölçülerinin bir 

fonksiyonudur. GüneĢ ıĢınımı bir engele çarptığında (örneğin çevredeki bir bina) 

engelin etrafında, gün boyunca güneĢin açısal durumuna bağlı olarak, bu engelin 

yaratacağı gölgelenmiĢ alanda boyutsal değiĢimler olacaktır. GüneĢ ıĢınımının 

cepheleri en üst yeğinlikte etkilemesi istendiğinde, bina aralıkları, komĢu (veya 

çevre) binaların verdiği en uzun gölgeli alan derinliğine eĢit ya da bu gölge 

derinliğinden daha fazla olmalıdır.  
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GüneĢin gün boyunca cephelere göre açısal konumu yönlere bağlı olarak değiĢim 

gösterdiğinden, uygun bina aralıklarının da bina dizilerinin yönlendiriliĢlerine göre 

değiĢim göstereceği açıktır. 

Binalar arasındaki uzaklıklar, binaların birbirlerinin güneĢ ıĢınımı kazançlarını ve 

yararlı rüzgâr etkilerini engellemeyecek Ģekilde belirlenmelidir. Daha önce de 

değinildiği gibi, binalar birbirleri için güneĢ engelleri olduğu kadar rüzgâr engeli 

olarak da iĢlev görürler. Ġstenen iç rüzgâr hızının sağlanabilmesi açısından gerekli 

olan dıĢ tasarım rüzgâr hızı, bina aralıklarına bağlı olarak değiĢkenlik gösterir. Bina 

aralıkları azaldıkça dıĢ tasarım rüzgâr hızı da azalmaktadır (Zeren, 1987).  

 Bina biçimi 

Herhangi bir yaĢama alanını örten ve onu dıĢ çevreden ayıran bina kabuğunun 

biçimine bağlı olarak, 

• Binanın toplam dıĢ yüzey alanı, 

• Farklı yönlere bakan ve farklı eğimlerdeki cephe ve çatı yüzeyleri alanları ve 

• Cephe ve çatı yüzeyleri arasındaki oranlar değiĢim gösterir. 

Bina biçimi, 

• Biçim faktörü (plandaki bina uzunluğunun bina derinliğine oranı), 

• Bina yüksekliği, 

• Çatı türü (düz, beĢik ve kırma çatı), 

• Çatı eğimi, 

• Cephe eğimi, 

gibi binaya iliĢkin geometrik değiĢkenler aracılığıyla tanımlanabilir (Berköz, 1983). 

 Bina kabuğu optik ve termofiziksel özellikleri 

Bina kabuğu optik ve termofiziksel özellikleri, bina kabuğunun birim alanından, dıĢ 

hava sıcaklığı ve güneĢ ıĢınımı etkileriyle, kazanılan ve yitirilen ısı miktarlarının 

belirleyicileridirler. 

Ġç çevre iklimsel durumu ve yapma ısıtma ve iklimlendirme yükleri bina kabuğundan 

yitirilen ve kazanılan toplam ısı miktarlarına bağlı olarak değiĢim gösterir. 
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Dolayısıyla, bina kabuğu optik ve termofiziksel özellikleri aynı zamanda gerek iç 

iklim durumunun gerekse yapma ısıtma ve iklimlendirme yüklerinin 

belirleyicileridirler. 

DıĢ iklimsel koĢullar, yöresel veriler ve iklimsel konfor koĢulları insana iliĢkin iç 

çevresel veriler olarak ele alındığında, iç iklimsel konfor durumunun 

gerçekleĢtirilmesi sürecinde mimarın kontrolünde kalan değiĢkenler yalnızca bina 

kabuğuna iliĢkin optik ve termofiziksel özelliklerdir. 

Görüldüğü gibi bina kabuğu, sahip olduğu optik ve termofiziksel özelliklere bağlı 

olarak iç çevrede dıĢ çevredekinden farklı bir iklimsel durum oluĢturur. Ġstenen, iç 

çevrede iklimsel konfor (termal konfor) durumunun sürekli olarak 

gerçekleĢtirilmesidir. 

Ancak, yöresel iklimsel koĢulların Ģiddetine bağlı olarak pasif ısıtma ve 

iklimlendirme ile iç çevrede yılın yalnız belirli dönemlerinde iklimsel konfor durumu 

oluĢturulabilir. Yılın diğer dönemlerinde ise, iç çevrede oluĢan iklimsel durumun 

iklimsel konfor durumundan farklılık göstermesi nedeniyle yapma ısıtma ve 

iklimlendirme gerekli olmaktadır. 

Amaç minimum yapma ısıtma ve iklimlendirme enerjisi tüketimine dayalı konforlu 

bir iç çevre yaratma olduğundan, bina kabuğunun minimum yapma ısıtma ve 

iklimlendirme takviyesine ihtiyaç duyulmasına olanak veren optimal pasif sistem 

öğesi olarak iĢlevini yerine getirmesi sağlanmalıdır (Koçlar Oral, 2007). 

 Doğal vantilasyon düzeni 

Doğal vantilasyon, kullanılmıĢ havanın, taze hava veya dıĢ hava ile yer değiĢtirmesi 

olayıdır. Hacimlerde oluĢan doğal vantilasyon koĢulları, doğal vantilasyon sisteminin 

özellikleri ve dıĢ iklimsel koĢullarla bağıntılıdır. 

Hava akımları, atmosferik basınç farklılıkları nedeniyle meydana gelmektedir. 

Atmosferik basınç farklarına, yoğunluk farkları ve hava kütleleri arasındaki 

yoğunluk farklarına da sıcaklık farkları yol açmaktadır. Hava akımlarının yönünü 

basınç bölgelerinin  yeri,  hızını  da  basınç farkı  miktarları  belirlemektedir.   DüĢey 

hava akımlarına cereyan, yatay hava akımlarına da rüzgâr adı verilmektedir. 

Hacimlerde, iç hava sıcaklığı, nem ve yüzey sıcaklıkları gibi iklimsel konfor 

elemanlarının ulaĢtığı değerlere bağlı olarak iklimsel konfor durumunun 
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sağlanabilmesi açısından hava hareketine ihtiyaç duyulması, sözü edilen hacimlerde 

hava hareketinin yaratılmasını dolayısıyla doğal vantilasyonu gerekli kılmaktadır. 

Ayrıca hacimlerdeki doğal vantilasyonun  kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda 

nem kontrolü yapılması için kontrol sistemleri kullanılır (Berköz, 1995). 

 Kontrol sistemleri 

Kontrol sistemleri, güneĢ, rüzgâr, nem kontrolü gibi ele almak mümkündür. Özellikle 

ısıtmanın istenmediği dönemde güneĢ ıĢınımının etkisini azaltmak amacı ile bina 

cephelerinde güneĢ kontrolü yapmak gerekir. Ayrıca hacimlerdeki doğal 

vantilasyonun kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda nem kontrolü yapılması için 

kontrol sistemleri kullanılır. 

3.2  Enerji Etkin Bina YerleĢme Birimlerinde GüneĢ Enerjisinden Yararlanmak 

Ġçin Kullanılan Sistemler  

Binalar yaĢam döngüleri boyunca çeĢitli nedenlerle enerji kullanmaktadır. Bu 

aĢamalarda tüketilen toplam enerjinin yüzde 94,4'ü ise kullanım sırasında HVAC 

(ısıtma/havalandırma/iklimlendirme) sistemleri için tüketilmektedir (Scheuer, 2003). 

Bu nedenle, bina içinde konfor koĢullarının mekanik sistemler yerine doğal 

yöntemlerle karĢılanmasının ekonomi, çevre ve insan sağlığı açısından çok önemli 

faydalar sağlayacağı açıktır. 

Enerji etkin bina ve yerleĢme birimlerinde güneĢ enerjisinden yararlanmak için 

kullanılan sistemler pasif sistemler, aktif sistemler ve ikisinin birlikte kullanıldığı 

karma sistemler olarak ele alınabilir. 

3.2.1  Pasif sistemler 

Pasif sistemler güneĢ enerjisi kullanımı için geliĢtirilen en eski sistemlerden biridir. 

BaĢlıca binaların ısıtma ve soğutması için tasarım ve mimaride kullanılmaktadır. 

GüneĢ mimarisinde, güneĢ ıĢınımının etkilerini optimize etmek önem kazanmaktadır.  

GüneĢ enerjisinden yararlanmada kullanılan sistemler aĢağıda açıklanmaktadır. 
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3.2.1.1  Doğrudan ısı kazanım sistemleri 

Bu sistemlerde, güneĢ enerjisi kuzey yarım küre için, güneye bakan yönde yer alan 

pencereler yardımıyla toplanmaktadır. Güney cephesindeki saydam alanın çift cam 

olarak oluĢturulmasıyla bu sistemin verimi artırılmaktadır (Özdemir, 2005). 

Bu yöntemde günlük yaĢam alanları, güneĢ ısısını toplayan, emen ve dağıtan bir 

sistem görevi yapmakta, binanın iĢlevsel yapı elemanları olan döĢeme ve duvarlar 

ısısal kütle olarak çalıĢmaktadır. Isıyı depolamak için su ve diğer akıĢkanları 

kullanmak da mümkündür (Esin, 2006).  

ġekil 3.2‟de görüldüğü gibi güneĢ ıĢınları, güneye yönlendirilen pencerelerden 

(pencere, Ģed çatı, tepeden aydınlatma) veya aydınlatma için gerektiğinden fazla olan 

Ģeffaf boĢluklardan içeri girerek duvar ve/veya depolama yetenekli, malzemelerden 

oluĢan (örneğin: beton, biriket, tuğla) yüzey üzerine düĢer ve güneĢ ıĢınları duvar 

veya zeminin üst yüzeyi tarafından emilirek toplanır.  

 Gün boyunca ısıyı bünyesinde toplayan  ısısal kütle ġekil 3.2‟de görüldüğü gibi gece 

oda soğumaya baĢladığında, duvar içinde depolanan ısı doğal bir prensibin sonucu 

olarak sürekli sıcaktan soğuğa doğru akar.  

 

ġekil 3.2 :  Doğrudan ısı kazanım sistemi. 

Isı bilançosunun ayarlanmasında doğrudan ısı kazanılmasında  tasarım aĢamasında 

dikkat edilecek konulardan biri binanın istenilen zamanlarda ısıtılması, istenmeyen 

zamanlarda ise ısı kazancını önlemeye elveriĢli hareketli ısı yalıtım malzemeleriyle 

donatılmasıdır. 
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Yazın güney ve batı cephelerini aĢırı ısınmadan korunabilmesi için  hareketli yapı 

elemanlarının gündüz kapalı kalması, saçaklar veya tenteler kullanılması ayrıca 

yapraklı bitkiler ve ağaçlandırma yapılması iyi birer çözümdür (Watchberger, 1988). 

Direkt kazanım sisteminin yapım maliyeti oldukça düĢüktür. DöĢeme, duvarlar ve 

hatta iç mekânlar bile ısı depolama görevi yapmaktadır. Güney cephesindeki 

pencerelerin büyüklüğü ve sayısı isteğe ve ihtiyaca göre ayarlanabilmekte fakat fazla 

miktarda kullanılan cam parlama, kamaĢma ve mahremiyet gibi problemlere sebep 

olabilmektedir. Güney cephesindeki pencereler, yazları gölgeleme elemanlarına ve 

kıĢ geceleri de yalıtıma ihtiyaç duymaktadır. Gece yalıtımları dıĢtan panellerle, içten 

kumaĢlarla kepenk veya panjurlarla sağlanabilir. Çatı açıkları aracılığı ile güneĢ 

ıĢınımının termal kütle olarak kullanılan döĢeme ve duvarlara ulaĢması sağlanabilir 

(Özdemir, 2005). 

3.2.1.2  Dolaylı ısı kazanım sistemleri 

Bu sistemde güneĢ ile yaĢam alanları arasında yer alan ısısal kütle yüzeye gelen 

güneĢ ıĢınlarını emer ve ısı iletimi ile yaĢama alanlarına taĢır. Dolaylı kazanç sistemi 

ile cam yüzeye vuran güneĢ enerjisinin yüzde 30 ila yüzde 45‟inden yararlanmak 

mümkün olmaktadır. 3 tür dolaylı ısı kazanım sistemi vardır (Esin, 2006) 

 Masif depolayıcı duvar (Trombe duvar) 

Trombe ve Michel tarafından, güneĢ ısısı depolayan masif duvarlar "Trombe duvar" 

olarak adlandırılır ve bu tür duvarlar dolaylı ısı kazanım sistemleri için çok sık 

karĢılaĢılan bir modeldir, soğutma ve havalandırma amaçlı da kullanılabilir. 

Trombe duvar, dıĢ yüzeyi koyu renkli, güneye yönelik masif bir duvardır.  Bu 

duvarın yaklaĢık 10-15 cm. önünde çift camlı pencere yüzeyi bulunur. Trombe 

duvar, hem duvar malzemesinin depolama kabiliyeti hem de duvar önündeki camın 

sera etkisiyle içeriye düĢen güneĢ enerjisini yararlı hale dönüĢtürür (Watchberger, 

1988). 

Bu sistemde cam ile duvar arasındaki boĢlukta ısınan ve yükselen hava duvardaki 

tavana yakın yerleĢtirilen açıklıklardan içeriye alınmakta; mekânın serin olan havası 

da, zemine yakın olan açıklıklardan duvarla cam arasına girmekte, burada ısınan 

hava yükselerek sürekli dolaĢım sağlamaktadır (ġekil 3.3). 
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ġekil 3.3 :  Dolaylı ısı kazanım sistemi. 

Yazın cam yüzeydeki kanatların ve odadaki herhangi bir pencerenin açılmasıyla 

doğal havalandırma elde edilmektedir. Yaz gölgesi ve kıĢ gece yalıtımı önlemlerinin 

yanısıra kıĢ akĢamları için alınması gereken bir diğer önlem de hava hareketinin 

tersine dönerek ısınan havanın cam yüzeyle duvar arasına kaçması, böylece alttaki 

deliklerden içeriye soğuk havanın çekilmesi ile iç mekanın soğumasının engellemesi 

amacı ile duvardaki havalandırma aralıklarının kapanmasıdır. 

Bu sistemlerin avantajı, iç mekânın ekstrem Ģartlardan izole edilmesi, duvar 

arkasındaki mekânın sıcaklık değiĢimlerinden etkilenmemesini sağlaması, 

istenmeyen veya malzemelere zarar verebilecek direkt ıĢınımlardan da korumasıdır. 

Sistemin diğer bir avantajı ise yapım kolaylığı ve hareketli yalıtımın dıĢında hareketli 

parçaların olmamasıdır. Isıl kütlede depolanan ısının akĢam saatlerinde  de içeriye ısı 

vermeyi sürdürmesi ve içeride yaĢayanların en azından ılık duvar veya tavanla karĢı 

karĢıya kalmalarıdır. En temel olumsuzlukları ise ısıl kütlenin sabahları geç ısınması, 

sonra da içeriye aktarılan ısının istenmediği durumlarda denetlenememesidir. Güney 

cephesinde kullanılan Trombe duvarından dolayı doğal aydınlatma ve manzaraya 

açılma gibi gerekliliklerden yararlanılamaz (Özdemir, 2005). 

 Isı depolayıcı su duvarlar 

Steve Baer tarafından 1910 yılında  geliĢtirilen "bidon duvar" bu tür depolayıcı 

sistemler için aydınlatıcı bir örnektir (Watchberger, 1988). Kullanılan ısı depolama 

malzemesi ve kullanım yöntemi dıĢında Trombe duvarı ile benzerlik göstermektedir. 

Masif güneĢ enerji duvarları içinde enerji depolamanın değiĢik bir türü, içi su dolu 

kapların güneĢ ıĢınına karĢı yerleĢtirilmesidir. GeniĢ cam yüzey ve buna bitiĢik masif 

ısı depolama kütlesi bulunmaktadır (Özdemir, 2005). 



 
44 

Bu sistemde ġekil 3.4‟de görüldüğü gibi, ısı depolama kütlesi (bidonlar) su veya 

benzer akıĢkan ile doludur. Bidonlar siyaha boyanarak ıĢın toplayıcı yüzey 

oluĢturmakta, böylece bidonlar toplayıcı ve ısıl depo görevlerini birlikte 

yapmaktadırlar. Camdan geçen güneĢ ıĢınları bidonun siyah yüzeyi tarafından 

yutulmakta ve ısıl enerji bu Ģekilde bidonun içindeki suyu ısıtmaktadır. Isınan 

bidonlar ıĢıma ve taĢınım yoluyla enerjilerini binanın içine aktarırlar. Gündüz 

kazanılanı gece yitirmemek için duvar Ģeklindeki yalıtılmıĢ kapaklar akĢamları 

kapatılarak ısıl kayıplar önlenmektedir. 

Büyük depolama hacmine sahip olan duvarlar, uzun süreli depolama kapasitesine 

sahip olmaktadırlar (DerviĢ, 1984 ). 

 

ġekil 3.4 :  Isı depolayıcı su duvarları. 

 Çatı havuzu sistemleri 

DüĢey toplayıcı yüzeyleri kıĢın 35° güney ve 35° kuzey enlemleri arasında hemen 

hemen faydasız bir konumdadır, çünkü güneĢ çok yüksektedir. Bu tür durumlarda 

yatay kolektörler daha faydalıdır (Watchberger, 1988). Bu sistemde ısısal kütle 

görevini çatıda yer alan 15-30 mm yüksekliğinde bir su kütlesi yerine getirmektedir.  

ġekil 3.5‟de görüldüğü gibi, su, genellikle camla kaplanmıĢ geniĢ plastik veya 

fiberglas kapların içinde depolanmaktadır. GüneĢ ıĢınlarının ısıttığı su kütlesi 

depoladığı ısıyı iletim yoluyla ileterek hacmin ısınmasını sağlamaktadır. Daha çok, 

düĢük nemli iklimler için uygun olan bu yöntemin strüktüre ek bir yük getirmesi gibi 

olumsuz bir durumu vardır. Ayrıca özenli bir drenaj sistemi ve açılıp kapanabilen 

hareketli bir yalıtım gerektirmektedir (Esin, 2006). 
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ġekil 3.5 :  Çatı havuzu sistemleri. 

3.2.1.3  Ġzole edilmiĢ kazanç sistemleri 

Ġzole edilmiĢ kazanç sistemlerinde, ısıl toplama ve depolama mekânı ile binanın ana 

kullanım alanları birbirinden ayrılmaktadır. Böylece bu sistem ısı toplama ve 

depolama görevini binadan bağımsız olarak gerçekleĢtirmektedir.  

Bu sistemin kullanım amacı yalnızca enerji tasarrufu sağlamak değil aynı zamanda 

yılın büyük bir kısmında konfor koĢullarının sağlandığı bir yaĢama mekânı 

yaratmaktır. Ġç mekânlar ile dıĢ ortam arasında geçiĢ alanı, tampon bölge 

oluĢturmaktır. Fakat bu sistemde yaz boyu oluĢabilecek aĢırı ısınma kontrol altına 

alınmalıdır (Özdemir, 2005). 

Ġzole edilmiĢ kazanç sistemlerini seralar ve güneĢ odaları Ģeklinde oluĢturmak 

mümkündür. 

 Seralar 

Seralar, iç ve dıĢ mekânlar arasında geçiĢi sağlayan, binaya ısı taze hava ve nem 

sağlayabilen ve içinde yaĢanabilen toplaçlardır. GüneĢe bakan cam yüzeylerin 

artması kıĢ günlerinde ısı kazancını attırmakta, buna karĢılık güneĢin olmadığı 

saatlerde ısı kaybının, yazında istenmeyen ısı kazancının artması gibi  olumsuzluklar 

getirmektedir. Bu nedenle kıĢ akĢamları için gece yalıtımı, yaz gündüzleri için de 

güneĢten korunma güney pencerelerine göre daha büyük önem taĢımaktadır.  

Gün içinde termal kütle, güneĢ ıĢınımı sayesinde ısınmaktadır. Ġlerleyen saatlerde iç 

mekândaki serin hava termal kütle üzerindeki yalıtılmıĢ mekâna geçmekte ve burada 

ısınmaktadır. Daha sonra ısınan hava üstteki açıklıktan tekrar iç mekâna 

dönmektedir. Sürekli olan sirkülasyon sayesinde iç mekân da ısınmaktadır. Gece 

saatlerinde termal kütle üzerindeki kapaklar kapatılmakta ve termal kütlede 
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depolanan ısı hem de iç mekânda ısınan hava sayesinde konfor Ģartları 

sağlanmaktadır.  

En basit çözümlerden biri olan, binaların güney cephesine eklenen cam ya da Ģeffaf 

plastiklerle oluĢturulmuĢ seralar, bir anlamda pasif güneĢ enerjisi kullanımı sağlayan 

alanlardır. Bitki yetiĢtirmeye uygun ortamı yüzünden eski adı “limonluk” olan 

serada, ısınan havanın yükselip tavan kotuna yakın bölgelerden binaya girmesi ve 

buna karĢılık içerdeki serin havanın tabana yakın seviyelerden seraya dönme eylemi, 

bir anlamda geniĢ yüzeyli güneĢ bacası oluĢturmasını sağlar. Fazla güneĢin rahatsız 

edici etkileri, kontrollü perdeler yada yönü ayarlanmıĢ güneĢ kırıcıları ve saçaklar ile 

engellenebilir (ġekil 3.6). 

 

ġekil 3.6 :  Seralar (Watchberger, 1988). 

Bu mekândaki ısı, kıĢın çakıl doldurulan zemin altında depolanabilir. Yazın ise 

gündüz aĢırı ısınma, hareketli gölgelendirme elemanları ile engellenebilir. Bunun 

dıĢında seranın bina ile hava alıĢveriĢi kesilip kendi içinde dıĢ hava ile sirkülasyon 

sağlanabilirse, geceleri diğer duvar malzemelerine göre daha çabuk soğuyan Ģeffaf 

malzemelerin etkisi ile bu bölge serin hava kaynağı olarak hizmet verebilir. 

Sıcak iklim bölgelerinde bu amaçla, güney serasının benzeri olan bir kuzey serası 

oluĢturulabilir. Taban ve tavan kotundaki yapısal ya da mekanik kanallarla iki sera 

arasında sirkülasyon oluĢturulduğunda, kuzey serasındaki serin havanın gece ve 

gündüz soğutma amacı ile kullanma olanağı elde edilebilir. Yazın tavandaki menfez 

kapatılır ve her iki mekânın pencereleri açılır. Bu durumda güney serasında ısınan 

hava pencereden dıĢarı çıkarken, bunun yerine kuzeydeki camlı bölme 

pencerelerinden giren serin hava tabandaki kanallar aracılığı ile binanın en çok ısınan 

güney bölümüne gönderilir (Özdemir, 2005). 
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 GüneĢ odaları  

GüneĢ odaları, yapıda iç mekân ile dıĢ mekân arasında bulunan, dıĢ mekândan 

saydam yüzeyle ayrılmıĢ ve diğer mekânlardan izole edilerek oluĢturulmuĢ olup 

bağlantılı olduğu mekânlardan gelen ısı kayıpları ve güney cephesindeki saydam 

yüzeylerden kazanılan güneĢ ıĢınları tarafından ısınmaktadır. GüneĢ odasının 

avantajı, ısı toplamasının yanı sıra binaya ek bir yaĢama mekânı kazanmaktadır. 

GüneĢ odaları güneĢ kolektörlerine göre daha az verimli olmasına rağmen, yıl boyu 

birçok saatin geçirileceği enerji tasarrufu sağlayan yaĢama mekânı yaratmaktadır 

(IEA, 1997). 

Bu sistem, direkt kazanım ve Trombe duvar sistemlerinin bir kombinasyonu gibi 

olup pencere ile güney yönündeki duvar arasında bir sera oluĢturulmuĢ Ģeklidir ve 

uygun yönlendirilmiĢ bir sera ile uygun yönlendirilmiĢ bir duvarın bir araya 

getirilmesiyle oluĢturulmaktadır. Ġçteki duvar bu amaçla yalıtılarak rüzgârın soğutucu 

etkilerinden korunmuĢtur. Bu sistem hacim ısıtmada kullanılmaktadır (Özdemir, 

2005). 

Binanın ana mekândan ayrılarak dıĢ ortam ile iç mekânlar arasında ani ısı 

değiĢikliklerini dengeleyerek bir tampon bölge oluĢturması nedeniyle direkt kazancın 

sağlandığı mekânlara göre daha fazla avantaj sağlamaktadır (ġekil 3.7). 

 

ġekil 3.7 :  GüneĢ odaları 

GüneĢ odaları eklendikleri binaya kıĢın ve geçiĢ mevsimlerinde ek bir yaĢama 

mekânı sağlamasının yanı sıra hareketli ve kontrollü gölgelendirme elemanları ve 

havalandırma üniteleriyle yıl boyu konfor değeri yüksek yaĢanabilir mekânlar olarak 

iĢlev görmektedir (Url-2). 
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3.2.1.4  Termosifon sistemler 

Termosifon, sıcaklık farkından dolayı hava veya suyun doğal hareketine verilen 

isimdir (Watchberger, 1988).  

Bu sistemde, bina cephesinden ayrı olarak direkt güneĢ ıĢınımı ve yaĢama mekânı 

arasındaki bağlantıyı sağlayacak Ģekilde bir toplayıcı alan bulunur. Soğuk hava veya 

akıĢkan, toplayıcı alanın en düĢük seviyesinde iken, güneĢ ıĢınımı aracılığı ile  ısınır 

ve depolayıcı kütleye doğru yükselerek hareket eder ve yukarıya yükselen sıcak 

havanın yada akıĢkanın yerine soğuk hava veya akıĢkan ile yer değiĢtirerek 

sirkülasyon sağlanır (ġekil 3.8). 

 

ġekil 3.8 :  Termosifon sistemler (Watchberger, 1988). 

Toplayıcı alan yutucu özelliği olan koyu renkli ahĢap ya da metal yüzeylerden 

oluĢur. Toplayıcı alan içinde bulunan akıĢkan ile ısı termal kütleye taĢınır. Termal 

kütle ile de ısı iç mekâna iletilir (Özdemir, 2005). 

Termosifon toplayıcılar, ya evin duvarı içine gömülü, ya da evin aĢağısında bir kotta 

arsa üzerine yerleĢtirilmiĢ olarak bulunur. Güney duvarı içine yerleĢtirilmesi halinde 

toplayıcı, aynı sürekli akım halkası fonksiyonu yoluyla bir trombe duvar gibi iç 

mekâna ısı iletir. Isınma sırasında toplayıcı içinde bulunan hava yükselir ve 

tavandaki delikten mekân içine girer. Bu hareket sonucu, mekân içindeki soğuk 

havanın zemin deliğinden kolektör içine çekilmesiyle bir akım oluĢur. 

Binanın güney duvarı içine monte edilen bir termosifon toplayıcısı her zaman 

depolayıcı bir elemana bağlanmaz. Eğer toplayıcı gerektiğinde binanın altında bir 

seviyede arsa üzerine yerleĢtirilirse, taĢ bir depolayıcıya bağlanmalıdır. Buradaki 

sıcak hava doğal olarak sürekli dolaĢıma uğrar. 



 
49 

Ġç mekânın ısınması için gerekenden daha fazla güneĢ ısısı isteniyorsa, mekândaki 

hava giriĢ çıkıĢ kapakcıklarının kısılmasıyla ısı çakıl depolayıcı içinde depolanabilir. 

Gece bu ısı, ya zemin yoluyla yayılır. Ya da tekrar açılan akım kapakcıkları ile 

oturma odasına aktarılır (Watchberger, 1988). 

3.2.2  Aktif sistemler 

Aktif sistemler aracılığıyla, ısıtma, soğutma ve elektrik üretimi sağlanabilir. Bu 

sistemler, yöntem, malzeme, teknolojik düzey ve üretim açısından çok çeĢitlilik 

göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılmaktadır: 

• GüneĢ enerjisinden elektrik üretimi 

• GüneĢ enerjisinden ısı enerjisi üretimi 

3.2.2.1  GüneĢ enerjisinden elektrik enerjisi üretimi 

Sanayinin geliĢmesi ve konfor ihtiyacının artması elektrik enerjisine olan talebi de 

arttırmıĢtır. Artan talep sonucu, aranan alternatif elektrik üretim yöntemlerinden biri 

de güneĢ pillerinden (fotovoltaik pillerden) yararlanmaktır.  

Fotovoltaik (Photovoltaik) terimi, foto „ıĢın‟ ve voltaik „elektrik‟ kelimelerinin 

birleĢmesinden meydana gelir, ıĢıktan gerilim üretmesi anlamına gelir ve PV ile 

gösterilir. 

Fotovoltaik piller için kullanılan ortak terim  “GüneĢ Pilleri” olmasına rağmen, piller 

her türlü ıĢık altında elektrik üretebilmektedir. GüneĢ pilleri enerjinin korunumu 

yasasına uygun olarak, ıĢık enerjisini elektrik enerjisine döndüren cihazlardır. Ancak 

enerjiyi depolayamazlar. IĢık kaynağı (örneğin güneĢ) ortadan kalktığında, pilin 

ürettiği elektrik de kesilmektedir. Eğer elektrik gece boyunca da kullanılmak 

isteniyorsa, devreye bir elektrik depolayıcı (akü) eklenmelidir (Özdemir 2005). 

GüneĢ pillerinin çoğunda, güneĢ ıĢığından alınan enerji ġekil 3.9‟da  görünen 

modüller aracılığıyla toplanmakta, gece veya bulutlu günlerde kullanabilmek için 

kimyasal enerjiye dönüĢtürülerek akülerde depolanmaktadır. Ayrıca, eğer pillerden 

alınan güç, istenen miktarda değilse, aradaki fark aküden karĢılanmaktadır. 

Depolanan enerjinin, günün her saati ve her hava koĢulunda kullanılıyor olmasına 

karĢılık, piller harcanan enerjiyi, ancak gün ıĢığında ve genellikle de birkaç saat 
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içinde yerine koymaya çalıĢmaktadırlar. Sistem tasarlanırken çözülmesi gereken en 

önemli sorun, bu dengeyi sağlamaktır. 

Bir sistem tasarlanmaya baĢlarken göz önüne alınması gereken 3 kriter vardır. Bunlar 

sırasıyla uygulamanın tipi, hava koĢulları ve kullanıcıdır. Her yük tek tek ele 

alındığında, bir gün boyunca ne kadar kullanılacağı, çekeceği akım ve gerilim 

değerleri bilinmelidir. Daha sonra, mevsimlere göre güneĢ ıĢınımı değerleri 

değiĢmekte olduğundan, kullanılacak zaman dilimi belirlenmelidir. Bu bilgiye göre, 

modülün güneĢ ıĢığını en iyi alabileceği açı hesaplanarak yerleĢtirilmesi yapılacaktır. 

Sistem, haftada yalnızca birkaç gün kullanılacaksa, panel ve akü sayısı düĢecektir, bu 

da maliyeti azaltacaktır. Ayrıca sistemde herhangi bir kritik veya özel bir yük 

olacaksa, bu da değer de hesaplamaları etkileyecektir. 

 

ġekil 3.9 :   GüneĢ pili modülü. 

Sistemin çalıĢacağı yer ve hava koĢulları da tasarım için önemli kriterlerdendir. 

Gerekli olan güneĢ ıĢınım değerleri, yer ve zamana göre, belirlenmiĢ değerlerden 

seçilmektedir. Bu nedenle sistemin çalıĢacağı bölgenin enlem ve boylam değerleri 

bilinmelidir. Bu değerlere ve sistemin yıl içinde kullanılacağı zaman dilimine göre, 

güneĢlenme değerleri belirlendikten sonra, üçüncü önemli kritere geçilir; ki bu da 

kullanıcı bilgileridir.  

Bu kriter, kullanıcının tasarım üzerindeki istek ve önerilerini karĢılamak içindir. 

Örneğin, akü seçimi yapılırken, alternatif enerji sistemlerinde kullanılmak amacıyla 

üretilen sulu aküler yerine, kuru bakımsız aküler tercih edilebilir. Sistemin zaman 

içinde büyüyebileceği düĢünülerek, monte edileceği yer seçilmelidir.  

Gerekli olan yük değerlerine göre, örgülerde yer alacak modül sayısı, bağlantı 

Ģekilleri (seri veya paralel) bulunmakta ve bu değere göre, akü sayısı 

hesaplanmaktadır. Kablo bağlantıları, devre kesiciler, sigortalar, topraklama 
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ekipmanları  seçilir. Sistemin tek baĢına veya destekli kullanılıp kullanılamayacağı 

belirlenir. Bu sistemler, rüzgâr milleri, mikro-jenaratörler veya normal jenaratörlerle 

destekli olacak Ģekilde de tasarlanabilmekte, ayrıca Ģebeke sistemine de bağlanarak 

mevcut sistemle birlikte çalıĢabilmektedir (Özdemir, 2005). 

GüneĢ pilleri kullanım yerlerine ve amaçlarına göre ikiye ayrılırlar: 

• Bağımsız sistemler 

• ġebekeye bağlı sistemler 

Bağımsız sistemlerde, gün içinde elde edilen ıĢınım akülerde depolanan enerji 

sayesinde, Ģebekeden bağımsız olarak cihazların iĢletimi söz konusudur. Deniz 

fenerleri, dağ evleri, sokak ve bahçe aydınlatmaları, vb. 

ġebekeye bağlı sistemlerde, üretilen enerji ihtiyaç halinde binada kullanılmakta, 

ihtiyaç duyulmaması durumunda ise Ģebekeye verilmektedir. BaĢka bir deyiĢle, 

elektrik dağıtım kurumunun belirlediği tarife üzerinden Ģebekeye satılmaktadır. Bu 

sistemleri, elektirik santrali gibi kurulan güneĢ pili tarlaları, müstakil iĢyerleri v.b. 

uygulayabilir (Isısan, 2008). 

3.2.2.2  GüneĢ enerjisinden ısı enerjisi üretimi 

Bu sistemde öncelikle güneĢ enerjisinden ısı elde edilebilmektedir. Bu ısı doğrudan 

kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir. GüneĢ enerjisinden ısı 

enerjisi üretimi kendi içinde ikiye ayrılmaktadır: Yüksek sıcaklık sistemleri 

(yoğunlaĢtırıcı sistemler), düĢük sıcaklık sistemleri. 

 Yüksek sıcaklık sistemleri (yoğunlaĢtırıcı sistemler) 

GüneĢ enerjisi uygulamalarında düzlemsel güneĢ kolektör sistemlerinin yanı sıra 

daha yüksek sıcaklıklara ulaĢmak için yoğunlaĢtırıcı kolektör sistemleri 

kullanılmaktadır. Düzlemsel güneĢ kolektörleri için kullanılan kavramlar ve tarifler, 

yoğunlaĢtırıcı kolektörler için geçerlidir. Bununla birlikte yoğunlaĢtırıcı kolektör, 

teknolojisinin daha karmaĢık olması nedeniyle, yeni tariflerin yapılması 

gerekmektedir.  

Kolektörde güneĢ enerjisinin düĢtüğü   net alana “açıklık alanı” ve güneĢ enerjisinin 

yutularak ısı enerjisine dönüĢtürüldüğü yüzeye “alıcı yüzey “ denir. Düzlemsel güneĢ 

kolektörlerinin açıklık alanı ile alıcı yüzey alanı birbirine eĢittir. YoğunlaĢtırıcı 
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kolektörlerde ise güneĢ enerjisi, alıcı yüzeye gelmeden önce optik olarak 

yoğunlaĢtırıldığı için alıcı yüzey, açıklık alanından daha küçük olmaktadır.  

GüneĢ enerjisini yoğunlaĢtıran kolektörlerde en önemli kavramlardan biri 

“yoğunlaĢtırma oranı”dır. YoğunlaĢtırma oranı, açıklık alanının alıcı yüzey alanına 

oranı Ģeklinde tarif edilir. YoğunlaĢtırma oranı, iki boyutlu yoğunlaĢtırıcılarda 

(parabolik oluk) 300, üç boyutlu yoğunlaĢtırıcılarda (parabolik çanak) 40.000 

mertebesindedir. 

Bu tür kolektörlerde güneĢ enerjisi, yansıtıcı veya ıĢın kırıcı yüzeyler yardımı ile 

doğrusal ya da noktasal yoğunlaĢtırılabilir (Url-3). 

o Doğrusal yoğunlaĢtırıcılar (parabolik oluk kolektörler) 

Doğrusal yoğunlaĢtırıcı sistemlerin en yaygını olan Parabolik oluk kolektörler, 

doğrusal yoğunlaĢtırma yapan ve kesiti parabolik olan dizilerden oluĢmaktadır.    

ġekil 3.10‟da örneği görülen parabolik oluk kolektörlerde, kolektörün iç kısmındaki 

yansıtıcı yüzeyler, güneĢ enerjisini paraboliğin odağında yer alan ve boydan boya 

uzanan siyah yutucu bir boruya yansımaktadır.  

Orta derecede sıcaklık istenen uygulamalarda kullanılan bu sistemlerde, güneĢ 

enerjisi bir doğru üzerinde yoğunlaĢtırılacağından tek boyutlu hareket ile güneĢi 

izlemek yeterlidir (Url-3).  

 

ġekil 3.10 :  Parabolik oluk kolektörleri. 

o Noktasal yoğunlaĢtırıcılar 

Ġki boyutta güneĢi izleyip noktasal yoğunlaĢtırma yapan ve daha yüksek sıcaklıklara 

ulaĢan bu tür sistemler, parabolik çanak ve merkezi alıcı olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır. 
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• Parabolik çanak sistemleri 

Parabolik çanak kolektörler iki eksende güneĢi takip ederek sürekli olarak güneĢi 

odak noktasına yoğunlaĢtırmaktadırlar (ġekil 3.11) (Url-3). 

 

ġekil 3.11 :  Parabolik çanak kolektör 

• Merkezi alıcılı sistemler 

Merkezi alıcılı sistemlerde ise tek tek odaklama yapan ve heliostat adı verilen ve 

aynalardan oluĢan bir alan, güneĢ enerjisini, alıcı denen bir kule üzerine monte 

edilmiĢ ısı esanjörüne yansıtarak yoğunlaĢtırmaktadır (ġekil 3.12) (Url-3). 

 

ġekil 3.12 :  Merkezi alıcılı güneĢ ısıl elektrik santralı. 

 DüĢük sıcaklık sistemleri 

DüĢük sıcaklık sistemleri, kullanım suyu ısıtması ve kullanım suyuna ilave olarak 

ısıtma desteği sağlayan sistemler olarak uygulanmaktadır.  

o Kullanım suyu ısıtmasını sağlayan güneĢ enerjisi sistemleri 

Bu sistemler genel olarak güneĢ kolektörlü sıcak su sistemleridir. GüneĢ enerjisinin 

en yaygın uygulama alanı  kullanım suyu ısıtmasıdır. Yıl boyunca sabit olan sıcak 

kullanım suyu gereksiniminin belirli bir kısmı güneĢ enerjisinden 
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karĢılanabilmektedir. Yazın kullanım suyu ısıtması için gereken enerjinin hemen 

hemen tamamı güneĢ enerjisinden karĢılanabilmektedir (Isısan, 2008). 

GüneĢ kolektörlü sistemler doğal dolaĢımlı ve pompalı olmak üzere ikiye ayrılırlar: 

Doğal DolaĢımlı Sistemler, ısı transfer akıĢkanının kendiliğinden dolaĢtığı 

sistemlerdir. Kolektörlerde ısınan suyun yoğunluğunun azalması ve yükselmesi 

özelliğine dayanmaktadır. Bu tür sistemlerde depo kolektörün üst seviyesinden en az 

30 cm yukarıda olması gerekmektedir. Deponun alt seviyesinden alınan soğuk (ağır) 

su kolektörlerde ısınarak hafifler ve deponun üst seviyesine yükselir. Gün boyu 

devam eden bu olay sonunda depodaki su ısınmıĢ olur. Doğal dolaĢımlı sistemler çok 

küçük miktarda su ihtiyaçları için uygulanmaktadır. Deponun yukarıda bulunması 

zorunluluğu nedeniyle büyük sistemlerde uygulanamazlar. Pompa ve otomatik 

kontrol devresi gerektirmediği için pompalı sistemlere göre biraz daha ucuzdur. 

Pompalı Sistemler, Isı transfer akıĢkanının sistemde pompa ile dolaĢtırıldığı 

sistemlerdir. Deposunun yukarıda olma zorunluluğu yoktur. Büyük sistemlerde su 

hatlarındaki direncin artması sonucu doğal dolaĢımın olmaması ve büyük bir 

deponun yukarıda tutulmasının zorluğu nedeniyle pompa kullanma zorunluluğu 

doğmaktadır. 

Pompalı sistemler otomatik kontrol devresi yardımı ile çalıĢırlar. Depo tabanına ve 

kolektör çıkıĢına yerleĢtirilen diferansiyel termostatın sensörleri, kolektörlerdeki 

suyun depodaki sudan 10
o
C daha sıcak olması durumunda pompayı çalıĢtırarak sıcak 

suyu depoya alır, bu fark 3
o
C olduğunda ise pompayı durdurur. Pompa ve otomatik 

kontrol devresinin zaman zaman arızalanması nedeniyle iĢletilmesi doğal dolaĢımlı 

sistemlere göre daha zor olmaktadır (Url-4). 

Her iki sistem de ayrıca açık ve kapalı sistem olarak tasarlanabilmektedirler. 

Açık Sistemler, açık sistemler kullanım suyu ile kolektörlerde dolaĢan suyun aynı 

olduğu sistemlerdir. Kapalı sistemlere göre verimleri yüksek ve maliyeti ucuzdur. 

Suyu kireçsiz ve donma problemlerinin olmadığı bölgelerde kullanılabilmektedir. 

Kapalı Sistemler, kullanım suyu ile ısıtma suyunun farklı olduğu sistemlerdir. 

Kolektörlerde ısınan su bir eĢanjör vasıtasıyla ısısını kullanım suyuna aktarır. 

Donma, kireçlenme ve korozyona karĢı çözüm olarak kullanılmaktadırlar. Maliyeti 

açık sistemlere göre daha yüksek verimleri ise eĢanjör nedeniyle daha düĢüktür. 
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DüĢük sıcaklık sistemleri olarak, güneĢ kolektörleri farklı tiplerde (düzlemsel güneĢ 

kolektörleri, güneĢ havuzları, güneĢ ocakları v.b.) olabilmektedir. Mimari 

uygulamalarda, bina ölçeğinde genellikle kullanılan düĢük sıcaklık sistemleri 

düzlemsel güneĢ kolektörleridir. 

Düzlemsel GüneĢ Kolektörleri 

Düzlemsel GüneĢ Kolektörleri, güneĢ enerjisinin toplandığı ve herhangibir bir 

akıĢkana aktarıldığı çeĢitli tür ve biçimlerdeki aygıtlardır. 

Düzlemsel güneĢ kolektörleri, (ġekil 3.13) üstten alta doğru, yüksek geçirgenlikte 

olan özel bir camdan yapılan üst örtü, cam ile yutucu  plaka arasında yeterince 

boĢluk, kolektörün en önemli parçası olan yutucu plaka, arka ve yan yalıtım ve 

yukarıdaki bölümleri içine alan bir kasadan oluĢmaktadır (Url-4). 

Yüksek sıcaklık dayanımlı yalıtım, yutucu plakanın altında bulunur ve ısı kaybını 

büyük oranda azaltır. Cam, yan gövde bileĢenleri ve arka panel düzlemsel kolektörün 

dıĢ sınırındadır. Tüm gövde bileĢenleri ultraviyole ıĢınlarına ve dıĢ hava etkilerine 

dayanıklı olmalıdır (Isısan, 2008). 

 

ġekil 3.13 :  Düzlemsel güneĢ kolektörü 

o Kullanım suyu ısıtması ve ısıtma desteği sağlayan güneĢ enerjisi 

sistemleri 

Konutlarda gereksinim duyulan ısı enerjisinin bir bölümünü, kullanım suyu 

ısıtmasının yanı sıra ısıtma desteği de sağlayacak sistemler tasarlayarak,  güneĢ 

enerjisi ile karĢılamak mümkündür. Bu tip uygulamalarda güneĢ enerji sistemi dönüĢ 
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suyu sıcaklığı, güneĢ enerjisi sisteminden elde edilen su sıcaklığından daha düĢük 

olduğunda ısıtmaya destek verebilmektedir. Bu nedenle, düĢük iĢletme sıcaklıklarına 

göre tasarlanmıĢ, büyük yüzeyli radyatör veya yerden ısıtma tesisatlarıyla güneĢ 

enerjisi kombinasyonu idealdir (Isısan, 2008). 

3.2.3  Pasif ve aktif sistemlerin birlikte kullanıldığı karma sistemler 

Binalarda Bölüm 3.2.1‟de anlatılan pasif sistemler ile Bölüm 3.2.2‟de anlatılan aktif 

sistemler bir arada kullanılabilmektedir. Karma sistemlerde binalar öncelikle pasif 

sistem olarak tasarlanmalı, pasif sistemlerin yetersiz kaldığı durumlarda daha sonra 

aktif sistemler binaya entegre edilmelidir. Böylece binalar güneĢ enerjisinden 

maksimum derecede yararlanmıĢ olacaktır. 
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4.  ENERJĠ ETKĠN BĠNA VE YERLEġME BĠRĠMLERĠNĠN ĠKLĠMSEL 

VERĠLER VE GAYRĠMENKUL GELĠġTĠRME AÇISINDAN 

GERÇEKLEġTĠRĠLEBĠLME OLANAKLARI 

Bu bölümde dünyada ve Türkiye‟de gerçekleĢtirilen enerji etkin bina ve yerleĢme 

birimi uygulama örnekleri açıklanmıĢ ve bu örneklerin ülkemizde gerçekleĢtirlebilme 

olanakları araĢtırılmıĢtır.  

Bölümün ikinci kısmında enerji sektörü küresel ve Türkiye boyutunda incelenmiĢ ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarından güneĢ enerjisinin önemi ortaya konulmuĢtur.  

Enerji etkin bina ve yerleĢme birimlerinin “Ġklimsel Veriler” ve “Gayrimenkul 

GeliĢtirme” açısından gerçekleĢtirilebilme olanakları bu bölümün sonunda 

incelenmiĢtir.  

4.1 Dünyada ve Türkiye’de Enerji Etkin Bina ve YerleĢme Birimi Uygulama 

Örneklerinin Ġncelenmesi 

Bu bölümde, bilimsel açıdan incelenmiĢ ve bulguları kitap, makale vb. yayın haline 

gelmiĢ enerji etkin bina ve yerleĢme birimlerinden örnekler incelenmiĢtir. Örnekler 

özellikle hem dünya hem Türkiye için farklı iklim bölgelerinden ve enerji tüketimi 

açısından önemli bir payı olan konut fonksiyonuna sahip bina ve yerleĢme 

birimlerinden seçilmiĢtir. 

4.1.1 Dünyada enerji etkin bina uygulama örnekleri 

Bu bölümde Ġngiltere, Ġsrail, Japonya, Meksika ve Arjantin‟den uygulama örnekleri 

sunulmaktadır. Her ülkede yapılan binaların ortak hedefi, konusunda örnek ve öncü 

olmaktır. Ele alınan örnekler, birbirlerinden farklı ülkelerde ve farklı mimari ile 

yapılmıĢtır. Herbirinde farklı bilgilerin verilmesinin sebebi her ülkenin önceliğinin 

farklı olması ve sadece bu bilgilerin paylaĢıma açılmıĢ olmasıdır. 
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4.1.1.1 Oxford Ekoevi, Ġngiltere (ġekil 4.1)  

 

ġekil 4.1: Oxford Ekoevi. 

Oxford Ekoevi, Ġngiltere‟nin Oxford kentinde, 51
o
 kuzey enlemi, 1

o
 batı boylamında, 

deniz seviyesinden 40 m yükseklikte ve ılımlı iklim bölgesinde bulunmaktadır. 

Bölgeye ait iklimsel veriler ġekil 4.2‟de görülmektedir. 

 

ġekil 4.2: Oxford için hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri 

Yıllık minimum hava sıcaklıkları 1
o
C – 12,7

o
C, maksimum hava sıcaklıkları ise 

6,5
o
C – 21,5

o
C arasında değiĢmektedir. Toplam yıllık direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti 

1.303 kWh/m
2
yıl‟dır.  
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Oxford Ekoevi, geleneksel tarzda yapılan herhangi bir kasaba evinin, hem geleneksel 

tarzda hem de enerji etkin olarak inĢa edilebileceğini göstermek amacıyla 1995 

yılında yapılmıĢtır. ġehir dıĢında yer alan, üç katlı, güney ve kuzey cepheli, 

geleneksel tarzda, dört kiĢinin yaĢacağı dikkate alınarak tasarlanmıĢ müstakil binada 

altı oda bulunmaktadır. Binanın tasarımı, sessiz, sağlıklı ve CO2 salımını en aza 

indirecek Ģekilde yapılmıĢtır. 

GüneĢ ıĢınımından maksimum faydalanmak ve ısı kaybını azaltmak için tasarımda 

dikkat edilen unsurlar ġekil 4.3‟de görülmektedir.  

 

ġekil 4.3: Oxford Ekoevi tasarım unsurları. 

Oxford Ekoevi‟nde doğal aydınlatmadan mümkün olduğu kadar faydalanılmakta, 

yetersiz olduğu durumlarda enerji tasarruflu yapma aydınlatma tercih edilmektedir. 

Böylece Oxford Ekoevi hem ısıtma hem de aydınlatma açısından düĢük enerji 

harcayan bir bina olmaktadır. Ayrıca çatıda 4kW güce sahip güneĢ pilleri ve 5 m
2
‟lik 

güneĢ kolektörleri mevcuttur. 

ġekil 4.4‟de yaz ve kıĢ mevsimlerinde güneĢ ıĢınlarından yararlanma durumu 

görülmektedir. 
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ġekil 4.4: Oxford Ekoevi‟nin güneĢ ıĢınımından yararlanma durumu. 

Evin yapımına baĢlarken hangi malzemelerin kullanılacağına dair pek çok 

görüĢmeler yapılmıĢtır. Projeye birçok farklı disiplinden bilim adamları, malzeme 

konusunda uzmanlar katılmıĢ, çok sayıda farklı teknik kiĢinin bilgilerinden 

faydalanılmıĢtır.  

Evin yapımında düĢük enerjili ahĢap, ısı geçirme katsayısı düĢük yalıtım malzemeleri 

ve 3 camlı pencereler kullanılmıĢtır. Üç camlı pencere seçimi binanın performansı 

açısından çok önemli rol oynamıĢtır. Bu Ģekilde özellikle ısı köprülerinin oluĢması 

engellenmiĢtir. Ayrıca uzun süreli kullanılabilmeleri için lavabo, duĢ baĢlıkları, 

tuvaletler, bütün drenaj boruları, kil veya porselen, banyo malzemeleri olarak da 

çelik kullanılmıĢtır.  

Oxford Ekoevi‟ndeki yapı elemanlarına ait malzemeler ve toplam ısı geçirme 

katsayıları Çizelge 4.1‟de görülmektedir.  

Çizelge 4.1 : Oxford Ekoevi yapı elemanlarının özellikleri. 

 U Değeri (W/m
2o

C) Malzeme Adı 

Duvarlar 0,22 Tuğla 

DöĢeme 0,19 150 mm yalıtım 

Çatı 0,14 250 mm yalıtım 

Pencereler 1,30 3 camlı 
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Oxford Ekoevi‟nin duvarları geleneksel boĢluklu tuğla kullanılarak yapılmıĢtır. 

DöĢemede U değeri 0,19 W/m
2o

C olan 150 mm‟lik yalıtım malzemesi, çatıda ise U 

değeri 0,14 W/m
2o

C olan 250 mm‟lik yalıtım kullanılmıĢtır.  

Oxford Ekoevi‟nin yapım maliyeti, benzer mimari tasarımla yapılan müstakil bir evle 

karĢılaĢtırıldığında, tipik bir ev ile Oxford Ekoevi‟nin birim alan (m
2
) baĢına yapım 

maliyetleri aynıdır. Oxford Ekoevi‟nin güneĢ enerjisi sistemleri maliyeti, ince 

iĢlerinin sade malzemelerle yapılması ile karĢılanmıĢtır. Bu da müstakil bir evde özel 

bir mutfak yaptırmanın veya bir dekoratörden yardım almanın maliyeti ile 

eĢdeğerdir.  

Çizelge 4.2‟de kullanılan malzemeler ve uygulanan detaylar ile elektrik ve gaz 

tüketiminde sağlanan performans görülmektedir (hesaplama kuru                               

1 AB$ = 0,66 Ġngiliz £‟dir). 

Çizelge 4.2 : Oxford Ekoevi ile tipik evlerin enerji tüketim karĢılaĢtırması. 

Bina Tipi Oxford Ekoevi (a) Tipik ev (b) Tasarruf (b-a) 

Elektrik Tüketimi 

(kWh/m
2
yıl) 

26 90 64 

Elektrik Maliyeti 

(ABD$/yıl) 
12,1 272,7 260,6 

Gaz Maliyeti 

(ABD$/yıl) 
66,7 721,2 654,5 

Toplam Enerji Maliyeti 

(ABD$/yıl) 
78,8 993,9 915,1 

CO2 Salımı (kg/yıl) 148 6.500 6.360 

Yapım Maliyeti 

(ABD$/m
2
) 

1.091 1.091 0 

Oxford Ekoevin‟de tipik bir eve göre yıllık elektrik harcamalarında yüzde 96‟lık, gaz 

harcamalarında ise yüzde 91‟lik tasarruf sağlanmıĢtır. Toplamda tipik bir evin enerji 

maliyeti 994 ABD$ iken Oxford Ekoevi‟nde 79 ABD$‟ dır. 

DüĢük CO2 salımı konusunda da baĢarılı olunmuĢtur. Oxford Ekoevi yıllık 148 kg 

CO2 üretmektedir. Aynı büyüklükteki tipik ev ise 6500 kg CO2 üretmektedir. CO2 

salımı yüzde 98 azaltılmıĢtır (Roaf, 2003).  
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4.1.1.2 Meir Evi, Ġsrail (ġekil 4.5) 

 

ġekil 4.5: Meir Evi 

Meir Evi, Ġsrail‟in Negev Çölü, Sede Boqer Kampüsünde, 30
o
 kuzey enlemi, 34

o
 

doğu boylamında yer almaktadır. Deniz seviyesinden 470 m yükseklikte yer alan ev, 

1992 – 1994 yılları arasında inĢa edilmiĢtir. Bölgenin iklimi yazları sıcak ve kurak, 

kıĢları ise  soğuktur. Bölgeye ait iklimsel veriler ġekil 4.6‟da verilmektedir. 

  

ġekil 4.6: Negev için hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri.  

Yıllık minimum hava sıcaklıkları 10
o
C – 21,5 

o
C, maksimum hava sıcaklıkları ise 

16,5
o
C – 30,5 

o
C arasında değiĢmektedir. Toplam yıllık direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti 

2.610 kWh/m
2
yıl‟dır.  
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Meir Evi, Ģehirde enerji tasarruflu bina yapımına örnek olması için inĢa edilmiĢtir. 

Binanın konumlandırılmasında; arazinin geometrisi, güneĢin konumu, hava sıcaklığı 

ve hâkim rüzgâr yönü gibi iklimsel koĢullar dikkate alınmıĢtır. Binanın ısıtılması ve 

soğutulmasında ise binanın güneĢe göre konumlandırılması, dıĢ kabuğun yalıtımı, iç 

hacimde ise açık plan ve termal kütle kullanımı görülmektedir.  

ġekil 4.7‟de yer alan zemin kat ve 1. kat planlarından da görüldüğü gibi evin ana 

ekseni doğu batı yönündedir.  

 

ġekil 4.7: Meir Evi‟nin zemin kat ve 1. kat yerleĢim planları.  
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Meir Evi‟nde dört yatak odası ve oturma odası güneĢ ıĢınımından maksimum 

yararlanmak için güneye yönlendirilmiĢtir. Binanın zemin katı dört yöne de 

açılmaktadır. Mutfak, banyo ve çamaĢır odası tampon bölge oluĢturmak amacı ile 

kuzey yönüne yerleĢtirilmiĢtir. Ayrıca garaj da tampon bölge olarak hizmet 

vermektedir. 

Kapalı alan, garaj hariç tek bir termal hacimdedir. Binada farklı yönlere açılan 

veranda ve balkonlar bulunmaktadır. Güney yönüne büyük pencereler, kuzeye ise  

küçük pencereler  havalandırma için yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 4.8). Doğal 

havalandırmanın sağlanması için bütün odalarda pencereler iki yönde konulmuĢtur. 

Ġkinci katta ise pencereler, dört tarafa açılmaktadır. Ġklim koĢulları ve böcekler 

nedeni ile pencere ve kapılarda ahĢap doğrama yerine alüminyum doğrama 

kullanılmıĢtır. Alüminyum doğrama, çift cam ve haĢerat için tel kullanımına olanak 

sağlamıĢtır. Pencerelere konan tel, rüzgârın hızını yüzde 20 ila yüzde 25 

kesmektedir; ancak haĢeratın içeriye girmesini engellemek için gereklidir. 

 

ġekil 4.8: Meir evi kuzey yönündeki küçük pencere. 

Rüzgâr, sabah ve akĢamları kuzey ve kuzeybatı yönünde esmekte iken, gece ve 

sabahın erken saatlerinde güneydoğuya dönmektedir. Rüzgâr hızı kıĢın 40 km/h 

yazın ise 30 km/h olmaktadır. Meir Evi, pasif güneĢ evi tasarımına uygun açık plan, 

ısı geçiĢi ve hava dolaĢımı açısından baĢarılıdır.  

Meir Evinin bir özelliği de açık alanların hava Ģartlarından korunmasıdır. Kuzey ve 

kuzeybatı rüzgârına karĢı kuzey ve güney verandaları ile güneydoğu balkonu, 

binanın duvarları ile batı rüzgârına karĢı ise bahçe duvarı ile korunmaktadır. Açık 

alanların güneĢten korunması için pergolaların üzeri, asma vb. bitkiler ve yüzde 75 

gölgeleme katsayısına sahip kumaĢlar ile kaplanmıĢtır. Yazın sıcağın etkisini 

azaltmak için dıĢ kısma açılabilir tenteler, iç kısmına ise dikey ve yatay perdeler (stor 

tarzı) konulmuĢtur.  
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Binanın dıĢ duvarlarında 250 mm‟lik gaz beton bloklar kullanılmıĢtır. Bloklar yüksek 

yansıtma özelliğine sahip toprak rengi boya ile boyanmıĢtır. DüĢük ısı iletim 

katsayılı (0,2 W/m
o
C) gaz beton bloklar nedeni ile sandviç duvar yapılmasına gerek 

kalmamıĢtır. Zemin güçlendirilmiĢ beton dökülerek yapılmıĢtır. Çatıda ön gerilmeli 

beton kullanılmıĢtır. Üzeri tabaka polisitren ile kaplanmıĢ, eğimli gaz betonu ve su 

yalıtımı kullanılmıĢtır.  

Pasif güneĢ evi yaklaĢımı ile kıĢın evin ısıtılabilmesi için güney cephesinde yaklaĢık 

24 m
2
 (güney cephesinin yüzde 30‟u) ve doğu cephesinde 8 m

2
 cam yüzey 

yapılmıĢtır. Ayrıca balkondaki 2,25 m
2
‟lik kapanabilir cam bölme, kıĢ döneminde dıĢ 

sıcaklık 14 - 15
o
C iken öğleden sonra 35 - 36

o
C‟ye kadar ısınmaktadır. Buradaki 

sıcak hava bir fan yardımı ile yaĢama alanlarına gönderilmektedir. Böylece yaĢama 

alanında 1 - 2 
o
C‟lik sıcaklık artıĢı sağlanmaktadır. 

Çizelge 4.3‟de görüldüğü gibi Meir Evi‟nde, pasif güneĢ evi tasarımı, evin güneĢe 

göre konumlandırması, termal kütle ve cam bölme ile aynı bölgedeki (Negev Çölü) 

elektrik ile ısınan diğer evlere göre elektrikten yaklaĢık yüzde 90 tasarruf 

sağlanmaktadır (hesaplama kuru 1 ABD$ = 3,94 Yeni Ġsrail ġikeli‟dir). 

Çizelge 4.3 :  Meir Evi ile bölgedeki tipik evlerin elektrik tüketim karĢılaĢtırması. 

TĠP 

Banyo Hariç 

Elektrikle Isıtma 

Wh/m
2
yıl 

Birim 

Maliyet 

(ABD$/Wh) 

Elektrik 

Maliyeti 

(ABD$/yıl) 

Meir Evi (a)   5,5 0,063   63 

Tipik ev (b) 72,2 0,063 824 

Tasarruf (b-a) 66,7  761 

Ayrıca bu evde, aktif sistem olarak yüksek verimli güneĢ kolektörü kullanılmıĢ ve  

güneĢten sıcak su elde edilmiĢtir. Elde edilen enerji 1,5 m
2
 kolektör alanında      

7.000 kcal‟dir. Buna bağlı olarak ısıtılan suyun depolanması amacıyla 150 litrelik su 

tankı yapılmıĢtır (Roaf, 2003). 
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4.1.1.3 1979 GüneĢ Evi, Japonya (ġekil 4.9) 

 

ġekil 4.9: 1979 GüneĢ Evi. 

1979 GüneĢ Evi, Japonya‟nın Tokyo Ģehrinde yapılmıĢtır. 35
o
 kuzey enlemi, 139

o
 

doğu boylamında, deniz seviyesinden 50 m yükseklikte yer almaktadır. Bölge karma 

bir iklim türüne sahiptir. Bölgeye ait iklimsel veriler ġekil 4.10‟da görülmektedir. 

 

ġekil 4.10: Tokyo için hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri. 

Yıllık minimum hava sıcaklıkları -2
o
C – 22

o
C, maksimum hava sıcaklıkları ise      

9
o
C – 29

o
C arasında değiĢmektedir. Toplam yıllık direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti      

1.277 kWh/m
2
yıl‟dır.  
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1979 GüneĢ Evi‟nde soğuk dönemlerde bile evin konforunu sağlayacak ısı 

derecesinin elde edilmesi için duvar, çatı ve pencerelerine günümüz standartlarının 

üzerinde yalıtım yapılmıĢtır. Yapılan bu yalıtım sayesinde pasif güneĢ sistemi ile 

elde edilen kazanımlar iki katına çıkartılmıĢtır.  

Çatıda 24 m
2
‟lik Hibrid güneĢ enerjisi ile su ısıtma sistemi bulunmaktadır. Bu 

sistemden elde edilen sıcak su, hem kullanım suyu olarak hem de evin ısıtılmasında  

kullanılmaktadır. Sıcak su sistemi döĢemeden ısıtma sistemini beslemektedir.        

950 l‟lik paslanmaz çelik su tankı, evin merkezinde bulunan merdivenin altına 

yerleĢtirilmiĢtir.  Tanka bağlı pompa ve boru sistemi ile suyun sıcaklığı kontrol 

edilmektedir. Boru sistemi zeminden geçirilerek yazın suyun sıcaklığının düĢmesini, 

kıĢın Ģehir suyunun sıcaklığının yükselmesini sağlamaktadır. 

Bu uygulamada kıĢın tanktaki suyun sıcaklığı 20
o
C olması halinde  oda sıcaklığının 

18-22
o
C arasında olması sağlanmıĢtır. Bununla beraber yazın soğutma performansını 

artırmak için diğer pasif soğutma sistemlerinin de kullanılmasının gerekliliği 

anlaĢılmıĢtır. Çizelge 4.4‟de kullanılan malzemeler ve uygulanan detaylar ile 

sağlanan elektrik tüketimindeki performans görülmektedir (hesaplama kuru     

1ABD$ = 105,52 Japon Yeni‟dir).  

Çizelge 4.4 : 1979 GüneĢ Evi ile tipik evlerin elektrik tüketim karĢılaĢtırılması. 

TĠP  

Elektrik Tüketim 

kWh/m
2
yıl 

Elektrik Maliyeti 

(ABD$/yıl) 

1979 GüneĢ Evi (a)  43    303,3 
 

Tipik ev (b) 290 1.990,1 

Tasarruf (b-a) 257 1.686,9 

1980 yılında bu evde toplam sadece 5020 kWh elektrik tüketimi yapılmıĢtır. 

Tüketimin yalnızca yüzde 18‟i (43,5 kWh/m
2
yıl) sıcak su üretimi ve ısınma için 

kullanılmıĢtır.  

Tipik bir eve göre 1979 GüneĢ Evi‟nde, yıllık elektrik harcamalarında yüzde 85‟lik 

parasal tasarruf sağlanmıĢtır. Toplamda tipik bir evde kullanılan elektrik enerji 

maliyeti 1.990,1 ABD$ iken, 1979 GüneĢ Evi‟nde 303,3 ABD$‟dır.  

Bu arada güneĢ enerji sistemi, 10.424,5 ABD$ ek yapım maliyeti getirmiĢtir. 

Sistemin geri ödeme süresi de (10.424,5/1.686,9) 6,2 yıldır (Roaf, 2003). 
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4.1.1.4  Lindavista Evi, Meksika (ġekil 4.11) 

 

ġekil 4.11: Lindavista Evi. 

Lindavista Evi, Meksika‟da, Mexico City Ģehrinde 1998 yılında yapılmıĢtır. 19
o
 

kuzey enlemi, 99
o
 batı boylamında yer alan bina, deniz seviyesinden 2.240 m 

yükseklikte yer almaktadır. Bölgenin iklimi ılımlı iklim türüdür. Bölgeye ait iklimsel 

veriler ġekil 4.12‟de görülmektedir. 
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ġekil 4.12: Mexico City için hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri. 

Yıllık minimum hava sıcaklıkları 8
o
C – 15

o
C, maksimum hava sıcaklıkları ise   

22,5
o
C – 26,5

o
C arasında değiĢmektedir. Toplam yıllık direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti 

2.552 kWh/m
2
yıl‟dır.  
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ġehrin merkezinde bulunan, Lindavista Evi‟nin, en önemli yapım amaçlarından biri 

daha sağlıklı bina yapımını tanıtmak ve teĢvik etmektir. Bu amaçla bina tasarımında  

güneĢ ıĢığından en fazla faydalanmaya, doğal havalandırmaya ve bölgesel kir ve toza 

karĢı bitki ve ağaçlardan oluĢan doğal bariyerlerin kullanılmasına önem verilmiĢtir.  

Bu binanın tasarımında pasif sistemler kullanılarak ısıtma ve soğutmada verimlilik 

sağlanmıĢtır. Evin güneĢe göre yönlendirilmesi ve doğal havalandırma çözümleri ile 

kullanıcıların yıl boyunca rahat ve konforlu yaĢaması hedeflenmiĢtir.  

Binanın yapımında da insan sağlığını olumlu etkileyecek yapı malzemeleri 

kullanılmıĢ, enerji verimliliğini sağlayan yalıtım yapılmıĢtır. Sıcak su güneĢ 

kolektörlerinden karĢılanmaktadır. Aynı zamanda güneĢ kolektörleri binanın 

ısıtılmasına da katkıda bulunmaktadır. Yemek piĢirmede güneĢ fırınından da 

faydanılmaktadır. Yağmur suyu depolanarak kullanılmaktadır.  

Evin yönü ve araziye yerleĢtirmesi, eve maksimum miktarda gün ıĢığı girmesini 

sağlamaktadır. Bu da gün içinde aydınlatma için kullanılan elektrik miktarını 

azaltmaktadır. Çatıya yerleĢtirilmiĢ güneĢ pilleri de evin enerji yükünü 

hafifletmektedir. 

Üç katlı ve dikdörtgen Ģekilde planlanan Lindavista Evi zemin kat ve 1. kat planları 

ġekil 4.13‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 4.13: Lindavista Evi‟nin zemin kat ve 1. kat planları. 
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Binada yapı malzemesi olarak yakın çevreden sağlanan, binayı yapan kiĢilerin 

kullanmaya alıĢık oldukları, diğer malzemelere oranla daha ucuz, bölgedeki taĢ, 

tuğla, beton ve cam inĢaat malzemesi olarak kullanılmıĢtır. Yapı elemanlarında 

kullanılan malzeme ve elemanlara ait toplam ısı geçirme katsayısı değerleri Çizelge 

4.5‟de verilmektedir. 

Çizelge 4.5 : Lindavista Evi yapı elemanlarının özellikleri. 

U Değeri (W/m
2o

C) Malzeme Adı 

Duvarlar 1,80 Dolu tuğla + Sıva 

DöĢeme 0,54 Betonarme döĢeme + Seramik kaplama 

Çatı 1,10 Betonarme döĢeme + Polisitren ısı yalıtımı 

Pencereler 4,50 Alüminyum doğrama + Lamine cam 

Lindavista Evinin doğal havalandırılması için içerideki hava dolaĢımını artırmak 

gerekmektedir. Bu nedenle pencerelerin 2 kenarı açılabilir, orta bölümü sabit olarak 

yapılmıĢtır. Ayrıca istendiğinde evin içinde hava dolaĢımını sağlamak için kapılara 

elle kontrol edilebilen alt ve üst kapakçıklar yapılmıĢtır. Kapakçıklar, yazın açık 

konumda olup, bahçenin ve duvarların yardımıyla iç ve dıĢ ortamda rahat edilebilir 

bir mikro klima oluĢmasını sağlamaktadır. KıĢın ise ısı kaybını önlemek için 

kapakçıklar kapatılmaktadır. Aynı büyüklükteki  tipik bir evde saatteki hava değiĢimi 

1 ise, Lindavista Evi‟nde ortalama 3‟tür. Yazın ise saatteki hava değiĢimi 10 olarak 

ölçülmüĢtür. 

Evde su tasarrufuna özen gösterilmiĢ, yağmur suyunun toplanması ve depolanması 

ile evin bütün su ihtiyaçları karĢılanmıĢtır. Tuvalet, duĢ ve musluklarda su tüketimini 

azaltan donanım kullanılmıĢtır. Mutfak ve banyoda kullanılan su (siyah su) 

tuvaletlerde kullanılmak üzere geri kazanılmıĢtır. Ayrıca yağmur suyu (gri su) bahçe 

sulamasında kullanılmak üzere depolanmıĢtır. 

Lindavista Evi‟nde, tekrar kazanıma önem verildiği için  katı atıklar 

ayrıĢtırılmaktadır. Atıkların bir kısmı, organik sebze ve bitki yetiĢtirilmesinde 

kullanılmaktır. Enerji ve ekoloji sistemleri bütünleĢtirilerek, tasarruf yapılırken 

yaĢam ve çevre kalitesi artırılmıĢtır. Enerji-ekoloji bütünleĢmesi, aynı zamanda 

enerji, su ve yiyecek konusunda mümkün olduğu derecede kendi kendine yeterlilik 

sağlamıĢtır.  Bu tasarım, sürdürülebilir kalkınmanın ülke çapında olabilmesi için 

enerji, su ve gıda üretimi konusuna yeni bir bakıĢ açısı getirmiĢtir.  
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Lindavista Evi‟nin tipik evler ile su, elektrik ve gaz tüketimi karĢılaĢtırması ile elde 

edilen tasarruf Çizelge 4.6‟da verilmektedir. Çizelge‟de CO2 salımı ve yapım 

maliyeti karĢılaĢtırmaları da sunulmaktadır. 

Çizelge 4.6 : Lindavista Evi ile tipik evlerin su ve enerji tüketim karĢılaĢtırması. 

 Lindavista Evi (a) Tipik Ev (b) Tasarruf (b-a) 

Su Tüketimi (m
3
/yıl) 42 180 138 

Su Tüketim Maliyeti (ABD$/yıl) 48 308 260 

Elektrik Tüketimi (kWh/m
2
yıl) 9 15 6 

Elektrik Tüketim Maliyeti 

(ABD$/yıl) 180 300 120 

Gaz Tüketimi (l/yıl) 300 1.800 1.500 

Gaz Tüketim Maliyeti 

(ABD$/yıl) 90 540 450 

Toplam Tüketim Maliyeti 

(ABD$/yıl) 270 840 570 

CO2 Salımı (kg/yıl) 1.880 3.065 1.185 

Yapım Maliyeti (ABD$/m
2
) 315 300 - 15 

Çizelge 4.6‟da görüldüğü gibi tipik bir evde harcanan yıllık su tüketimi 180 m
3
 iken 

Lindavista evinde harcanan su tüketimi yıllık 42  m
3
 dür. Toplam su giderlerindeki 

parasal tasarruf yıllık 260 ABD$ olmaktadır.  

Tipik bir evde elektrik ve doğalgaz maliyetleri toplam 840 ABD$/yıl olmaktadır. 

Lindavista Evi‟nde ise 270 ABD$‟lık bir harcama yapılmaktadır. Bu konutta yıllık 

parasal tasarruf 570 ABD$/yıl‟dır. Elektrik, doğal gaz, su tasarruflarına  toplam 

olarak baktığımızda ise 260+570= 830 ABD $ lık bir tasarruf sağlanmaktadır. 

300 m
2
 büyüklüğündeki Lindavista Evi‟nin m

2
 baĢına ödenen ek yapım maliyeti     

15 ABD$ olmuĢtur. Bu durumda toplam ek yapım maliyeti olan 4.500 ABD$‟nın 

geri ödeme süresi (4.500 ABD$ / 830 ABD$) 5,4 yıldır. Bahçede üretilen sebzeler de 

dikkate alındığında bu geri ödeme süresi daha da düĢmektedir (Roaf, 2003). 
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4.1.1.5  Bariloche Ekoevi, Arjantin (ġekil 4.14) 

 

ġekil 4.14: Bariloche Evi. 

Bariloche Ekoevi, Arjantin‟in güneybatı bölgesindeki önemli bir kayak ve turizm 

merkezi olan Bariloche‟de, dağlık ve ormanlık bir alanda yapılmıĢtır. 41
o
 güney 

enlemi, 71
o
 batı boylamında, deniz seviyesinden 1000 m yükseklikte ve soğuk iklim 

bölgesinde yer almaktadır. Bölgeye ait iklimsel veriler ġekil 4.15‟de görülmektedir. 
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ġekil 4.15: Bariloche için hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri. 

Yıllık minimum hava sıcaklıkları 8,4
o
C – 18,5

o
C, maksimum hava sıcaklıkları ise 

15
o
C – 26,5

o
C arasında değiĢmektedir. Toplam yıllık direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti 

2.338 kWh/m
2
yıl‟dır.  
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Bariloche Ekoevi, sürdürülebilir mimarlık fikrine inanan bir grubun giriĢimi ile inĢa 

edilmiĢtir. GüneĢ kolektörleri ve güneĢ pilleri bütünleĢik kullanılan, Arjantin‟deki ilk 

evdir.  

Evin tasarımında, yer seçimi, pasif güneĢ evi tasarım değiĢkenleri, ısı yalıtımı,  taĢ 

yatağı, güneĢ pili ile elektrik elde edilmesi, güneĢ enerjisi ile sıcak su elde edilmesi 

ve kullanılmıĢ suyun bahçe sulamasında kullanımı dikkate alınmıĢtır. BaĢka bir 

deyiĢle, pasif ve aktif sistemler birlikte kullanılmıĢtır.  

Bariloche Ekoevi, Ģehir merkezinden 18 km uzaklıktadır; bölgenin ormanlık olması 

ve kanuni kısıtlamalar çok az ağacın kesilmesine izin verdiği için güneĢin açısı ve 

potansiyel güneĢ ıĢığı süresi ölçülerek evin yer ve yönüne karar verilmiĢtir (ġekil 

4.16).  

 

ġekil 4.16: Bariloche Ekoevi‟nin arazideki yeri ve konumu. 
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Ölçümler sonucu yalnızca kıĢın güneĢ ıĢığını engelleyen ağaçlar kesilmiĢtir. Güney 

yarımkürede olan bu evin konumu, 45
o
 kuzeydoğudan 45

o
 kuzeybatıya kadar 

günıĢığını alacak Ģekildedir. Engel yüksekliği ortada 26
o
 iken kuzeydoğu ve 

kuzeybatıda 19
o
‟ye düĢmektedir. Böylece ısı kaybını azaltan V Ģekli oluĢmaktadır. 

Bu sayede kuzeydoğu ve kuzeybatıdan direkt güneĢ ıĢınımı alma süresi uzamaktadır. 

Bu Ģekil aynı zamanda kuzeyden ıĢık alan yüzeyin büyümesini de sağlamaktadır. 

Bariloche Ekoevi, 4 çocuklu bir ailenin rahat yaĢayabileceği, aynı zamanda ofis 

olarak kullanabileceği Ģekilde tasarlanmıĢtır. Ġç mekânda geniĢ mutfak, yemek ve 

oturma odası evin merkezinde bulunmaktadır. Yatak odaları zemin kattadır. Üst katta 

geniĢ bir alan  özellikle daha sonra küçük yatak odalarına dönüĢtürülebilecek  Ģekilde  

bırakılmıĢtır (ġekil 4.17). 

 

ġekil 4.17: Bariloche Ekoevi zemin kat ve 1. kat yerleĢim planları. 

Bariloche Ekoevi güney yarımkürede yeraldığı için  kuzey cephesinde pasif güneĢ 

elemanları bulunmaktadır.  
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Bu elemanlar; 

• Sera: Seradan oturma odasının altındaki taĢ yatağına doğru sıcak havanın 

dolaĢımını sağlamak için 4 adet fandan yararlanılmıĢtır. Ayrıca seradan bina 

içine açılabilir pencereler ile ısı taĢınımı, sabit pencereler ile ısı ıĢınımı, 

duvarlar ile ısı iletimi yapılmaktadır.  

• Doğrudan GüneĢ Kazanımı: Mutfak, yemek ve oturma odası ile zemin kattaki  

yatak odaları, kıĢ güneĢinden faydalanacak Ģekilde pencerelerle donatılmıĢtır.  

• Panel Duvarlar: Ġki duvar panelinden oluĢmaktadır; kuzey cephesi üzerindeki 

cam yüzey, yazın çatının üzerine kapatılmaktadır. 

• Trombe Duvarı: Toplam 5,5 m
2
 alana sahip olan iki adet Trombe duvarı kuzey 

cephesinde yer almaktadır. 

ġekil 4.18‟de Bariloche Ekoevine ait kesit çizimi görülmektedir. Burada iki tane       

12 m
3
‟lük iki kanallı taĢ yatağı yapılmıĢtır. Her kanal 6 m uzunluğunda ve 0,8 m 

derinliğindedir. Ortalama taĢ çapı 150 mm‟dir. Seradaki sıcak hava, oturma odasının 

altında bulunan taĢ yatağına termostatik kontrollü fanlar ile gönderilmektedir. Hava, 

taĢ yatağında taĢları ısıttıktan sonra seraya geri dönmektedir. Tüm sistem günde      

21 kWh enerji depolamaktadır. Depolama kapasitesi 1,5 gündür. Fanlar saniyede    

0,7 m
3
‟lük hava akıĢı sağlamaktadır. Bu sistem aynı zamanda yerden ısıtma sistemi 

olarak da çalıĢmaktadır. 

 

ġekil 4.18: Bariloche Ekoevi taĢ yatağı ile ısıtma sistemi. 
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GeniĢ cam sera, güneĢli günlerde gün ıĢığını kazanmanın yanı sıra ısı kalkanı 

görevini yaparken, bulutlu ve soğuk günlerde ısı kaybını önlemektedir. Aynı 

zamanda yağmur, rüzgâr, kar gibi kötü hava koĢullarında bir aktivite alanı ve kıĢın 

güneĢli günlerde konforlu bir ortam olmaktadır. Buna rağmen sera, yaz aylarında 

güneĢ ıĢınlarının yoğunluğundan dolayı aĢırı ısınmaya neden olmaktadır.  

Bunu kontrol edebilmek için aĢağıdaki yöntemler kullanılmıĢtır (ġekil 4.19). 

• Seranın içinde cam tavan ile zemindeki pencereler arasına balkon konularak, 

gölge sağlanmıĢtır. 

• Üst katta ise çatı gölge yapacak Ģekilde konumlandırılmıĢtır.  

• Pencereler sıcak havanın üstten dıĢarıya çıkıĢına izin verecek Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. Ayrıca soğuk havanın giriĢi için de alt seviyede pencereler 

vardır. Hava dolaĢımını sağlayabilmek için pencereler normalin iki katı 

büyüklüktedir. 

• Bina kabuğundaki yalıtım ve çift cam ile yazın iç alana ısı geçiĢi azaltılmıĢtır. 

 

ġekil 4.19: Bariloche Ekoevi, seranın aĢırı ısınmasına karĢı alınan önlemler. 

Evin dıĢ duvarı depreme dayanıklı beton iskelet ve 125 mm kalınlığında tuğla 

duvarlardan oluĢmaktadır. Tuğla duvarlara 150 mm yalıtım yapılmıĢtır. Yalıtımın 

üzerinde ahĢap kaplama vardır. Böylece ısı yalıtımı sağlanırken, ısı köprülerinden 

enerji akıĢı azaltılmıĢtır. Yazın aĢırı sıcağın, kıĢın ani aĢırı soğumanın önüne 
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geçilmiĢtir. Ġç yüzeyde kalan tuğla duvarlar güneĢten gelen ısıyı depolamaktadır. 

Kullanılan sıva ile iç yüzeyde yoğuĢmanın önüne geçilmiĢtir.   

Sıcak su ihtiyacının karĢılanmasına destek olarak çatıya 5 m
2
 düz güneĢ kolektörü 

yerleĢtirilmiĢtir. Bu kolektörlerden ev halkının ihtiyacı olan sıcak suyun yüzde 76‟sı 

sağlanmaktadır. GüneĢ enerjisinden maksimum faydalanmak için çatıda 35
o
 eğim 

yapılmıĢtır. Sıcak su sistemi iki tanktan oluĢmaktadır. Kolektörlere bağlı olan       

250 l‟lik ön ısıtmalı tanktan su, gaz ile de ısıtılabilen 150 l‟lik tanka aktarılmaktadır. 

Böylece güneĢten sıcak su sağlanamadığı durumlarda gaz ile sıcak su elde 

edilmektedir.  

Elektrik üretiminde güneĢ pillerinden yararlanılmıĢtır. GüneĢ pillerinin yüzey 

büyüklüğü, yaz ve kıĢ arasındaki güneĢ ıĢınımı alma süresinin çok farklı olması 

nedeni ile ilkbahar ve sonbaharda güneĢten maksimum faydalanılacak Ģekilde 

belirlenmiĢtir. KıĢ aylarında ve geceleri kullanılan elektrik Ģebekeden sağlamaktadır. 

Mevcut güneĢ pili sistemi evin yıllık elektrik ihtiyacının üçte birini karĢılayacak 

kapasitededir.  

Çizelge 4.7‟de Bariloche Ekoevi‟nde kullanılan malzemeler ve uygulanan detaylar 

ile sağlanan enerji tüketiminde performans görülmektedir.  

Çizelge 4.7 :  Bariloche Ekoevi ile tipik evlerin enerji tüketim karĢılaĢtırması. 

Tip 

Elektrik 

Tüketimi 

kWh/m2yıl 

Elektrik 

Maliyeti 

(ABD$/yıl) 

Gaz Maliyeti  

(ABD$/yıl) 

Toplam 

Maliyet 

(ABD$/yıl) 

CO2 

Salımı 

(kg/yıl) 

Yapım 

Maliyeti 

(ABD$/m2) 

Bariloche  

Ekoevi (a)   43 256   96   352     5,5 700 

Tipik ev (b) 235 512 575 1087 30 700 

Tasarruf (b-a) 192 256 479   735     24,5     0 

Tipik bir ev ile Bariloche Ekoevi‟nin birim alan (m
2
) baĢına yapım maliyetleri aynı 

olmasına karĢın, yıllık elektrik harcamalarında yüzde 50‟lik, gaz harcamalarında 

yüzde 83‟lük parasal tasarruf sağlanmıĢtır. Toplamda tipik bir evin enerji maliyeti 

1.087 ABD$ iken, Bariloche Ekoevi‟nin 352 ABD$‟dır (Roaf, 2003).  
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4.1.2 Dünyada enerji etkin yerleĢme birimi uygulama örnekleri 

Bu bölümde ABD, Ġngiltere ve Almanya‟dan enerji etkin gayrimenkul geliĢtirme 

projelerine ait örnekler verilmiĢtir.  

4.1.2.1  Terramor Evleri, ABD (ġekil 4.20)  

 

ġekil 4.20: Terramor evleri. 

Terramor Evleri, Amerika‟da,  Kaliforniya‟nın Orange County kasabasında 1996 ve 

2006 yılları arasında yapılmıĢtır. Kaliforniya 33
o
 kuzey enlemi, 117

o 
batı boylamında 

yer alan yerleĢme birimi, deniz seviyesinden 174 m yükseklikte yer almaktadır. Ilımlı 

iklim özelliğine sahiptir. Bölgeye ait iklimsel veriler ġekil 4.21‟de görülmektedir. 

 

ġekil 4.21: Kaliforniya için hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri. 

Yıllık minimum hava sıcaklıkları 8,8
o
C – 17,9 

o
C, maksimum hava sıcaklıkları ise 

18,7
o
C - 24,8

o
C arasında değiĢmektedir. Toplam yıllık direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti 

2.028 kWh/m
2
yıl‟dır (Url-5).  
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Terramor Projesi (Terramor Evleri), 1.619 hektar büyüklüğünde, planlı bir bölge olan 

Ladera Ranch‟da bulunmaktadır. Kaliforniya eyaletindeki en büyük yeĢil odaklı 

yerleĢme birimi olan Terramor, 121 hektar büyüklükte ve 1.258 konut ünitesinden 

oluĢmaktadır. 

Proje için 1996 yılında arazi tahsis edilmiĢ, 2001 yılında proje planlanması, 2003 

yılında evlerin yapımı baĢlamıĢ, 2006 yılında ise proje tamamlanmıĢtır. Evlerin fiyat 

aralığı 373 m
2 

/ 275.000 ABD$ ile 1.687 m
2 

/ 864.00 ABD $ arasında belirlenmiĢtir. 

Projenin arsa hariç toplam maliyeti 51 milyon ABD$‟dır.   

Proje, gayrimenkul geliĢtirme Ģirketi Rancho Mission Viejo tarafından yapılmıĢtır.  

Bugün Terramor projesi, 100 yerleĢme birimli 6 kasaba ve bina yoğunluğu daha 

yüksek 3 karma kullanım bölgesinden oluĢmaktadır. Bu karma kullanım bölgelerinde 

sıra evler daha fazla olmakla birlikte iĢyerleri, restorantlar, kütüphaneler, okullar, 

kreĢler, alıĢveriĢ merkezleri, su parkları, sosyal kulüpler ve yürüyüĢ parkurları 

bulunmaktadır. 

Terramor projesi, 4 temel ilkeye dayanarak tasarlanmıĢtır:  

• Proje, aynı bölgede ve aynı zamanda satıĢa sunulan diğer projelerden farklı 

olmalı. 

• Proje, Kaliforniya Eyaleti‟nin geliĢtirmekte olduğu çevre koruma 

uygulamalarına uygun olmalı. 

• Proje ile gayrimenkul geliĢtirici, gayrimenkul geliĢtirme eğilim ve 

uygulamalarında öncü olmayı sürdürmeli. 

•Proje, “Cultural Creatives” diye adlandırılan yeni bir müĢteri grubunun ilgisini 

çekmeli. 

Gayrimenkul geliĢtirme Ģirketi, projenin temel tasarım ilkelerini belirleme 

aĢamasında Terramor projesi için hedef alıcı kitlesini tanımlamak için bir araĢtırma 

Ģirketine pazar araĢtırması yaptırmıĢtır. AraĢtırma sonucunda yazar Richard Florida 

tarafından “Cultural Creatives” diye adlandırılan bir müĢteri grubunun bölgeye 

ilgisinin arttığı belirlenmiĢtir.  

Bu grup için çevreye ve ekolojiye uyumlu inĢa edilmiĢ, huzurlu bir ortamda, sosyal 

olanakları olan ve “yuva” diye isimlendirebilecekleri evlerde yaĢamak çok önemli bir 

değer oluĢturmaktadır. 
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Gayrimenkul geliĢtirme Ģirketi daha sonra bu grup üzerinde daha detaylı bir 

araĢtırma yaptırmıĢtır. Bu araĢtırmaya göre hedef kitlenin yüzde 32‟si o güne kadar, 

genellikle Ģehir merkezinden, ikinci el ev satın almıĢlardır. Ancak Ģehir dıĢındaki 

evlere artan bir ilgi göstermeye baĢlamıĢlardır. Bu da Terramor projesini pazarlamak 

için bir fırsat yaratmıĢtır. Enerji etkin yerleĢme birimi geliĢtirme yaklaĢımı ile 

“Cultural Creatives”i hedef kitle seçerek, topluluğun çevreye duyarlılık konusunda 

beklenti ve gereksinimleri karĢılanarak değer yaratılmıĢtır. Bir sonraki aĢamada, 

gayrimenkul geliĢtirici Ģirket, projenin temel tasarım detaylarını ve boyutlarını 

içerecek bir tasarım  matrisi oluĢturmuĢ; bu matrise “enerji etkin bina”, “doğanın 

korunmasını” da kapsayan “Cultural Creatives”in değerlerini eklemiĢtir.  

Bu ilkeler, Ladera Ranch‟ın ana (master) planının sonuçlanmasına ıĢık tutmuĢtur. 

Örneğin her bir yerleĢme birimi 40 - 50 konutla sınırlı tutulmuĢ, bunların mimari 

tarzları birbirlerinden farklılaĢtırılmıĢtır (ġekil 4.22).  

Daha sonra inĢaat Ģirketleri davet edilerek, tasarım matrisi paylaĢılmıĢ, enerji etkin 

bina yaklaĢımıyla projenin yapımında iĢbirliğine davet edilmiĢtir. Enerji etkin bina 

ve yerleĢme birimi  özelliklerinin toplam inĢaat maliyetine etkisini (38 $ - 54 $/m
2
) 

düĢürmek için Ladera Ranch‟teki diğer yerleĢme birimlerindeki yapılardan daha sade 

olmasına izin verilmiĢtir.  

ĠnĢaat Ģirketlerinin seçiminde evlerin tasarımı ve fiyatları dikkate alınmıĢtır. Evlerin 

yapımı ABD‟nin en büyük inĢaat Ģirketlerinden 10‟u ile gerçekleĢtirmiĢtir. Bu inĢaat 

Ģirketlerinin bazıları ilk kez Terramor projesi ile  enerji etkin binalar inĢa etmiĢlerdir.  

Proje baĢlangıcında inĢaat Ģirketlerinin öncelikli amaçları, bölgeye olan talep ve 

baĢarılı satıĢ potansiyelini değerlendirmektir. Ġki yıl süren tasarım sürecinde tasarım 

ekibi, inĢaat Ģirketleri ile yakından çalıĢarak, ayrıntıları aktarmıĢlardır. Bu süreçte 

inĢaat Ģirketleri enerji etkin yerleĢme birimlerinin kendilerine sağladığı katkıları fark 

etmiĢtir. 

Bu aĢamadan itibaren gayrimenkul geliĢtirici, beĢ aĢamalı gözden geçirme süreci ile 

bu Ģirketleri denetlemiĢtir. Kullanılan gözden geçirme yaklaĢımının ilk 4 aĢaması 

tasarım ile ilgilidir. BeĢinci aĢama ise evlerin bağımsız bir Ģirket tarafından 

denetlenmesini içermektedir.  

Enerji etkin yerleĢme birimi olarak Terramor gayrimenkul geliĢtirme projesi, tasarım 

ve inĢasını içeren altı kategoriden oluĢmuĢtur. Bunlar; çevre düzenlemesi, su 
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korunumu, enerji, malzeme ve kaynak, yenilikler, binanın iç konforunun olmasıdır. 

Bu her ana kategorinin de kendine ait bir ana hedefi bulunmaktadır. Örneğin, enerji 

kategorisinin ana hedefi, binaların yıllık enerji kullanım maliyeti ve CO2 salımının 

ilgili yönetmeliklerdekilerden yüzde 20 fazla tasarrufla karĢılanmasıdır. Ayrıca 

binaları inĢa edenlerden 110 volt elektrikli çalıĢan NEV‟larını (neigboorhood electric 

vehicle) Ģarj edebilecekleri elektrik çıkıĢları yapmaları istenmiĢtir.  

 

ġekil 4.22: Terramor Projesi yerleĢme planı. 

Su tasarrufu kategorisinin hedefi ise içilebilir su tüketimini en az yüzde 20 

azaltmaktır. Su tasarrufu amacıyla yapılan bir örnek, yerleĢme biriminin içinde 

mevsimsel olarak akan bir derenin bırakılmasıdır. Bu dere bölgedeki çevre koruma 

ve sulak alanları kurtarma projesinin bir parçası olarak ıslah edilmiĢ ve kıyısı doğal 

bir alana dönüĢtürülmüĢtür. Yabani çiçekler ve çalılarla peyzaj yapılmıĢtır. Bu alan 

bölge sakinlerinin hoĢ vakit geçirdikleri bir yer olmuĢtur.  

Aynı zamanda ortak yeĢil alanlarda yüzde 90 oranında susuzluğa dayanıklı bitkiler 

tercih edilmiĢtir. Bu alanlardaki sulama bilgisayar destekli damlama sistemi ile 

optimize edilmiĢtir (ġekil 4.23).  
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ġekil 4.23: Terramor Projesi‟ndeki yeĢil alanlar. 

Terramor projesinde komĢular arası etkileĢim için de 5 adet sosyal kulüp 

kurulmuĢtur. Her bir kulüp hem mimari tasarım hem de sosyal faaliyet olanakları 

açısından farklılaĢtırılmıĢtır. Böylece farklı seçenekler sunularak insanların 

evlerinden çıkıp sosyalleĢmesi ve komĢularıyla iletiĢim kurması teĢvik edilmiĢtir 

(ġekil 4.24). Aynı zamanda bütün evler, “su ve eğlence parkına” yürüme 

mesafesindedir. 

 

ġekil 4.24: Terramor Projesi‟ndeki sosyal tesislerden bir görünüĢ. 
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Terramor Projesi‟deki evlerin enerji etkin yerleĢme özellikleri, güneĢ pilleri, enerji 

tasarruflu donanım, su tasarruflu donanım, formaldehitsiz yalıtım, nem sensörleri, su 

arıtma sistemi, merkezi vakum sistemi vb.‟dir.  

Tasarım aĢamasında koyulan hedeflere, pasif sistemlerin kullanıldığı güneĢ mimarisi, 

ek yalıtım gibi yaratıcı çözümler ile ulaĢılmıĢtır. Terramor Evlerini yakın bölgedeki 

diğer evlerle kıyasladığımızda, Terramor evleri yüzde 20 daha az içme suyu ve daha 

az enerji tüketmektedir. Ayrıca projedeki evlerin yüzde 37‟sinde güneĢ pilleri 

yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 4.25).  

Gayrimenkul geliĢtirici, müteahhitleri inĢaat atıklarının geri kazanımı ve arazinin 

inĢaatın etkilerinden temizlenmesinden sorumlu tutmuĢtur. ĠnĢaatın baĢlangıcından 

sonuna kadar kullanılan malzemelerin yüzde 65‟i geri kazanılmıĢtır.   

 

ġekil 4.25: Terramor evlerindeki güneĢ pilleri. 

Terramor projesinde evlerin piyasaya satıĢa sunulduğu 1990‟lı yılların sonunda ev 

arz ve talebi dengeli değildir; gerçek alıcıların satın alma eğilimli Ģehir dıĢındaki 

villalardan çok Ģehir içi bölgelerdekilere yöneliktir. Terramor‟daki enerji etkin 

yerleĢme yaklaĢımı, bölgeye talebi artırmıĢtır.  

SatıĢın yapılmaya baĢladığı ilk haftasonu 12.000 ziyaretçi gelmiĢtir. Proje alanında 

ziyaretçiler için güneĢ pili gibi yeĢil ürünlerin sergilendiği ve satıldığı sergi çadırı da 

kurulmuĢtur. Böylece ev satın almayı düĢünenlerin kolayca yeĢil ürünlere eriĢimi 

sağlanmıĢtır.  
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Terramor projesindeki evler, “Cultural Creatives”in çevreye duyarlılık konusundaki 

beklenti ve gereksinimlerinin karĢılanması ve satıĢ dönemindeki talep fazlasının 

etkisi ile çok çabuk satılmıĢ ve planlanandan üç yıl önce bitirilmiĢtir.  

Pazarlama çalıĢmalarından sonra yapılan bir araĢtırmada, Terramor sakinlerinin 

yüzde 88‟i enerji tasarruflu yeĢil bina özellikleri için ayda 124 $ daha fazla 

ödeyebileceklerini ifade etmiĢlerdir. Ayrıca araĢtırmaya katılanların yüzde 57‟si 

müteahhitlerin yeĢil bina konusuna yeterince ilgi göstermediğini düĢünmektedirler.  

Gayrimenkul geliĢtirme Ģirketinin, projenin yapımından  elde edilen tecrübeleri 

göstermiĢtirki, konutların enerji etkinlik özelliklerini, müĢterilere doğru anlatmak 

çok önemlidir. Buna karĢın satıĢ ekibinin müĢterileri bilgilendirmesi sürecinde ve 

tanıtım dokümanlarında, yeĢil tasarım özellikleri abartmaktan ve yanıltıcı biçimde 

ticarileĢtirmekten kaçınmaya özen gösterilmelidir. Bunun yerine pazarlama planı, 

enerji etkin gayrimenkul geliĢtirmenin ve evlerinin özelliklerini, avantajlarını 

özellikle parasal tasarruflarının iletiĢimini içermesi gerekmektedir.  

Terramor projesinin pazarlama ekibi projenin konseptinin oluĢturulmasından 

bitirilmesine kadar projeyi geliĢtiriciyle, müteahhidiyle ve ev sahipleriyle birlikte bu 

yerleĢme bölgesinin vizyonunu gerçekleĢtirmek için çalıĢmıĢlardır. 

ĠnĢaat firmaları ile tasarım ekibinin birlikte çalıĢması süreç boyunca devam etmiĢtir. 

Hatta inĢaat firmaları yeĢil malzemeleri ve temin eden firmaları birbirleri arasında 

bilgi ve deneyim paylaĢmıĢlardır.  

Sonuçta gerçekleĢen ev satıĢları da Terramor‟un baĢarılı bir proje olduğunu 

kanıtlamıĢtır (Franko, 2007).  
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4.1.2.2 BedZED, Ġngiltere (ġekil 4.26)  

 

ġekil 4.26: BedZED evleri. 

BedZED, Ġngiltere‟de  Londra‟nın güneyinde, 50.5º kuzey enlem 0,11
o
 batı 

boylamında ve denizden 48 m yükseklikte bulunmaktadır. Ilımlı iklim özelliğine 

sahiptir. Bölgeye ait iklimsel veriler ġekil 4.27‟de görülmektedir.  

 

ġekil 4.27: Londra için hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri. 

Yıllık minimum hava sıcaklıkları 5 
o
C – 16 

o
C, maksimum hava sıcaklıkları ise         

8 
o
C – 23 

o
C arasında değiĢmektedir (Url-6). Toplam yıllık direkt güneĢ ıĢınımı 

Ģiddeti 1.303 kWh/m
2
yıl‟dır (Londra‟nın Oxford Ģehrine 100 km yakınlıkta 

olmasından dolayı Oxford Ģehrine ait yıllık  yıllık direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti verileri 

kullanılmıĢtır).  
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BedZED mimar Bill Dunster, Arup ve BioRegional Development Group  iĢbirliğine 

dayanılarak geliĢtirilen ve Londra‟nın en büyük gayrimenkul geliĢtirme 

Ģirketlerinden biri olan Peabody Trust tarafından gerçekleĢtirilmiĢ konut ve 

ofislerden oluĢan karma kullanımlı bir projedir. 

BedZED, 82 adet konut ve 2.500 m
2  

 yaĢam ve çalıĢma  alanından oluĢmaktadır. Bu 

konutlar stüdyo daire ve 4 odalı dublekslere kadar farklılaĢarak farklı gelir gruplarına 

hitap etmektedir. 2002 yılında yaĢamaya baĢlanılan projede ayrıca anaokulu, ziyarete 

açık örnek bir ev, sağlık merkezi, kreĢ, cafe, spor ve eğlence merkezi bulunmaktadır.  

BedZED‟te bölgenin izin verdiği yoğunlukta yapılanmaya rağmen, sağlıklı çevre 

düzenlemesi yapılmıĢ, yeĢil alanlar ile bütünleĢik ve güneĢ ıĢığından en fazla 

faydalanılacak Ģekilde binalar konumlandırılmıĢtır. Binaların tasarımı elektrik, su ve 

ısıtma gibi ihtiyaçları büyük miktarda düĢürecek Ģekilde yapılmıĢtır.  

BedZED‟in yapımının her aĢamasında çevreye etki dikkate alınmıĢtır. Örneğin inĢaat  

sırasında kullanılan malzemelerde araziyi kirleten maddeleri ve atıkları en aza 

indiren ve tekrar kullanımına olanak sağlayanlar seçilmiĢ; malzemeler yakın 

bölgelerden temin edilmiĢ; mümkün olduğunca geri dönüĢtürülmüĢ malzemeler 

kullanılmıĢtır. Ayrıca otomobil kullanımını da azaltan bir tasarım yaklaĢımı 

seçilmiĢtir. Bu yaklaĢımla çevreye olan etki tüm aĢamalarda toplam yüzde 20 – 30 

düĢürülmüĢtür (Url-7). 

BedZED projesinde bir çok yenilik yapılmıĢtır; Projenin ilk aĢamasında geliĢmiĢ 

analiz teknikleri kullanılarak; konfor hedefi yükseldikçe maliyeti artan ama yararı 

marjinalleĢen aktif sistemler yerine, onların yerini doldurabilecek mükemmellikte 

pasif sistemler yaratabilmek hedeflenmiĢtir. Örneğin, hepimizin bildiği mekânik 

konfor sistemlerine gereksinimi ortadan kaldırmaya yetebilecek bir ısı yalıtımı ve ısıl 

kütle kombinasyonu baĢarılabilir mi sorusuna yanıt aranmıĢ, iklim verileri ve değiĢik 

malzemelere dayalı pek çok modelleme çerçevesinde, bilgisayar desteği ve 

simulasyonlar ile yürütülen analizler yapılmıĢtır. Analizler sonucunda, ısıl kütle, 

yüksek ısı yalıtımı, çok katmanlı cam ve hava sızıntıları en aza indirgenmiĢ yüksek 

performanslı bir kabuk ile sadece içeride üretilen ısı ve güneĢten elde edilecek ısı 

kazançlarının yetebileceği anlaĢılmıĢtır. Böylece pasif sistemlerin son derece sade, 

komplike iĢlemler içermeyen yapısı ve iĢleyiĢine dayalı olarak ısıtılan, serinletilen ve 

havalandırılan binalar gerçekleĢtirilebilmiĢtir. Aktif sistemlerin kaldırılması ilk 
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yatırım, iĢletim, bakım, onarım maliyetlerini, konvansiyonel enerji yerine 

yenilenebilir enerjiden yararlanılması ise enerji maliyetini ortadan kaldırmıĢtır.  

BedZED Uygulamasının Çevre ve Enerji Açısından Önemli Özellikleri;  

Öncelikle vurgulanması gereken en önemli baĢarılardan biri, yıl boyu pasif 

iklimlendirmeden yararlanılması ve ısıtma, soğutma, havalandırma için gerekli olan 

mekânik sistemlerin tamamen ortadan kaldırılabilmiĢ olmasıdır.  

Yüksek yalıtımlı, yüksek ısıl kütleli (ağır agregalı beton duvar, 30 cm yalıtım, 

dıĢardan tuğla, ahĢap ya da camla bitirilmiĢ U = 0,1 W/m
2
K, pencerelerde 3 katmanlı 

cam), hava sızıntıları en aza düĢürülmüĢ, enerji performansı yüksek kabuk ile 

desteklenen binalar sadece güneĢ enerjisi ile ısıtılmakta ve pasif teknikler ile 

havalandırılıp, serinletilmektedir. Salon, mutfak, güneĢ odası vb. mekânların güneĢ 

kazancı yüksek olan güneye yönlendirildiği bilinçli bir mimari tasarım 

gözlenmektedir.  

Yaz günlerinde serinletme koridor çatısından havalandırma ve karĢılıklı açıklıklardan 

çapraz havalandırmaya dayalıdır. Ayrıca gece serinletmesi ile serinliğin ertesi gün 

için ısıl kütlede depolanmasından da yararlanılmaktadır. 

Bir diğer önemli baĢarı, fosil tabanlı enerji kullanımı ve zararlı CO2 salımının 

tamamen ortadan kaldırılmıĢ olması, yenilenebilir enerjiden maksimum 

yararlanmadır.  

Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından yararlanmak için yapılanlar: 

• GüneĢ Odaları: Binalarda gereken ısıtma ihtiyacı, güneĢ odalarından sağlanan 

ısı kazancı ve mekân içindeki insanlar, aydınlatma vb. tarafından üretilen içsel 

ısı kazancı ile karĢılanmaktadır. Binadaki ısıl kütlenin bu ısı kazancını 

depolayarak uygun bir zaman ertelemesi ile mekâna geri verme özelliği yanısıra 

iç konfor sıcaklıklarını düzenleme yeteneğinden de yararlanılarak, iç mekân 

konfor sıcaklıklarının sürekliliği sağlanmaktadır. 

• Rüzgâr Bacaları ile Havalandırma: Mekân sıcaklığının kontrolü ve serinletme 

için alıĢılagelmiĢ konvansiyonel havalandırma sistemleri tercih edilmemiĢtir. 

Gereksiz ısı kazanç ve kayıpları yanısıra hava sızıntılarının son derece 

azaltılmıĢ olması, havalandırma gereğini düĢürmüĢse de, hem taze hava 

ihtiyacı, hem de yoğuĢma kontrolü açısından kontrollü havalandırma gereklidir. 
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BedZED'de kullanılan rüzgâr bacaları Arup tarafından yürütülmüĢ 10 yıllık bir 

araĢtırma-geliĢtirme çalıĢmasının sonucudur. DüĢük hava hızlarında dahi 

çalıĢabilen ve ilk defa rüzgâr enerjisini ısı geri kazanımı ile sentezleyen, rüzgâr 

tünelinde testleri defalarca yapılarak mükemmelleĢtirilmiĢ yepyeni bir 

tasarımdır. Bu bacalar, rüzgârın pozitif ve negatif basıncından yararlanarak 

hava emiĢ ve çıkıĢını sağlamaktadır; mutfak, banyo, tuvalet hacimlerinden hava 

çıkıĢını  yaparken, ısı geri kazanımı ile ısıtılmıĢ ya da serinletilmiĢ havayı salon 

ve yatak odalarına emecek basıncı yaratabilmektedir (ġekil 4.28). 

• GüneĢ Pilleri ile Elektrik Üretimi: Pencere camlarında, çatı ıĢıklıklarının 

camekânlarında lamine olarak ve ayrıca çatıların güneyinde panel olarak verimi 

yüksek monokristalin güneĢ pilleri kullanılmıĢtır. GüneĢ pillerinden konut 

elektriği için kullanımında uzun bir amortisman süresi olması nedeni ile 

vazgeçilmiĢtir. En rasyonel ve maliyet etkin çözüm olarak: 108 kWp gücündeki 

güneĢ pilleri ile üretilen elektrik, yerleĢme ile Londra arasında çalıĢan elektrikli 

arabalarda kullanılmaktadır. Ancak maliyetin yakın gelecekte düĢeceği dikkate 

alınarak, her konutta elektrik talebini kendi pilleri ile karĢılayabileceği bir alt 

yapı da inĢa edilmiĢtir. 

• GüneĢ Kolektörleri: Yılboyu sıcak su tüketiminin yüzde 45'i güneĢ kolektörleri 

ile elde edilmektedir. GüneĢ enerjisinin yetersiz kaldığı dönemlerde, gereksinim 

merkezi biyoyakıtlı rejenerasyon sisteminden gelen sıcak su ile 

desteklenmektedir. 

• Biyoyakıtla ÇalıĢan Merkezi Rejenerasyon Sistemi: Konut baĢına maliyetin 

düĢürülmesi amacı ile, tekil konutlar yerine daha geniĢ bir yerleĢme ölçeğinde 

kendine yeterlilik ilkesinin uygulandığını görülmektedir. Yakın çevredeki 

tesislerin ahĢap atığını (ucuz ve yenilenebilir bir yakıt) kullanarak ısı ve elektrik 

üretecek (CHP-Combined Heat Power) 135 kW gücündeki bir rejenerasyon 

sistemi kullanılmaktadır. Bu merkezi sistem hem aydınlatma, piĢirme ve 

elektrikli ev aletleri için gereken elektriği sağlamakta, hem de güneĢ 

kolektörlerinden elde edilen sıcak suyun yetmediği dönemler için sıcak su 

üretmektedir. Kullanılan çift yönlü sayaçlar ile, CHP sisteminde üretilen 

elektriğin gereksinim fazlası Ģehir Ģebekesine satılmaktadır, elektrik tüketiminin 

çok fazla olduğu dönemlerde ise Ģehir Ģebekesinden destek alınmaktadır. 
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ġekil 4.28: BedZED‟deki evlerin çatılarından bir görünüĢ. 

BedZED‟te mümkün olduğunca araç girmeyen sokaklar yapılmıĢtır (ġekil 4.29). Bu 

komĢuluk iliĢkilerini iyileĢtirici ve çocukların daha rahat oynayacakları bir ortamın 

yaratılmasını sağlamıĢtır. Bütün bunlar ile mutlu bir yaĢam ve çalıĢma ortamı 

oluĢturularak gerçek bir topluluk ruhu yaratılmıĢtır. 

 

ġekil 4.29: BedZED‟de araç girmeyen sokaklar. 
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Sürdürülebilir toplum yaĢamı açısından yeĢil ulaĢıma büyük önem verilerek benzinli 

özel araba kullanımını azaltmaya yönelik uygulamalar yapılmıĢtır: 

• UlaĢım mesafelerini ve gereksinimini azaltan tasarım ve yerleĢme, 

• Zengin bisiklet yol Ģebekesi ve depolama alanları, 

• Yayalara öncelik ve güvenlik sağlayan yol Ģebekeleri, 

• Toplu taĢımaya yönlendirici ve ulaĢımı kolaylaĢtırıcı uygulamalar, 

• Özel oto gerekleri için kiralık elektrikli (güneĢ pili ile beslenen) arabalar, 

• Yol üzerinde elektrikli arabalar için gerçekleĢtirilen Ģarj istasyonları. 

 Elektrik tasarrufu için yapılanlar Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

• Konutlarda yüksek enerji korunumu, pasif sistem enerjisinin akıllı kullanımı, 

• Mekanik ısıtma soğutma havalandırma sistemlerinin tamamen kaldırılması, 

fanlar, motorlar vb. tür enerji tüketiminin olmaması, 

• Doğal aydınlatmanın zenginleĢtirilmesi, 

• Yapay aydınlatmada enerji verimini yükselterek israfı önleyen enerji etkin 

aydınlatma tasarımı ve uygulamaların yanı sıra kompakt florasanlar gibi enerji 

tasarruflu ürünlerin kullanımı, 

• Elektrikli konut ve ofis aletlerinin A grubu tasarruflu ve verimi yüksek 

olanlarının kullanımı (elektrik tüketimi benzer uygulamalara göre yüzde 55 

azaltılmıĢtır). 

Malzemelerin tekrar ve/veya dönüĢtürülerek değerlendirilmesi için yapılanlar:  

• Bed-ZED inĢaatında yerel üretime dayalı enerji içeriği düĢük malzemelerin 

yanısıra, geri kazanılmıĢ malzemelerin kullanımına öncelik verilmiĢtir. 55 km 

çaplı bir çevreden ofislerdeki taĢıyıcı sistemin strüktürel çelikleri, tüm iç bölme 

duvarlarının ahĢabı, mutfak dolaplarında kullanılan lamine ahĢaplar vb. ikinci 

el malzemeler temin edilmiĢtir. ġantiye israfı dikkatle izlenerek engellenmiĢ, 

arsa ve toprak yeniden üretilemeyen sınırlı bir kaynak olarak çok dikkatli 

değerlendirilmiĢtir. 
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• Yeniden kullanılabilir ve dönüĢtürülebilir olan atıklar için mutfaklarda ve 

yerleĢme içinde özel atık toplama ve değerlendirme sistemlerinden 

yararlanılmaktadır. 

Su tasarrufu ve atık su geri kazanımı için yapılanlar ise Ģunlardır: 

• Çatılardan toplanan yağmur suyu (gri su) ve topraktaki bitki örtüsünden 

yararlanarak arıtılan WC atık suyu (siyah su) yeraltı tanklarında depolanarak 

tuvalet sifonlarında ve sulama için kullanılmaktatır. Siyah su "YaĢam makinası" 

olarak adlandırılan biolojik esaslı arıtma sisteminde iĢlenmektedir. 

• Su israfını engelleyen mekanizmalar ve A sınıfı su tasarruflu musluklar, çift 

aĢamalı baĢlıklar kullanılmaktadır. 

• Su basınçlandırma mekanizmaları yerine Ģebeke basıncı ile çalıĢacak duĢlar 

kullanılmaktadır (Utkutuğ, 2007). 

BedZED‟in enerji etkin yerleĢme birimi için örnek olması hedeflenmiĢtir: Bu 

nedenle proje süreci bilimsel olarak izlenmiĢ ve elde edilen kazanımlar ölçülmüĢtür. 

Bu çalıĢmalara göre BedZED evleri, yaĢam dönemi maliyeti açısından tipik bir 

Ġngiliz evi ile karĢılaĢtırılmıĢtır. KarĢılaĢtırmada bu binaların ısıtma enerjisi tüketimi 

açısından tipik bir Ġngiliz evinden yüzde 88 tasarruflu olduğu görülmüĢtür (Çizelge 

4.8).  

Çizelge 4.8‟de BedZED evlerinin tipik Ġngiliz evleri ve 2000 yılı yönetmeliğine 

uygun yapılan evlere göre ısıtma enerjisi tasarruf oranları gösterilmektedir. 

Çizelge 4.8 :  BedZED evlerinin ısıtma enerjisindeki tasarruf oranları.  

 

Tipik Ġngiliz 

Evlerine göre 

Ölçülen Azalma 

2000 yılı 

Yönetmeliğine 

Uygun Evlere göre 

Ölçülen Azalma 

Hedeflenen 

Azalma 

Isıtma % 88 % 73 % 90 

Sıcak Su % 57 % 44 % 33 

Elektrik % 25 - %33 

Su % 50 - % 33 

Fosil Yakıtlı Araç 

Kullanımı (km baĢına) 
% 65 - % 50 

Aynı zamanda yapılan araĢtırmalarda, müĢteriler yeĢil bina ve yenilikçi tasarımı 

nedeni ile BedZED‟e yüzde 8,6 ila yüzde 20 daha yüksek bedel ödemeye gönüllü 
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oldukları görülmektedir. Çizelge 4.9‟da Ağustos 2003 itibari ile BedZED‟deki evler 

ile bölgedeki konutların satıĢ fiyatlarının karĢılaĢtırılması ve ortalama satıĢ bedelleri 

gösterilmiĢtir (hesaplama kuru 1ABD$ = 0,66 Ġngiliz £‟dir). 

Çizelge 4.9 :  BedZED evleri ile bölgedeki konutların satıĢ fiyat karĢılaĢtırması  

Konut Tipi 

Bölgedeki konut 

fiyatları (ABD $) 

BedZED konut 

fiyatları (ABD $) 

Fark 

(%) 

1+1 daireler 189.400 227.270 % 20,0 

2+1 daireler 265.150 287.880   % 8,6 

3+1 daireler 340.910 401.510 % 17,8 

4+1 daireler 454.545 530.300 % 16,7 

Ortalama 312.500 361.740 % 15,8 

BedZED evlerinin yapım ve kullanım maliyetleri ile 2000 yılı yönetmeliğine uygun 

yapılmıĢ binaların maliyetleri karĢılaĢtırıldığında, BedZED ölçütlerine göre inĢaatın 

toplam 868.466 ABD$ ek maliyetle inĢa edileceği hesaplanmıĢtır (ġekil 4.30). 

Maliyet dağılımı Ģu Ģekildedir: 

• Isı yalıtımı için 6 sıra terasa toplam 534.470 ABD$ inĢaat maliyeti; güney 

cephedeki cam bölüm ve çatıdaki aydınlatma pencereleri bu maliyetin        

yüzde 60‟ını oluĢturmaktadır;  

• YeĢil ulaĢım planının maliyeti 18.765 ABD$‟dır; 

• En verimli elektrikli aletler için bir sıra evde harcanan ek bedel                 

19.512 ABD$‟dır; 

• Odun yakıtlı kombine ısıtma sistemi için 116.700 ABD$ ve güneĢ pilleri için 

37.889 ABD$ olmak üzere yenilenebilir  enerji eldesi için yapılan ek harcama, 

toplam 154.589 ABD$‟dır; 

• Su tasarruflu cihazların ek maliyeti 5.636 ABD$‟dır; 

• Yağmur suyu ve kullanılmıĢ suyun geri kazanımı sistemi 6 sıra evde,       

132.494 ABD$ ek maliyet yaratmıĢtır. 

Buna karĢın gayrimenkul geliĢtiricinin toplam ek kazancı 1.043.637 ABD$‟dır. 

Bunun 316.364 ABD$‟ı terasların tasarımına bağlı olarak sağlanan ek kazançtır. 

IĢığın daha fazla kullanılması, ikinci katta ve çatıda bahçeler ile ferahlayan iç alan, 

yerleĢme biriminde sunduğu sosyal olanaklar ve hizmetler vb. dolayı gayrimenkul 

geliĢtirici 727.273 ABD$ ek gelir sağlamıĢtır (ġekil 4.30). 
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ġekil 4.30: BedZED evlerinin Ģematik maliyet ve kazanç karĢılaĢtırması 
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Aynı zamanda BedZED‟de yaĢayanların, yaĢam boyu kazançları Ģu Ģekilde 

tanımlanabilir: 

• Isı yalıtımı ile yıllık yakıt tasarrufu 1.539 ABD$/yıl ve 18,3 ton/yıl CO2 

salımıdır. 

• Verimli elektrikli cihazlardan elde edilen tasarruf 1.453 ABD$/yıl ve 6 ton/yıl 

CO2 salımıdır.  

• Su tasarruflu cihazlar ile 2.836 ABD$/yıl ve 825 m
3
/yıl su tasarrufu sağlamıĢtır.  

• YeĢil ulaĢım planı ile CO2 salımı 46,8 ton/yıl azaltılmıĢtır.  

• Yenilenebilir  enerji kullanımı ile CO2 salımı 71,5 ton/yıl azaltılmıĢtır.  

• Yağmur suyu ve kullanılmıĢ suyun geri kazanımı sistemi ile  yılda 400 m
3
 su 

kazanımı sağlamaktadır. 

Toplamda, yıllık yaĢam maliyetinde 5.828 ABD$ ve 142,6 ton/yıl CO2 salımı 

tasarruf edilmektedir (ġekil 4.31). 

 

ġekil 4.31: BedZED evlerinde maliyet ve kazanımların özet Ģematik gösterimi. 

BedZED projesinde hem gayrimenkul geliĢtiricinin hem yaĢayanların doğrudan 

kazançlı oldukları görülmektedir. YaĢayanların kazancı yaĢam boyu devam 

etmektedir. Aynı zamanda çevrenin diğer projelere göre çok daha iyi korunduğu 

gözlenmiĢtir. Bu nedenle BedZED projesi herkesin kazandığı bir gayrimenkul 

geliĢtirme projesi olarak tanımlanabilir (Url-7).  
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4.1.2.3 Sonenschiff Binası - Solarsiedlung Konutları, Almanya (ġekil 4.32) 

 

ġekil 4.32: Sonnenschiff binası ve Solarsiedlung konutları 

Sonnenschiff binası ve Solarsiedlung konutları Almanya‟nın güney batısında Fransa, 

Ġsviçre sınırında, yukarı Ren nehriyle Kara Ormanların arasında yer alan Freiburg‟da, 

48
o
 kuzey enlem, 7,51

o
 doğu boylamında ve denizden 347 m yükseklikte 

bulunmaktadır. Ilıman bir iklime sahiptir. Bölgeye ait iklimsel veriler ġekil 4.33‟de 

görülmektedir. 

  

ġekil 4.33: Freiburg için yıllık hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti 

değerleri.                                                                                                           

Yıllık minimum hava sıcaklıkları -2 
o
C – 14 

o
C, maksimum hava sıcaklıkları ise     

4
o
C – 24 

o
C arasında değiĢmektedir (Url-8). Toplam yıllık direkt güneĢ ıĢınımı 

Ģiddeti 524,5 kWh/m
2
yıl‟dır (Knirsch, 2009).  
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1990‟ların baĢında Freiburg, çevre bilincinin yüksek olduğu ve  bir çok çevre 

örgütünün merkezi  olan bir bölgeydi. Bununla beraber  turizm dıĢında herhangi ana 

sanayisi geliĢmemiĢti; ancak o dönemde yapılan bir araĢtırma, Freiburg‟un ekonomik 

geliĢimi için güneĢ enerjisi ve çevreci ürünlerin büyük bir potansiyel oluĢturduğunu 

ortaya koymuĢtur. Bu yaklaĢım, Freiburg‟da geliĢmemiĢ sanayi, geniĢ çevresel 

organizasyon ağı, araĢtırma enstitüleri ve ülke içindeki turistik bölge olması ile de 

uygun düĢmüĢtür. Aynı zamanda bugün Freiburg, Ekoloji Enstitüsü (Freiburger 

Oeko-Institute), Yeryüzüyle Dost Olanlar (BUND), ISES Dünya Merkezi, 

Fraunhofer ISE ve Solarfabrik gibi bir çok kuruluĢun merkezi konumundadır. 

Almanya‟nın ekolojik baĢkenti olarak kabul edilen Freiburg‟da yaĢayanlar, 

Ģehirlerinin yenilenebilir enerji konusunda liderlik göstermesinden övünç 

duymaktadırlar. Bir çoğu, çevreci bina yapımı ve güneĢ enerjisi kullanım sistemleri 

için ödedikleri ek maliyetin; sosyal olanaklar, sağlıklı bir yaĢam ortamı ve daha 

düĢük enerji faturaları olarak geri dönmesinden memnun olmaktadırlar.  

Freiburg‟daki kent merkezi ve doğaya yakın, kentsel dönüĢüm bölgesi Vauban‟nın 

enerji etkin yerleĢme birimleri yapılması için imara açılmasıyla, bölgede pek çok 

enerji etkin bina ve yerleĢme birimleri yapılmıĢtır.  

Bütün bu geliĢmelerin ortaya çıkardığı diğer bir avantajda bölgede güneĢ enerjisi ve 

çevresel ürünlere yönelik, on binin üzerinde kiĢinin çalıĢtığı büyük bir sanayi ve iĢ 

potansiyeli oluĢmasıdır. 

Almanya hükümeti, Freiburg enerji Ģehrindeki tasarruf çalıĢmalarını da dikkate 

alarak, 2000 yılında, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve geliĢimini 

destekleyen bir yasa da çıkarmıĢtır (Url-9). 

Solarsiedlung ġirketi‟nden “GüneĢ enerjisi mimarı” Rolf Disch ve ekibi, Vauban‟da 

artı enerji yaklaĢımı (Plusenergiehäuser) ile 2000 – 2006 yılları arasında 

Solarsiedlung Projesini inĢa etmiĢtir. Artı enerji yaklaĢımında binalar tükettikleri 

enerjiden fazlasını yenilebilir enerji kaynaklarından üretmektedirler. Bu projede ev 

sahiplerine yüksek standartlarda rahat bir konut ile birlikte canlı bir sosyal hayat ve 

yenilenebilir enerji kullanımı için bütünsel bir konsept sunulması hedeflenmiĢtir. 

Solarsiedlung projesi ile daha önce deney konutu olarak inĢa edilen “Heliotop”un 

çatısında bulunan 40m
2
 güneĢ pilleri ile elde edilen performansın teraslı konutlar ve 

ticari binalar için teknik ve ekonomik açıdan uygun olacağı ispatlanmıĢtır. Bu binada 
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üretilen enerji, tüketilen enerjiden daha fazladır. Bu da aktif ve pasif sistemlerin 

kullanıldığı güneĢ evi tasarımı, yüksek yalıtım, üç kat camlı pencere ve kapılar, ısı 

pompası kullanımı, ısı geri kazanım sistemleri, güneĢ kolektörleri ve güneĢ 

pillerinden  yararlanılarak gerçekleĢtirilmektedir. 

Solarsiedlung Projesi, artı enerji yapı yöntemleriyle inĢa edilmiĢ 58 konut 

(Solarsiedlung Konutları) ve iĢ bloğu (Sonnenschiff ĠĢ Binası) içeren karma bir 

projedir. Bu hali ile Avrupa‟daki en modern, rağbet gören ve trend oluĢturan güneĢ 

enerjili konut projesi olmakla ünlüdür. Aynı zamanda artı enerji yapı yöntemleriyle 

yapılmıĢ ilk güneĢ merkezi projesidir. (ġekil 4.34) (Url-10) 

 

ġekil 4.34: Solarsiedlung Projesi yerleĢme planı. 

Caddeye cephesi 125 m olan Sonnenschiff  binası, projenin ön giriĢini 

oluĢturmaktadır. Kuzey cephesinde de bulunan ve 6 katlı olan  bu bölümünde, 

yapının diğer bölümüne geçiĢi sağlayan giriĢ bulunmaktadır. Sokak boyunca, 

Sonnenschiff  binasının uzun dıĢ cephesinde merdiven ve asansörler için inĢa edilmiĢ 

iki kule yer almaktadır (ġekil 4.35).  

 

ġekil 4.35: Sonnenschiff Binası. 
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Sonnenschiff binasının zemin katında toplam 1.160 m
2
 satıĢ alanı, farklı boyutlardaki 

mağazalar bulunmaktadır. Bina 3.600 m
2
 ofis ve 1.160 m

2
 konut alanına sahiptir. 

Ayrıca 146 otomobil alacak büyüklükte otopark alanı bulunmaktadır. 

Binada 112 – 300 m
2
 arasında değiĢik büyüklükte sekiz adet 2 katlı çatı katı dairesi, 

çift eğimli çatı ile üst yapıyı destekleyerek manzara alacak Ģekilde artı enerji 

yaklaĢımı ile inĢa edilmiĢtir. Çatı katı daireleri arasında bulunan dinlenme alanlarına, 

gürültü ve rüzgâra karĢı koruyan cam duvarlar konulmuĢtur. Çatılar üzerindeki 

filigran, güneĢ ıĢığını elektrik enerjisine dönüĢtürmektedir. Yapının ön cephesindeki 

cam kaplı alanın büyük bir bölümü saydamdır ve güneĢ ıĢınımı kazancı 

sağlamaktadır. Aynı zamanda bu durum bina içindeki ofis ve iĢ alanlarının yeterli 

gün ıĢığını almasını beraberinde getirmektedir.  

Tüm yapı estetikle iĢlevin birleĢmesi esasından yola çıkılarak inĢa edilmiĢtir. DıĢ 

cepheye entegre edilmiĢ, kıĢın ısı geri kazanım amacına, sıcak yaz gecelerinde ise 

binayı serinletmeye yarayan havalandırma ekipmanları ile ısı yalıtımı, ses 

geçirmezlik ve güneĢten koruma sağlayan yapı unsurlarının projeye dahil 

edilmesinde buna dikkat edilmiĢtir.  

Sonnenschiff binasında, dıĢ yüzeyler ve pencereler, camlı kapılar 3 katlı, ısı 

yalıtımını sağlayan camlarla kaplıdır. Batı, kuzey ve güney yönünde ses yalıtımı, 

gerekli ses geçirmezlik standardlarına uygun olarak yapılmıĢtır. Kapalı, yapısal 

olmayan dıĢ yüzey unsurları, prefabrik, aĢırı ısıya karĢı yalıtılmıĢ keresteden veya 

kereste-metal bileĢenlerden, vakum sandviç bileĢenlerden oluĢturulmuĢtur.  

Enerji etkinliği açısından değerlendirildiğinde Sonnenschiff binası, artı enerji yapı 

standardlarını büyük ölçüde karĢılamaktadır. Yapının güney cephesinin 

bulunmamasına karĢın, yüksek ısıya karĢı yalıtılmıĢ dıĢ kabuk ve yalıtımlı camlar 

sayesinde güneĢ enerjisinin pasif kullanımıyla ısı enerjisi talebi m
2
 alan baĢına yıllık 

10 ila 20 kWh mertebesine düĢürülmüĢtür. Sonnenschiff Binası‟nda gereken ısı 

enerjisi, güneĢten ve olağanüstü durumlarda bölgedeki bio yakıt tesisinden 

sağlanmaktadır.  

Çatı katı dairelerine toplam 1000 m
2
‟lik 135 kWh gücünde güneĢ pilleri 

konulmuĢtur. Buradan sağlanan elektrik, Ģehrin güç sistemini beslemektedir. 

Hırsızlara karĢı koruma sağlayan ve yağmur suyu geçirmeyen dıĢ cephe unsurları, 

mevsimler arası zaman diliminde ve yaz gecelerinde serinleme ve doğal 
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havalandırma sağlamaktadırlar. Batı cephesindeki yapı unsurlarına ek olarak ses 

yalıtımı özelliği kazandırılmıĢtır. Binanın dıĢ gölgelendirme ve ısı depolama yapı 

yöntemleri (yazın serinlik sağlamak için) sayesinde yapma havalandırmaya ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Bina içinde kullanılan malzemelerin büyük bölümü ekolojik, 

sağlıklı ve geri dönüĢtürülebilir özelliktedir. Binanın merkezi konumu, toplu ulaĢıma 

yakınlığı, bisiklet kullanımının yaygınlığı ve araba paylaĢımı trafik oluĢumunu 

engellemekte; Ģahsi olarak araba sahibi olmayı bile gereksiz kılmaktadır (Url-11).  

Solarsiedlung Projesindeki tüm evler iki ya da üç katlıdır ve güneĢin mevsimsel 

hareketine göre konumlandırılmıĢtır (ġekil 4.36).  

  

ġekil 4.36: Solarsiedlung Projesindeki Evler. 

Projedeki evlerin tamamı  güneye bakmaktadır ve bloklar arasındaki mesafe kıĢ 

mevsiminde direkt güneĢ ıĢınımın açısı dikkate alınarak belirlenmiĢtir. Her evin hem 

kuzey hem de güney yönünde bulunan bağlantı yolu komĢular arası iletiĢimi 

geliĢtirmektedir (Url-12).  

Projedeki evler, artı enerji evleri özelliklerinde yapılmıĢtır. GeniĢ pencereli yaĢam 

alanları evlerin güney cephesinde, mutfak, tuvalet ve banyo gibi hacimler ise kuzey 

cephesinde yer almaktadır. Tüm mekanik servisler, merkezi bir kanal sisteminin 
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içine kuruludur. Böylece evin daha çok ıĢık alması, hoĢ ve sağlıklı bir atmosfer 

yaratılması ve güneĢ tarafından ısıtılması sağlanmaktadır. Güney cephesindeki üç 

katlı özel camlar sayesinde, günboyu güneĢ enerjisinden maksimum seviyede 

yararlanılabilmektedir. Yaz mevsiminde direkt güneĢ ıĢığının dik geldiği günlerde 

güney cephesindeki balkonlar ve güneĢ pilleri kaplı geniĢ saçakların altı gölgede 

kalmaktadır. Kuzey cephesindeki pencere yüzeyleri daha küçüktür. Isı geri kazanım 

prensibine dayandırılmıĢ merkezi olmayan havalandırma sistemi hava kalitesinin 

sürekli iyi olmasını sağlamaktadır. Evlerin inĢasında sadece doğayla uyumlu ve geri 

dönüĢümü olan malzemeler kullanılmıĢtır.  

Bina ısı yalıtımının oldukça güçlü olması, artı enerji yapı yöntemleriyle yapılan 

evleri konforlu kılan bir baĢka faktördür. Bu evler, tipik bir evin ısı enerji talebinin 

sadece onda birine yani 10-15kWh/m
2
yıl enerjiye ihtiyacı olmaktadır. DıĢ duvarın ve 

tavanın U değeri oldukça düĢük ve 0,12 W/m
2o

C‟dir. Bina yüzeyleri hava akımlarına 

karĢı korunaklıdır ve rüzgârı iç tarafa geçirmemektedir.  

Çatılarda evin büyüklüğüne bağlı olarak 3 ila 12 kW gücünde güneĢ pilleri 

bulunmaktadır. Evlerin satıĢ fiyatı uygulamalara göre 3.500 ABD$/m
2
 ile            

4.300 ABD$/m
2
 arası değiĢmektedir. 15 konut, GüneĢ Fonuna aittir ve kiraya 

verilmektedir. Bu konutlar ortalama 14,30 ABD$/m
2
‟ye kiralanmıĢtır ve bu fiyat 

Freiburg‟daki konut kiralarına kıyasla yüksektir. Bina fiyatları değerlendirilirken 

ısınma maliyetindeki azalma da hesaba katılmıĢtır. Bu durumda her bir ev için ısınma 

maliyeti yıllık 65 - 130 ABD $ arası olacağı için kiralar oldukça uygun olmaktadır.  

Sonuç olarak daha yüksek inĢaat maliyetlerine rağmen, iĢletme ve ısıtma maliyetinin 

oldukça düĢük olması nedeniyle bu evler ilgi çekici yatırım olarak kabul 

edilmektedir. 

Projede 445 kWp Ģebeke bağlantılı güneĢ pilleri bulunmaktadır. GüneĢ enerjisinden 

yıllık 420.000 kWh elektrik enerjisi üretilmektedir. Enerji etkin tasarımla beraber, 

yıllık 200.000 litre petrol kullanımından tasarruf sağlamaktadır (Url-12).  
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4.1.2.4 Kronsberg GüneĢ Evleri, Almanya (ġekil 4.37) 

 

ġekil 4.37: Kronsberg GüneĢ Evleri  

Kronsberg, Almanya‟nın kuzeyinde, uluslararası Hannover Messe fuarlarının 

gerçekleĢtirildiği Hannover Ģehrinin güneydoğusunda, 52
o
 kuzey enlem ve 9

o
 doğu 

boylamında ve denizden 53 m yükseklikte bulunmaktadır. Karma iklim özelliğine 

sahiptir. Bölgeye ait iklimsel veriler ġekil 4.38‟de görülmektedir. 

 

ġekil 4.38: Kronsberg için hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri. 

Yıllık minimum hava sıcaklıkları -13,4 
o
C – 7,6 

o
C, maksimum hava sıcaklıkları ise 

6,7
o
C – 31,2

o
C arasında değiĢmektedir. Toplam yıllık direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti   

928 kWh/m
2
yıl‟dır.  
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Kronsberg, uluslararası CeBIT(IT), Hannover Messe (Industry fair, Technology, 

Machinary, Biotech), fuarlarının gerçekleĢtirildiği Hannover Ģehrinin 

güneydoğusunda, EXPO 2000 Dünya Sergi alanına yakın mevkide bulunmaktadır.   

1990‟ların baĢında Hannover‟da 20.000 yeni konuta ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiĢ 

ve böyle büyük miktarda konut yapılabilinecek alan içinse, Ģehre ulaĢımının tren ve 

diğer toplu taĢımlarla kolaylıkla sağlanabildiği, çalıĢma, eğlence ve alıĢveriĢ 

merkezlerine rahatlıkla ulaĢılabilen Kronsberg seçilmiĢtir.  

Kronsberg‟in yeni yerleĢme yeri olarak belirlenmesinden sonra Expo 2000 Dünya 

Fuarı‟nın (World Exposition) Hannover‟de düzenlenmesine karar verilmesi, bölgenin 

planlanması ve inĢasına yeni bir vizyon kazandırmıĢtır. Fuarın ana teması olan 

“Ġnsanlık-Doğa-Teknoloji” polikacıların ve Ģehir planlamacılarının Kronsberg‟e 

iliĢkin vizyonlarının Ģekillenmesinde etkili olmuĢtur. Bu vizyon, Kronsberg‟in 

1997‟den bu yana Avrupa‟nın sosyal ve ekolojik anlamda büyük yerleĢme 

bölgelerinden birisi olmasını sağlamıĢtır. 

2.500‟den fazla konut EXPO 2000 projesinin bir parçası olarak tamamlanmıĢ ve 

1.200 hektarlık arazi üzerinde yan yana 5 yerleĢme biriminde 15.000 insan için 6.000 

civarında konut yapılması planlanmıĢtır (Url-13). 

Kronsberg‟deki projelerin baĢka yerleĢme birimlerine örnek olması hedeflenerek  

yapılan çalıĢmalar bilimsel bir biçimde izlenmiĢtir.  

Kronsberg‟in geliĢiminde ve planlamasında birçok gönüllü kuruluĢdan da katkı 

alınması hedeflenmiĢtir. Bu amaçla, Kronsberg‟de ilk inĢaat çalıĢmalarının 

baĢlatıldığı 1997 yılında Kronsberg Çevre Ġrtibat Kurumu (KUKA, Kronsberg-

Kommunikations-Agentur GmbH) kurulmuĢtur. KUKA, Kronsberg‟deki projeleri 

desteklemek, koordine etmek, ilgili bilgi ve eğitimleri sağlamakla yükümlüdür. 

KUKA‟yı Alman Federal Çevre KuruluĢu (Deutsche Bundesstiftung Umwelt), fuar 

yönetimi, enerji kuruluĢları, mühendislik ofisleri, proje sürecine dahil olan tüm diğer 

kuruluĢlar finansal olarak desteklemiĢtir.  

KUKA‟nın enerji etkin kentsel geliĢim çalıĢmalarına örnek model oluĢturan 

faaliyetleri Ģunlardır:  

• Enerji etkin yerleĢme birimi oluĢturulmasına iliĢkin bir çok yenilikçi iletiĢim 

programının organize edilmesi: Örneğin, KUKA, Haziran ve Ekim arası 

düzenlenen EXPO fuarında, enerji, su, atıklar, toprak, peyzaj, bahçe düzenleme 
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ve tarım temalarında duyurular, konferanslar, fuar içi turlar, eğitim programları 

organize etmiĢtir. 

• Kronsberg‟le ilgili Ģahıslara eğitim ve danıĢmanlık hizmetlerinin sağlanması: 

Örneğin, KUKA‟dan bir “enerji danıĢmanı” bireyleri evlerinde bilgilendirmek, 

okullarda ve diğer yerel enstitülerde insanların sorularını yanıtlayabilmek için 

çalıĢmıĢtır. Bir diğer örnek, enerji tasarrufunu teĢvik için alternatif ısıtma ve 

havalandırma sistemleri konusundaki bilgilendirme faaliyetleridir. Ayrıca, 

KUKA tarafından koordine edilen beĢ farklı enstitüde planlamacılara, 

mimarlara, zanaatkarlara vb. “ekolojik bina malzemeleri ve sistemleriyle 

inĢaat”, “enerjiden tasarruf sağlayan konutlar” gibi özel eğitim programları 

sunulmasıdır. 

• Kronsberg‟de sürdürülen inĢaat ve planlamanın gözlemlenmesi ve koordine 

edilmesi: Örneğin, enerjiden tasarruf sağlayan konutların inĢa ve planlama 

sürecinin denetlenmesi KUKA‟nın sorumluluğundadır.  

• Kronsberg‟de yaĢayanlar da dahil olmak üzere, tüm paydaĢların geliĢmeler 

konusunda web sitesi, broĢürler, yerel gazete vb. ile bilinçlendirilmesi: 

Örneğin, Araba paylaĢımı vb. projelerin tanıtımı için bir Kronsberg çevre 

dergisi yayınlanmıĢtır. 

• Kronsberg‟de yaĢayanlara, enerji tasarrufu konusunda maddi teĢvik verilmesi: 

Örneğin Kronsberg‟e taĢınanlara enerji tasarruflu çamaĢır makineleri ve 

buzdolapları edinebilmeleri için maddi yardım yapılmıĢtır (Url-14). 

Kronsberg GüneĢ Evleri (Kronsberg Passive House Residential Estate), 1998 yılında 

gayrimenkul geliĢtirme Ģirketi Rasch & Partner ve Stadtwerke Hannover iĢbirliği ile 

14‟ü ara, 8‟i köĢe olmak üzere 22 adet 119,5 m
2
 (ġekil 4.39), 9 adet 97,3 m

2
,             

1 adet 75,1 m
2
, toplam 32 adet sıra evler olarak yapılmıĢtır. 

Bu evlerde ilk kez önceden ısıtılmıĢ hava ile ısıtma sistemi kullanılmıĢtır. Sadece 

banyolarda küçük radyatör bulunmaktadır. Ayrıca binaların dıĢ kabuğu çok iyi 

yalıtılmıĢ, ısı köprülerinden ısı kayıpları azaltılmıĢ, pencerelerde ve kapılarda hava 

sızdırmazlığı sağlanmıĢtır. 

Evlerde, ölçüm aletleri ile toplam ısıtma miktarı, soğuk su miktarı, sıcak su miktarı, 

elektrik enerjisi, güney cephesindeki  zemin kat oturma bölümü oda sıcaklığı ve 

kuzey cephesindeki ilk kat yatak odası sıcaklığı kayıt edilmiĢtir. Buna göre evlerdeki 
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ısıtma enerjisi harcaması,  tipik bir Alman evinin harcadığının 1/7‟si kadardır ve     

15 kWh/m
2
yıl‟dır. Evlerin ısıtılması, sıcak su kullanımı, elektrik kullanımı, ocak, 

çamaĢır makinası, buzdolabı, ve aydınlatmayı kapsayacak Ģekilde bakıldığında enerji 

tasarufu, 1995 yılı yalıtım yönetmeliklerine göre yapılmıĢ  bir evle kıyaslandığında 

yaklaĢık yüzde 66‟dır. 

 

ġekil 4.39: Kronsberg GüneĢ Evleri iç planı. (119,5 m
2
) 

Projede yer alan 4 farklı konut tipi için ayrıntılı maliyet analizi yapılmıĢtır (Çizelge 

4.10). Maliyet analizinde 1995 Alman Yalıtım Yönetmeliği‟ne göre yapılmıĢ 

standard bir konutla, projedeki evler için yapılan ek yatırımlar incelenmiĢtir. 
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KarĢılaĢtırmada KDV dahil edilmemiĢtir. Yalıtım ek maliyetleri ile ısı enerjisinden 

sağlanan tasarruf  verilmiĢtir (hesaplama kuru 1 ABD$.= 0,77 €‟dur).  

Çizelge 4.10 :  Kronsberg GüneĢ Evleri maliyet analizi. 

 
DıĢ 

Cephe 

Duvarları 

Yan 

Cephe 

Duvarları Çatı Zemin 

Üç Camlı 

Pencereler 

1995 Alman Yalıtım 

Yönetmeliği U Değeri 

(W/m
2
K) 

0,5 0,5 0,29 0,6 0,83 

1995 Alman Yalıtım 

Yönetmeliği Yalıtım 

Kalınlığı (mm) 

80 70 150 50 - 

Projede Yapılan 

Yalıtım Kalınlığı 

(mm) 

300 400 400 326 - 

Projede Yalıtım Birim 

Ek Maliyeti (a) 

(ABD$/m
2
) 

23,25 33,20 13,29 19,92 144,75 

Toplam Birim 

Maliyet (b) 

(ABD$/m
2
) 

312 189 133 133 444 

Toplam Ek Maliyet 

(ABD$) 
1.505 664 1.910 1.344 2.831 

Ek Maliyetin 

Toplamdaki Payı  

(a/b) (%) 

7,45 17,56 9,99 14,97 32,6 

Ek Yalıtım ile Isı 

Enerjisinden Sağlanan 

Tasarruf (%) 

14 6 15 15 15 

Kronsberg GüneĢ Evleri‟nde 1995 Alman Yalıtım Yönetmeliği‟ne göre yapılmıĢ 

standard konutlarda bulunmayan hava sızdırmazlık testi, güneĢ kolektörleri, 

havalandırma sistemi ve ısı dağıtım sistemi gibi ek maliyet oluĢturan uygulamalar 

yapılmıĢtır. 

Kronsberg GüneĢ Evlerinde, Alman yönetmeliklerinde olmamasına karĢın, hava 

sızdırmazlık testi yapılmıĢtır. Bu test ev baĢına 199,20 ABD$ ek maliyet 

oluĢturmuĢtur. 

Aynı Ģekilde Alman pasif konut standardlarında güneĢ enerjisi ile su ısıtma sistemi 

zorunlu olmamasına karĢın güneĢ enerji ile su ısıtma sistemi yapılmıĢtır. Bu 

sistemlerin kurulumu için ihtiyaç duyulan ek yatırım maliyeti 3.948,89 ABD$‟dır.  
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Projedeki evlerde, yönetmeliklerde olmamasına karĢın bina içinde temiz hava 

dolaĢımını sağlamak üzere havalandırma sistemi yapılmıĢtır. Saatte ortalama 120 m
3
 

temiz havanın bina içinde devamlı dolaĢımı sağlayan sistemin, kurulum, kanallar, 

filtre, kontrol sistemi, merkezi birim vb. dahil toplam yatırım maliyeti, konut baĢına 

5.975,32 ABD$‟dır.  

Projedeki evlerde kullanılan ısı dağıtımı sistemi, boru Ģebekesi, giriĢler, banyo 

radyatöründen oluĢmakta olup, maliyeti ev baĢına 1173,48 ABD $ olup, standart 

konutlarda ise ısı dağıtım sistemi maliyetine (3673 ABD $) göre düĢüktür. Buradaki 

maliyet düĢüĢü iki faktöre bağlıdır: 

• Standard konutlarda 6 kW olan maksimum ısıtma yükü, projedeki evlerde     2,5 

kW‟a düĢmüĢtür; bu kW baĢına 519 ABD$, toplamda 1.818 ABD$ maliyet 

düĢüĢü sağlanmıĢtır. 

• Projelerdeki evlerde hava üfleme kanalları, oturma odasına, yemek odasına ve 

yatak odalarına gerekli ısı dağıtımını sağlamaktadır. Banyo için ise küçük bir 

radyatörün varlığı yeterlidir. Bu Ģekilde standard konutlarda kullanılan radyatör 

ve boruların 1.980 ABD$ mertebesindeki maliyetinden tasarruf sağlanmıĢtır. 

Isı geri kazanımı ile elde edilen ısıtma enerji tasarrufu yalıtım yönetmeliklerinin ısı 

enerji  taleplerinin sadece yüzde 22‟sine denktir. Pasif konutlarda hedeflenen  ısı 

enerji gereksinimi 15 kWh/m
2
yıl‟a ulaĢmıĢtır.  

Kronsberg GüneĢ Evleri için ek yalıtım, güneĢ kolektörü, ısı dağıtım sistemi, hava 

sızdırmazlık testi, havalandırma sistemi de dahil toplam yapım maliyetleri ve bu 

maliyetlerin standart konuta göre karĢılaĢtırması Çizelge 4.11‟de verilmiĢtir 

(hesaplama kuru 1 ABD$‟ı = 0,77 €‟dur).  

Çizelge 4.11 :  Kronsberg GüneĢ Evlerinin tiplerine göre yapım maliyetleri. 

Kronsberg, GüneĢ 

Evi Tipi 

Alman 300 - 400 

Nolu Maliyet 

Gruplarına Göre 

Standard Konut 

Yapım Maliyeti (a) 

(ABD$) 

Kronsberg, GüneĢ 

Evi Yapım 

Maliyeti (b) 

(ABD$) 

Toplam Pasif Ev 

Ek Maliyetinin 

Standard Konut 

Maliyete oranı 

(b/a) (%) 

119,5 m
2
 KöĢe Ev 147.593,25 164.864,70 11.7 

119,5 m
2
 Ara Ev 137.421,41 151.983,68 10.6 

97,3 m
2
 124.838,82 138.552,48 11 

75,1 m
2
 106.301,80 119.092,48 12 
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Çizelgede görüldüğü gibi Kronsberg GüneĢ Evlerinin tiplerine göre yapım 

maliyetleri, Alman 300-400 Maliyet Gruplarına göre yapılmıĢ standard 

konutunkinden yüzde 10-12 mertebesinde daha fazladır (Feist, 2002). 

4.1.3 Dünyadaki enerji etkin bina ve yerleĢme birimi uygulama örneklerinin 

değerlendirilmesi 

Seçilen örneklerin tümünde binalar, yaĢayanların bulundukları iklimsel koĢullar, 

kültürü ve ihtiyaçları dikkate alınarak yapılmıĢtır. Müstakil bina örneklerinin bazıları 

Ģehir içinde bazıları ise Ģehir dıĢında yer almaktadır. Örneğin Oxford Ekoevi, 

geleneksel Ġngiliz mimarisine göre inĢa edilmiĢtir. Lindavista Evi, Meksiko Ģehrinin 

kalabalık yerleĢme Ģekline uygundur. Meir Evi, çöl bölgesinde, Bariloche Evi ise 

ormanlık bölgede ve kayak merkezinde yapılmıĢtır.  

Her bölgenin iklimsel özelliklerine uygun enerji etkin binalar yapılabilmektedir. 

Binaların hepsinin yapımında enerji etkin özellikleri kazandırılırken yaĢam 

standartlarının korunmasına dikkat edilmiĢtir. Bu nedenle binalara ısıtma – soğutma 

vb. sistemler konulmuĢ, ancak tüketilen enerji alınan önlemler ile azaltılmıĢtır. 

Genellikle kullanılan malzemeler geleneksel ve yerel inĢaat malzemeleridir. 

Mümkün olduğunca ekolojik malzemeler kullanılmaya çalıĢılmıĢtır. Yalıtım tüm 

binalarda ülkelerindeki geçerli inĢaat standartlarının üstünde tutulmuĢtur. Binalarda 

oluĢabilecek nem vb. etkiler  bina içinde doğal havalandırma ile önlenmiĢtir. 

Bu tür müstakil binalardan elde edilen deneyim ve bu deneyimin araĢtırmalar, 

makaleler vb. yollarla paylaĢılması enerji etkin yerleĢme birimlerinin 

oluĢturulmasına olanak sağlamıĢtır.  

Dünyada gayrimenkul geliĢtirme projeleri bölümde incelenen yerleĢme birimleri ise 

Avrupa ve Amerika BirleĢik Devletleri‟nden seçilmiĢtir. Gayrimenkul projesi olarak 

geliĢtirilmiĢ ve bu çalıĢmada seçilmiĢ projelerde de dünyada örnek olmak vizyonu 

vardır. Bu nedenle projelere iliĢkin kapsamlı dökümanlar kamuoyu ile paylaĢılmıĢtır. 

Projelerin faydalarının anlaĢılması için kamuoyunu bilgilendirici toplantılar yapılmıĢ, 

çalıĢtaylar (workshop) düzenlenmiĢtir.  

Tez sahibi Hülya Uğuz Yedievli, BedZED ve Solarsiedlung konutlarını ziyaret etmiĢ 

ve yaĢayanlardan bilgi almıĢtır. 
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Örnek uygulamaların bazılarında projede görev alanların (çalıĢanlar, taĢeronlar vb.) 

projelerin faydalarını anlamaları ve projenin standardlarına uygun çalıĢmaları için 

eğitilmelerine ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu tür eğitimler için gayrimenkul geliĢtirme 

Ģirketleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluĢları birlikte çalıĢmıĢlardır.  

Örneklerden Terramor projesinde kamu desteği olmaksızın gayrimenkul 

geliĢtirmecilerin giriĢimleri ile büyük bir yerleĢme birimi enerji etkin özellikte inĢa 

edilmiĢtir.  

BedZED projesinde, evlerin enerji ihtiyacı büyük kısmı yenilebilir enerji 

kaynaklarından karĢılanmıĢtır. Solarsiedlung Konutları‟nda evlerin tükettiğinden 

fazla enerji üretmesi sağlanmıĢtır.  

Kronsberg‟de ise kamu planlamasına bağlı olarak gayrimenkul geliĢtirme 

Ģirketlerince enerji etkin projeler yapılmıĢ böylece kentin yeni konut ihtiyacı enerji 

etkin konutlarla karĢılanmıĢtır. Bu çalıĢma özel sektör ile kamu iĢbirliğine yönelik 

bir örnektir. 

Kronsberg‟de projelerden halkın daha etkin yararlanabilmesi için teĢvik programları 

uygulanmıĢtır. Örneğin enerji etkin beyaz eĢyaların finansmanına kolaylıklar 

sağlanmıĢ, bu kolaylıklardan faydalanmak için eğitim alma zorunluluğu getirilmiĢtir. 

4.1.4 Türkiye’deki Enerji Etkin Bina Uygulama Örnekleri 

Türkiye‟de uzun yıllardır üniversitelerde, kamu ve özel sektörde konutlardaki enerji 

verimliliği üzerine çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu çalıĢmalarda enerji etkin örnek 

binalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalara ait bilgiler konferanslar, kitaplar ve bildiriler 

vasıtasıyla konu ile ilgilenenlerle paylaĢılmakta; bu konuda gerekli iyileĢtirmelerin 

yapılmasına katkı sağlanmaktadır.   

Türkiye‟den seçilen örneklerin bazıları konut olarak kullanılmamasına rağmen 

araĢtırma amaçlı yapılmasından nedeni ile uygulama örneği olarak incelenmiĢtir.  
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4.1.4.1 TÜBĠTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi, Antalya (ġekil 4.40) 

 

ġekil 4.40: TÜBĠTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi. 

Antalya Bakırtepe‟de Antalya‟ya 50 km uzaklıkta ve deniz seviyesinden 2.465 m 

yükseklikte yer alan, TÜBĠTAK Ulusal Gözlemevi‟nde çalıĢanların ve 

araĢtırmacıların konaklaması amacıyla 1995-1997 yılları arasında Konukevi 

yapılmıĢtır. 

Tasarımcı mimar tarafından Konukevi tasarım kriterleri yapıyı kullanacak 

astrofizikçiler ile yapılan detaylı bir çalıĢma ile oluĢturulmuĢtur. Bu kriterlerde 

istenilen performans değerlerini sağlamak için pasif sistemlerin kullanılması ile ilgili 

bir tasarım önerisi hazırlanmıĢ, bu öneri ODTÜ‟den makine mühendisi, fizikçi ve 

mimarların bulunduğu bir grup araĢtırmacı tarafından "SUNCODE-PC" similasyon 

programı kulanılarak denenmiĢ ve uygulanması kararlaĢtırılmıĢtır (ġekil 4.41) 

(ġahmalı, 2009).  



 
110 

 

ġekil 4.41: TÜBĠTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi sera çalıĢma Ģeması. 

Toplam 720 m
2
 büyüklüğündeki 2 katlı  Konukevinin  tasarım kriterleri Ģunlardır 

(ġekil 4.41): 

• ĠkiĢer kiĢilik banyolu 7 adet yatak odası bulunacaktır. 

• Yatma dıĢında, çalıĢma, dinlenme, mutfak, her türlü iĢi yapmaya uygun atelye, 

karanlık oda ve kapalı garajı bulunacaktır. 

• Güvenlik ve karĢılama amaçlı bir mahal ile çamaĢırhane, genel banyolar ve 

kıĢlık giysilerin saklanacağı dolaplar bulunacaktır.  

• Bölgede su yoktur ve tankerlerle taĢınacaktır. TaĢıma maliyetini azaltmak için 

bir sarnıç oluĢturarak kıĢ dönemindeki kar ve yağmur yağıĢları toplanacak ve 

filtlenerek su depolarına aktarılacaktır.   
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• ÇalıĢma ortamında yaklaĢık 20 m kesintisiz bir uzunluk bulunabilmeli ve 

gerektiğinde optik deneyler yapılabilmelidir. Gözlemler gece yapıldığından 

dinlenme (uyuma) ve çalıĢmalar gündüz yapılacaktır.  

• Gözlem yapmayan araĢtırmacıların gece de  çalıĢabilmesi için, gözlem 

yapmayan ancak çalıĢanların kullandıkları ıĢık kaynaklarının gözlem evindeki 

gözlem ortamı etkilememesi gerekmektedir. Bu nedenle  gözlemevinin 

bulunduğu bölgeye hiçbir Ģekilde pencere açılmamalı ve ıĢık kaynağı 

yerleĢtirilmemelidir.  

• Binanın ısıtması pahalı da olsa elektrikle sağlanacak, hiç bir Ģekilde katı ve sıvı 

yakıt kullanılmayacaktır. Ancak elektriğin pahalı ve yörenin soğuk olması 

nedeniyle tüketimin asgaride tutulacağı önlemler alınacak, gerekirse güneĢ 

enerjisinden yararlanılabilecektir.  

• DıĢ hava koĢulları ve elektrikle ısıtma sistemi nedeni ile ısı yalıtımı önemlidir. 

Gözlem yapılamayacak kadar olumsuz hava koĢullan oluĢtuğunda gözlemevi 

terkedilecektir. Bu süreç içerisinde bina iç sıcaklığı hiç bir Ģekilde ±0 °C altına 

inmemelidir. ÇalıĢma mahallerinde bulunan elektronik cihazlar bu anlamda 

korunmalıdır.  Bu aynı zamanda gözlemevinde ciddi elektrik kesilmesi ve kötü 

hava koĢullarında mahsur kalabilecek araĢtırıcılar için de geçerlidir. Zirvede 

olmamakla birlikle yakın çevrede yapılan meteorolojik ölçümlerde -25 °C 

sıcaklık ölçülmüĢ olup zirvede nadir de olsa -35 °C sıcaklık ölçülebileceği 

tahmin edilmektedir.  

• Binada uygulanan ısı yalıtımının diğer bir özelliği  de hiç bir Ģekilde yapı içeri-

sindeki ve dıĢ yüzeyindeki sıcaklıktan kaynaklanan ve dıĢ ortama doğru ısı 

kaybına olanak vermemesinin sağlanması olmalıdır. Özellikle bina dıĢ 

cephesinin gündüz ıĢınım nedeniyle ısınması sonucu gece geri ıĢınım ve buna 

bağlı istenmeyen hava hareketleri oluĢmamalıdır.  

• Kullanılacak yapı malzemeleri yoğunluk olarak düĢük yoğunlukta olmalı, 

yöresel malzemeden yararlanmalı (taĢ), taĢıyıcı sistemi yerinde dökme 

betonarme yerine modüler bir sistem olmalıdır. Mevcut koĢullarda nitelikli 

yapısal betonu Ģantiyede üretmek ve Ģantiyeye hazır beton getirmek 

olanaksızdır. Kum ve çakıl nakli ise asgaride tutulmalıdır (ġahmalı, 2002). 
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•  

ġekil 4.42: TÜBĠTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi kat planları. 

Bakırlıtepe'ye yakın  meteorolojik ölçümlerde kıĢın gece ve gündüz değerleri             

-25°C ila -5
o
C, yazın ise +22°C ila ±10°C arasında değiĢim gösterdiği, yapılan tüm 

uygulamalar sonucunda  dıĢ sıcaklık 6°C ila 10°C iken birinci kattaki yatak 

odalarında 10°C ila 18°C, serada 15°C ila 27°C, Trombe duvarında 23°C ila 42°C 

sıcaklık ölçülmüĢtür.  

Binanın kullanılmaya baĢlandığı 1997 yılından bu yana yapıda herhangi bir donma 

oluĢmamıĢtır. Binada oluĢan  iç hava sıcaklığı konfor sıcaklıklığının hemen altında 

gerçekleĢmektedtir. Elektrikli sobanın kısa  süreli kullanımı ile ısıtılan iç hava 

sıcaklığı konfor sıcaklığına ulaĢmaktadır (Demirbilek, 2003). 
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4.1.4.2 Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi, Ankara (ġekil 4.43) 

 

ġekil 4.43: Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi. 

Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi,  ülkemiz enerji yükünde önemli bir paya sahip olan 

binalarda; yaĢam kalitesini düĢürmeden kullanılan enerjiyi azaltmak ve gerekli olan 

enerjiyi de yenilenebilir enerji kaynaklarından karĢılanmasında örnek olmayı 

amaçlayarak, Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğü (EĠEĠ) bünyesinde 2006 

yılında inĢaa edilmiĢtir. Bina aynı zamanda “Binalarda Sertifikalı Enerji 

Yöneticileri” yetiĢtirilmesi ve “Halkın Bilinçlendirilmesi” için de kullanılmaktadır.  

Ġki katlı ve toplam alanı 275 m
2
 Enerji Verimliliği Eğitim Binası‟nda aydınlatma, 

ısıtma ve soğutma için gerekli olan enerjinin bir kısmı güneĢ ve yeraltı ısısı gibi 

yenilenebilir enerji kaynaklarından karĢılanmaktadır. Binada ısı yalıtım teknikleri, 

güneĢ enerjisi, toprak kaynaklı ısı pompası, fiber optik aydınlatma sistemi, gün ıĢığı 

kontrol sistemi, ısıtma/soğutma amaçlı kompozit duvar gibi yeni teknolojilere yer 

verilmiĢtir.  

Binanın güneyinde yapılan 84 m
2
‟lik Trombe duvarı ve serada ısınan hava, 

havalandırma kanallarıyla iç mekânlara dağıtılmaktadır. Bu Ģekilde kıĢın ısıtma 

ihtiyacının bir kısmı güneĢ enerjisinden sağlanmaktadır. Özel low-e kaplamalı 

camlar yardımıyla Trombe duvarı ve sera bölgesinde ısınan hava bu bölgede yukarı 

doğru hareket etmekte ve bir otomatik kontrol sistemiyle kumanda edilen hava kanalı 

vasıtasıyla iç ortama aktarılmaktadır. Sıcak hava ısısını iç ortama bıraktıktan sonra 

nispeten daha ılık bir hava olarak alt bölgede bulunan dönüĢ kanalı ile tekrar Trombe 

duvarı olan bölgeye gelmektedir (ġekil 4.44). 
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ġekil 4.44: Trombe duvarı ve sera. 

Yalıtım için duvarlarda düĢey delikli tuğla duvar üzerine 6 cm kalınlığında           

0.04 W/m
2
K‟lik polistren köpük, tavanda 16 cm‟lik cam yünü ve 8 cm‟lik ekstrüde 

polistren köpük malzeme, tabanda ise yalnızca 8 cm‟lik ekstrüde polistren köpük 

malzeme kullanılmıĢtır. Pencere olarak ise 16 mm hava boĢluğu olan Low-e 

kaplamalı çift camlar mevcuttur. Böylece binanın yıllık ısı ihtiyacı 97.500 kWh‟dan 

25.000 kWh‟e indirilmiĢ, yüzde 70‟den fazla tasarruf sağlanmıĢtır.  

Binanın ısıtma ve soğutma ihtiyacının tamamı ile elektrik enerjisi ihtiyacının bir 

kısmı bu sistemlerle sağlanmakta ve fosil yakıt kullanılmamaktadır.  

Yazın soğutma, kıĢın ise ısıtma ihtiyacının karĢılanması amacıyla kullanılan 5 kW 

giriĢ gücüne karĢılık 18 kW çıkıĢ gücünde toprak kaynaklı ısı pompası için gerekli 

olan elektrik enerjisinin tamamına yakını güneĢ pillerinden sağlanmaktır.  

5 kW gücündeki güneĢ pilleri ile bina için gerekli olan elektriğin tamamına yakınını 

karĢılamaktadır. AB ülkelerinde de uygulanan evlerde güneĢten üretilen elektriğin 

Ģebekeye verilmesi ve kullanılan elektriğin Ģebekeden alınması yöntemi örnek binada 

uygulanmaktadır. 

Binanın sıcak su ihtiyacı için ise vakum borulu güneĢ kolektörleri kullanılmıĢtır.   

Binanın alt kat fuaye bölümünde fiber optik kablolar vasıtasıyla tek noktadaki ıĢık 

binanın her yerine dağıtılmakta ve verimli bir aydınlatma sağlanmaktadır. Diğer 

bölümlerde özel armatürler kullanılmaktadır. Eğitim salonunda sadece gün ıĢığının 

yetersiz olması durumunda devreye girerek gerektiği kadar ıĢığı ortama veren 

aydınlatma sistemi yer almaktadır. Bu uygulamalar ile aydınlatmada kullanılan 

enerjide yüzde 75‟e varan tasarruf sağlanmıĢtır (Url-15). 
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4.1.4.3 Diyarbakır GüneĢ Evi, Diyarbakır (ġekil 4.45)  

 

ġekil 4.45: Diyarbakır GüneĢ Evi, Diyarbakır 

Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi tarafından Mimar Çelik Erengezgin‟e yaptırılan 

Diyarbakır GüneĢ Evi, Güney Doğu Anadolu Bölgesi‟nde güneĢ enerjisinin 

kullanımına yönelik örnek bir bina olması hedefiyle 21 Haziran 2008 tarihinde 

hizmete açılmıĢtır.  

Projenin amacı; ilde ve yörede güneĢ enerjisi kullanımına yönelik toplumsal bilinç 

oluĢturmaktır. Ayrıca kendi enerjisini kendisi üreten, toprak altındaki ortalama 15
o
C 

sıcaklıktan faydalanan, yağmur suyunu depolayan, bahçe sulaması ve klozet 

rezervuarlarında arıtılmıĢ atık su kullanan, döküm gövdeli Ģöminenin iç konfora 

olumlu etkilerinden faydalanan dıĢarıya hiçbir bağımlılığı kalmayan bu proje ile 

benzeri projelerin olabilirliğini göstermek ve benimsenmesini kolaylaĢtırmaktır.  

Bununla beraber “GüneĢ Evi” uygulama sonuçlarının görülebildiği,  bilinçlendirme 

faaliyetleri ve temiz enerji çalıĢmalarının yapıldığı bir “araĢtırma merkezi” olması 

hedeflenmiĢtir. Bu projenin aynı zamanda, enerji elde etme biçimlerini ve 

ölçümlerini kendi web sitesi aracılığı ile 24 saat tüm dünya ile paylaĢan, bilimsel bir 

laboratuvar olması hedeflenmektedir (Erengezgin, 2009).  
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Diarbakır GüneĢ Evi‟nin genel özellikleri; 66 m
2
 kapalı alana sahip zemin katı, 16 m

2
 

serası, 21 m
2
 ara katı ve 9 m

2
 çatı arası deposu ile, sadece banyosu eksik küçük bir ev 

kurgusuna sahiptir. Bu model, eklenebilecek ünitelerle, 150 m
2
‟ye kadar 

geniĢleyebilen, dört yatak odalı ve çift banyolu bir eve rahatlıkla dönüĢebilmektedir. 

Burada amaç, öncelikle olabilirliği göstermek ve benimsenmesini kolaylaĢtırmaktır. 

Binanın planı ġekil 4.46‟de görülmektedir (Aydeniz, 2008). 

 

ġekil 4.46: Diyarbakır GüneĢ Evi‟nin Planı. 

Diyarbakır GüneĢ Evi‟nin salonu; eğitim toplantıları ve bazı özel hizmetler için 

daima halka açık bir toplantı mekânı, ara katıysa üç kiĢinin rahatça çalıĢabileceği bir 

araĢtırma ofisi olarak planlanmıĢtır (ġekil 4.47). 
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ġekil 4.47: Diyarbakır GüneĢ Evi‟nin içten görünüĢü 

Binada enerji etkinliği sağlamak için bitki ve ağaçlardan da faydalanılmıĢtır. Binanın  

kuzeyine ekilmiĢ iğne yapraklı çam ağaçları kıĢ rüzgârlarını kesmektedir. 

Binanın güney cephesinde oturma alanına eklenen serada güneĢ ıĢınımı 

toplanmaktadır ve evin gereksinimi olan bazı sebzeler de yetiĢtirilebilmektedir. 

GüneĢin kıĢın hemen ısıttığı bu bölümde ve Trombe duvarlarında; altta ve üstte, iç 

mekâna açılan hava menfezleri vardır. Alttaki menfezden Trombe duvarına giren 

serin hava, güneĢin etkisi ile ısınmakta ve hafiflediği için yükselerek üstteki 

menfezden tekrar eve dönmekte ve iç mekânın süratle ısınmasını sağlamaktadır.  

Trombe duvarı camlarından geçen kısa dalga boylu ıĢın, Trombe duvarı da denilen 

bu düzeneğin içindeki, yüzeyi büyütmek için profil verilmiĢ siyah saca çarptığında 

ısıya dönüĢmekte ve dalga boyunu büyütmektedir. Dalda boyu fiziki olarak 

büyüdüğü için girdiği camdan yeniden çıkamayan ıĢın, “sera etkisi” dediğimiz iç 

ısınmayı yaratmaktadır. Bu ısının güneĢ olmadığı zaman bir süre daha kalıcı olması 
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için 1,5 mm‟lik siyah boyalı sacın arkasına kum doldurulmuĢ, böylece ısı depolayıcı 

bir kütle yaratılmıĢtır.   

Soğuk ülkelerde, bu ısıl  kütle doğrudan binanın tuğla ya da taĢ duvarı 

olabilmektedir. Fakat Diyarbakır için, yazın gündüz ısınan duvarın iç mekânı aĢırı 

ısıtıcı etkisi göz önüne alınarak, ısıl kütle olarak “kum” kullanılmıĢ ve yalıtımlı 

duvarın dıĢına taĢınmıĢtır.   

Duvar ve tavanlarda, selüloz ve bor bileĢiği hamurundan üretilen bir yalıtım 

malzemesi kullanılmıĢtır. AhĢap konsrüksiyonun içi püskürtme yöntemi ile 

doldurulmuĢtur. Ġç yüzeyler alçı levha ile kaplanmıĢtır. Binanın tabanında ve dıĢ 

yüzeylerde, lifli sunta üzerine perlitin organik bir bağlayıcı ile birleĢtirilmesinden 

üretilen, binanın nefes almasını sağlayan özel bir sıva kullanılmıĢtır. Yapılan bu 

çalıĢmalarla elde edilen U değeri =0,27 W/m
2o

C‟dir. (Erengezgin - 2, 2009) 

Pasif mimariye ve güneĢ enerjisi ile su ısıtma ve yerden ısıtma sistemi kullanımına 

ek olarak ısınmanın yetersiz kalabileceği soğuk kıĢ dönemleri düĢünülerek ayrıca 

ısısını yatay ve düĢey kanallarla bütün eve yayabilen Ģömine yapılmıĢtır. 

Sera ve Trombe duvarlarıyla soğutma ise, güneĢ duvarlarında ve serada, içe 

açılanlara ilave olarak sadece üstte, dıĢ mekâna açılan dıĢ menfezler de 

bulunmaktadır. Üstteki iç menfez kapanıp dıĢa bakan açılırsa bu defa, yine ısınıp 

yükselen yani baca etkisi ile sürüklenen hava, kuzey cephesindeki açıklıklardan yani 

pencere ve menfezlerden ya da yer altı kanallarından gelecek olan serin havayı içeri 

çekmektedir. Bu bir vakum etkisi oluĢturmaktadır. Bu kurgu sayesinde soğutma 

sağlandığı gibi, sürüklenen havanın yarattığı esinti, tıpkı bir vantilatörün yaptığı gibi 

serinlik hissini arttırmaktadır. 

Yaz aylarında, sera yüzeyinde aĢırı ısınmayı önlemek için, kıĢın yaprağını döken 

sarmaĢık ve ağaçlarla güney cephesinin ve seranın gölgede kalması sağlanmaktadır.  

Yaz gecelerinde ise, dıĢ hava gündüze göre daha serin olduğundan dıĢarıya açılan dıĢ 

menfez kapatıldığında, bu kez yukarıdan seraya ve güneĢ duvarlarına giren sıcak iç 

hava, dıĢarıdaki cam yüzeyde soğuyarak aĢağıya inmektedir. AĢağıdaki 

menfezlerden ya da kapılardan mekâna geri dönerek iç serinliğe katkı sağlamaktadır. 

Doğal havalandırma sağlayacak rüzgâr kepçeleri ve Venturi bacaları, konutlardan 

sanayi tesislerine kadar her türlü yapıda kullanılabilecek basit düzeneklerdir. Esen 

rüzgâr, ağzı daraltılmıĢ, huni benzeri bir düzenekten geçerken, tıpkı su hortumunun 



 
119 

ağzı daraltıldığında olduğu gibi hızı artmaktadır. Bu esintinin, düĢey yöndeki kanal 

ile iç mekâna temiz ve serin hava olarak girmesi sağlanmaktadır. Ġç mekânda ısınıp 

yükselen pis havanın ise, venturi bacası denilen, yine ağzı daraltılmıĢ bir düzenekten, 

rüzgârın bu kez yatay geçiĢ yaparken yarattığı vakum aracılığı ile dıĢarı atılması 

sağlanmaktadır.  

Binanın elektrik ihtiyacının karĢılanması için yörenin enlemine eĢit olarak 40 derece 

eğimli olan güney çatısında ve yine güneye bakan 17 derece eğimli mutfak çatısında; 

her biri 162 W‟lık, toplam 3.88 kW kurulu güce ulaĢan 24 adet güneĢ pilleri 

bulunmaktadır. Bu düzenekte invertör, regülatör ve depolama amaçlı 16 adet 12 volt 

100 amper özel aküler aracılığı ile binanın elektrik ihtiyacı sürekli olarak 

karĢılanmaktadır.  

Sıcak kullanım suyunu karĢılamak üzere çatıda iki adet güneĢ kolektörü ve zemin 

katta sıcak su deposu (boyler) bulunmaktadır. GüneĢli kıĢ günlerinde elde edilen ve 

depolanan sıcak su, geceleri döĢeme altındaki borular vasıtası ile iç mekânın 

ısıtılmasına da katkıda bulunmaktadır.  

Diyarbakır GüneĢ Evinde, evsel atıklar, Dönen Biyolojik Disk  (Rotating Biological 

Disk) yöntemiyle, plastik dairesel levhalar üzerinde üreyen bakteriler sayesinde, çok 

düĢük bir enerji kullanımı ile yüzde 90-95 oranında arıtılmakta, bahçe sulamasında 

kullanılmak üzere yağmur suyu deposuna aktarılmaktadır. Belli aralıklarla toplanan 

katı atıklar da kurutulup, yine bahçede gübre olarak değerlendirilmektedir 

(Erengezgin, 2009).  

GüneĢ evi hem tasarımı hem de evin yapımında kullanılan malzemelerin (Isıtma - 

Soğutma, Yalıtım, Tesisat, Enerji, Havalandırma)  niteliği sayesinde diğer evlere 

oranla en az  yüzde 50 enerji tasarrufu sağlamaktadır, GüneĢ pilleri ve kolektörleri 

sayesinde ise  enerji üreterek kendi enerji ihtiyacını karĢılamaktadır. 

120 m
2
 olan Diyarbakır GüneĢ Evi finansmanında hiç sponsorluk alınmamıĢ olsaydı 

sıfır enerji harcaması hedefi için 130.000 TL‟yi aĢmayan bir bedel ödenmesi 

gerekmekteydi. Bu bedele, tüm güneĢ pilleri, aküler, güneĢ kolektörleri, akıllı 

Ģömine, yer altı boruları, Trombe duvarları ve sera gibi, normal bir evde bulunmayan 

araç gereç dahildir (Aydeniz, 2009).  
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4.1.4.4 Muğla Üniversitesi Rektörlük Binası, Muğla (ġekil 4.48) 

 

ġekil 4.48: Muğla Üniversitesi Rektörlük Binası. 

Türkiye‟nin güney-batısında, Akdeniz ile Ege‟nin kesiĢtiği noktada, 37.12º kuzey 

enlemi ve 28.21º batı boylamında ve deniz seviyesinden  646 m yükseklikte yer 

almaktadır.  

12 Nisan 1996 yılında Prof. Dr. ġener OKTĠK baĢkanlığında kurulan Muğla 

Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları AraĢtırma ve GeliĢtirme Merkezi, Muğla 

Üniversitesi Kampüsü içerisinde bölgeye ait güneĢ enerjisi potansiyelini belirleme 

çalıĢmalarına 1998 yılında baĢlamıĢtır.  

Yatay yüzeye gelen güneĢ ıĢınımı değerleri, Fen-Edebiyat Fakültesi Laboratuar 

Bloğu çatısında bulunan Kipp&Zonnen CM11 tipi piranometre kullanılarak 

ölçülmektedir. Aralık ve Ocak aylarında 9,5 saatin üzerinde bir güneĢlenme süresi 

ölçülmüĢken Haziran ve Temmuz aylarında bu değerler 14 saatin üzerine 

çıkmaktadır. Birim alana düĢen aylık toplam güneĢ enerjisi değerleri, yatay yüzeyde 

en az güneĢ enerjisinin geldiği zaman olan kıĢ aylarından Aralık ve Ocak için 50kWh 

ve en fazla güneĢ enerjisinin geldiği yaz aylarında Haziran ve Temmuz için 

200kWh‟ın üzerine çıkmaktadır. ÖlçülmüĢ olan güneĢ enerjisi değerleri,    

3,6kWh/m
2
gün olan Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olup 4,9 kWh/m

2
gün 

olarak hesaplanmıĢtır. Yatay yüzeyde ölçülmüĢ güneĢ enerjisi değerleri kullanılarak 
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birçok güneĢ enerjisi uygulamasında gerekli olan eğimli yüzeylere gelen güneĢ 

enerjisi değerleri de hesaplanmıĢtır.  

Türkiye‟de binaya entegre güneĢ enerjisinden elektrik enerjisi üreten, en büyük 

Ģebeke bağlantılı güneĢ pili uygulaması Muğla Üniversitesi Rektörlük Binası cephe 

kaplaması olarak gerçekleĢtirilmiĢtir.  

40 kWp (devirdaim) gücündeki sistem ile binanın iki yanındaki kulelere 136 m
2
 

alanda 160 adet amorf silisyum panel, bina cephesinde de 541 m
2
 alanda 220 adet 3 

eklemli amorf silisyum panel kullanılmıĢtır. Sistemin 48 bin kWh elektrik enerjisi 

üretmesi beklenilmektedir. 

Ġnce film teknolojisi ile üretilmiĢ amorf silisyum güneĢ gözelerinden oluĢan güneĢ 

pili modülü güneĢ enerjisini elektrik enerjisine çevirmek için bina yüzeyinde 60
o
 

eğimli olarak, binanın doğu ve batı kenarlarında bulunan kulelerde düĢey olarak 

yüzey kaplama uygulaması için kullanılmıĢtır. Bina yüzeyindeki kontrüksiyonların 

60
o
 ile monte edilmesiyle pencerelerde oluĢan gölge sayesinde  klimaların enerji 

tüketimini azaltmıĢtır.  

Elde edilen güneĢ pili gücünün alternatif akıma çevrilerek Ģebekeye aktarılabilmesi 

için 4 adet 3 fazlı ve 2 adet tekfazlı invertör kullanılmıĢtır. 17 ġubat 2008‟de devreye 

alınan güneĢ pili sistemi ile günlük 50 – 200 kWh arasında elektrik enerjisi üretilerek 

Ģebekeye aktarılmaktadır. 15 Temmuz 2008‟e kadar geçen 5 aylık sürede 17 bin 

kWh‟ın üzerinde elektrik enerjisi üretilmiĢtir. GüneĢ pili sisteminin maliyeti, montaj 

ve iĢçilik bedelleri ile KDV hariç olmak üzere kW baĢına 7.273 ABD$‟dır (Url-16). 

Uygulanan sistemle elde edilen yıllık CO2 tasarrufu 24,3 tondur (Url-17).  

54 kWp gücündeki “ġebekeye Bağlı GüneĢ Pili Sisteminin Muğla Üniversitesi 

Kütüphane Çatısına Entegrasyonu” projesi ile birlikte Muğla Üniversitesi 

YerleĢkesinde toplam 94 kWp‟lık güneĢ pili gücü bulunmaktadır. Bu Ģekilde 

üniversite Türkiye‟nin en büyük güneĢ pili parkı konumundadır. Bu park ile 

üniversitenin yüzde 3,5‟luk enerji ihtiyacı güneĢ pilleri ile karĢılanmaktadır. 
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4.1.4.5 Güzelbahçe GüneĢevi, Ġzmir (ġekil 4.49) 

 

ġekil 4.49: Güzelbahçe GüneĢ Evi. 

1994 yılında yapılan Güzelbahçe GüneĢevi, üç oda, bir salon olup 170 m
2
 net alana 

sahiptir. Dört kiĢilik bir ailenin yaĢadığı, dört cepheli, betonarme karkas yapı, 17
o
 

Güneydoğuya yönelmiĢ Ģekilde konumlandırılmıĢtır.  

DıĢ duvarların tamamı 30 cm kalınlığında gazbeton ile örülmüĢ olup binanın 

ortalama U değeri 1,1 W/m
2
C‟dır (Okutucu, 2009). 

Güzelbahçe GüneĢevi Projesi'ndeki sistem ile, konut ve iĢyerlerindeki mekânların 

güneĢ enerjisi ile ısıtılmaları, dolayısı ile de mekân kalitesinin iyileĢtirilmesi, çevre 

kirliliğinin azaltılması ve parasal kazanç elde edilebileceğinin kanıtlanması amaç-

lanmıĢtır.  

Güzelbahçe GüneĢevi, içinde sürekli yaĢanılan ve deneysel amaçlı olmayan; pasif 

güneĢ enerjisi ile ısıtılan ve havalandırılan/serinletilen Türkiye'nin ilk güneĢevi 

projesidir. ġekil 4.50‟de kat planları yeralmaktadır.  

Bu güneĢ evinin projesinde konutun güney ve güneye yakın olan yönlerinde inĢa 

edilen pasif ısıtma elemanları olan cam bölümler ile kuzey ve kuzeye yakın olan 

yönlerde inĢa edilen tampon bölgeler; dıĢ ortam konfor sıcaklığı dıĢında olduğunda iç 

ortamdan dıĢ ortama veya dıĢ ortamdan iç ortama doğru olan ısı akıĢını kararlı bir 

ısıda tutmaya yarayan mekânlardır. Bu sistemler konutun kıĢ aylarında haftasonu 

kullanımında daha çabuk bir ısıtma olanağı sağlayabilmektedirler. 
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ġekil 4.50: Güzelbahçe GüneĢevi‟nin kat planları. 
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Cam bölümler; burada kullanılan malzemeler, çok farklı ısıl değerler altında 

kaldıklarından kaliteleri ve yapısal özellikleri bakımından belli Ģartları sağlamak zo-

rundadırlar. GüneĢin UV ıĢınlarına dayanım, hava sızdırmazlık, iç ortamda 

oluĢabilecek yüksek nemden etkilenmeme, gerek dıĢ ortamdan içeriye, gerekse iç 

ortamdan dıĢarıya oluĢacak yoğun ısı transferini azaltmayı sağlayabilen malzeme 

olarak alüminyum profillerin " ısı köprüsüz" olanı seçilmiĢtir. 

DıĢ ortama temas eden profil yüzey ile iç ortama temas eden profil yüzeyler 

birbirlerine ısı iletkenlik değeri daha düĢük olan PVC aracılığı ile bağlanmıĢlardır.  

Cam bölümler için ikinci önemli karar dıĢ cepheleri oluĢturan pencerelerin tek camlı, 

çekirdeği oluĢturan bölgenin kapılarının ve pencerelerinin çift camlı yapılmıĢ 

olmasıdır. Tek cam yüzeyler, güneĢ ıĢınlarını çift cam yüzeylerden daha az 

yansıtırlar. Dolayısı ile de cam yüzeyin arkasından geçtikten sonra dalga boyu 

artarak ısıya dönüĢen enerji miktarını arttırmaktadır. Cam bu fiziksel özelliği nedeni 

ile dalga boyu artmıĢ olan enerjiyi dıĢ ortama daha az göndermektedir. Bu nedenle 

kazanılıp cam ev içinde biriken enerji, çekirdek bölgesinin aralık bırakılan sürme 

pencereleri / kapıları aracılığı ile ısıtılması amaçlanan çekirdek bölgesine transfer 

edilmektedir. Artık kazanılmıĢ olan bu enerjinin daha iyi ve daha uzun süreli 

korunabilmesi için de çekirdek bölgesi ile cam bölümlerin ortak pencerelerinin / 

kapılarının camları çift cam ile yapılmıĢtır. 

Ayrıca, dıĢ çeperde cam yüzeyler dıĢındaki yüzeylerin karkas yüzeylerin tamamında 

dıĢarıdan ısı yalıtımı yapılmıĢtır. Yalıtım 60 x 25 x 5 cm boyutlu Gazbeton G2 400 

yalıtım plakları ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Plaklar, kaba yapının kalıp aĢamasında, kolon 

ve kiriĢ kalıp tahtalarının iç yüzeylerine altılık çivilerle çakılmıĢtır. 

Birinci kattaki ebeveyn yatak odası ile büyük çocuk odasının cam bölümlerin 

tavanlarında 10cm kalınlığında camyünü Ģilte serilerek ısı yalıtımı yapılmıĢtır. 

Bununla, yapı kütlesine depolanan enerjiyi olabildiğince uzun süre koruyup yapının 

gece ile gündüz arasındaki ısı farkını düĢük düzeyde tutabilmek amaçlanmıĢtır.  

Güzelbahçe GüneĢevi'nin güneydoğu cephesinde zemin katta iki adet, birinci katta 

iki adet olmak üzere toplam dört adet Trombe duvar vardır. Bu Trombe duvarları 

yurtiçi ve yurtdıĢı örneklerinden farklı kılan bazı özellikleri bulunmaktadır.  

Bunlardan biri; Trombe duvarların cam yüzeyleri alüminyum sürme doğramalar 

yardımı ile açılabilir yapılmıĢ olmasıdır. Böylece ısıtma sezonu dıĢında istenmeyen 
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ısıtma engellenmektedir. Cam yüzeyin açılabilir olmasının diğer bir yararı da 

camların iç yüzeylerinin silinebilmesine olanak vererek duvarın verim kaybına 

uğramasını önlemesidir.  

Ġkinci fark ise duvarların yan kenarlarına çepeçevre ısı yalıtım plağı koyulmuĢ 

olmasıdır. Böylece 4,5m
2 

yüzeyli her bir Trombe duvarda 1,6m
2
 yüzeyli bir ısı 

köprüsü yok edilmiĢ olmaktadır. 

Pasif güneĢ enerjisi yardımı ile serinletme, en alt kattan baĢlayıp çatının en üst 

kattaki mahyasının 0,50 m üstünde biten bir hava bacası merdiven evine bitiĢik inĢa 

edilmiĢtir. En alt katın içinde ve  her katın merdiven sahanlığında olmak üzere 

toplam dört adet kapalı menfez aracılığı ile sürme kapıları yarı kapalı konumdaki 

cam bölümler ve Trombe duvarlar arasında doğal bir hava hareketi oluĢturmaktadır. 

Bu hava hareketi, baca içindeki ısının ve basıncın Trombe duvarlar veya cam 

bölümler içindeki ısı ve basınçtan farklı olması nedeniyle gerçekleĢmektedir. Bina 

içindeki nemin etkisi de bu yolla azalmaktadır. 

Güzelbahçe GüneĢevi‟nde, cam bölüm ve tampon bölgeler aracılığı ile mevsimle 

uyumlu olarak yaĢam alanı büyüklüğü değiĢebilmektedir. 

Yaz kullanımında, güney cephenin dıĢ cam duvarı toplandığında 2 numaralı alanların 

döĢemeleri güneĢ kırıcı olarak çalıĢmaktadır.  

Ayrıca kuzey cephenin iç cam duvarı toplanıp, mekânın kuzey dıĢ duvara kadar 

büyüyebilmesi sağlanmaktadır. KıĢ kullanımında güney ve kuzey cephelerdeki tüm 

duvarlar kapatılıp kıĢ kullanım sınırları içerisinde çekirdek bölge oluĢturulmaktadır 

(Okutucu, 2007).  

Bu ev için pasif sistem yapı elemanlarının toplam yapı maliyeti içerisindeki payı 

yüzde 11,6‟dır. Geri ödeme süresi ise 5,8 yıldır (Okutucu, 2002). 
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4.2 Enerji Etkin Bina ve YerleĢme Birimlerinin Ġklimsel Veriler Açısından 

GerçekleĢtirilebilme Olanakları 

Enerji etkin bina ve yerleĢme birimlerinin “Ġklimsel Veriler” açısından 

gerçekleĢtirilebilme olanakları değerlendirilirken, Dünya‟da ve ülkemizde enerji 

ihtiyacı ve bu ihtiyacın karĢılanmasında güneĢ enerjisinin rolü ele alınacaktır. 

Bölümün sonunda Türkiye‟nin incelenen dünya ülkeleri ile iklimsel açıdan 

karĢılaĢtırılması yapılacak ve ülkemizin bu alandaki potansiyeli ortaya konulacaktır. 

4.2.1  Dünyada enerji  

Dünyamızda enerji gereksinimi her yıl yaklaĢık yüzde 4 - 5 oranında artmaktadır. 

Buna karĢılık bu gereksinimi karĢılayan fosil yakıt rezervleri ise çok daha hızlı bir 

Ģekilde azalmaktadır. En iyimser öngörüler bile 2030 ila 2050 yılları arasında petrol 

rezervlerinin büyük ölçüde tükeneceği ve gereksinimi karĢılayamayacağını 

göstermektedir. Kömür ve doğalgaz gibi kaynaklar için de uzun süreçte benzer bir 

durum söz konusudur. 

Fosil yakıtların kullanımı dünya ortalama sıcaklığını son bin yılın en yüksek 

değerlerine ulaĢtırmıĢ, yoğun hava kirliliğinin yanı sıra milyarlarca dolara zarara yol 

açan sel, fırtına gibi doğal felaketlerin gözle görülür Ģekilde artmasına neden 

olmuĢtur. En kısa zamanda önlem alınmaması durumunda yakın gelecekte buzulların 

erimesi sonucunda deniz kenarında kurulmuĢ birçok Ģehir sular altında kalabilecektir. 

Bu nedenle insanoğlu fosil yakıt rezervlerinin bitmesini beklemeden çevreyi 

kirletmeyen ve üretim maliyeti minimum olan yenilenebilir enerji kaynaklarına 

yönelmek zorundadır.  

Bu durumda kendini sınırsız tekrarlayan yenilenebilir ve hammadde bağımlısı 

olmayan enerji kaynakları (güneĢ, rüzgâr, su ve biyokütle gibi) çok kısa bir süre 

içinde önem kazanacaktır. Özel araĢtırma kurumlarının hazırladıkları raporlara göre 

2060 yılında dünya enerji ihtiyacının yaklaĢık yüzde 60'ı yenilenebilir enerji 

kaynaklarından karĢılanacaktır. 2000 yılı itibariyle 9,2 milyar ton petrol eĢdeğeri 

enerji tüketilmiĢ ve bu tüketimin yaklaĢık yüzde 3‟ü güneĢ, rüzgâr ve jeotermal enerji 

kaynaklarından sağlanmıĢtır (Öner, 2008). Bu çalıĢmada özellikle yenilenebilir enerji 

kaynaklarından güneĢ enerjisi üzerinde durulacaktır. 
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4.2.1.1 Dünya’da enerji politikaları  

Enerji politikaları, özellikle sürdürülebilir kalkınma amacı açısından ele alındığında, 

enerji kaynaklarının saptanması ve enerjinin üretimini konu alan planlama 

anlayıĢından uzaklaĢarak "3E" olarak adlandırılan ve enerji - ekonomi - ekoloji 

dengesini sağlamaya yönelik yeni bir yaklaĢım doğrultusunda Ģekillenmektedir. Bu 

bağlamda ağırlık, yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmektedir. Öte yandan enerji 

güvenliği modelleri ile kaynak çeĢitliliği ve jeopolitik kaygılar, politika belirleme 

sürecinde daha geniĢ yer almaya baĢlamaktadır. 

Sürdürülebilir enerji temininde yenilenebilir enerji kaynaklarından güneĢ enerjisinin 

payı her geçen gün artmaktadır ve arz güvenliğine katkı sağlamakladır.  

Enerji politikalarının en önemli unsurlarından birisi enerji verimliliğinin 

artırılmasıdır. Günümüzde, enerji tüketimini geliĢmiĢlik göstergesi olarak alan 

yaklaĢımın yerini enerjinin üretim ve tüketiminde verimlilik düzeyini de hesaba 

katma tercihi daha fazla benimsenmektedir. 

Üye sayısı son geniĢlemenin ardından yirmi beĢe ulaĢan Avrupa Birliği (AB), dünya 

üzerinde enerji talebinin en yüksek olduğu bölgelerden birisidir. Enerji temininde 

büyük ölçüde dıĢa bağımlı durumda olan AB'nin enerji politikalarını Ģekillendiren 

temel unsurlar, Avrupa Enerji ġartı (1991) ile enerji arzı güvenliğini artırmak; enerji 

üretimi, taĢınması, dağıtımı ve kullanım verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve 

çevre sorunlarını en aza indirmek olarak benimsenmiĢtir. 1995 yılında kabul edilen 

"Avrupa Birliği için Enerji Politikası" baĢlıklı Beyaz Kitap‟ta bu unsurların yanı sıra 

rekabet gücü üzerinde de durulmaktadır. 

1998 yılında Birlik tarafından hayata geçirilen "Ortak Analiz Projesi”, dünya enerji 

talebinin geleceği, elektrik ve doğalgaz piyasalarının liberalleĢtirilmesi, çevrenin 

korunması alanında yeni standartlar belirleyen Kyoto Protokolü'ne uyum 

sağlanmasını ve enerji üretiminde ve tüketiminde verimliliğin artırılması amaçlarını 

vurgulamıĢtır. 

Avrupa Birliği'nde yeni bir enerji politikasının belirlenmesine yönelik olarak 2006 

yılında "Avrupa için Güvenli, Rekabetçi ve Sürdürülebilir Enerji Siyaseti" baĢlıklı 

YeĢil Kitap yayınlanmıĢtır. Avrupa'da istihdam ve büyüme için enerji, enerji 

kaynaklarının güvenliğinin ve rekabetinin garanti edilmesi iklim değiĢikliğiyle baĢa 

çıkılması, enerji konusunda Ar-Ge'nin teĢviki, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
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geliĢtirilmesi, enerji yeterliliği ve düĢük karbon teknolojileri ürerine araĢtırmalar bu 

dönemde öne çıkan konular olmuĢtur (Enerji Bakanlığı Stratejik Planı, 2009). 

4.2.1.2  Dünyada güneĢ enerjisi potansiyeli 

GüneĢ enerjisi, güneĢin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ıĢıma 

enerjisidir, güneĢteki hidrojen gazının helyuma dönüĢmesi Ģeklindeki füzyon 

sürecinden kaynaklanır. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, 

insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır.  

Yıllık dünya üzerine düĢen güneĢ enerjisi, dünyanın bir yıllık tüm enerji 

gereksiniminin yaklaĢık 10.000 katıdır. Fosil bazlı yakıtların sınırlı sürelerde 

tükeneceği göz önüne alınacak olursa güneĢ gelecekte en önemli enerji 

kaynaklarımızdan biri olacaktır (Öner, 2008). ġekil 4.51‟de yeryüzüne ulaĢan güneĢ 

enerjisi ile diğer enerji kaynaklarının karĢılaĢtırması grafiksel olarak gösterilmiĢtir 

(Url-18). 

Grafikte de görüldüğü gibi doğal gaz, petrol, kömür gibi fosil yakıt rezervlerine 

oranla yeryüzüne ulaĢan güneĢ enerjisi olukça yüksektir. GüneĢ enerjisinin bedava ve 

tükenmeyen bir enerji olduğu unutulmamalıdır.  

 

ġekil 4.51: Yılboyunca yeryüzüne ulaĢan güneĢ enerjisinin diğer enerji kaynakları ile 

Ģematik karĢılaĢtırması.                                                                                          

Dünyadaki durum ve geliĢmeler açısından enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 

konularında pek çok fırsat mevcuttur. Büyük bir potansiyele sahip olan yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanımı son yıllarda hızla artmakta ve cazip bir yatırım alanı 
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olarak yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Öte yandan ülkeler üretiminden nihai 

kullanımına kadar her aĢamada enerji verimliliğinin artırılmasına ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapmaktadırlar. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından bugün güneĢ enerjisi ile ilgili 2006 yılı verilerine 

göre güneĢ pili kurulu gücü 6.627 MWp dolaylarındadır. Isıl kullanımda ise          

140 milyon m
2
 düzlemsel güneĢ kolektörü kullanılmakta ve bu alan her yıl 10 milyon 

m
2
 kolektör alanı eklenmektedir. 

AB ülkelerinde ve ABD'de yenilenebilir enerji kaynakları elektrik enerjisi üretiminde 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Enerji Bakanlığı Stratejik Planı, 2009). 

4.2.2  Türkiye'de enerji 

Türkiye'nin temel enerji kaynakları petrol, linyit, kömür, doğal gaz, jeotermal, odun 

ve hidrolik enerji olarak gözükmektedir. Yenilenebilir olmayan fosil yakıtlar 

bakımından fakir olan Türkiye direkt elektrik, doğal gaz, petrol ve yüksek kalitede 

kömür alımı için her yıl milyarlarca dolar ithalat yapmaktadır. 

Çizelge 4.12‟de görüldüğü gibi 2003 yılında 83,8 Mtep olan genel enerji talebinin 

yıllık ortalama yüzde 5,9 artıĢ hızı ile 2005 yılında 91 Mtep, 2010 yılında 125,6 Mtep 

ve 2020 yılında 222,3 Mtep‟ne ulaĢması beklenmektedir.  

Talebin kaynaklara dağılım oranına baktığımızda; 2003 yılında kömür yüzde 24,5,  

petrol yüzde 38,  doğalgaz yüzde 23,2 iken yeni ve yenilelenebilir kaynaklar yüzde 

1,5 pay almaktadır. 2020 yılında yeni ve yenilenebilir kaynakların  yüzde 3,4 olması 

beklenmektedir. 

2003 yılında 1.184 kgpe olan kiĢi baĢı genel enerji tüketiminin, 2005 yılında      

1.287 kgpe, 2010 yılında 1.601 kgpe ve 2020 yılında ise 2.533 kgpe olması 

beklenmektedir. Dolayısıyla teknolojinin geliĢmesiyle enerji tüketimi de gittikçe 

artmaktadır. Enerji tüketiminin artması ile birlikte, mevcut enerji kaynakları gün 

geçtikçe azalmaktadır. Sonuç olarak yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını 

mümkün olduğunca fazla kullanmamız gerekmektedir (Enerji Bakanlığı ÇalıĢma 

Raporu, 2005). 
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Çizelge 4.12 :  Türkiye‟de genel enerji talebi öngörüsü. 

 2003 2005 2010 2015 2020 

TaĢkömürü (Bin Ton) 17.535 25.763 29.273 44.952 80.623 

Linyit (Bin Ton) 46.051 37.704 102.557 151.511 209.585 

Asfalt (Bin Ton) 336 200 700 700 700 

Petrol (Bin Ton) 30.669 33.534 39.847 48.757 58.868 

Doğalgaz (Milyon m
3
) 21.374 25.747 42.624 51.357 59.300 

Nükleer (GWh)    31.579 31.579 

Hidrolik (GWh) 35.330 47.287 57.009 82.095 109.524 

Rüzgâr (GWh) 61 160 4.890 6.636 8.382 

Jeotermal Elektrik (GWh) 89 330 384 384 384 

Jeotermal Isı (Bin TEP) 784 976 1.650 2.736 4.484 

GüneĢ (Bin TEP) 350 409 495 605 862 

Odun (Bin Ton) 14.991 13.819 11.275 10.250 10.250 

Hayv. Bitki Artı. (Bin Ton) 5.439 5.127 4.493 4.026 3.696 

Toplam (Bin TEP) 83.826 91.048 125.585 169.486 222.274 

ArtıĢ (%) 1.185 4,2 6,6 6,2 5,6 

KiĢi BaĢı Tüketim (kpge)  1.287 1.601 2.170 2.533 

Türkiye‟de nihai enerji tüketiminde konutların payı dikkate alınması gereken 

boyuttadır. Konut ve hizmetlerin genel ve nihai enerji tüketimindeki payı, 2005 

yılında yüzde 30 olarak gerçekleĢmiĢtir. Önümüzdeki yıllarda da konutların enerji 

tüketiminin toplam enerji harcamalarındaki payının aynı mertebede olacağı (2020‟de 

yüzde 28) öngörülmektedir (Çizelge 4.13).  

Çizelge 4.13‟de 2020 yılına kadar Türkiye‟de konut ve hizmetlerin genel ve nihai 

enerji tüketimindeki payına iliĢkin öngörüler verilmiĢtir. 

Çizelge 4.13 :  Türkiye‟de konut ve hizmetlerin enerji tüketimindeki payı. 

 2003 % 2005 % 2010 % 2015 % 2020 % 

Konut ve 

Hizmetler 
19.634 30 21.650 30 29.019 30 38.507 30 47.459 28 

Nihai Enerji 

Tüketimi 
64.990 100 72.252 100 97.309 100 128.673 100 167.781 100 

ġekil 4.52‟de tüm sektörlerdeki enerji tüketiminin yıllara göre dağılımı 

görülmektedir. Buna göre sanayiden sonra en fazla pay, konut ve hizmetlere aittir 

(Enerji Bakanlığı ÇalıĢma Raporu, 2005).  
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ġekil 4.52: Sektörlere göre enerji tüketimi 

Türkiye‟de bugüne kadar yapılan çalıĢmalar, yaklaĢık yüzde 20'si sanayide, yüzde 

30'u konut ve hizmet sektöründe ve yüzde 15'i ulaĢımda olmak üzere yıllık 4,5 

milyar TL‟nin üzerinde bir tasarruf potansiyeli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle 

enerji verimliliği çalıĢmalarında “konut ve hizmetler” ve sanayi öncelikli alanlardır 

(Enerji Bakanlığı Stratejik Planı, 2009).  

4.2.2.1  Türkiye’de enerji politikaları 

Türkiye açısından yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına bakıldığında, zengin 

potansiyeline rağmen, kullanımın oldukça düĢük olduğu görülmektedir.  

Buna karĢılık ekonomik büyüme ve nüfus artıĢı paralelinde birincil enerji ve elektrik 

enerjisi tüketiminde önemli artıĢlar kaydedilmiĢtir. Birincil enerji tüketimin yıllık 

ortalama yüzde 2,8 oranında bir artıĢla 2006 yılı sonu itibarıyla 99,7 milyon ton 

eĢdeğer petrol (TEP) ve elektrik enerjisi tüketiminin yıllık ortalama yüzde 4,6 

oranında bir artıĢla 176,3 milyar kWh'e ulaĢtığı bilinmektedir. 

Türkiye'deki enerji politikalarının temel dayanakları olan kalkınma planlarının 

sonuncusu Dokuzuncu Kalkınma Planı‟nda (2007-2013) enerji alanındaki temel 

amaç ekonomik kalkınmanın ve sosyal geliĢmenin ihtiyaç duyduğu enerjinin sürekli, 

güvenilir ve asgari maliyetle temin edilmesi olarak ifade etmektedir. Enerji talebi 

karĢılanırken çevresel zararların en alt düzeyde tutulması, enerjinin üretimden nihai 

tüketime kadar her safhada en verimli ve tasarruflu Ģekilde kullanılması gerektiği de 

belirtilmektedir.  
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Dokuzuncu plan döneminde arz güvenliğinin artırılması amacıyla da birincil enerji 

kaynakları bazında dengeli bir kaynak ve orijin ülke çeĢitlendirilmesi ile üretim 

sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları payının azami ölçüde 

yükseltilmesi hedeflenmekledir. 

Türkiye‟de yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği konusunda çalıĢmalar 

yapılmaktadır. ÇeĢitli enerji kaynaklarına sahip bulunan Türkiye'de linyit kömürü ve 

hidrolik enerji hariç diğer birincil enerji kaynakları, talebin karĢılanmasına etkili bir 

katkı yapacak büyüklükte değildir. 2006 yılı itibariyle Türkiye'nin toplam enerji arzı 

99,7 milyon TEP olup bunun yüzde 11'ini yenilenebilir enerji kaynakları 

oluĢturmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklan kullanımının yüzde 59,7'sini 

biyokütle, yüzde 29'unu hidroelektrik, yüzde 11'in diğer yenilenebilir enerji 

kaynakları (rüzgâr, güneĢ, jeotermal, vb.) oluĢturmaktadır. 

Türkiye güneĢ enerjisi uygulamaları açısından da oldukça uygun bir coğrafi konuma 

sahiptir. Yıllık ortalama, güneĢlenme süresi 2.640 saat ve ortalama güneĢ enerjisi 

yoğuluğu 3,6 kWh/m
2
gün‟dür. 11 milyon m

2
'lik güneĢ kolektörü kullanımı ile 

dünyada önde gelen ülkeler arasında olup sanayisi de ihracat yapabilecek kapasite ve 

kabiliyete sahiptir. GüneĢ enerjisi teknik potansiyeli 76 milyon TEP 

büyüklüğündedir. Bu potansiyelin ısı enerjisi olarak kullanımı kapsamında 375 bin 

TEP'lik bölümü değerlendirilebilmektedir.  

Enerji verimliliği ile ilgili göstergelerden birisi, birim hâsıla baĢına, tüketilen enerji 

miktarı olarak ifade edilen enerji yoğunluğudur. Ülkemizde kiĢi baĢına enerji 

tüketimi Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri ortalamasının 

yaklaĢık beĢte biri civarındayken, enerji yoğunluğu OECD ortalamasının yaklaĢık iki 

katıdır. Bu, ülkemizde enerjinin ne kadar verimsiz kullanıldığını ortaya koymaktadır 

(Enerji Bakanlığı Stratejik Planı, 2009). 

Bu nedenle toplumun enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin geliĢtirilerek, enerji 

arz güvenliğimizin en üst düzeyde sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, 2008 

yılı 'Enerji Verimliliği Yılı' olarak ilan edilmiĢtir. 

5627 sayılı Enerji Verimliği Kanunu çerçevesinde kamu kurum ve kuruluĢlarınca 

gerçekleĢtirilecek uygulamalara ilaveten özel sektör ve sivil toplum kuruluĢlarının 

sosyal sorumluluk projelerine gönüllü katılımları ile 2008 Enerji Verimliliği Yılı 

uygulamaları kapsamında, kampanyalar, ödüllü yarıĢmalar, eğitim, bilinçlendirme ve 
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medya etkinlikleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu doğrultuda  ''Ulusal Enerji Verimliliği 

Hareketi'' baĢlatılmıĢtır (Url-19). 

Yönetmelik açısından çok sayıda uluslararası düzenlemenin yanısıra Türkiye için öne 

çıkanların baĢında Avrupa Birliği mevzuatı gelmektedir. AB Müktesebatının 

Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal Programı, katılım sürecinde kısa ve orta 

vadede gerçekleĢmesi öngörülen çalıĢmaları içermektedir. Ulusal Programda enerji 

alanındaki öncelikler listesinde, “yenilenebilir enerji kaynaklarının ve yerli enerji 

kaynaklarının kullanımını özendirmek amacıyla, gerekli tedbirleri almak ve bu 

konuda teĢvik uygulamaları için ilgili kurum ve kuruluĢlar nezdinde giriĢimde 

bulunmak” hükmü getirilmiĢtir. Bu kanun çerçevesinde ilgili yönetmeliklerde 

hazırlanarak uygulamaya koyulmaktadır.  

2005 yılında da yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi içindeki 

payını yükseltmek amacıyla 5346 sayılı “Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanılmasına ĠliĢkin Kanun” çıkarılmıĢtır.  2007 yılında 

yürülüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu da enerjinin etkin kullanılması, 

israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi 

ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında 

verimliliğin arttırılmasını amaçlamaktadır.  

Giderek artan çevre sorunları, enerji politikaları oluĢturulurken çevre faktörünü göz 

önüne alan, enerji kaynağının temini ve üretimine dayalı planlamalar yerine enerji-

ekonomi-ekoloji (3E) dengesini gözeten planlamaları zorunlu kılmaktadır. Bu 

bağlamda dünya çapında sera gazlarının azaltılması için yasal olarak bağlayıcı 

hedefler içeren “BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçevesine iliĢkin Kyoto 

Prokolü” imzalanmıĢtır (05.02.2009 tarih 5836 sayılı kanun).  

GeliĢmekte olan ve her geçen gün enerji talebi artan Türkiye enerji talebinin yaklaĢık 

yüzde 72‟sini ithal kaynaklardan karĢılamaktadır. Bunun yanısıra elektrik enerjisinin 

yüzde 70‟i çevre kirliliğine yıl açan fosil yakıtlardan elde edilmektedir.  Tüm bu 

gerçekler ıĢığında uluslararası anlaĢmalara uymakla birlikte her Ģeyden önce 

ekonomik büyümesini sektörel kalkınma politikalarında çevre boyutunun gözetildiği 

sürdürülebilir kalkınma anlayıĢı çerçevesinde gerçekleĢtirilebilmek zorundadır. Bu 

bağlamda yerli, temiz ve büyük bir potansiyele sahip yenilenebilir enerji 
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kaynaklarına yönelim Türkiye için de önemli bir hale gelmektedir (Enerji Bakanlığı 

Stratejik Planı, 2009). 

4.2.2.2  Türkiye’de güneĢ enerjisi potansiyeli 

SanayileĢme ve geliĢmeye paralel olarak ülkemizde artan enerji talebinin güvenli 

olarak karĢılanmasının sağlanmasında, bugün olduğu gibi gelecekte de enerji ithalatı 

kaçınılmaz olmaktadır. Türkiye 36 - 42
o
 kuzey enlemleri arasında ve güneĢ kuĢağı 

içerisinde yer almaktadır ve ülkemiz güneĢ enerjisi açısından oldukça zengin 

potansiyele sahiptir. GüneĢ enerjisinden maksimum Ģekilde yararlanmamız 

gerekmektedir. 

Türkiye‟nin toplam yıllık güneĢlenme süresi 2.640 saattır. Bu bölgelere göre      

1.966 - 3.016 saat arasında değiĢmektedir. Türkiye‟de güneĢ ıĢınım Ģiddetinin yıllık 

ortalaması 3,6 kW/m
2
gün olup, mevsimlere göre 1,5 - 5,9 kW/m

2
gün arasında 

gerçekleĢmektedir. Bölgelerin yıllık ortalaması 2,9 - 4 kW/m
2
gün sınırları arasında 

bulunmaktadır (ġekil 4.53) (Url-20). 

 

ġekil 4.53: Türkiye'nin aylık ortalama güneĢ enerjisi potansiyeli. 

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak adlandırılan, son 20 yıldır gündemden düĢmeyen 

önümüzdeki dönemde de üretim ve kullanım değiĢimindeki temel yönelim olarak 

nitelendirilebilecek enerji yöntemleri ve araçları önemli bir açılım olarak 

görülmektedir. Türkiye‟nin aylık ortalama güneĢ enerjisi potansiyeli ve Türkiye'nin 

yıllık toplam güneĢ enerjisi potansiyelinin bölgelere göre dağılımı ġekil 4.54‟de 

görülmektedir (Url-20). 
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ġekil 4.54: Türkiye'nin bölgelere göre yıllık toplam güneĢ enerjisi potansiyeli. 

DıĢ iklim durumunun belirleyicileri olan güneĢ ıĢınımı, hava sıcaklığı, hava nemliliği 

ve rüzgara ait analizlere göre iklim bölgeleri tanımlanmaktadır. Yapılan analizler 

sonucunda Türkiye‟nin 5 farklı karakterde iklimsel bölgeden oluĢtuğu belirlenmiĢtir. 

Bunlar, soğuk iklim bölgesi, ılımlı - nemli iklim bölgesi, ılımlı - kuru iklim bölgesi, 

sıcak - nemli iklim bölgesi ve sıcak - kuru iklim bölgesidir. 

Türkiye‟de yer alan bu iklim bölgeleri ve bu bölgeleri temsilen incelenen Ģehirler 

aĢağıda verilmektedir (AkĢit, 2009): 

 Soğuk iklim bölgesinin pilot Ģehri olarak Erzurum örnek verilebilir. ġekil 

4.55‟de Erzurum için 10 yıllık ortalama, minimum ve maksimum hava sıcaklığı 

ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri verilmiĢtir. Erzurum yöresine ait yıllık 

toplam direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti 1.495 kW/m
2
yıl‟dır. 

 

ġekil 4.55: Erzurum için hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri 
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 Ġstanbul, ılımlı-nemli iklim bölgesi pilot Ģehri olarak kabul edilebilir. Yıllık 

toplam direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti 1.318 kW/m
2
yıl olan Ġstanbul için 10 yıllık 

ortalama, minimum ve maksimum hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti 

değerleri ġekil 4.56‟da verilmiĢtir. 

 
ġekil 4.56: Ġstanbul için hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri 

 Ilımlı-Kuru iklim bölgesi pilot Ģehri olan Ankara yıllık toplam direkt güneĢ 

ıĢınımı Ģiddeti 1.483 kW/m
2
yıl‟dır. ġekil 4.57‟de Ankara için 10 yıllık 

ortalama, minimum ve maksimum hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti 

değerleri verilmiĢtir. 

 

ġekil 4.57: Ankara için hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri 
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 Sıcak-nemli iklim bölgesi, pilot Ģehri olarak kabul edilen Antalya için 10 yıllık 

ortalama, minimum ve maksimum hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti 

değerleri ġekil 4.58‟de verilmiĢtir. Antalya yöresine ait yıllık toplam direkt 

güneĢ ıĢınımı Ģiddeti 1.577 kW/m
2
yıl‟dır. 

 

ġekil 4.58: Antalya için hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri 

 Sıcak-kuru iklim bölgesine pilot Ģehri olarak da Diyarbakır örnek verilebilir. 

ġekil 4.59‟da Diyarbakır için 10 yıllık ortalama, minimum ve maksimum hava 

sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri verilmiĢtir. Diyarbakır 

yöresine ait yıllık toplam direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti 1.618 kW/m
2
yıl‟dır. 

 

ġekil 4.59: Diyarbakır için hava sıcaklığı ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri 
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4.3 Enerji Etkin Bina ve YerleĢme Birimlerinin Gayrimenkul GeliĢtirme 

Açısından GerçekleĢtirilebilme Olanakları 

Türkiye‟de dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi binlerce yıldır yapılan binalar 

ve yerleĢme birimleri yöresel iklimsel verilere, kültüre, hayat ve çalıĢma Ģartlarına, 

yaĢam alıĢkanlıklarına bağlı olarak tasarlanmıĢtır.  

Türkiye‟nin geniĢ bir coğrafya ve çok farklı iklim ve kültürel özelliklerine sahip 

olması geleneksel binaların inĢasına da yansımıĢtır. Bu nedenle farklı iklim ve 

coğrafyalarda birbirinden farklı malzemeler kullanılarak binalar inĢa edilmiĢtir. 

Binaların yapımında, yerlerinin seçiminde ve binanın yapım Ģeklinde ise iklim 

koĢullarıyla beraber ailelerin yaĢam alıĢkanlıkları ve gelecekteki ihtiyaçları da göz 

önünde bulundurulmuĢtur  

Türkiye‟nin özellikle güneĢ enerjisi açısından çok büyük bir potansiyeli 

bulunmaktadır ve geçmiĢten bugüne bu enerji farklı Ģekillerde kullanılmıĢtır. 

Türkiye‟deki geleneksel binalarda bugüne kadar güneĢ enerjisinin pasif kullanımı söz 

konusudur. Geleneksel binaların yer aldığı bölgeler incelenildiğinde, binaların daha 

çok güneĢten yararlanılacak Ģekilde konumlandırıldığını ve yeni eklenen binaların 

komĢusunun güneĢini, hava akımını engellemeyecek Ģekilde yapıldığı 

gözlemlenmektedir. 

Türkiye‟de hızlı kentleĢme vb. nedenler ile geleneksel mimari özellikler kaybolmuĢ, 

bir çok bina yaĢayanların ihtiyaçlarına dikkat edilmeden ve bina standartlarına 

uyulmadan yapılmıĢtır (Bölüm 2.1.4). Bunun olumsuz sonuçlarından bir tanesi de 

binalarda güneĢ enerjisinden yeterince faydalanılmamasıdır. GüneĢ enerjisinden 

faydalanmamak binalardaki enerji verimliliğini düĢürmüĢ, binaların yıllık enerji 

harcamalarını artırmıĢtır. Enerji fiyatlarının ve tüketiminin artması, Türkiye‟deki 

binaların enerji verimsizliğinin faturasını büyütmüĢtür.  

Dünyada nüfusun giderek kente göç ettiği ve kentsel nüfusun önümüzdeki yıllarda 

daha artacağı bilinmektedir. Aynı zamanda insanların gün geçtikçe konfor ihtiyaçları 

ve yaĢam kalitesinden beklentileri artmaktadır. Bu nedenle Ģehirdeki yeni yerleĢim 

bölgelerinin enerji-ekonomi-ekoloji kriterlerine bağlı olarak planlanması ve 

günümüzün konfor ve alıĢkanlıklarından fedakarlık etmeden enerji etkin bina ve 

yerleĢme birimlerinin yapılmasının önemi ortaya çıkmaktadır (Bölüm 4.1).  
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Dünyada sürdürülebilir enerji temininde, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 

gittikçe artmaktadır ve daha da arttırılması için çalıĢmalar yapılmaktadır. Binalar ve 

yerleĢme birimleri tasarlanırken pasif sistemlerin yanı sıra aktif sistemler de 

kullanıldığında binalar kendi enerjisini ürettiği gibi aynı zamanda devlete elektrik 

üretip satabilen artı enerji evleri denilen bir konuma geçmektedir.  

Türkiye‟de nihai enerji tüketiminin yüzde 30'u konutlarda gerçekleĢmektedir   

(Bölüm 4.2.2). Ülkemizde 2009 - 2015 yılları arasında hane artıĢı, kentsel 

alanlararası göç, yenileme ve kentsel dönüĢüm kaynaklı 4.845.000 adet yeni konuta 

ihtiyaç vardır (Çizelge 2.6). Bu yüksek konut talebi Türkiye‟nin nüfusunda genç 

nüfus oranının oldukça yüksek olmasından dolayı sürecektir. Bu nedenle Türkiye‟de 

yeni yapılan bina ve yerleĢme birimlerinin pasif ve aktif sistemler kullanılarak 

yapılması ile tüketilen fosil enerji miktarı büyük oranda azalacak ve enerji verimliliği 

artacaktır.  

4.4 Enerji Etkin Bina ve YerleĢme Birimlerinin Ġklimsel Veriler ve 

Gayrimenkul GeliĢtirme Açısından KarĢılaĢtırılması 

Bu bölümde, enerji etkin bina ve yerleĢme birimlerinin iklimsel veriler ve 

gayrimenkul geliĢtirme açısından geçekleĢtirilebilme olanakları incelenerek 

Türkiye‟nin incelenen dünya ülkeleri ile iklimsel veriler ve gayrimenkul geliĢtirme 

açısından karĢılaĢtırılması yapılmaktadır. 

4.4.1 Türkiye’nin incelenen dünya ülkeleri ile iklimsel veriler açısından 

karĢılaĢtırılması 

Bu bölümde Türkiye‟nin iklimsel verileri ile incelenen dünya uygulama örneklerinin 

iklimsel verilerinin karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Bu karĢılaĢtırmada dıĢ hava 

sıcaklıkları ve direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri dikkate alınmıĢtır.  

Çizelge 4.14‟de incelenen örneklerin bulunduğu Ģehirler için yıllık direkt güneĢ 

ıĢınımı Ģiddeti değerleri ile kıĢ ve yaz aylarının karakteristik ayları olan Ocak ve 

Temmuz aylarına ait minimum ve maksimum hava sıcaklığı değerleri görülmektedir.  
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Çizelge 4.14 : Dünyada incelenen örnek uygulamalara ait iklimsel veriler 

   Direkt GüneĢ  Hava Sıcaklığı oC 

   IĢınımı ġiddeti Ocak Temmuz 

Ülke ġehir Enlem  kWh/m2yıl Minimum Maksimum Minimum Maksimum 

Ġngiltere Oxford 51 oK 1.303 1,5 6,5 12,4 21,5 

Ġsrail Negev 30 oK 2.610 10,0 16,5 21,0 30,5 

Japonya Tokyo 35 oK 1.277 -2,0 9,0 20,0 26,5 

Meksika Meksiko City 19 oK 2.552 8,0 22,7 14,3 22,5 

Arjantin Bariloche 41 oG 2.338 18,5 26,5 8,4 15,0 

Ġngiltere Surrey 50 oK 1.303 0,0 5,0 11,0 20,0 

ABD Kaliforniya 34 oK 2.028 8,8 18,7 17,1 24,1 

Almanya Freiburg 48 oK   525 -2,0 4,0 14,0 24,0 

Almanya Hannover 52 oK   928 -13,4 6,7 7,6 30,8 

Çizelge 4.15‟de ise Türkiye‟nin farklı iklimsel özelliğine sahip bölgelerinin pilot 

Ģehirlerine ait direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değerleri ile Ocak ve Temmuz ayları için 

10 yıllık ortalama, minimum ve maksimum hava sıcaklığı yeralmaktadır.  

Çizelge 4.15 :  Türkiye‟de yer alan 5 farklı iklim bölgesine ait iklimsel veriler 

   Yıllık Direkt  

   GüneĢ IĢınımı Hava Sıcaklığı 
o
C 

   ġiddeti Ocak Temmuz 

Ġklim Bölgesi ġehir Enlem kWh/m
2
yıl Minimum Maksimum Minimum Maksimum 

Soğuk Ġklim Bölgesi Erzurum 40
o
K 1.495 -16,0 -5,0 9,0 24,0 

Ilımlı Nemli Ġklim Bölgesi Ġstanbul 41
o
K 1.318 3,0 8,0 19,0 28,0 

Ilımlı Kuru Ġklim Bölgesi Ankara 40
o
K 1.483 -6,0 3,0 12,2 28,0 

Sıcak Nemli Ġklim Bölgesi Antalya 37
o
K 1.577 4,5,0 14,0 22,0 33,0 

Sıcak Kuru Ġklim Bölgesi Diyarbakır 38
o
K 1.618 -2,0 6,0 22,0 37,0 

Bölüm 4.1‟de ayrıntılı olarak incelenen, dünyada ve Türkiye‟de gerçekleĢtirilen 

enerji etkin bina ve yerleĢme birimi uygulama örneklerine ait özetler Çizelge 4.16-

Çizelge 4.29‟da görülmektedir.  
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Çizelge 4.16 : Oxford Ekoevi, Ġngiltere 
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Ilımlı  iklim bölgesi 

Yıllık minimum  hava sıcaklığı   : 1
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Geleneksel bir Ġngiliz evine benzer mimaride tasarlanmıĢ, karma sistemler (pasif ve aktif sistemler ) kullanılmıĢtır. 

Ek yapım maliyeti, iç mimarideki maliyet düĢüĢü  ile  dengelenmiĢtir. 

Isı yalıtımı ve 3 camlı pencereler ile U değeri düĢürülmüĢtür. 

Yıllık elektrik harcamalarında % 96,  yıllık gaz harcamalarında  % 91 tasarruf edilmiĢtir. 

CO2 salımı  % 98 azalmıĢtır. 

Çizelge 4.17 :  Meir Evi, Ġsrail 
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Enlem   : 30
o
 kuzey 

Boylam: 34
o
 doğu 

Deniz seviyesinden yükseklik: 470 m 
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Yazlar sıcak ve kurak, kıĢlar soğuk 

Yıllık minimum hava sıcaklığı    : 10
o
C – 21,5

o
C  

Yıllık maksimum hava sıcaklığı : 16,5
o
C – 30,5

o
C  

Toplam direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti 2.610 kWh/m
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Pasif sistemlerle tasarlanan binada doğal havalandırma ile yazın sıcaklık etkisi azaltılmıĢtır. 

Aktif sistem olarak güneĢ kolektörü kullanılmıĢtır, evin sıcak su ihtiyacını  sağlamaktadır. 

Isıtma enerjisi açısından  % 90 tasarruf sağlanmıĢtır. 
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Çizelge 4.18 :  1979 GüneĢ Evi, Japonya 
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Enlem    : 35
o
 kuzey 

Boylam : 139
o
 doğu 

Deniz seviyesinden yükseklik: 50 m 

 

Ġk
li

m
se

l 

V
e
r
il

e
r
 

Karma iklim bölgesi 

Yıllık minimum hava sıcaklığı : 2
o
C – 22

o
C  

Yıllık maksimum  hava sıcaklığı : 9
o
C – 29

o
C  

Toplam direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti : 1.277 kWh/m
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Günümüz standardlarının üzerinde yalıtım ile pasif güneĢ evi tasarımı yapılmıĢtır. Böylece elde edilen kazanımlar iki 

katına çıkarılmıĢtır. 

Aktif sistem olarak güneĢ pilleri ve kullanım suyu ısıtılması ve ısıtma desteği sağlayan güneĢ kolektörü 
kullanılmıĢtır. 

Yıllık elektrik harcamalarında % 85‟lik tasarruf sağlanmıĢtır. 

GüneĢ enerji sistemi ek maliyetinin geri ödeme süresi 6,2 yıldır. 

Çizelge 4.19 :  Lindavista Evi, Meksika 
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Enlem    : 19
o
 kuzey 

Boylam : 99
o
 batı 

Deniz seviyesinden yükseklik: 2240 m 
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Ilımlı iklim bölgesi 

Yıllık minimum hava sıcaklığı   :  8
o
C – 15

o
C  

Yıllık maksimum hava sıcaklığı :  22,5
o
C – 26,5

o
C  

Toplam direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti 2.552 kWh/m
2
yıl 

B
in

a
 v

e
 Y

e
r
le

Ģm
e
 B

ir
im

le
r
i 

Ö
z
e
ll

ik
le

r
i 

Pasif sistemler kullanılarak ısıtma, soğutma ve gün ıĢığıyla aydınlatmadan maksimum yarar sağlanmıĢtır. 

Hava sıcaklığına karĢı bina içinde hava hareketine dikkat edilmiĢtir.  

Ağaçlardan ve bitkilerden oluĢan doğal bariyer ile toz ve kire karĢı önlem alınmıĢtır. 

Yağmur suyu depolanarak kullanılmaktadır. 

Aktif sistem olarak güneĢ pilleri ile elektrik elde edilmiĢtir. Su ısıtmada güneĢ kolektörü kullanılmıĢtır. 

Su tüketimi  %76 azalmıĢtır. 

Elektrik ve gaz maliyetinde  % 66 tasarruf edilmiĢtir. 

CO2 salımı % 39 azalmıĢtır. 

Ek yapım maliyetinin geri ödenmesi 5,4 yıldır 
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Çizelge 4.20 :   Bariloche Ekoevi, Arjantin 
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Enlem: 41
o
 güney 

Boylam: 71
o
 batı 

Deniz seviyesinden yükseklik: 1.000 m 
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Soğuk iklim bölgesi 

Yıllık minimum hava sıcaklığı   : 8,4
o
C – 18,5

o
C  

Yıllık maksimum hava sıcaklığı : 15
o
C – 26,5

o
C  

Toplam direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti : 2.338 kWh/m
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i Pasif sistemle tasarlanan bir binada, sera, taĢ yatağı uygulamalarından faydalanılmıĢtır. 

Aktif sistemler olarak güneĢ kolektörü ve güneĢ pili kullanılmıĢtır. 

KullanılmıĢ su ile bahçe sulaması yapılmıĢtır. 

Tipik bir evle karĢılaĢtırıldığında  birim  maliyetleri aynıdır. 

Yıllık elektrik harcamalarında %50 tasarruf, yıllık gaz harcamalarında %83 tasarruf sağlanmıĢtır. 

CO2 salımı %82 azalmıĢtır. 

Çizelge 4.21 :  Terramor Evleri, ABD 
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Enlem    : 33
o
 kuzey 

Boylam : 117
o
 batı 

Deniz seviyesinden yükseklik : 174 m 
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Ilımlı iklim bölgesi 

Yıllık minimum hava sıcaklığı   :  8,8
o
C – 17,9

o
C  

Yıllık maksimum hava sıcaklığı : 18,7
o
C – 24,8

o
C  

Toplam direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti : 2.028 kWh/m
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Özel bir Ģirket tarafından gayrimenkul geliĢtirme projesi olarak yapılmıĢtır.  

Proje tasarımından bitiĢine kadar  projede  yer alanların eğitilmesi sağlanmıĢtır. 

Yerel  yönetmeliklerden % 20 daha fazla enerji ve su tasarrufu sağlamak hedeflenmiĢtir.  

Ortak yeĢil alanlarda % 90 susuzluğa dayanıklı bitkiler tercih edilmiĢtir.  

Binaların %37‟sinde  aktif sistemlerden güneĢ pili kullanılmıĢtır. 

Proje inĢasında kullanılan malzemelerin yüzde 65‟i geri kazanılmıĢtır. 

Proje, doğru hedef kitlenin seçilmesi, bölgeye olan talep nedeniyle planlanan süreden önce satılıp, tamamlanmıĢtır. 
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Çizelge 4.22 :  BedZED, Ġngiltere 
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Enlem    : 50
o
 kuzey 

Boylam : 0,11
o
 batı  

Deniz seviyesinden yükseklik: 48 m 
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Ilımlı iklim bölgesi 

Yıllık minimum hava sıcaklığı   :  5
o
C – 16

o
C  

Yıllık maksimum hava sıcaklığı :  8
o
C – 23

o
C  

Toplam direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti :1.303 kWh/m
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i Konut ve iĢ alanlarından oluĢan ve sürdürülebilir yaĢam konusunda öncülük yapması hedeflenen bir projedir.  

Binalar güneĢ enerjisi ile ısıtılmakta ve pasif sistemlerle havalandırılıp, serinletilmektedir. 

GüneĢ pilleriyle elektrik üretimi yapılmaktadır.  

GüneĢ kolektörleriyle sıcak su temin edilmektedir.  

Rüzgâr bacalarıyla  iç mekâna sürekli taze hava sağlanmaktadır.  

GüneĢ enerjisinin yetersiz kaldığı durumlarda bio yakıtla çalıĢan merkezi regenerasyon sistemi kullanılmaktadır.  

Tipik bir eve göre % 88 ısıtma enerjisinden tasarruf sağlanmıĢtır. 

Bisiklet ve yaya yollarının kullanımıyla ulaĢımdan kaynaklanan CO2 salımı azaltılmıĢtır. 

Kullanıcılar BedZED‟in özellikleri nedeni ile %8,6 - 20 daha fazla ödemeye gönüllü olmuĢlardır. 

Çizelge 4.23 :  Sonenschiff Binası ve Solarsiedlung Konutları, Almanya 
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Enlem    : 48
o
 kuzey 

Boylam : 7,5
o
 doğu 

Deniz seviyesinden yükseklik: 347 m 
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Ilımlı iklim bölgesi 

Yıllık minimum hava sıcaklığı   : -2
o
C – 14

o
C  

Yıllık maksimum hava sıcaklığı : 4
o
C – 24

o
C  

Toplam direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti : 524,5 kWh/m
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Konut ve iĢyerini içeren bir gayrimenkul geliĢtirme projesidir. Pasif sistemler kullanılarak binalar artı enerji ev 

konseptine göre tasarlanmıĢ ve yapılmıĢtır. Isı enerjisi yıllık 10-20 kWh/m
2
 civarındadır. 

Kapılarda ve pencerelerde 3 katlı camlar kullanılmıĢtır. 

Ayrıca aktif sistemler olarak güneĢ pilleri ve güneĢ kolektörleri  kullanılmıĢtır.  

GüneĢ pilleri aracılığıyla elde edilen enerji Ģebekeye verilmektedir ve ihtiyaç fazlası olarak üretilen  elektrik 

enerjisinin satılmasından gelir elde edilmektedir. 

Elde edilen enerji verimliliği ve diğer özellikleri nedeniyle oldukça ilgi çekici bir yatırım kabul edilmektedir.  
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Çizelge 4.24 :  Kronsberg GüneĢ Evleri, Almanya 
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Enlem    : 52
o
 kuzey 

Boylam : 9
o
 doğu 

Deniz seviyesinden yükseklik : 53 m 
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Ilımlı iklim bölgesi 

Yıllık minimum hava sıcaklığı    : -13,4
o
C – -7,6

o
C  

Yıllık maksimum hava sıcaklığı :  6,7
o
C – 31,2

o
C  

Toplam direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti : 928 kWh/m
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Yeni bir yerleĢme biriminin yapılması ihtiyacı ve “insanlık, doğa ve teknoloji” temalı Expo 2000 projesinin aynı 

zamana denk gelmesi, sürdürülebilir yerleĢme birimi yapma yaklaĢımının uygulanmasına neden olmuĢtur.  

Kronsberg‟in yerleĢme birimi olarak belirlenmesinden sonra bölgede farklı Ģirketler tarafından da enerji etkin 

konutlar yapılmıĢtır.  

Bölgedeki projeler, kamu ve özel sektör iĢbirliğine güzel örnekler oluĢturmaktadır.  

Binalar pasif sistemler olarak tasarlanmıĢ ve aktif sistemler eklenmiĢtir. Aktif sistemler olarak güneĢ kolektörlerinden 

sıcak su elde edilmiĢtir. 

Tipik bir Alman evinin harcadığı enerjiinin yedide biri (15 kWh/m
2
) harcanmaktadır ve yaklaĢık % 66 eneji tasarrufu 

sağlanmıĢtır. Sağlanan tasarruf  % 10-12 ek maliyeti de beraberinde getirmiĢtir. 

Çizelge 4.25 :  TÜBĠTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi, Antalya 
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Enlem    : 37
o
 kuzey 

Boylam : 32
o 
doğu 

Deniz seviyesinden yükseklik: 2.465 m 
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Sıcak nemli iklim bölgesi 

Yıllık minimum hava sıcaklığı   : 4,5
o
C – 22

o
C  

Yıllık maksimum hava sıcaklığı : 14
o
C – 33

o
C  

Toplam direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti : 1.577 kWh/m
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Bina tasarım kriterlerinde, astrofizikçilerin kullanım ihtiyaçları dikkate alınmıĢtır. 

Pasif sistemler kullanılarak, yerel malzemelerle bina inĢa edilmiĢtir. 

Isı yalıtımına önem verilmiĢtir, bina içi sıcaklığın hiç bir zaman sıfırın altına düĢmemesi hedeflenmiĢtir.  

KıĢın kar ve yağmur suları depolanarak ve filtre edilerek su depolarına aktarılmaktadır. 

  



 
146 

Çizelge 4.26 :  EĠEĠ Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi, Ankara 
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 Enlem    : 40
o
 kuzey 

Boylam : 33
o
 doğu 

Deniz seviyesinden yükseklik: 1.000 m 
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Ilımlı kuru iklim bölgesi 

Yıllık minimum hava sıcaklığı   :  - 6
o
C – 12,2

o
C  

Yıllık maksimum hava sıcaklığı :  3
o
C – 28

o
C  

Toplam direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti : 1.483 kWh/m
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Örnek olmak ve toplumsal bilinci arttırmak amacı ile yapılmıĢtır. 

Bina pasif sistemler kullanılarak tasarlanmıĢtır. 84 m
2
‟lik Trombe duvarı ve serası bulunmaktadır. 

Aktif sistemler olarak güneĢ pilleri ve güneĢ kolektörleri  kullanılmıĢtır.  

Binanın yıllık ısı ihtiyacı  97.500 kWh‟dan  25.000 kWh‟a indirilmiĢtir.  

Bina tasarımı ve günıĢığı kontrollü aydınlatma sistemi ile aydınlatmada % 75 tasarruf elde edilmiĢtir. 

Çizelge 4.27 :  Diyarbakır GüneĢ Evi, Diyarbakır 
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Diyarbakır GüneĢ Evi, Diyarbakır 

Enlem   : 38
o
 kuzey 

Boylam : 40
o
 doğu 

Deniz seviyesinden yükseklik : 955 m 
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Sıcak kuru iklim bölgesi 

Yıllık minimum hava sıcaklığı   : - 2
o
C – 22

o
C  

Yıllık maksimum hava sıcaklığı : 6
o
C – 37

o
C  

Toplam direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti : 1.618 kWh/m
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Örnek ve “araĢtırma merkezi” olmak amacıyla, yapılmıĢtır. 

Pasif  sistemler ile bina tasarlanmıĢtır. Ventüri bacaları ile binada sürekli temiz havanın dolaĢmasını sağlamaktadır. 

Aktif sistemler olarak güneĢ pilleri ve güneĢ kolektörleri kullanılmıĢtır. 

GüneĢ kolektörlerinden elde edilen sıcak su hem kullanım için hem de ısıtma için değerlendirilmektedir.  

Yerden ısıtma sistemi kullanılmıĢtır. Ayrıca yerden ısıtmanın yetersiz kalması ihtimaline karĢın sıcak hava dolaĢımını 
sağlayan Ģömine konulmuĢtur.  

Binanın enerji ihtiyacı büyük miktarda düĢürülmüĢtür. 
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Çizelge 4.28 :  Muğla Üniversitesi Rektörlük Binası,  Muğla 
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 Enlem   : 37
o
 kuzey 

Boylam : 28
o
 doğu 

Deniz seviyesinden yükseklik: 646 m 
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Ilımlı nemli iklim bölgesi 
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i Muğla Üniversitesi Rektörlük binasına 40,5 kWp gücünde binaya entegre, güneĢ pili uygulaması yapılmıĢtır. GüneĢ 

pili uygulamaları ile elde edilen yıllık CO2 salımındaki azalma 24,3 tondur.  

GüneĢ pillerinin yaz aylarında dik gelen güneĢ ıĢığının içeriye girmesini engelleyecek Ģekilde bina yüzeyine 60
o
 açı 

ile yerleĢtirilmesi sonucu klimaların enerji tüketimi azaltılmıĢtır. 

Mevcut 54 kWp gücündeki güneĢ pili sistemi, bu bina ile toplam 94,5 kWp kurulu güce ulaĢtırılmıĢtır. Böylece 
üniversitenin yıllık elektrik enerjisi tüketiminin % 3,5‟u güneĢ pili sistemi ile karĢılanmaktadır.  

Muğla Üniversitesi YerleĢkesi, güneĢ pilleri konusunda Türkiye‟deki en büyük teknopark haline gelmiĢtir. 

Çizelge 4.29 :  Güzelbahçe GüneĢ Evi, Ġzmir 
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Enlem    : 38
o
 kuzey 

Boylam : 27
o
 doğu 

Denizden yükseklik seviyesi : 30 m 
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Ilımlı nemli iklim bölgesi 
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Pasif sistemler kullanılarak konutların güneĢ enerjisi ile ısıtılmaları ve mekân kalitesinin iyileĢtirilmesi, çevre 

kirliliğinin azaltılması ve parasal kazanç elde edilebileceğinin kanıtlanması amaçlanmıĢtır.  

Pasif güneĢ enerjisi ile ısıtılan ve havalandırılan/serinletilen Türkiye'nin ilk güneĢ evi projesidir. 

Binanın güneyinde ve kuzeyinde 2‟Ģer adet cam bölüm bulunmaktadır. 

Bu ev için pasif sistem yapı elemanlarının toplam yapı maliyeti içerisindeki payı yüzde 11,6‟dır.  

 Geri ödeme süresi ise 5,8 yıldır. 

•Çizelge 4.16 – 4.29‟da görülen enerji etkin bina ve yerleĢme birimi uygulama 

örnekleri karĢılaĢtırıldığında aĢağıdaki sonuçlar ortaya konulmuĢtur: 

• Tübitak Ulusal Gözlemevi Konukevi-Antalya  ve Güzelbahçe GüneĢ Evi-Ġzmir 

projeleri sadece pasif sistemler kullanılarak yapılmıĢtır. 

• Oxford Ekoevi-Ġngiltere, Meir Evi-Ġsrail, 1979 GüneĢ Evi-Japonya, Lindavista 

Evi-Meksika, Bariloche Ekoevi-Arjantin, Terramor Evleri-ABD (yüzde 37‟si), 

BedZED-Ġngiltere, Sonenchiff Binası ve Solarsiedlung Konutları-Almanya, 
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Kronsberg GüneĢ Evi-Almanya, EĠEĠ Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi-Ankara, 

Diyarbakır GüneĢ Evi-Diyarbakır ve Muğla Üniversitesi Rektörlük Binası-

Muğla‟da pasif ve aktif sistemler birlikte kullanılmıĢtır.  

• Çizelge 4.14‟de dünyada incelenen projelere ait iklimsel veriler ve Çizelge 

4.15‟de ise Türkiye‟de yer alan 5 farklı iklim bölgesine ait iklimsel veriler yer 

almaktadır. Ġncelenen uygulama örnekleri arasında en düĢük yıllık direkt güneĢ 

ıĢınımı Ģiddeti Freiburg-Almanya‟da 524,5 kWh/m
2
yıl iken en yüksek değer 

Negev-Ġsrail‟de 2.610 kWh/m
2
yıl‟dır. Türkiye‟de ele alınan pilot Ģehirler 

arasında en düĢük yıllık direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti değeri Ġstanbul‟da        

1.318 kW/m
2
yıl iken en yüksek değer 1.618 kWh/m

2
yıl ile Diyarbakır‟dadır. 

• Ġncelenen dünyadaki uygulama örneklerine ait iklimsel verileri hava sıcaklıkları 

açısından incelediğimizde ise  ele alınan Ģehirler arasında minimum  ve 

maksimum hava sıcaklığına sahip Ģehir -13
o
C ve 30,8 

o
C ile Hannover-

Almanya‟dır. Türkiye‟de ise ele alınan 5 farklı iklim bölgesini hava sıcaklığı 

açısından incelediğimizde düĢük hava sıcaklığına sahip Ģehir -16 
o
C ile 

Erzurum ve en yüksek hava sıcaklığına sahip Ģehir ise 37
o
C ile Diyarbakır 

Ģehridir. 

• Pasif ve aktif sistemlerin kullanılmasıyla elektrik maliyetinde Oxford 

Ekoevi‟nde % 96, Lindavista Evi‟nde % 40, 1979 GüneĢ Evi‟nde % 85, 

Bariloche Ekoevi‟nde % 50, BedZED‟te % 25 tasarruf sağlanmıĢtır.  

• Gaz maliyetindeki tasarruf ise Oxford Ekoevi‟nde % 91, Lindavista Evi‟nde    

% 83, Bariloche Ekoevi‟nde % 83‟dür.  

• Isıtma enerjisinden BedZED Ġngiltere‟de tipik bir eve göre % 88, Meir Evi 

Ġsrail‟de % 90 tasarruf sağlanmıĢtır. 

• Su tüketiminde ise Lindavista Evi‟nde % 76, Terramor Evleri‟nde % 20, 

BedZED‟de 825 m
3
/yıl tasarruf elde edilmiĢtir.  

• CO2 salımındaki azalma, Oxford Ekoevi‟nde % 98, Lindavista Evi‟nde % 39, 

Bariloche Ekoevi‟nde % 82 oranında, BedZED‟de 142,6 ton/yıl, Muğla 

Üniversitesi Rektörlük Binası‟nda ise 24,3 ton/yıldır. 

• Ek yapım maliyeti Oxford Ekoevi‟nde ve Bariloche Ekoevi‟nde oluĢmamıĢtır. 

1979 GüneĢ Evi‟nde güneĢ pilleri ve güneĢ kolektörleri ek yapım maliyeti 
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10.424,5 ABD$, Lindavista Evi‟nin ek yapım maliyeti ise 4.500 ABD$‟dır. 

Kronsberg GüneĢ Evlerinde ek yapım maliyeti %10-12, Güzelbahçe Ġzmir 

GüneĢevi‟nde ise % 11,6 oranındadır.  

• GüneĢ enerjisi sistemi ek yapım maliyetinin geri ödeme süresi 1979 GüneĢ 

Evi‟nde 6,2 yıl, Lindavista Evi‟nde 5,4 yıl, Güzelbahçe Ġzmir GüneĢevi‟nde ise 

5,8 yıldır.  

• Direkt güneĢ ıĢınım Ģiddeti açısından Türkiye‟nin, enerji etkin bina ve yerleĢme 

birimi yapmaya oldukça uygun olduğu görülmektedir. BaĢarılı enerji etkin bina 

ve yerleĢme birimi uygulamaları gerçekleĢtirmiĢ Avrupa ülkelerinin yıllık 

direkt güneĢ ıĢınım Ģiddeti değerleri, Türkiye‟de ele alınan yöreler için en 

düĢük yıllık direkt güneĢ ıĢınım Ģiddeti değerine sahip Ġstanbul‟dan bile daha 

düĢüktür.  

• Türkiye‟de en düĢük direkt güneĢ ıĢınım Ģiddetine sahip Ġstanbul için bu 

örnekler değerlendirildiğinde, Ġstanbul‟un Oxford, Tokyo, Freiburg, Kronsberg 

Ģehirlerinden daha fazla yıllık direkt güneĢ ıĢınım Ģiddetine sahip olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle Ġstanbul‟da enerji etkin bina ve yerleĢme 

birimlerinde bu Ģehirlerde elde edilen sonuçlardan daha iyi sonuçlar elde 

edilmesi olanaklı görülmektedir. (Çizelge 4.14, 4.15).  

•  Dünyada incelenen örnek uygulamalara ait iklimsel veriler, Türkiye‟de yer alan 

5 farklı iklim bölgesine ait iklimsel verilerle karĢılaĢtırıldığında, en düĢük hava 

sıcaklığına sahip Kronsberg‟e göre Türkiye‟nin soğuk iklim bölgesinin pilot 

Ģehri olarak kabul edilen Erzurum en düĢük hava sıcaklığına sahiptir. Buna 

karĢın direkt güneĢ ıĢınım Ģiddeti değeri, Kronsberg‟in yaklaĢık % 60 daha 

fazlasıdır. Kronsberg örneğinden hareketle Erzurum ve ülkemizin soğuk iklim 

bölgesinde etkin bina ve yerleĢme birimleri uygulanması ile enerji verimliliği 

artırılabilir (Çizelge 4.15).  

• BaĢarılı enerji etkin bina ve yerleĢme birimi uygulamalarını gerçekleĢtirmiĢ 

Avrupa ülkelerinde konutlarda enerji tüketimi Türkiye‟deki konutlara oranla 

daha düĢüktür. Türkiye‟de ortalama konutların yıllık enerji tüketimi 200 – 250 

kWh/m
2
yıl (Konut Raporu, 2001) iken Pasif Ev Standartına sahip Almanya‟nın 

Kronsberg Ģehrindeki konutlarda 15 kWh/m
2
yıl‟a kadar (Url-14) düĢürülmüĢtür 

(Çizelge 4.24).  
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Türkiye‟nin iklimsel veriler açısından incelenen dünya örnekleri ile karĢılaĢtırılması 

sonucunda, hem yıllık direkt güneĢ ıĢınımı Ģiddeti hem de dıĢ hava sıcaklığı  

değerleri açısından Türkiye‟nin oldukça avantajlı bir konumda olduğu görülmektedir. 

Ġklimsel veriler açısından Türkiye‟de binalarda daha az ek yatırım maliyeti ile 

incelenen dünyadaki uygulama örneklerindeki performansın sağlanabileceği açıktır. 

Ülkemizde az sayıda olan enerji etkin binalardan elde edilen olumlu sonuçlar, ileriki 

yıllarda daha fazla sayıda enerji etkin bina ve yerleĢme biriminin 

gerçekleĢtirilebilmesinin olanaklı olduğunu göstermektedir. 

4.4.2  Türkiye’nin incelenen dünya ülkeleri ile gayrimenkul geliĢtirme açısından 

karĢılaĢtırılması 

Bölüm 4.3‟de anlatıldığı gibi dünyada ve Türkiye‟de binlerce yıldır binalar ve 

yerleĢme birimleri yöresel iklim koĢullarına, bölgede yaĢayan insanların yaĢam 

kültürlerine, çalıĢma biçimlerine ve yaĢam alıĢkanlıklarına bağlı olarak 

tasarlanmıĢtır.  

Zaman içinde sanayileĢme artması, kırsal alandan kente göç, hızlı nüfus artıĢı vb. 

nedenlerle kötü planlama, kalitesiz, altyapısız ve yetersiz yapılanma pek çok ülkede, 

bina ve yerleĢme birimlerinin geleneksel mimari özelliklerini kaybetmesi ve 

binalardaki enerji verimliliğinin düĢmesi ile enerji tüketiminin artması gibi 

problemleri doğurmuĢtur.  

Diğer yandan 1970‟lerden sonra ortaya çıkan enerji krizi, fosil yakıtın yetersizliği, 

artan hava kirliği, enerjide dıĢa bağımlılık gibi konular geliĢmiĢ ülkelerde ve 

özellikle Avrupa‟da enerjinin nasıl harcandığı ve nerelerden tasarruf edilebileceği 

konusunda çalıĢmaların baĢlamasına sebep olmuĢtur. Bu çalıĢmaların odaklandığı 

alanlardan birisi binalarda enerji verimliliğinin artırılması ve enerji tüketiminin 

azaltılmasıdır. Bu nedenle Avrupa‟da kamu sektörü, enerji etkin bina ve yerleĢme 

birimleri konusunda toplumu bilinçlendirmekte ve bu ülkelerde binalarda enerji 

etkinliğine yönelik teĢvik edici finansman destekleri verilmektedir. Binalarda enerji 

etkinliğinin sağlanmasında en önemli uygulama tasarımın pasif sistemler göre 

yapılması ve enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları ile karĢılanmasıdır.  

Her toplumda insanların barınma ihtiyacının karĢılanmasına iliĢkin beklentiler, gelir 

seviyesi, yaĢam standartının artması ve teknolojinin geliĢmesi vb. ile değiĢmektedir. 

Gayrimenkul geliĢtirme sektörü bu değiĢken beklentileri karĢılama ihtiyacı ile 
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oluĢmuĢtur. Sektör, değiĢen beklentilere uygun kalitede binalar ve yerleĢme birimleri 

üretirken aynı zamanda bu yerlerde güvenlik, bakım, sosyal ve spor tesis 

iĢletmeciliği vb. ile hizmet alanlarını da geliĢtirmektedir. Bu geliĢim, gayrimenkul 

sektörünün küresel finans kaynaklarınca desteklenmesini teĢvik etmiĢtir. Böylece 

gayrimenkul geliĢtirme sektörü bir yandan küresel ekonominin önemli bir parçası 

olurken bir yandan da küresel rekabetin olduğu bir sektör niteliğini kazanmaktadır.  

Küresel rekabet gayrimenkul geliĢtirme sektörünün enerji etkin bina ve yerleĢim 

birimlerine yönlenmesini gerektirmektedir. Enerji etkin bina ve yerleĢme birimleri, 

gayrimenkul geliĢtiricilere rekabet avantajı, kullanıcılara ise fiziksel, sosyal ve ruhsal 

sağlığına uygun yaĢam alanı ile enerji verimliliği avantajlarını sunmaktadır.  

Bu nedenle gayrimenkul geliĢtirme açısından enerji etkin bina ve yerleĢme 

birimlerinin gerçekleĢtirilebilme olanakları aĢağıdaki gibi insan, enerji, proje-

mimari-teknoloji ve ekonomi boyutlarında analiz edilebilir:  

 Ġnsan boyutunda değerlendirme: 

Gayrimenkul geliĢtirme sektörü insan boyutunda değerlendirildiğinde; insanın 

fizyolojik, sosyal ve ruhsal sağlığının korunması ile zamanının etkin kullanımı 

öncelik taĢımaktadır. Bunun için insan sağlığına zarar vermeyen, sağlıklı bir çevre 

çok önemlidir. Örneğin, BedZED projesinde sürekli bina içi taze hava dolaĢımı için 

özel bir sistem tasarlanmıĢ ve binalarda kullanılmıĢtır. Ayrıca, CO2 salımına yol açan 

araçların kullanımı azaltılmıĢtır (Çizelge 4.22). Ġncelenen bütün yerleĢme birimi 

projelerinde yaya ve bisiklet ile ulaĢımı teĢvik edici yollar ve düzenlemeler 

bulunmaktadır. Terramor projesinde de sosyal tesisler evlere yürüyüĢ mesafesinde 

konumlandırılmıĢtır. Aynı zamanda projede site içi ulaĢım için akülü araçların 

kullanımı teĢvik edilmiĢtir (Çizelge 4.21).  

Ġncelenen projelerde toplu ulaĢıma yakın konumların tercih edildiği gözlemlenmiĢtir. 

Böylece ev-iĢ arası ulaĢım nedeni ile oluĢan CO2 salımının azaltılması 

hedeflenmiĢtir. BedZED projesine ofis olarak kullanılabilecek bağımsız birimler 

eklenmiĢtir. Böylece isteyenlerin evden çalıĢma için gerekli ortamı bulmaları 

sağlanmıĢtır. (Çizelge 4.22) 

Türkiye‟de ise farklı iklim bölgelerinde yerel malzemeler kullanılarak inĢa edilen 

geleneksel binalar, yaĢayanların alıĢkanlıkları ve ihtiyaçlarına bağlı olarak zengin bir 

çeĢitlilik göstermektedir. Bununla birlikte geleneksel binalarda çeĢitliliğin ortak 
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noktalarından birisi, iklimsel etkenlerin dikkate alınması ve güneĢ enerjisinden pasif 

sistemlerle faydalanılmasıdır. Geleneksel binaların yerleĢimi incelenildiğinde, 

binaların daha çok güneĢten yararlanılacak Ģekilde konumlandırıldığı ve komĢu 

yapıların güneĢini ve hava akımını engellemeyecek Ģekilde yapıldığı 

gözlemlenmiĢtir. 

Türkiye‟de hızlı kentleĢme vb. nedenler (Bölüm 2.1.4) ile geleneksel binaların yerini 

yaĢayanların ihtiyaçlarını, binanın yapma ısıtma ve iklimlendirme koĢullarını dikkate 

almadan yapılmıĢ tek tip binalar almıĢtır. Bu değiĢim, geleneksel binaların 

çeĢitliliğini ortadan kaldırmıĢ, geleneksel binalara göre enerji verimliliğini 

düĢürmüĢtür. Enerji verimliliğinin düĢmesi, binalarda yaĢam maliyetini ve CO2 

salımını artırmıĢtır. Hızlı kentleĢme döneminin baĢında bu etkiler fark edilmeyecek 

boyutlarda iken günümüzde acil önlem alınması gerekli seviyesine çıkmıĢtır. Mevcut 

yapılaĢmanın devamı mümkün gözükmemektedir. 

 Enerji boyutunda değerlendirme: 

Enerji boyutundaki değerlendirmede, hem maliyet hem de çevreye uyum etkisi 

nedeni ile enerji verimliliği öncelikli olmaktadır. Gayrimenkul geliĢtirme 

projelerindeki enerji verimliliği yaklaĢımı, uzun yıllardır devam eden binalarda enerji 

verimliliği çalıĢmalarını temel almaktadır. 

Binalarda enerji verimliliğini teĢvik etmek için pasif sistemlere sahip deneysel 

binalar yapılmıĢtır. Bu binalardan elde edilen sonuçlar, 1980 – 2000 döneminde yeni 

bina standardlarının oluĢmasına yol açmıĢtır. Gayrimenkul geliĢtirme Ģirketleri, 

1990‟ların sonunda binalarda pasif ve aktif sistemlerin birlikte kullanıldığı, “sıfır 

enerji” ve “artı enerji” evleri vb. yaklaĢımla enerji etkin yerleĢme birimleri yapmaya 

baĢlamıĢlardır (Bölüm 4.1.2).  

Direkt güneĢ ıĢınım Ģiddeti değeri, yaklaĢık olarak Ġstanbul ile aynı olan Londra 

bölgesindeki BedZED projesinde “sıfır enerji” evleri ile binaların enerji 

tüketimlerinin tamamının yenilenebilir enerji ile karĢılanması sağlanmıĢtır. Hem 

Londra hem de Ġstanbul‟dan daha düĢük direkt güneĢ ıĢınım Ģiddetine sahip Almanya 

Freiburg‟daki “artı enerji” evlerinden oluĢan Solarsiedlung projesinde, binaların 

enerji ihtiyacından daha fazlası yenilebilir enerjiyle karĢılanmaktadır (Çizelge 4.23). 

Sürdürülebilir enerji temininde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı dünyada 

gittikçe artmaktadır. Binalar ve yerleĢme birimleri tasarlanırken pasif ve aktif 
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sistemler birlikte kullanıldığında enerji ihtiyaçlarını karĢılamalarının ötesinde devlete 

enerji satabilen konuma geçmektedirler.  

Türkiye‟de ise, kullanılan enerjinin yüzde 72‟si ithal kaynaklı olup, nihai enerji 

tüketiminde konutların payı yüzde 30‟dur. Ülkenin iklimsel koĢullarının uygunluğu 

ve yılda 600 bin yeni konut ihtiyacı Türkiye‟de enerji etkin gayrimenkul geliĢtirme 

projeleri için büyük bir potansiyel yaratmaktadır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‟nın Strateji Belgesinde Türkiye‟de konutlardaki 

enerji tasarufunun yıllık 1 milyar 350 milyon TL değere ulaĢacağı belirtilmektedir 

(Enerji Bakanlığı Stratejik Planı, 2009) 

 Proje-mimari-teknoloji boyutunda değerlendirme: 

Proje-mimari-teknoloji boyutundaki değerlendirmede ise binaların sağlamlığı, 

kiĢilerin ihtiyacına cevap veren Ģekilde tasarlanmaları, güneĢ vb. yenilenebilir enerji 

kaynaklarından en yüksek oranda faydalanılması, mümkün olduğunca ekolojik, geri 

dönüĢümlü ve yerel malzemelerin kullanılması, çevre ile uyum ve sosyal tesislerin 

yapılması konuları önceliklidir. Ġncelenen projelerde mevsimsel derelerin islah 

edilmesi, yapımda kullanılan malzemelerin geri kazanılması gibi uygulamalar 

görülmektedir. Ayrıca projelerde kullanıcıların ihtiyaçlarına göre park, kreĢ, cafe, 

sağlık, kültür, spor ve eğlence merkezleri gibi bir çok sosyal tesis yapılmıĢtır. 

Türkiye‟de ise, farklı iklim bölgelerinde enerji etkin bina uygulamaları yapılmıĢtır. 

Enerji etkin bina ve yerleĢme birimi yapımı için Türkiye‟de gerekli malzeme, mimari 

ve teknolojik bilgi bulunmaktadır. Örneğin, EĠEĠ Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi, 

binalarda yaĢam kalitesini düĢürmeden enerji verimliliğini artırmak ve gerekli 

enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karĢılamak üzere örnek olmak için yapılmıĢtır 

(Çizelge 4.26). Aynı Ģekilde Diyarbakır GüneĢ Evi, bilinçlendirme ve teĢvik amacı 

ile yapılmıĢtır (Çizelge 4.27).  

Ġzmir Güzelbahçe Evi‟nde, pasif güneĢ enerjisi ile ısıtma ve iklimlendirme 

yapılmaktadır. Bu uygulama Türkiye‟de maliyetlerin karĢılanabilir ve uygun bir 

sürede kendini geri ödeyebilir olduğunu göstermektedir (Çizelge 4.29). 

 Ekonomi boyutunda değerlendirme: 

Ekonomik açıdan değerlendirilmede; yaĢam dönemi maliyeti, satıĢ fiyatı ve yeni 

istihdam olanakları öncelikli olmaktadır.  
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YaĢam dönemi maliyeti, su ve enerji tüketimi ile bakım ve onarım vb. giderlerden 

oluĢur. Özellikle ısıtma ve soğutma için harcanan enerji, binanın enerji tüketiminin 

yüzde 70-80‟idir (ġen, 2007). Yapılan pasif ev uygulamalarıyla Kronsberg GüneĢ 

Evleri‟nin ısıtma giderleri, 1995 Alman Yalıtım Yönetmeliğine göre yapılmıĢ bir 

evin ısıtma giderlerinin 1/7‟sidir (Çizelge 4.24).  

Ġncelenen gayrimenkul geliĢtirme pojelerinde, satıĢ fiyatının bölgelerindeki diğer 

projelere göre daha yüksek olduğu, kullanıcıların enerji etkin bina ve yerleĢme 

birimleri için daha yüksek bir bedel ödemeyi kabul ettikleri görülmüĢtür. Örneğin, 

Terramor projesinde, gayrimenkul geliĢtiricinin yapmıĢ olduğu araĢtırmada 

müĢteriler enerji etkin binalar için ayda 124 ABD$ daha fazla ödeyebileceklerini 

belirtmiĢlerdir (Çizelge 4.21).  

BedZED projesindeki evlerin değeri, tipik bir evle karĢılaĢtırıldığında su ve enerji 

verimliliği, CO2 salımındaki azalma ve bina özellikleri ile yüzde 8,6 ila yüzde 20 

arasında artırmıĢtır. Kullanıcıya sunulan daha az bakım gideri, yaĢam dönemi 

maliyetinin düĢüklüğü gibi avantajlar, binaların değerini ve dolayısıyla gayrimenkul 

geliĢtricinin kazancını artırmıĢtır (Çizelge 4.22).  

Solarsiedlung projesinde de projenin “artı enerji” ev özellikleri nedeniyle, bölge 

fiyatlarına göre daha yüksek değerden satılıp, kiralanabildiği görülmüĢtür (Çizelge 

4.23). 

Türkiye‟de ise, bütün dünyada olduğu gibi, kentsel nüfusun önümüzdeki yıllarda 

daha da artacağı bilinmektedir. Bu nedenle Ģehirdeki yeni yerleĢme bölgelerinin 

enerji-ekonomi-ekoloji kriterlerine bağlı olarak planlanmasının önemi ve bu tür 

projelerin gerçekleĢmesinin mümkün olduğu incelenen uygulamalardan görülmüĢtür.  

Türkiye‟de konut gereksinimleri, büyük oranda kentlerin aldığı aĢırı göçten 

kaynaklanmaktadır. BM Kalkınma Programı Ġnsani Raporu‟nda yer alan verilere 

göre 2015 yılında Türkiye nüfusunun 79 milyon olması beklenmektedir. Bu nüfusun 

yaklaĢık 56,7 milyonluk kısmı kentlerde yaĢayacaktır (Türk Yapı Sektörü Raporu, 

2008). 

Türkiye‟de nüfus yoğunluğu homojen bir yapıda değildir. Bu nedenle enerji etkin 

bina ve yerleĢme birimlerinin nüfusun yoğun olduğu, özellikle Ġstanbul, Ankara, 

Ġzmir gibi büyük Ģehirlerde yapılmaları ile enerji tüketiminde ve çevre kirliliğindeki 

azalma çok daha büyük değerde olacaktır. 
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Ġstihdam açısından incelendiğinde inĢaat sektörü kendisine bağlı iki yüzden fazla alt 

sektörü harekete geçirme özelliği ile “lokomotif sektör” ve büyük istihdam kaynağı 

olması özelliği ile de “sünger sektör” olarak adlandırılmaktadır. 2008 yılı TUĠK 

verilerine göre inĢaat sektöründeki istihdam 1 milyon 327 bin kiĢidir.  

Sektöre girdi sağlayan ve sektördeki geliĢmelere bağlı olarak faaliyetlerini devam 

ettiren diğer sektörlerin katkısı da dikkate alındığında, 2007 yılında inĢaat sektörünün 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan (GSYH) aldığı pay yüzde 7 iken, inĢaat sektörünün 

diğer sektörlerle beraber GSYH içindeki payının yaklaĢık yüzde 30 seviyesinde 

olduğu görülmektedir. ĠnĢaat sektörü içinde konut sektörünün payı yüzde 60‟dır. 

Enerji etkin bina ve yerleĢme birimleri, kullanıcılarına yarattıkları artılar nedeni ile 

talebi artırıcı dolayısıyla inĢaat sektörü ve etkilediği sektörler için de büyütücü etki 

yapacaktır. Bu etki GSYH‟ya ve Türkiye‟de yaĢayanların refahına yansıyacaktır. 

Bununla beraber yenilenebilir enerjilerin enerji kaynağı olarak konutlarda 

kullanılmasının, pek çok faydasının yanısıra yeni bir sektör olması dolayısıyla yeni iĢ 

kolları oluĢturmakta ve istihdam olanakları yaratmaktadır. Örneğin Almanya‟da 

yenilebilir enerji endüstrisinde 245 bin kiĢiye istihdam sağlanmıĢtır (Url-21). 

Enerji verimliliği çalıĢmalarının Türkiye‟de de istihdama faydalı olacağı Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirtilerek, güneĢ enerjisinde her 1 

megawatlık yatırımın 10 kiĢiye kalıcı istihdam, inĢaatı sırasında ise 20 kiĢiye 

istihdam olanağı sağlayacağı açıklanmıĢtır (Url-22). Türkiye‟nin güneĢ enerjisi 

potasiyeli göz önüne alındığında gayrimenkul geliĢtirme projelerinin enerji etkin 

olarak yapılmasının yaratacağı istihdam oldukça önemlidir. 

Yapılan bu karĢılaĢtırmalar sonucunda, Türkiye‟de gayrimenkul geliĢtirme açısından 

enerji etkin bina ve yerleĢme birimlerinin insan, enerji, proje-mimari-teknoloji ve 

ekonomi boyutlarında değerlendirilmesi ile bu alanın büyük bir potansiyele sahip 

olduğu ve elde edilecek sonuçların büyük değer yaratacağı görülmektedir. 
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5.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Binalar ve yerleĢme birimleri, gerek tükettikleri enerji miktarı gerekse henüz 

kullanılmayan yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretme potansiyelleri ile enerji 

arzında önemli bir role sahiptir. Bu rol, 2009 - 2015 yılları arasında hane artıĢı, 

kentsel alanlararası göç, yenileme ve kentsel dönüĢüm kaynaklı 4.845.000 adet yeni 

konuta ihtiyacı olan Türkiye‟de daha da önem kazanmaktadır. 

Konutların yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanması için pasif ve aktif 

sistemler olarak tasarlanmaları gerekmektedir. Dünyada ve Türkiye‟de bu sistemlerin 

yapımı ve kullanımı için gerekli bilgi birikimi, malzeme ve teknoloji mevcuttur. Bu 

sistemler CO2 salımı baĢta olmak üzere çevre sorunlarının azaltılmasında da olumlu 

katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca enerji kaynaklarının gittikçe azalması ve pahalı 

hale gelmesi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını zorunlu hale 

getirmektedir. Bu nedenle enerji etkin bina ve yerleĢme birimleri yaklaĢımları da tüm 

dünyada geliĢtirilmektedir. 

Enerji etkin bina ve yerleĢme birimleri insan sağlığına olumsuz etkilerin en aza 

indirilmesi, yaĢam dönemi maliyetlerinin azaltılması gibi mikro ve yenilenebilir 

enerjinin kullanımının yaygınlaĢtırılması, yenilenebilir enerjiye bağlı yeni sektörlerin 

ve istihdamın yaratılması, çevresel olumsuz etkilerin azaltılması gibi makro 

kazanımlar sağlamaktadır. 

Türkiye‟de bu kazanımlar, ülkenin dıĢa bağımlı enerji ihtiyacını ve yeni konutların 

çevresel etkisini azalttığı, GSYH‟da önemli payı olan inĢaat ve ona bağlı sektörlerin 

istihdamını artıracağı için daha da büyük olacaktır. 

Dünyadan örneklerde görüldüğü gibi enerji etkin bina ve yerleĢme birimleri 

gayrimenkul geliĢtirme yaklaĢımı ile gerçekleĢtirilebilmektedir. Türkiye‟de yeni 

oluĢmakta olan gayrimenkul geliĢtirme sektörünün bu doğrultuda desteklenmesi 

gerekmektedir. Bu destek, Türkiye‟deki uygulamaları hızlandırırken küresel 

rekabetin etkisindeki gayrimenkul geliĢtirme sektöründe ülke firmalarının 

rekabetçiliğini artıracaktır. 
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Enerji etkin bina ve yerleĢme birimleri tasarlanırken bir yandan Ģehir yaĢamının 

insan üzerindeki etkileri, teknoloji, konfor ihtiyaçları ve yaĢam kalitesi diğer yandan 

ekolojik denge, yenilenebilir enerji kaynaklarından etkin faydalanma dikkate 

alınmalıdır. Bu nedenle gayrimenkul geliĢtirme projelerinde ekonomi, sosyoloji, 

Ģehir planlama, mimarlık, mühendislik vb. farklı disiplinlerden uzmanlara görev 

verilmeli; kamu ve sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği yapılmalıdır. 

Yerel yönetimler, Bayındırlık Bakanlığı vb. kamu kuruluĢları bir çok yönden 

toplumsal faydası büyük olan enerji etkin bina ve yerleĢme birimi projelerine destek 

vermeli ve gayrimenkul geliĢtiricilerle iĢbirliği yapmalıdır. Bu tür bina ve yerleĢme 

birimlerinin yapılmasında devletin halkı ve gayrimenkul geliĢtiricileri teĢvik etmesi 

son derece önemli ve etkilidir. 

Hükümetler, kamu kuruluĢları ile gayrimenkul geliĢtiricilerin iĢbirliği yapmasını 

teĢvik edici kanun ve düzenlemeler hazırlamalıdır. Kamu binalarında ve toplu 

konutlarda enerji etkin yaklaĢımların uygulanması zorunlu hale getirilmelidir. 

Böylece ekonominin büyümesine, enerji verimliliğinin artıĢına ve istihdama katkıda 

bulunulabilir. 

Enerji etkin bina ve yerleĢme birimlerine iliĢkin yapım teknik ve teknolojileri, 

malzemelerin temini ve maliyetlerin boyutu gibi konularda gerek gayrimenkul 

geliĢtiricilerdeki gerekse halktaki bilgi eksikliği, sivil toplum kuruluĢlarının katkısı 

ile tamamlanabilir. Bu nedenle hem gayrimenkul geliĢtiricilerin teĢviki hem 

kamuoyu oluĢturarak kamu kuruluĢlarının desteğinin sağlanmasında sivil toplum 

kuruluĢları da rol almalıdırlar.  

 “Enerji Etkin Bina ve YerleĢme Birimlerinin Ġklimsel Veriler ve Gayrimenkul 

GeliĢtirme Açısından GerçekleĢtirilebilme Olanakları” konulu bu çalıĢma, 

Türkiye‟de konut ihtiyacını karĢılamak için geliĢtirilecek gayrimenkul geliĢtirme 

projelerine yeni bir bakıĢ açısı kazandırmayı hedeflemiĢtir.  

Gayrimenkul geliĢtirme projelerinde pasif tasarım değiĢkenlerinin dikkate alınarak 

binaların tasarlanması ve buna aktif sistemlerin eklenerek enerji verimliliğinin 

artırılabileceği bu çalıĢma kapsamında örneklerle sunulmuĢtur. 

Uygulamalar bölümünde incelenen konutlarda pasif ve aktif sistemler ile kabul 

edilebilir ek bir maliyet oluĢturmakta bununla beraber pasif ve aktif sistemin 

getirileri, bu maliyeti hızla amorti etmektedir. 
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Türkiye‟deki gayrimenkul geliĢtirici Ģirketler, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluĢları 

için yol gösterici bir çalıĢma olması ve Türkiye‟nin sürdürülebilir kalkınmasında 

enerji etkin bina ve yerleĢme birimlerinin rolünün anlaĢılması amacıyla yapılan bu 

çalıĢma, bu tür bina ve yerleĢme birimlerinin yapılmasıyla elde edilecek olan veriler 

sayesinde daha da kesin sonuçların elde edildiği araĢtırmaların konusunu teĢkil 

edecektir. 
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Hülya UĞUZ YEDĠEVLĠ, Mersin doğumludur, ilk ve lise öğrenimini Mersin‟de 

tamamlamıĢtır. Hacettepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ekonomi 

Bölümü‟nü bitiren Uğuz Yedievli Ġngiltere‟de First Certificate in English 

sertifikasını almıĢ ve Cambridge Anglia College‟da ĠĢ Ġdaresi kursuna katılmıĢtır. 

ÇeĢitli sektörlerde satıĢ, planlama, ihracat bölümlerinde çalıĢmıĢtır. Çukurova Sanayi 

ĠĢletmeleri TAġ‟de Planlama Sorumlusu iken gayrimenkul sektörüne geçmeye karar 

vermiĢtir. 

Gayrimenkul sektöründeki yetkinliklerini geliĢtirmek için bir çok eğitim programına 

katılmıĢ ve kariyerinde bir sonraki aĢama için ĠTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul GeliĢtirme Yüksek Lisans Programına katılmıĢtır. 

Gayrimenkul sektöründeki çalıĢmaları sırasında bina ve yerleĢme birimlerinin 

tasarımı, yaĢam dönemi maliyeti vb. faktörler ile konutun değeri arasındaki 

etkileĢimi incelemiĢtir.  

Uğuz Yedievli, üniversite yıllarından itibaren Türkiye‟deki güneĢ enerjisi 

potansiyelini fark ederek, güneĢ enerjisinin binaların ısıtma ve elektrik enerjisi 

ihtiyacının karĢılanmasında kullanılması ile ilgilenmiĢtir.  

GüneĢ enerjisinden daha fazla faydalanma düĢüncesi ile mesleki gözlemleri 

birleĢince enerji etkin bina ve yerleĢme birimleri üzerine uzmanlaĢmaya 

odaklanmıĢtır. 

Yıldız Teknik Üniversitesi‟nde ve AB destekli GiriĢimcilik Programı‟nda enerji etkin 

gayrimenkul geliĢtirme ile ilgili projeler hazırlamıĢtır.  

ĠTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul GeliĢtirme ABD Yüksek Lisans 

Programındaki çalıĢmalarını “Enerji Etkin Bina ve YerleĢme Birimlerinin Ġklimsel 

Veriler ve Gayrimenkul GeliĢtirme Açısından GerçekleĢtirilebilme Olanakları” 

konulu tez ile tamamlamıĢtır. 

 


