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ÖNSÖZ 

Öncelikle, bu yüksek lisansa başlamamda bana desteği ve yönlendiriciliği ile böyle 
bir çalışmanın ilk adımını atmamda büyük emeği olan Sayın Prof. Dr. Öner 
DEMĐREL ve Prof. Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI’ ya, üniversite eğitimim boyunca 
bilgi ve tecrübelerini aktararak gayret ve fedakârlık gösteren saygıdeğer tüm 
hocalarıma teşekkür ederim.  

Yüksek lisans tez çalışmam boyunca benimle paylaştığı değerli bilgileri, önerileri ve 
zamanı için tez danışmanım Sayın Doç. Dr. Azime TEZER’ e; yenilenebilir enerji 
kaynakları konusuna duyduğum ilgi ve merakı doğru şekilde değerlendirmemi 
sağlayan Sayın Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU’ na; Peyzaj karakter analizi 
hakkında aydınlanmamı sağlayan Yrd. Doç. Dr. Hayriye Eşbah TUNÇAY’ a 
teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca tez süresince sevgisini, desteğini, güvenini hep 
yanımda hissettiğim tüm dost ve arkadaşlarıma göstermiş olduğu anlayış ve 
destekten dolayı teşekkür ederim.  

Tezle ilgili araştırmalarım boyunca görüştüğüm ve bana yardımlarını esirgemeyerek 
bilgilerini paylaşan tüm kurum yetkililerine; veri toplama aşamasındaki yardımı ve 
teknik desteğinden ötürü Yalova Belediyesi ve çalışanlarına; uygulama aşamasındaki 
yardım ve teknik desteğinden ötürü Asmaz Plaza ve çalışanlarına teşekkürü bir borç 
bilirim.  

Ve en önemlisi, bugüne ulaşmamı sağlayan, maddi- manevi her türlü desteği ve 
fedakârlığı normalin çok üstünde sağlayan, bunları başarmamda bana enerji ve güç 
kaynağı olan aileme minnet ve şükranlarımı sunar, her şey için sonsuz teşekkür 
ederim.  Sevgili kardeşim Soner ÖZEK’ e; ona iyi bir örnek olduğumu bana her 
zaman hatırlattığı ve aynı başarıları göstermeye çalıştığı için ayrıca teşekkür ederim. 
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PEYZAJ M ĐMAR ĐSĐ UYGULAMARINDA GÜNE Ş ENERJĐSĐNĐN 

KULLANIMININ DE ĞERLENDĐRĐLMESĐNE YÖNEL ĐK BĐR ARAŞTIRMA 

VE YALOVA – TERMAL YOLU ÖRNE ĞĐ 

ÖZET 

Enerji gereksinimi, yadsınamaz ve insan yaşamı için vazgeçilmez bir realitedir. 

Enerji faaliyetleri ise entropiyi arttıran faaliyetler grubunda belki de en önemli yeri 

almaktadır. Bu durum, genellikle çevreyi negatif etkileyen bir olgu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Öte yandan, göz ardı edilmemesi gereken, hayati öneme haiz bir konu 

da sürdürülebilirlik bağlamında enerji üretimidir. Bu husus, enerji üretiminde “temiz 

enerji” kavramını öne çıkarmaktadır. Ve enerji üretim faaliyetlerinde bu hususun 

yerine getirilmesinde sorunlar olduğu da bir gerçektir.  

Bu çalışmada, yenilenebilir enerjilerin dünya üzerindeki önemi vurgulanmış ve 

güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili bilgilendirici özet bilgiler verilmiştir.  

Güneş kaynaklı enerji üretim sistemleri, Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli, bu 

potansiyeli kullanma derecesi ve yöntemleri araştırılmıştır. Güneş enerjisinin 

kullanılmasındaki amaç, alışılagelen fosil yakıtların ölçülü ve tutumlu kullanımına 

yardımcı olmaktır. Peyzaj mimarisi uygulamalarında güneş enerjili aydınlatma 

sistemlerinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi, enerji sağlamada nasıl rol 

aldıklarının anlaşılması ve ne şekilde hangi teknikle tasarıma katılabileceklerinin 

bilinmesiyle enerjide tasarruf ve yenilenebilme anlayışı çerçevesinde kullanılması 

amaçlanmaktadır. 

Bu bağlamda seçilen örnek alanda Yalova- Termal Yolu üzerinde bulunan ve Tarihi 

Koruma altında bulunan çınar ağaçlarının aydınlatılmasında güneş elektriğinin 

kullanılabilirliği araştırılmış ve kullanılabilecek yöntemler de incelenerek temiz 

enerji sağlayan tasarımlar için önerilerde bulunulmuştur. Güneş enerjisi kullanılacak 

sistemin peyzaj mimarisi uygulamalarında değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşımı 

geliştirmeyi amaçlayan bu çalışmanın bölümleri aşağıda özetlenmiştir. 
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5 ana bölümde oluşan bu tez çalışmasının ilk bölümü olan giriş bölümünün enerjinin 

insan yaşamındaki yeri ve önemi ile çalışmanın amacı belirtilmektedir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde enerji kaynaklarının genel değerlendirmesi, enerji 

üretim ve kullanımının çevre üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

3.bölümde; yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, dünyada ve ülkemizdeki güneş 

enerjisi potansiyelleri ortaya konmuştur. Güneş enerjisi teknolojileri ve uygulama 

alanları araştırılmıştır. Güneşten elektrik üretiminde fotovoltaik sistemlerin önemi 

vurgulanmıştır. Enerji yatırımlarında hiç bahsi geçmeyen sosyal maliyet kavramı 

tanıtılmış ve farklı enerji türlerinin gerçek maliyetleri vurgulanmıştır 

4.Bölümde; fotovoltaik sistemlerin peyzaj mimarlığında bir tasarım öğesi olarak ele 

alınarak, dış mekanda değerlendirilme biçimlerine dair bilgiler verilmiştir. Dış 

mekanda PV uygulamalarına ilişkin Dünya’daki ve Türkiye’deki kullanım örnekleri 

araştırılmıştır. Peyzaj mimarlığında aydınlatmanın önemi ve flora ile fauna üzerine 

etkileri incelenmiş, bu hususta yapılacak aydınlatma tasarımlarında dikkat edilmesi 

gereken temel kurallar açıklanmıştır. 

5.Bölümde; Yalova- Termal Yolu üzerinde bulunan, Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun kararı ile “Korunması Gereken Anıt Ağaçlar” olarak tescil edilmiş tarihi 

çınar ağaçlarının aydınlatılmasında güneş enerjisinin kullanımı değerlendirilmiştir. 

Sistemin ölçüt olarak değerlendirildiği bir tasarım yöntemi ve tanımlanan bu tasarım 

sürecine yardımcı olacak bir yaklaşımın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Son bölümde ise, önceki bölümlerde söz edilen yenilenebilir enerji kaynağı olan 

güneşin peyzaj düzenlemelerinde dış mekân aydınlatma da etkin kullanımı örnek 

proje ile değerlendirilerek, sürdürülebilir çevre oluşturmada yardımcı enerji etkin 

korumalı tasarımlar için önerilerde bulunulmaktadır. 
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A BRIEF RESEARCH ABOUT THE USAGE OF THE SOLAR POWER  IN 

THE LANDSCAPE ARCHITECTURE: YALOVA TERMAL ROAD 

SUMMARY 

 

Energy demand is an important and indispensible reality in human life. Related 

energy activities are effective groups for increasing of entropy. This case causes the 

negative effect on the environment. On the other hand, another important and vital 

subject is to produce energy with sustainability. Hence, “clean energy” concept 

becomes important, but realization of this concept has some troubles of course. 

In this study, the importance of renewable energies in the world is underlined; 

introduction information is given about solar power. Also, the potential of solar 

power in Turkey, energy production systems of solar power, the rate of usage and 

methods have been researched. The aim of the usage of solar power, protect and 

consumption of primarily energy resource like fuel oils. The purpose of this research 

is to determine the applicability of solar based lighting design in landscape 

architecture applications. The assessment of the energy and what form of technical 

knowledge involved in the design for the usage of the renewable energy can be 

evaluated. 

In this context, the availability and usability of the solar based electrical energy for 

the sycamore trees that located on the selected sample field on the Historical 

Preservation Area and Yalova Termal Road are examined. The evaluation of the 

usage of solar energy for the landscape architecture practices developed is 

summarized below. 

This study consists of 5 main sections. In first part of this thesis indicates the 

importance of the energy in the human life. 

In the second part of the study overall assessment of energy sources, energy 

production and the environmental impacts of usage were investigated.  
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In the third part the importance of renewable energy sources, solar energy potential 

of our country and the world have researched. Solar energy technologies and 

application areas have been investigated. Importance in the production of electricity 

from solar photovoltaic systems are emphasized. Social costs of energy investment 

concept was introduced and the actual costs of different energy types are highlighted. 

In the fourth part photovoltaic systems in landscape architecture is designated as a 

design element, and a brief insight given for the exterior usage. In outdoor 

applications for PV  are investigated in the world and in Turkey. The importance of 

landscape architecture and the lighting effects on flora and fauna has been examined, 

the basic rules of lighting design also considered. 

In the fifth part the lighting desing for the sycamore trees that has been registered as 

"Monumental Protection Required Trees" by Natural Heritage Protection 

Boarden,that located on the Yalova Termal Road, evaluated. System was considered 

as a design method and criteria defined in the process of this design is intended to 

help the development of an approach.  

In the last section, previously mentioned in the foretold sections the usage of the 

renewable energy sources as solar energy in the outdoor landscape projects was 

evaluated by a sample project, helping to create sustainable environment protected 

energy .  
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1.  GĐRĐŞ 

Hızlı nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme, teknolojik gelişme ve refah düzeyindeki 

artışa paralel olarak enerji tüketim talebi de kaçınılmaz bir şekilde büyümektedir. 

Buna karşılık kullanılan kimi enerji kaynaklarının sınırsız olmaması, enerji 

tüketiminin hem tasarruflu hem de verimli şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. 

Ateşin keşfi, dünya kaynaklarının kullanılmaya başlamasını sağlayan ilk adım 

olmuştur. Ateşin insan yaşamına girmesiyle ilk enerji kaynağı olarak odun, 

ısınmadan aydınlatmaya yemek pişirmeden barınacak yer sağlamaya kadar pek çok 

amaçla kullanılmaya başlamıştır. Bunun yanında ilk uygarlıklardan günümüz 

toplumlarına kadar insanoğlu odun ve insan gücünün yanı sıra güneş, rüzgâr, su 

kaynaklarını da temel ihtiyaçlarını karşılamak yanında, diğer taraftan rekreasyonel 

faaliyetleri için de kullanmaya başlamıştır (Aitken, 2003). Milattan önce 3500 

yıllarında Mısır Uygarlığı döneminde ilk yelkenli gemi yapılarak, komşu 

uygarlıklarla ticaret yapılmaya başlanmıştır. Milattan önce 500 yıllarında Yunan 

Medeniyeti’nde ise, günümüzde güneş evler olarak bilinen güneş ışığı ve ısısından en 

iyi şekilde yararlanan evler inşa edilmiştir; ardından 80 yıllarında Romalılar sıcak 

banyo için jeotermal su kaynaklarını kullanmışlar ve milattan sonra 640 yıllarında da 

Persler yel değirmeni kullanarak tahıl öğütmüşlerdir. Milattan sonraki ilk 

yüzyıllardan 17. yüzyıla kadar odun başta olmak üzere ısınma ihtiyacı fosil 

yakıtlardan sağlanmış ve bu enerji kaynağı demirin icadıyla çok daha fazla tüketime 

uğramıştır. Avrupa’nın birçok ormanlık alanı da bu sebeple yok olmuştur. 17. 

yüzyılın sonlarına doğru ise maden kömürü popüler olmaya başlamıştır (Aitken, 

2003) . 18. yüzyılda buhar makinesinin icadı endüstrileşmeyi beraberinde getirerek 

fabrikaları ve dolayısıyla da endüstri şehirlerini doğurmuştur. Endüstri devrimiyle 

beraber kentler daha hızla büyümüş, artan insan gücünün yanında kömüre olan 

ihtiyaçta giderek daha fazla olmuştur. 19. yüzyıl ortaları ve sonlarına doğru 

endüstrileşme daha da gelişip hızlandığından, kömür ve diğer yakıt kaynaklarına olan 

ihtiyacı karşılamak amacıyla fosil yakıtların başka bir türü olan petrol çıkarılmaya ve 

giderek popüler olmaya başlamıştır. Fosil yakıtların artan bir hızla kullanıldığı bu 
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dönemde yeni bir enerji kaynağı olarak “ elektrik gücü” modern yaşam içine 

girmiştir. Đlk başta aydınlatma amacıyla kullanılan elektrik enerjisi daha sonra 

geliştirilen makinelerle yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

20. yüzyılın ortalarına doğru elektrik enerjisi insan yaşamını büyük ölçüde 

değiştirmesiyle enerji kullanımındaki hızlı artış, bu enerjiyi daha ucuza üretme 

yollarını aramayı gerekli kılmıştır. Bu bağlamda 1930’lu ve 1940’lı yıllarda ilk 

nükleer teknolojiden yararlanılmaya başlanmıştır (Donald, 2000). 1973 yılında Arap 

ülkelerinin Amerika’ ya karşı başlattığı petrol ambargosuyla yaşanan enerji krizi, çok 

daha farklı bir dönemin başlamasına neden olmuş ve kriz beraberinde yeni 

politikaları getirmiştir.  Bu politikalar öncelikle enerji koruma fikrine doğru 

yönelinip yeni yasalar koymaya, enerji koruma konusunda bilinçlenmeye ve de bu 

sektörde yoğun ve yeni araştırma çalışmalarına hız vermiştir. Enerji krizi ve hava 

kirlili ğinin küresel sonuçlarına bağlı olarak özellikle mimaride yenilenebilir 

teknolojilere olan ilgi artmıştır. Yüksek teknolojinin (high-tech) modern enerji 

koruma özelliği, klasik yapı üsluplarının değişimine neden olmuştur. Pek çok yenilik 

‘ihtiyaçlarımızı karşılayarak nasıl daha az enerji tüketir, enerji kaynaklarını nasıl 

daha verimli şekilde kullanır ve bunları yaparak doğal çevreye nasıl daha az olumsuz 

etki yaparız?’  sorularının cevapları üzerine odaklanmıştır.  

Bu çerçevede 20. yüzyılın son yarısında dönemin enerji ihtiyacı fosil yakıtları 

kullanmayan bir teknolojiyle; güneş, rüzgâr ve jeotermal kaynaklarlardan enerjisi 

elde edilmeye başlanmıştır. Bu dönemde artık çevre bilincinin de etkisiyle enerji 

ihtiyacı, enerji koruma ve çevre koruma politikaları çerçevesinde ele alınmaya 

başlamıştır. Enerjinin ve beraberinde çevre korunmasının da önem kazandığı 21. 

yüzyıl, azalan sınırlı enerji kaynağı rezervlerine karşı alternatif yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanıldığı bir dönem olmaya başlamıştır. Yenilenebilir enerji 

potansiyeli oldukça fazla olan ülkemizde de yenilenebilir enerjili sistemlerin 

yapılandırılması ve kullanılması, başta ekonomik ve toplumsal kalkınma olmak üzere 

birçok açıdan yararlar sağlayacaktır. 

1.1 Tezin Amacı 

Enerji üretimi ve kullanımı, gelişmişliğin en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Gelişmişliğin sonucunda ortaya çıkan yaşam kalitesi ise mimari ve 

kentsel çevrenin nitelikleri yanı sıra, yapay ve sosyal çevre ile doğal çevre 
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etkileşimlerinden kaynaklanan yaşam koşulları içinde kendini göstermektedir. Eldeki 

mevcut veriler değerlendirildiğinde hem fosil kaynakların kısıtlılığı hem de üretim 

yoğunluğuna bağlı olarak artan çevre kirliliği ile enerji üretiminde hem yenilenebilir 

ve sınırsız hem de çevreyle uyumlu kaynakların araştırılması ve geliştirilmesi 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Aralarında güneş enerjisinin de bulunduğu yenilenebilir 

enerji kaynakları, bu fırsatları içinde barındıran ve geliştirilmeyi bekleyen enerji 

kaynaklarıdır. Güneş enerjisi, sahip olduğu potansiyel ve kullanım kolaylığı ile diğer 

yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha kolay yaygınlaştırılabilecek niteliklere 

sahiptir. Türkiye ise hâlihazırda güneş kuşağında olmasına rağmen sahip olduğu 

potansiyeli yeterli derecede etkin ve yaygın bir şekilde kullanamamaktadır.  

Bu çalışmada, özellikle peyzaj uygulamalarındaki dış mekân aydınlatmalarında 

güneş enerjili sistemlerin enerji sağlamada bir tasarım öğesi olarak nasıl yer 

alabileceği ve tasarım boyutunda nelerin dikkate alınması gerektiğinin yanı sıra 

tasarruf ve yenilenebilme olanakları çerçevesinde nasıl daha verimli 

kullanılabileceğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın temel amacı, 

Yalova Termal Çınarlı Yolu’nun aydınlatılmasında güneş enerjisinin kullanımı ve 

peyzaj ile etkileşiminin değerlendirilmesidir. Araştırmada, doğal çevre faktörleri 

azami şekilde dikkate alarak, uygulanabilirlik ve işlevsellik açısından verimliliği 

yüksek olan ve az bakım gerektiren bir sistemin kurulabilmesi için bir tasarım 

modelinin geliştirilmesi ve tanımlanan bu tasarım sürecine yardımcı olacak 

uygulama yaklaşımının belirlenmesi hedeflenmektedir. 

1.2 Tezin Yöntemi 

Araştırmanın kuramsal değerlendirmeler bölümünde konu ile ilgili ulusal ve uluslar 

arası kitap, tez, makale, bildiri ve kurum raporları ile web ortamındaki yayınlardan 

faydalanılmıştır. Yalova Termal yolu aydınlatılmasına yönelik olarak önerilen 

yöntemin geliştirilmesinde, alana ait genel özelliklerin değerlendirilmesinde T.C. 

Çevre Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

tarafından Eylül 2007 tarihinde yayımlanan “Korunan Alan Planlaması ve Yönetimi” 

yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yaklaşım, Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) modelini 

esas almaktadır. Bunun yanı sıra, konuyla ilgili uzman kişi ve kurumların görüş ve 

önerileri karşılıklı görüşmeler ile elde edilerek, yapılacak çalışmanın 

uygulanabilirliği ikili gözlemlerle değerlendirilmiştir. 
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1.3 Tezin Kapsamı 

6 ana bölümden oluşan tez çalışmasının giriş bölümünde tez çalışmasının amacı ile 

enerjinin insan yaşamındaki yeri ve önemi açıklanmaktadır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, enerji kaynaklarının genel değerlendirmesi, enerji 

üretim ve kullanımının çevre üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

3. bölümde, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, dünyada ve ülkemizdeki güneş 

enerjisi potansiyelleri ortaya konmuştur. Güneş enerjisi teknolojileri ve uygulama 

alanları araştırılmıştır. Güneşten elektrik üretiminde geliştirilen fotovoltaik 

sistemlerin önemi vurgulanmıştır. 

4. Bölümde ise, fotovoltaik sistemlerin peyzaj mimarlığında bir tasarım öğesi olarak 

ele alınması ve dış mekan düzenlemelerindeki değerlendirilme biçimlerine dair 

bilgiler verilmiştir. Dış mekanda PV uygulamalarına ilişkin Dünya’daki ve 

Türkiye’deki kullanım örnekleri araştırılmıştır. Peyzaj mimarlığında aydınlatmanın 

önemi ve flora ile fauna üzerine etkileri incelenmiş, bu konuda yapılacak aydınlatma 

tasarımlarında dikkat edilmesi gereken temel konular açıklanmıştır. 

5. Bölümde, Yalova- Termal Yolu üzerinde bulunan, Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun kararı ile “Korunması Gereken Anıt Ağaçlar” olarak tescil edilmiş tarihi 

çınar ağaçlarının aydınlatılmasında güneş enerjisinin kullanımının etkileri 

değerlendirilmiştir. Bu bölümde, sistemin kurulabilmesi için bir tasarım modelinin 

geliştirilmesi ve tanımlanan tasarım sürecine yardımcı olacak uygulama yaklaşımının 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Son bölümde ise, güneş enerjili aydınlatma sistemlerinin yapay peyzaj elemanı 

olarak kullanılması aşamasında, proje alanının peyzaj niteliklerinin değerlendirilmesi 

ve bu tarz sistemlerin kullanılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik yapılabilecek 

çalışmalar özetlenerek önerilerde bulunulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler:  Enerji, Yenilenebilir enerji kaynakları, Alternatif enerji, Güneş 

enerjisi, Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli, Güneş enerjisi kullanımı, PV 

sistemler, sürdürülebilir çevre, Ekolojik tasarım. 
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2. ENERJĐ KAYNAKLARI VE ÇEVRESEL ETK ĐLERĐ 

Đnsan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan enerji, geçmişte olduğu gibi bugün de 

dünya gündeminde tartışılan konuların başında yer almaktadır. Enerji ülkelerin 

ekonomik ve sosyal gelişiminde, buna bağlı olarak toplumsal refahın arttırılmasında 

vazgeçilmez bir etken olmaya devam etmektedir. Geleneksel olarak enerji kaynakları 

ikiye ayrılır. Bunlardan ilki çıkarıldığı gibi tüketilen kömür, doğalgaz ve petrol gibi 

kaynaklar olup birincil (primer) enerji kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Birincil 

enerji kaynağının dönüşümünden elde edilen elektrik, kok, havagazı vb. enerji 

kaynakları ise ikincil (sekonder) enerji kaynakları olarak adlandırılmaktadır               

(TMMOB, 2008). Dünyadaki enerji türlerinin kökeni olarak güneş enerjisi 

gösterilmekte, diğer enerjiler ise “dönüşüm enerjileri” olarak tanımlanmaktadır. 

Dünya enerji kaynakları içerisindeki en büyük pay fosil yakıtlara (kömür, petrol, 

doğalgaz) aittir. Alternatif enerji konusunda yapılan çok ciddi araştırma ve 

çalışmalara rağmen fosil yakıtların toplam dünya enerji tüketimi içerisindeki payı 

%85-90 oranında yer almaktadır (TMMOB, 2008). Günümüzde kullandığımız ikincil 

enerjinin büyük bir kısmı da petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan elde 

edilmektedir.  Ancak bu kaynakların rezervlerinin sınırlı ve tükenmekte olduğu 

bilimsel çalışmalarla ispatlanmış olup, yeni enerji kaynaklarına yönelimler 

artmaktadır. BP (British Petroleum)’un Dünya Enerjileri üzerine yaptığı istatiksel 

çalışmalara göre dünyadaki fosil yakıtların kalan ömürleri Şekil 2.1’ deki gibidir. 
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Birincil Enerji Kaynaklarının 2006 Yılında Tüketimi  ve Fosil Yakıtların 
Kalan  Ömürleri ( milyon ton)

 

Şekil 2.1 : 2006 yılı Dünya Enerji Tüketimi ve Fosil Yakıtların Kalan Ömürleri 
    (BP Statistical Review of World Energy, June 2007) 

Hızlı nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme, teknolojik gelişme ve refah düzeyindeki 

artışa paralel olarak enerji tüketim talebi de kaçınılmaz bir şekilde büyümektedir. 

Buna karşılık enerji tüketiminin mümkün olan en alt düzeyde tutulması, enerjinin 

tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Çünkü enerji 

sektöründe; 

� Enerji kaynaklarının üretim ve temin maliyeti yüksektir. 

�  Petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıt varlığı zaman içinde azalırken, bu 

kaynakların stratejik önemi yükselecek, bu kaynakların yerini dolduracak 

yeni enerji kaynakları geliştirilmediği sürece, fiyatları artış eğilimi içine 

girecektir. 

�  Enerji kaynakları açısından zengin olmayan ülkemizde, bu alanda halen % 73 

düzeyine bulunan dışa bağımlılık, tüketim gelişirken zaman içinde artacaktır. 

� Enerji kaynakları üretim ve tüketim aşamasında çevreyi olumsuz etkileyen 

özelliklere sahiptir. Çevresel sorunların giderilmesi ise önemli bir maliyet 

unsurudur. Bu nedenle fosil yakıtlardan üretilen enerjinin gerçek maliyetini 

bulmak için uzun dönemde meydana gelebilecek çevre etkisi ve insan sağlığı 

üzerine olan etkileri vb. dışsal maliyetleri de göz önüne almak gerekmektedir. 

�  Küresel kirlenme uluslararası alanda ortak politikalar oluşturulması gereken 

konulardan biri haline gelmiştir (DPT, 2000). 
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Türkiye’deki çevre sorunları, son yıllarda giderek artan bir oranda gündeme gelerek 

kamuoyunun ilgisini çekmeye başlamıştır. Enerji sektörü de günümüz yaşantısında 

vazgeçilmezliğin yanı sıra üretim, iletim ve tüketim aşamalarına giderek artan çevre 

sorunları yaratmaktadır. Atmosfere karışan kirleticilerin ve sera gazlarının büyük bir 

bölümü enerji sektöründe, yani enerji üretimi ve tüketimi, ya da çevriminden 

kaynaklanmaktadır. Modern endüstri toplumlarının kalkınmasında itici bir güç olan 

enerji kaynakları, diğer taraftan iklim değişimine de yol açmaktadır. Sanayi 

devriminin başlangıcından bu yana giderek artan ve aşırı boyutlara ulaşan fosil yakıt 

kullanımı enerji- çevre sorularının oluşmasında temel nedendir. 20. Yüzyıl sonunda 

enerji tüketimi 8 kat artış göstermiştir. Enerji dönüşümleri ve çevrimleri, yerkürenin 

entropisini sürekli arttırmakta ve kullanılabilir enerjiyi azaltmaktadır. Ayrıca 

yerkürenin sıcaklığı da artış göstermektedir. Buzul çağından günümüze yerküre 

sıcaklığının 30C arttığı ve bu artışın önemli bir bölümünün son 50 yıl içinde 

gerçekleştiği saptanmıştır (TUSĐAD, 1998). Atmosferde bulunan ve küresel ısınmaya 

yol açan CO2 fazlasının %80’ini fosil yakıtlar (petrol, kömür ve doğal gaz) nedeniyle 

ortaya çıkmaktadır. Türkiye verilerine göre, enerji kaynaklı CO2 emisyonlarının 

toplam CO2 emisyonları içindeki payı % 81,5’dir (WEC- TNC, 2007). 

Tüm bu olumsuz gelişmelere bağlı olarak, daha hızlı kalkınma isteği ve buna paralel 

olarak artan enerji gereksinimi, alternatif enerji arayışını arttırmıştır. Bu durumda, 

kullanılmakta olan yakıtlara alternatif olabilecek, tükenme olasılığı olmayan ya da 

daha az olan, çevreye zarar vermeyecek enerjilerin yaygınlaşması günümüz enerji 

politikaları içinde yerini almıştır. Bu çalışmalar sonucu, geliştirilen pek çok alternatif 

enerji sistemi vardır ve ülkeler enerji gereksinimlerinin bir kısmını bu sistemlerden 

karşılamaktadır (DPT, 2000). 

Günümüzde enerji üretimi daha çok fosil yakıtlı termik santraller, hidroelektrik ve 

nükleer enerji santrallerinden sağlanmaktadır. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan 

fosil kökenli petrol, kömür, doğalgaz gibi enerji kaynaklarının sınırlı olması bu 

kaynakların kullanımında verimliliğin arttırılmasını ve yeni enerji kaynaklarının 

yaygınlaştırılmasını gerektirmektedir. Böylece enerji açısından dışa bağımlılığın 

yarattığı olumsuz etkiler azaltılabilecektir. Üretim ve refah seviyesini etkilemeden 

enerji tüketiminin azaltılması yani enerji tasarrufu, daha güçlü ve rekabet şansı 

artmış bir ekonomi ve daha az kirletilmiş bir çevre için gereklidir. 
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2.1 Türkiye’ de Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi 

Türkiye’nin birincil enerji tüketimi ve elektrik enerji tüketimi kalkınmakta olan ve 

nüfusu hızla artan bir ülke olması nedeniyle hızla artmaktadır. 1970 yılında 14493 

Bin TEP olarak gerçekleşen birincil enerji kaynakları üretimi bu değerden yaklaşık 

iki kat artarak 2006 yılında 26763 Bin TEP değerine ulaşmıştır. Bu artıştaki en 

önemli pay sahibi, üretimi 6,7 kat artan linyittir. 2006 yılında enerji üretiminin 

kaynaklar bazında dağılımına bakıldığında en fazla paya (% 43) linyitin sahip olduğu 

görülmektedir (Çizelge 2.1). 2006 yılında başta petrol ve doğal gaz olmak üzere 

Türkiye enerji talebinin %73,3’ü ithalat ile karşılanırken, ancak %26,7’si yerli 

üretimle karşılanabilmiştir (ETKB, 2006). 

Çizelge 2.1 : Türkiye’nin Birincil Enerji Üretimi ve Tüketimi 2006 (bin TEP)  
(www.enerji.gov.tr/istatistik , 2009) 

 Enerji Üretimi Enerji Tüketimi 

 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Taş kömürü 1081 1184 1348 12326 12514 14721 

Linyit 9141 9648 11545 9450 9326 11188 

Asfaltit 310 382 195 310 317 256 

Petrol 2390 2395 2284 32922 32192 32551 

Doğal gaz 644 816 839 20426 24726 28867 

Hidroelektrik 4043 3483 3886* 4043 3483 3886* 

Jeotermal 811 926 1081 811 926 1081 

Rüzgar 5 5 11 5 5 11 

Güneş 375 385 403 375 385 403 

Odun 4318 4146 4023 4318 4146 4023 

Bitki-hayvan artığı 1214 1179 1146 1214 1179 1146 

Biyoyakıt 0 0 2 0 0 2 

Toplam 24332 24549 26763 86200 89199 98138 

*2006 yılı hidrolik ve jeotermal elektrik verileri birlikte verilmiştir. 

Türkiye birincil enerji kaynakları açısından yeterli bir ülke olmamakla birlikte kömür 

(özellikle linyit) ve hidroelektrik enerji açısından önemli yerli potansiyele sahiptir. 

Önemli olan bu yerli kaynakların bir an önce verimli ve ekonomik olarak ülke 
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kullanımına daha fazla bir şekilde kazandırılarak giderek artan ithal enerji 

kaynaklarının oranlarının azaltılmasıdır (Akpınar, 2008).  

Türkiye’nin enerji kaynakları, Yenilenemeyen (tükenebilir) Enerji ve Yenilenebilir 

Enerji kaynakları olmak üzere iki alt başlıkta ele alınabilir. 

2.1.1 Yenilenemeyen (Tükenebilir) Enerji Kaynakları 

Endüstriyel topluma geçiş sürecinin temel enerji kaynakları, yenilenemeyen 

kaynaklar olarak tanımlanan fosil yakıtlardır. Bunlar; petrol, doğalgaz ve kömürden 

oluşmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu enerji kaynakları arasında kömürün çok 

önemli bir yeri bulunmaktadır. Türkiye kömür rezervlerinin ülkenin geniş bir 

coğrafyasına dağılmasına, tüketim merkezlerine yakın olmasına, bağıl olarak düşük 

üretim maliyetine ve doğal gaza alternatif tek yerli kaynağı olmasına rağmen bu 

kaynakla ilgili projeler hayata geçirilmemiştir. 2006 yılı toplam enerji tüketiminin 

%26,7’si kömür kaynaklı olup eşdeğer enerji bazında kömürün %50’si ithal 

edilmiştir. Linyit tüketiminin %76’sı enerji santrallerinde kullanılmaktadır (Akpınar, 

2008). 

Petrol Đşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2006 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 

1.176 milyar varil üretilebilir ham petrol rezervi bulunmaktadır.  Ülkemizin tükettiği 

petrolün %96,3’ü ithal edilmektedir. Ham petrol imalatı Rusya, Đran, Libya, Suudi 

Arabistan ve Irak gibi ülkelerden yapılmaktadır. Petrolün toplam enerji 

üretimimizdeki payı (2006 yılı) %8,5 iken, buna karşılık toplam enerji 

tüketimimizdeki payı %33,2’dir (Akpınar, 2008). 

Türkiye’de 1970 yılında keşfedilen doğal gaz sahalarından enerji üretimine 1976 

yılında başlamıştır. Türkiye çok zengin doğal gaz yataklarına sahip olmadığından 

dolayı yapılan üretimde hiçbir zaman Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak 

düzeyde gerçekleşmemiştir. Başlangıçta üretimin tüketimi karşıladığı görülse de 

daha sonrasında doğal gaz tüketiminin ciddi bir şekilde arttığı ve üretimin tüketimi 

karşılamasının imkânsız olduğu bir durumla karşılaşılmıştır. Bu durum, enerji 

ihtiyacını büyük ölçüde doğal gazdan karşılayan Türkiye’nin enerji konusunda 

tamamen dışa bağımlı kalmasına neden olmaktadır (Akpınar, 2007). 
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Çizelge 2.2 : Tüketilen Kaynaklar ve Yerli Üretime Oranları (ETKB, 2006) 

Kaynak Tüketimdeki Payı (%) Yerli Karşılama Oranı (%) 

Kömür 29 46,7 

Petrol 33 7 

Doğal gaz 29 2,9 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre, Türkiye 2006 yılı enerji 

tüketiminde petrol ve doğal gaz da %62 pay almaktadır. Bu kaynaklarda %90’ın 

üzerinde dışa bağımlılık olduğu görülmektedir.  2006 yılında doğal gaz tüketiminin 

yalnızca %3’ ü, petrolün ise ancak %7 ‘i yerli üretimle karşılanmıştır (Çizelge 2.2).  

2.1.2 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Yenilenebilir enerji kaynakları; hidrolik enerji, biyoenerji, rüzgâr enerjisi, jeotermal 

enerji, güneş enerjisi ve dalga enerjisi olarak ele alınabilir. Ayrıca son yıllarda 

Türkiye’nin enerji sektöründe en çok tartışılan konularından biri konumunda olan 

nükleer enerji; özellikle son yıllarda gittikçe artan elektrik enerjisi talebini 

karşılamakta sürdürülebilir, temiz, güvenli ve ekonomik bir tercih olmaktadır. Bunun 

yanı sıra gelişen teknolojilerle birlikte verim, performans ve çevresel yönden yeniden 

dünya enerji sektörünün gündeminde önemle yerini almıştır (Bayülken, 2006).  

Türkiye’nin en önemli yerli ve yenilenebilir enerji kaynağı su olmasına rağmen 

enerji üretiminde yeterince kullanılmamaktadır. Türkiye’nin brüt hidroelektrik 

potansiyeli 433 milyar kWh/ yıl, teknik hidrolik potansiyeli 216 kWh/ yıl, ekonomik 

potansiyeli ise 150 kWh/ yıldır (TMMOB, 2008). Artan sulama ve içme suyu 

ihtiyaçları nedeniyle enerji üretiminde olabilecek azalmalar ve diğer faktörler göz 

önünde bulundurularak yapılan çalışmalar sonucunda ekonomik olarak kullanılabilir 

su potansiyelinin 170 milyar kWh/ yıl olacağı tahmin edilmektedir. Bu potansiyelin 

sadece % 27’si işletmede, %6’sı inşa halindedir. % 77’lik potansiyel ise enerjisi 

alınamadan denizlere ulaşmaktadır ve Türkiye bu yüzden her yıl yaklaşık 7- 8 milyar 

dolar kaybetmektedir (WEC- TNC, 2007).  

Biyokütle enerjisi organik maddelerin yakılmasıyla elde edilen enerjidir, uygun 

bitkilerin yetiştiricili ğine bağlı olduğundan dolayı yenilenebilir, çevre dostu ve yerli 

kaynak olarak değer kazanan önemli bir enerji kaynağıdır.  Biyokütle; fosil olmayan, 

karbonun enerji içeren formları şeklinde tanımlanabilir. Odun, yağlı tohum bitkileri 
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(kolza, ayçiçeği, soya vb.), karbonhidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar, 

enginar vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk vb.), hayvansal atıklar ile 

kentsel ve endüstriyel atıklar biyokütle enerjisi teknolojileri kapsamında 

değerlendirilmekte ve mevcut yakıtlara alternatif çok sayıda katı, sıvı, gaz yakıtlarına 

ulaşılmaktadır. Bitkisel biyokütle, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yoluyla 

doğrudan kimyasal enerjiye dönüştürerek depolanması sonucu oluşmaktadır. 

Fotosentez ile enerji içeriği yaklaşık olarak 3.1021 J/yıl olan organik madde 

oluşmaktadır. Bu değer dünya enerji tüketiminin 10 katı enerjiye karşılık gelmektedir 

(Karaosmanoğlu, 2007). 

Türkiye, teorik olarak yıllık 160 TWh’lık rüzgâr potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel 

ile Avrupa’daki teknik rüzgâr enerji potansiyelinin en yüksek payını bünyesinde 

bulundurmaktadır.  Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi (EĐE) ile Devlet Meteoroloji işleri 

Genel Müdürlüğü (DMĐ) tarafından rüzgâr enerji sektörünün alt yapısını oluşturmak 

ve verimli yönde gelişimini sağlamak amacıyla Türkiye’nin rüzgâr potansiyelinin 

belirlenmesi ve buna göre yatırım çalışmalarına yol gösterici olması nedeniyle 

“Rüzgâr Atlası” çalışması bitirilerek Haziran 2002’de yayınlanmıştır (Akpınar, 

2008). 2007 yılında gerçekleştirilmi ş olan “Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyel 

Atlası” (REPA) ile ülkemizde yıllık rüzgâr hızı 8,5 m/ s ve üzerinde olan bölgelerden 

az 5.000 MW, 7,0 m/ s’nin üzerindeki bölgelerde ise en az 48.000 MW 

büyüklüğünde rüzgâr enerjisi potansiyeli bulunduğu tespit edilmiştir (ETKB, 2009).  

Dünyada jeotermal zenginliği ile yedinci sırada yer alan Türkiye, jeotermal 

potansiyeli ile toplam elektrik enerjisi ihtiyacının %5’ine kadar, ısıtmada ısı 

enerjisinin %30’una kadar karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Türkiye’nin toplam 

jeotermal potansiyelinin (2000MWe, 31500MWt) elektrik üretimi, şehir ısıtma, 

soğutma, sera ısıtma, termal tesis ısıtma, kaplıca kullanımı, kimyasal maddeler 

üretimi, sanayide kullanım gibi uygulamalarda tam değerlendirilmesi ile sağlanacak 

hedef yıllık net yurtiçi katma değer 25 milyar dolar civarındadır (Akpınar, 2008). 

Jeotermal enerji potansiyelimizin 1.500 MW’lık bölümü elektrik enerjisi üretimi için 

uygun olup günümüzde 27 MW’lık bir bölümü elektrik üretim amaçlı 

kullanılmaktadır. 25 MW’lık jeotermal elektrik üretim santrali yapım aşamasındadır 

(ETKB, 2009). 

Coğrafi konumu itibariyle güneş kuşağı içerisinde yer alan Türkiye, güneş enerjisi 

kullanımının uygun olduğu bir ülkedir. Ortalama yıllık güneşlenme süresi 2640 saat  
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(günlük toplam 7.2saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m2- yıl (günlük 

ortalama 3.6kWh/ m2) olduğu tespit edilmiştir. En fazla güneş enerjisi alan bölge 

Güneydoğu Anadolu olup, bunu Akdeniz bölgesi izlemektedir (EĐE, 2008).  

Deniz yüzeyi ile dalgaların etkileşimine bağlı olarak meydana gelen dalgalar 

rüzgârdan deniz suyuna enerji transferi sağlamaktadır. 40-60 derece kuzey ve 40-60 

derece güney dönencelerinde rüzgârların kuvvetli olmasına bağlı olarak dalga 

enerjisinden yararlanma söz konusu olmaktadır. Maliyet yüksekliği, deniz suyunun 

korozyon etkisi, aralıklı olma özelliği nedeniyle sorunlar bulunmaktadır. Güneşin ve 

ayın çekim kuvvetlerine bağlı olarak meydana gelen gel-git olayları ise özellikle 5 

metrenin üzerinde gel-git olayının söz konusu olduğu bölgelerde enerji kaynağı 

olarak kullanılması yönünde çabaları getirmiştir. Çok büyük sermaye gerektirmekte, 

bu sistemlerin de doğal hayata, denizciliğe, sahil tesislerine zararı olabilmektedir 

(Güler, 1997). 

Şekil 2.2, ve Şekil 2.3’de enerji kaynaklarının üretim ve tüketim grafikleri 

verilmiştir. Görüldüğü üzere başlıca ithal kaynaklar olan petrol ve doğal gaz enerji 

tüketiminde önemli bir pay almaktadır ve bu payın gelecekte de çok fazla düşmesi 

beklenmemektedir. Ancak kömürün ileride de payını en çok arttıran tüketim kaynağı 

olması beklenmektedir (TMMOB, 2008). 

Yenilenebilir
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Türkiye Birincil Enerji Üretiminin Kaynaklara Da ğılımı (2006)

 

Şekil 2.2 : Türkiye Birincil Enerji Üretiminin Kaynaklara Dağılımı 
(TMMOB, 2008, Sy: 25) 
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Şekil 2.3 : Türkiye Birincil Enerji Tüketiminin Kaynaklara Dağılımı 
(TMMOB, 2008, Sy: 25) 

Petrol krizlerinden sonra tüm dünyada artan enerji fiyatlarının kontrol altına 

alınmasına, enerjide sürdürülebilirliğin sağlanmasına ve dışa bağımlılığın 

azaltılmasına yönelik çalışmalar enerjinin verimli kullanımının önemini artırmıştır. 

Kalkınmakta olan ülkemizde de artan nüfus ve refah düzeyi, sanayileşme gibi 

nedenlerden dolayı enerji kullanımı hızla artmakta olup 2006 yılında ülkemiz toplam 

nihai enerji tüketimi 77,4 milyon ton eşdeğer petrol (tep), birincil enerji arzı 99,6 

milyon ton eşdeğer petrol (tep) olarak gerçekleşmiş ve bunun ancak %27’si yerli 

kaynaklarımız ile karşılanabilmiştir (Şekil 2.4). Ülkemizin toplam nihai enerji 

tüketiminde dışa bağımlılığı 1995’te %58 iken 2006 yılında bu oran %73’e ulaşmıştır 

(WEC- TNC, 2007). 
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Şekil 2.4 : Türkiye 1995/ 2006 Birincil Enerji Üretim ve Net Đthalatı 
 (WEC- TNC, 2007) 

Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimlili ğin ve yerli yenilenebilir 

enerji kaynaklarını kullanımını arttırılması gibi tedbirlerin alınmaması halinde, 2020 
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yılında toplam enerji arzının ancak %20 civarındaki miktarının yerli üretim ile 

karşılanabileceği beklenmektedir (WEC- TNC, 2007). 

2.2 Ekoloji- Çevre- Enerji Đlişkisi 

Var olduğu günden beri yaşam koşullarını iyileştirmek ve geliştirmek için çalışan 

insanın hemen hemen tüm eylemlerinin altında yaşamını daha sağlıklı, daha konforlu 

ve daha zevkli hale getirme çabası vardır. Đnsan, bu amacını gerçekleştirmek için, 20. 

yüzyılın ikinci yarısının başlarına kadar, içinde yaşadığı doğal ortamın sunduğu tüm 

kaynakları sınırsızca kullanmayı kendinin bir hakkı olarak görmüştür. Đnsanın 

çevresiyle kurduğu sağlıksız ilişki sonucu, ekolojik dengelerin bozulması, Çizelge 

2.3’ de gösterilen çevre sorunlarının evrensel bir boyut kazanması ve bunun insan 

yaşamı üzerindeki etkilerinin neler olabileceğinin anlaşılması insanın kendini ve 

doğayı yeniden değerlendirmesine ve yeni bir bakış açısıyla algılamasına neden 

olmuştur (Sakınç,  2006). 

Çizelge 2.3 : Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Nedenleri (Sakınç, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu değişimlerin sonucunda; insan için daha iyi yaşam koşullarının geliştirilebilmesi 

ve büyümenin sürekliliğinin garanti altına alınması için, kaynakların paylaşımı ve 

dağıtımını, çeşitlili ğin devamını, çevre kaynak ve ekolojik değerlerin korunumunu 

sağlamayı hedefleyen enerji koruma ve sürdürülebilirlik yaklaşımı bir dünya görüşü 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın temel amacı çevre bozulma sürecini 

durdurmak ve geri çevirmek için gerekli önlemlerin neler olduğunun ortaya konması 

ve her alandaki insan eylemlerinin bu amaç doğrultusunda yeniden düzenlenmesidir 

doğayı yeniden değerlendirmesine ve yeni bir bakış açısıyla algılamasına neden 

olmuştur (Sakınç, 2006). 

-Đnsanın doğayı  
  algılayışı 
 
-Nüfus artışı 
 
-Kentleşme 
 
-Sanayileşme 
 
-Enerji tüketimi  

Kirlenme 
 
- Hava 
 
- Su 
 
- Toprak 

Doğal 
döngülerin 
bozulması 
- Su  
- Karbon  
- Azot 
- Mineral 

Çevre sorunları 
- Sera etkisi 
- Asit yağmurları 
- Ozon tabakasının 
   Đncelmesi 
- Çölleşme  
- Erozyon 
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2.2.1 Enerji- Çevre Politikaları 

1973 yılında Arap ülkelerinin Amerika’ ya karşı başlattığı petrol ambargosuyla 

yaşanan enerji krizi çok daha yeni bir dönemi başlatmış ve bu kriz beraberinde yeni 

politikaların geliştirilmesini gerektirmiştir. Bu politikalar öncelikle enerji koruma 

fikrine doğru yönelinip yeni yasalar koymaya, enerji koruma konusunda 

bilinçlenmeye ve de bu sektörde yoğun ve yeni araştırma çalışmalarına hız 

getirmiştir. Bu çerçevede 20. yüzyılın son yarısında dönemin enerji ihtiyacı fosil 

yakıtları kullanmayan bir teknolojiyle; güneş, rüzgâr ve jeotermal enerjisiyle elde 

edilmeye başlanmıştır. Bu dönemde artık çevre bilincinin de etkisiyle enerji ihtiyacı 

ve de enerji koruma, çevre koruma düşüncesi çerçevesinde ele alınmaya başlamıştır. 

Enerjinin ve beraberinde çevre korumasının da önem kazandığı 21. yüzyıl azalan 

sınırlı enerji kaynak rezervlerine karşı alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanıldığı bir dönem olmaya başlamıştır. 

Dünya’da, çevresel hususların önem kazanması, çevre sorunlarının küreselleşmesi, 

uluslararası anlaşmalar, sürdürülebilir kalkınma kavramının ön plana çıkması v.b. 

gelişmeler, ülkemizde çevre konularında önemli adımların atılmasına, çevre 

politikalarının gelişmesine neden olmuş ve çevre yeni bir boyut kazanmıştır. Ayrıca, 

Türkiye’nin AB üyeliği yolunda olması ve Đklim Değişikli ği Çerçeve Sözleşmesine 

taraf olması da çevre alanındaki bu gelişmelerde itici unsur olmuştur. 17 Aralık 2004 

tarihinde, AB Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinde alınan karar doğrultusunda 

Türkiye’nin AB üyeliğinin söz konusu olması ile AB çevre müktesebatına uyum 

sağlanması ve mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması AB’ne giriş için zorunlu 

olduğu dikkate alınarak, çevre konusundaki çalışmalar hız kazanmıştır. Bu 

çerçevede, ülkemizin çevre konusundaki stratejisinin belirlenmesine yönelik olarak, 

Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, ülkenin ilgili tüm bakanlık, kurum ve 

kuruluşların katılımı ile AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) hazırlanarak 

2006 yılında yayınlanmıştır. UÇES 2007-2023 yıllarını kapsamakta olup, ülkemizde 

ekonomik ve sosyal şartları da dikkate alarak sağlıklı yaşanabilir bir çevre 

oluşturmayı ve bu doğrultuda ulusal çevre mevzuatımızın AB çevre müktesebatı ile 

uyumlaştırılmasını, uygulanmasını, uygulamanın izlenmesini ve denetlenmesini 

amaçlamaktadır. Hazırlanan strateji Kalkınma Planı ve Yıllık Programlara uygun 

olmasına dikkat edilmiştir. Finansman stratejisini de içeren ve enerji sektörü dâhil 

olmak üzere tüm sektörleri ilgilendiren UÇES ile çevre politikalarının ekonomik ve 
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sosyal politikalara entegrasyonu sağlanacak, çevre korumaya ilişkin ekonomik 

araçlardan yararlanılacak, gerekli teşvikler sağlanacaktır. Çevresel hususların 

sektörel politikalara entegrasyonunun sürdürülebilir kalkınma için önemli bir faktör 

olması da dikkate alınarak, ülke kalkınmasında önemli rol oynayan enerjiye olan 

talebin karşılanmasında çevresel etkilerin en aza indirilmesi için çaba sarfedilmekte, 

gerekli çalışmalar ve yatırımlar yapılmaktadır (WEC- TNC, 2007). 

2.2.2 Enerji Üretim ve Kullanımının Çevre Üzerindeki Etkisi 

Enerji ile ilgili başlıca çevresel sorunlar fosil yakıtlarca salınan kirleticiler, fosil 

yakıtların alınması veya yayılması, sızıntı ile doğal çevrenin harabiyeti, fosil 

yakıtların fiyatlarının giderek artması sonucu ekonomi üzerindeki yükünün artması 

olarak sıralanabilir. Petrolün çıkarılması, taşınması, depolanması ile ilgili uygunsuz 

ve yetersiz önlemler çevrenin zarar görmesine neden olmaktadır.  Doğal yaşam 

üzerinde büyük zararlara neden olmaktadır. Petrol fiyatlarındaki artım büyük 

ekonomik ve sosyal sorunların nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü dünya 

ülkelerinde bu etki giderek daha ağır biçimde belirmektedir. Endüstriyel faaliyetler 

sonucunda, her yıl atmosfere yaklaşık 20 milyar ton karbondioksit, 100 milyon ton 

kükürt bileşikleri, 2 milyon ton kurşun ve diğer zehirli kimyasal bileşikler 

salınmaktadır. Tüm bu faaliyetlerin insan ve çevre için büyük bir tehlike 

oluşturabileceğinin bilinmesi ile birlikte dünyanın bol ve ucuz enerjiye olan 

ihtiyacının arttığı da bilinen bir gerçektir. Bu nedenle enerji politikalarının 

belirlenmesinde enerji ve çevre faktörünün birlikte ele alınması gerekmektedir 

(Kadıoğlu, 1996).  

Sera gazlarının atmosferde birikiminin meydana getirdiği küresel ısınma ile meydana 

gelen iklim değişikli ğinin yavaş bir süreç olmasına karşılık, ilk etkileri günümüzde 

görülmeye başlamıştır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, bazı 

uluslararası kuruluşlarca dramatik raporlar yayınlanmaktadır. Bu nedenlerle iklim 

değişikli ği konusu üzerinde en çok tartışılan güncel konulardan biri haline gelmiştir. 

Sera gazları arasında en önemlisi olan CO2 emisyonlarının enerjiye yönelik 

faaliyetlerde fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanması enerji– ilişkin 

sektörleri önemli hale getirmektedir. Özellikle, Elektrik enerjisi sektörü hem 

emisyonlar açısından, hem de iklim değişikli ğinden etkilenecek olması açısından 

üzerine eğilinmesi gereken bir sektördür (WEC- TNC, 2007). 
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Đklim Değişikli ği Çerçeve Sözleşmesi (ĐDÇS) Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

onaylanmış olup, 24 Mayıs 2004 tarihi itibariyle Türkiye Sözleşmeye resmen taraf 

olmuştur. Sözleşmenin hükümlerine gore, ĐDÇS’ne taraf olunmasından sonra Ulusal 

Sera Gazları Envanterinin (National Inventory) ve Ulusal Bildirimin (National 

Communication) BM ĐDÇS Sekreteryasına sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede, 

1990 – 2004 yıllarını kapsayan ilk Ulusal Envanter IPCC (Intergovernmental Panel 

on Climate Change) Kılavuzu doğrultusunda sera gazı emisyon hesaplama 

yöntemine göre hazırlanarak 2006 yılında BM’e sunulmuştur. BM Kalkınma 

Programı (UNDP) çerçevesinde, finansmanı Küresel Çevre Fonu (Global 

Environment Fund- GEF) karşılanmak üzere, Çevre ve Orman Bakanlığı 

koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların, üniversitelerin, kurum ve kuruluşların, sivil 

toplum kuruluşlarının katılımı Ulusal Bildirim hazırlanmış ve Ocak 2007 tarihinde 

BM’e sunulmuştur (WEC- TNC, 2007). 

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan raporlara ve istatistikî verilere göre, Đklim 

Değişikli ği Çerçeve Sözleşmesinin Ek-I listesinde yer alan ülkelerin 1990-2004 

yılları arasındaki CO2-eşdeğer (CO2 ve CO2 cinsinden diğer sera gazlarının toplamı) 

olarak ifade edilen sera gazı emisyonlarına ilişkin artış yüzdelerinin verildiği 

grafikte, %72,6 artışla, Türkiye birinci sıradadır. Türkiye’nin, sera gazları artış 

oranında Ek-1 ülkeleri arasında ön planda yer almasına karşılık, ülkemizin toplam 

sera gazı emisyonları düşük seviyededir. Türkiye’nin 2004 yılı CO2 emisyon 

miktarlarına bakıldığında, dünya toplamının %0.79’unu, OECD ülkeleri toplamının 

ise %1.62’sini oluşturduğu görülmektedir (WEC-TNC, 2007). 

Çizelge 2.4’ de Enerji kaynaklı CO2 emisyonları ile ilgili olarak, karşılaştırmalı bir 

şekilde dünya, OECD, bazı Avrupa üyeleri ve Türkiye için bazı göstergeler 

verilmektedir. Çizelge’de görüldüğü gibi, Türkiye, kişi başına düşen emisyonlar 

açısından düşük bir değere sahip olmasına karşılık, toplam birincil enerji arzına göre 

CO2 emisyonları (ton CO2/ TEP) oldukça yüksektir. 
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Çizelge 2.4 : 2004 yılı Đtibariyle Enerji Kaynaklı CO2 Emisyonları Đle Đlgili 
 Göstergeler  (IEA, Key World Energy Statistics, 2006)                   

 CO2 Emisyonları 

(milyon Ton CO2) 

Kişi Başına CO2 

(Ton CO2 / kişi) 

CO2/ Toplam 

Birincil Enerji Arzı 

(Ton CO2/ TEP) 

Türkiye 209 2.92 2.56 

OECD 12.911 11.09 2.34 

Dünya 26.583 4.18 2.37 

ABD 5800 19.73 2.49 

Çin 4.769 3.66 2.93 

Rusya 529 10.63 2.38 

Almanya 849 10.29 2.44 

Đngiltere 537 8.98 2.30 

Fransa 387 6.22 1.41 

Sera gazları, çeşitli sektörlerden ve faaliyetlerden kaynaklanmakla birlikte, enerji 

ili şkin faaliyetlerin sorumluluk payı önemli ölçüdedir. Ülkemiz verilerine göre, 2004 

yılı için, enerjiye yönelik faaliyetlerden kaynaklanan sera gazları %76,7’lik bir orana 

sahiptir. Sera gazları içinde ise üzerinde en fazla üzerinde durulan CO2 

emisyonlarıdır. CO2, fosil yakıtların kullanımından büyük miktarlarda atmosfere 

verilmektedir. CO2 kimyasal süreçlerden de kaynaklanmakla birlikte küçük bir orana 

sahiptir. Türkiye verilerine göre, enerji kaynaklı CO2 emisyonlarının toplam CO2 

içindeki payı %81.5’ dir. Enerji - ilişkin sektörler arasında, sera gazı emisyonlardan 

en fazla sorumlu olan elektrik enerjisi sektörüdür.  

Elektrik
34%

Sanayi
31%

Ulaştırma
18%

Diğer
17%

Enerji Üretiminden Kaynaklanan Sera Gazılarının 
Sektörlere Göre Dağılımı (2004)

 

Şekil 2.5 : Enerji Üretiminden Kaynaklanan Sera Gazlarının (CO2-eşdeğer)    
Sektörlere Göre Dağılımı, (WEC- TNC, 2007)            
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Şekil 2.5’ de, 2004 yılı için CO2-eşdeğer (CO2 ve CO2 cinsinden diğer sera gazlarının 

toplamı) olarak sera gazlarının sektörel dağılımı verilmektedir. 1990 yılında enerji 

kaynaklı emisyonların sektörel dağılımında elektrik enerjisinin payı %27 iken, bu 

oran önemli bir artış göstermiş ve şekilde de görüldüğü gibi 2004 yılında %34’e 

ulaşmış en fazla sorumlu olan bir sektör olarak yerini almıştır. 

Enerji sektörü sera gazları açısından önemli bir sektör olmasının yanı sıra, iklim 

değişikli ğinin sonuçlarından da etkilenecek sektörlerden biridir. Türkiye, iklim 

değişikli ğinden etkilenme duyarlılığına sahip ülkeler arasında yer almakta olup, 

günümüzde ilk işaretlerinin de görüldüğü gibi, başta kuraklık olmak üzere, sorunlar 

yaşayacaktır (WEC- TNC, 2007).  Bu noktada; sağlık, estetik ve ekonomi ile ilgili 

sorunlar kritik önem taşıyan sorunlardır ve bir bütün olarak ele alınması 

gerekmektedir. 

Fosil yakıtların kullanımı sonucu yerleşim bölgelerinde gözlenen yüksek SO2 (kükürt 

dioksit) düzeylerinin insan sağlığı için ciddi sorunlar yaratabileceğinin 

anlaşılmasıyla, bu düzeyleri aşağı çekecek önlemler araştırılmaya başlanmıştır. 

1960’lı yıllarda yerleşim birimlerindeki yüksek SO2 düzeylerini azaltmanın en etkin 

yolu olarak, daha önce her evde ayrı ısıtma sistemi birimlerinde yakılan fosil 

yakıtların yerleşim birimlerinden uzakta termik santrallerde yakılmasının ve elde 

edilen enerjinin kentlerin ısıtılmasında ve endüstrilerde kullanılmasının bulunduğu 

görülmüştür. Alınan bu benzer önlemlerle yerleşim birimlerindeki SO2 düzeyleri 

düşmekle birlikte, bugün asit yağmuru olarak bilinen çevre probleminin de temelleri 

atılmıştır (Çağlar, 2008).  

Enerji üretiminde kullanılan seçeneklerin Çevresel Etkileri Çizelge 2.5’de 

verilmiştir. Çizelgede Çevresel Etkilerin Renksel olarak belirtilmesinde; 2 ayrı renk 

kutusu kullanılmıştır. Üst kutudaki renk; bahsi geçen enerji kaynağının “Çevre 

Etkisini”, alt kutudaki renk ise bu enerji kaynağının “Önlemlerden Sonraki Etkisini” 

ifade etmektedir. 
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Çizelge 2.5 : Enerji Üretiminde Kullanılan Seçeneklerin Çevresel Etkileri  
(Ekoloji Magazin, 2008, Sy:18) 

Renk Açıklama 

 Zararlı 
 Kısmen zararlı 
  Zararsız 

 

 

 

 

 
ENERJĐ ÜRETĐMĐNDE KULLANILAN SEÇENEKLERĐN ÇEVRESEL ETKĐLERĐ 

Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları  
 
Çevresel 
Etki 
Türleri 

Fosil Yakıtlı 
Santraller 
(termik 
santraller) 

 
Nükleer 
Santraller 

 
Hidrolik 
Santraller 

 
Güneş 

 
Rüzgar 

 
Jeotermal 

 
Biyokütle 

        
Katı 
atıklar- 
Toprak 
kirlili ği 

 

 
Kömür 
depolama ve 
kül-cüruf 
atıkları 

 

 
Radyoaktivit
e içeren her 
türlü atık  

 
Baraj 
çevresinde 
düzelemeler 
gereklidir. 

 

 
Katı 
atığı 
yok  

 
Katı 
atığı 
yok  

 
Katı atığı 
yok 

 

 
Yakılan çöp 
ve benzeri 
atıklar 

        
Gaz 
atıklar- 
Hava 
kirlili ği 

 

 
Baca 
gazlarının 
toksin etkisi 
ve yüksek 
SO2 

emisyonları 

 

 
Ksenon, 
kripton ve 
iyot gibi 
maddeler 

 

 
Baraj gölü 
yüzeyindeki 
buharlaşmada 
artış 

 

 
Gaz 
atığı 
yok  

 
Gaz 
atığı 
yok  

 
Zararsız su 
buharı 

 

 
Yakılan 
malzemeden 
çıkan gazlar 

        
Sıvı 
atıklar- 
Su kirliliği 
 

 

 
Termik 
santral 
soğutma 
sularının 
canlılara 
etkisi 

 

 
Soğutma 
suyuna 
karışan 
radyoaktif 
maddeler 

 

 
Ağaçlandırma 
ve balıkçılığa 
olumlu katkı  

 
Sıvı 
atığı 
yok  

 
Sıvı 
atığı 
yok  

 
Sıcak 
suyun 
olumsuz 
etkileri 
gideriliyor 

 

 
Depolanan 
kalıntıların 
yeraltısuyun
a etkileri 

        
Arazi- 
doğa 
görünümü  
bozulması 

 

 
Yanlış arazi 
kullanımı ve 
depolama 

 

 
Bitki örtüsü 
ve ekolojik 
dengenin 
zarara 
uğraması 

 

 
Rezervuar 
alanındaki 
olumsuz 
değişimler ve 
deprem 
çekincesi 

 

 
Geniş 
arazi 
kullan
ımı   

 
Arazi 
kullanı
mı yok 

 

 
Sıcak su 
civarında 
olumlu 
çevre 
gelişmesi 

 

Plansız ağaç 
kesimi- 
Çöp 
depolama 
alanlarının 
olumsuz 
etkileri 

        
Görsel 
kirlilik- 
Tarımsal 
üretim 

 

 
Ocak üretim 
çalışmaları 
nedeniyle 
doğal 
görünüm 
bozulması 

 

 
Radyoaktif 
uçucuların 
canlılara 
önemli zararı 

 

 
Çoraklaşma, 
tuzlanma,para
zitlerde artış. 
Tarıma 
olumlu katkısı 

 

 
Etkisi 
yok 

 

 
Gürült
ü 
görsel-
estetik 
etkiler 

 

 
Tarımsal 
sulamaya 
olumsuz 
etkiler çok 
düşük 

 

 
Çöp ve 
kütle 
depolama/y
akılma 
dumanları 
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Bu değişimlerin sonucunda; insan için daha iyi yaşam koşullarının geliştirilebilmesi 

ve büyümenin sürekliliğinin garanti altına alınması için, kaynakların paylaşımı ve 

dağıtımını, çeşitlili ğin devamını, çevre kaynak ve çevre dengesinin korunmasını 

sağlamayı hedefleyen enerji koruma yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın temel 

amacı çevrenin bozulma sürecini durdurmak ve geri çevirmek için gerekli önlemlerin 

neler olduğunun ortaya konması ve her alandaki insan eylemlerinin bu amaç 

doğrultusunda yeniden düzenlenmesidir. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında 

karşılaşılan ciddi çevre ve enerji sorunları ile birlikte, artan yaşam niteliğinin 

gelecekte de karşılanması isteği, doğanın ve tüm kaynakların korunmasını 

hedefleyen alternatif enerji kullanımına yönelik yeni yaklaşımların 

değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Doğa, çevre, enerji korunumu, yenilenebilir 

enerji kullanımı gibi konular önem kazanmakta, toplam enerji tüketiminde önemli bir 

paya sahip olan yapı ve yapının dışında kalan mekân planlamalarında bu konuların 

değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Kaynak tüketiminin ve zararlı 

atıkların önlenmesinde yararlı olacağından yenilenebilir enerji teknolojilerinin 

kullanılması ve teknik, çevresel ve ekonomik hesaplamaların içinde 

değerlendirilmesi istenmektedir.   

Günümüzde, temiz enerji kullanımına yönelik alternatifler olarak aşağıdaki 

seçeneklerden bahsedilebilir, 

� Enerji tasarrufu 

� Enerji verimliliğinin arttırılması 

� CO2 salınımının azaltılmasına ilişkin teknolojilerin uygulanması 

� Yeni yakıtların geliştirilmesi ve kullanılması 

� Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması 

� Nükleer enerjinin kullanımının arttırılması 

Bu seçeneklerin hepsinin değerlendirilmesi ve olabildiğince hayata geçirilmesi 

gerekmektedir (Tuğrul, 2008). Tez çalışması kapsamında ele alınan ve istatistikî 

verilere göre değerlendirilen bu konular durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. 
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3. YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ KAYNAKLARI VE SÜRDÜRÜLEB ĐLĐRLĐK  

3.1 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi 

Dünyada ekonomik gelişmelere bağlı olarak artan enerji ihtiyacı, hızla tükenen 

yenilenemeyen enerji kaynaklarının (kömür, petrol, doğalgaz ve nükleer enerji) ciddi 

çevresel sorunlara neden olması, fosil yakıtların küresel ısınmaya yol açan aşırı 

karbondioksit (CO2) emisyonları, hava kirliliği ve asit yağmurlarına neden olması, 

nükleer enerjinin radyasyon  ve atık imhası gibi sorunları, yaşanan enerji krizleri ve 

çevre sorunları, kaynak sınırlılığının da anlaşılması sonucunda yeni enerji 

kaynaklarının araştırılmasına yönelirken, “yenilenebilir enerji” konusu dünya 

genelinde önemle üzerinde durulan uluslarası bir boyut kazanmıştır.  

Bu gelişmeler çerçevesinde son yirmi yıldır Temiz ve Yenilenebilir enerji kavramı 

kullanılmaya başlamıştır. Genel anlamıyla yenilenebilir enerji, doğanın kendi evrimi 

içinde, bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı olarak tanımlanabilir. 

Bu kaynaklar “yenilenebilir enerji kaynakları” adı verilen güneş enerjisi ve türevleri 

(rüzgar, hidro, jeotermal, biyogaz gibi)  üzerine yoğunlaşılmıştır. Yenilenebilir enerji 

teknolojisi, doğa tarafından sürekli yenilenen bu kaynakları kullanılabilir enerjiye, 

daha çok elektrik, kimyasal, mekanik, ve ısı enerjisine dönüştüren alternatif bir enerji 

üretme teknolojisidir.  Günümüzde yaygın olarak kullanılan petrol, doğalgaz, kömür 

gibi fosil yakıtlar, yakılınca biten ve yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Oysa, 

hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal gibi doğal kaynaklar bir yandan yenilenebilir olma 

özelliğine sahip, öte yandan temiz enerji olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 

yenilenebilir enerji kaynakları, enerji arz güvenliğini sağlayan mevcudiyet, 

erişilebilirlik, kabul edilebilirlik ve üretilebilirlik özelliklerinin tümünü taşıdığı için 

önemi daha da artmaktadır (APERC, 2007).  

Türkiye’nin geleceği için temiz, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 

oldukça önemlidir. Türkiye’nin coğrafi yapısı yenilenebilir enerji kaynaklarının  

kullanımı açısından avantajlı bir konumdadır.  

 



 
24 

Yenilenebilir enerji kaynakları olarak; 

• Suyun kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren hidroelektrik 

santralleri ; 

• Organik tarımsal atıkların yakılmasıyla elde edilen biyoenerji ; 

• Yer altı sıcak su kaynakları ile elektrik enerjisi üretilen jeotermal enerji ; 

• Güneş kollektörleriyle güneş ışığını ısıya, ışığa ve elektrik enerjisine 

dönüştüren güneş enerjisi ; 

• Rüzgar gülleriyle rüzgar gücünden elektrik enerjisi üretilen  rüzgar enerjisi ; 

• Hidrojen atomundan elektrik enerjisi üretilen hidrojen yakıtı; 

• Ve okyanus dalgaları ve gelgit enerjisi  sonucu üretilen elektrik enerjisi ve 

güneşin sağladığı ısınım ile elde edilen termal enerji örnek verilebilir (DOE, 

2001). 

Enerji kullanımında en önemli sorunlar; enerji yönetimi ve planlaması, yasal 

düzenlemeler, denetleme ve kontrol mekanizmalarının yeterli ölçüde çalışmaması, 

enerji sektöründe Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği, enerji sektöründe yararlanılan 

verilerin yetersizliği, enerji politikasının tam olarak şekillenmemesidir. Enerjinin 

etkin ve verimli kullanımı kadar, yenilenebilir ve temiz kaynakları kullanarak dış 

ticaret açığının azaltılması ve temiz çevre oluşumuna katkı sağlanması gerekmektedir 

( ENKUS, 2007). 

Günümüzde birincil enerji üretiminin çok büyük bir oranı fosil yakıtlardan elde 

edilmektedir. 2006 yılında dünya birincil enerji üretiminde fosil yakıtların payının   

%79, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %18 ve nükleer enerji payının %3 

olduğu görülmektedir (Şekil 3.1). 
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Şekil 3.1 : 2006 yılı Küresel Enerji Tüketiminde Yenilenebilir Enerjilerin Payı 
    (REN21, Renewables Global Status Report, 2007) 

Toplam enerji tüketimi içerisindeki payı 2005 yılında % 7,7 olan yenilenebilir enerji 

kaynaklarının, 2030 yılında % 8,5’a çıkacağı öngörülmektedir (EIA, 2008). Özellikle 

2020 yılında dünyada üretilen elektriğin %50’sinin yenilenebilir enerji 

kaynaklarından, 2010 yılında kullanılacak elektrik enerjisinin %10’unun ise 

rüzgardan sağlanması planlanmaktadır. Ancak karadaki rüzgar kaynakları, dünyanın 

bugünkü elektrik tüketiminin dört katını üretecek kapasiteye sahip olmasına karşın, 

payı çok düşüktür. Bunun temel sebebi, doğası gereği rüzgar, su, biyolojik atık ve 

güneş ısısının herhangi bir hammadde maliyeti olmamasına karşın, bu kaynakları 

kullanan santrallerin yatırım maliyetlerinin çok yüksek olmasıdır. Bu sorunun 

aşılması için de çeşitli teşvik yöntemleri geliştirilmi ştir (Durak, 2005). Örneğin 

Almanya yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etmek amacıyla devlet yatırım 

teşvikleri ve hükümet destekli krediden oluşan mali teşvikler, ihracat kredi 

yardımları, vergi ya da gümrük muafiyetleri ile finansal ve vergi teşvikleri vermekte, 

ayrıca sisteme verilen her birim yenilenebilir enerji kaynağı için sabit bir fiyat veya 

sabit bir prim uygulanmaktadır (Durak, 2005). 

Türkiye’de de yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasına ilişkin 5346 sayılı 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 

Đlişkin Kanun’u ve ‘4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde; yenilenebilir 

enerji kaynakları ile üretilecek elektriğin lisans süreleri ve lisans bedellerinden 

muafiyet, satış fiyatları ve elektrik alabilme olanağı, yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elektrik alım zorunluluğu, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Kararın Uygulanmasına Đlişkin Tebliği’nde teşvik belgelerine sağlanacak destekler; 
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gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Ar-Ge ve çevre yatırımları için faiz desteği 

olarak sıralanmıştır (EĐE, 2008). 

Avrupa Birliği, Kyoto protokolü bağlamında; 2008- 2012 döneminde sera gazı 

emisyonlarının 1990 yılı seviyesine göre %8 (336 milyon ton CO2 eşdeğer) 

azaltılması konusunda bağlayıcı bir yükümlülüğe girmiştir. Bu nedenle, AB, 2010 

yılında brüt genel enerji tüketiminin %12’sinin yenilenebilir kaynaklardan 

karşılanması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Avrupa’da bu hedefe ulaşmak üzere 

yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi brüt talebi içindeki payının 2010 yılında 

%22‘ye çıkarılması öngörülmektedir (TMMOB, 2008). 

Çizelge 3.1 : Dünyada Yenilenebilir Enerji Kapasitesinin 2002-2006 Büyüme Hızı 
(REN21 Renewables 2007 Global Status Report, www.ren21.net ) 

 

2007 yılına ait Dünya durum raporlarına göre hazırlanan  Çizelge 3.1; Dünyada 

yenilenebilir enerji kapasitesinin 2002- 2006 yılları arasındaki büyüme hızını 

göstermektedir. Dünyada birçok ülke, fosil enerji kaynaklarına artan bağımlılığı 

azaltmak ve sera gazı ile oluşan iklim değişikli ğini yavaşlatmak amacıyla 

yenilenebilir kaynakların geliştirilmesine önem vermektedir. Uluslarası Enerji Ajansı 

(UEA) verilerine göre 2005 yılı dünya elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık olarak 

%67’si fosil yakıtlar (%40 kömür, %20 doğal gaz, %7 petrol), %15’i nükleer enerji, 

%16’sı hidrolik enerji ve %2 diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından 

sağlanmaktadır. 
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Çizelge 3.2 : 2006 yılı Dünya Yenilenebilir Enerji Üretim Kapasitesi 
(Renewable Energy World, 2007) 

Güç Üretimi (Elektrik Santralleri) 2006 yılı sonu (GW) 

Büyük hidroelektrik  770 

Küçük hidroelektrik 73 

Rüzgar Türbileri 74 

Biokütle santralleri 45 

Jeotermal enerjı santralleri 9,5 

Güneş fotovoltaik- şebeke dışı 2,7 

Güneş fotovoltaik- şebekeye bağlı 5,1 

Güneş Termik Elektrik 0,4 

Toplam Yenilenebilir Güç Kapasitesi 980 GW 

Yine, UEA verilerine göre, hidrolik hariç yenilenebilir enerji kaynaklarının bugün 

elektrik üretiminde %2 olan payının, 2030 yılında %6’ya ulaşması beklenmektedir 

(IEA, 2006). Dünyada 2006 yılı yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim 

kapasitesi ; elektrik santrallerinde 980 GW, ısıtma amaçlı 373 GW’dir (Çizelge 3.2).  

3. 2 Güneş Enerjisi 

Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma 

enerjisidir, güneş içindeki hidrojenin helyuma dönüşmesi sonucu (füzyon 

reaksiyonu) ortaya çıkan ısının dalgalar halinde dünyaya gelen miktarıdır. Bu 

miktara ‘güneşin ışınım şiddeti’ denir. Yeryüzüne gelen ışınım şiddeti yeryüzünde 

Güneş’tekinin yaklaşık 1/ 75000’dir. Dünya atmosferinin dışında güneş enerjisinin 

şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m² değerindedir, ancak yeryüzünde 0- 1100 

W/m² değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir 

bölümü dahi, hâlihazırdaki enerji tüketiminden kat kat fazladır. 

Şekil 3.2’de görüldüğü üzere, güneş ışınımının tamamı yeryüzeyine ulaşmaz, %30 

kadarı dünya atmosferi tarafından geriye yansıtılır. Güneşten gelen ışınımın %20’si 

atmosfer ve bulutlarda tutulurken, %50’si atmosferi geçerek dünya yüzeyine ulaşır. 

Bu enerji ile Dünya’nın sıcaklığı yükselir ve yeryüzünde yaşam mümkün olur. 

Rüzgar hareketlerine ve okyanus dalgalanmalarına da bu ısınma neden olur. 
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Şekil 3.2 : Güneş Işınımı (www.eie.gov.tr, 2008) 

Yer ve atmosfer sistemindeki fiziksel oluşumları etkileyen başlıca enerji kaynağı 

olan güneş ışınım enerjisi sayesinde dünyadaki madde ve enerji akışları mümkün 

olabilmektedir. Rüzgâr, deniz dalgası, okyanusta sıcaklık farkı ve biyokütle 

enerjileri, güneş enerjisini değişim geçirmiş biçimleridir. Güneş enerjisi, doğadaki su 

döngüsünün gerçekleşmesinde de rol oynayarak, akarsu gücünü yaratmaktadır. Fosil 

yakıtların da, biyokütle niteliğindeki materyallerde birikmiş güneş enerjisi olduğu 

kabul edilmektedir. Güneş enerjisi çevre açısından temiz bir kaynak özelliği 

taşıdığından da fosil yakıtlara alternatif olmaktadır. Yeryüzüne her sene düşen güneş 

ışınım enerjisi, yeryüzünde şimdiye kadar belirlenmiş olan fosil yakıt haznelerinin 

yaklaşık 160 katı kadardır. Ayrıca yeryüzünde fosil, nükleer ve hidroelektrik 

tesislerinin bir yılda üreteceğinden 15.000 kat kadar daha fazladır. Bu bakımdan 

güneş enerjisinin bulunması sorun değildir. Asıl sorun bunun insan faaliyetlerine 

uygun kullanılabilir bir enerji türüne dönüştürülebilmesindedir (Ültanır, vd., 2002).  

Güneş enerjisi hem bol, hem sürekli ve yenilenebilir hem de bedava bir enerji 

kaynağıdır. Bunların yanı sıra geleneksel yakıtların kullanımından kaynaklanan 

çevresel sorunların çoğunun güneş enerjisi üretiminde bulunmayışı bu enerji türünü 

temiz ve çevre dostu bir enerji yapmaktadır. Fosil yakıt kullanımının dayandığı 

yanma teknolojisinin kaçınılmaz ürünü olan CO2 yayılımı sonucunda, atmosferdeki 

CO2 miktarı, son yüzyıl içinde yaklaşık 1,3 kat artmıştır. Önümüzdeki 50 yıl içinde, 

bu miktarın, bugüne oranla 1,4 kat daha artma olasılığı vardır. Atmosferdeki CO2 

neden olduğu sera etkisi, son yüzyıl içinde dünya ortalama sıcaklığını 0,7 °C 

yükseltmiştir. Bu sıcaklığın 1 °C yükselmesi, dünya iklim kuşaklarında görünür 

değişimlere, 3 °C düzeyine varacak artışlar ise, kutuplardaki buzulların erimesine, 

denizlerin yükselmesine, göllerde kurumalara ve tarımsal kuraklığa neden 
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olabilecektir. Enerji kullanımından vazgeçilemeyeceği gerçeği ile güneş gibi doğal 

ve alternatif olabilecek enerji kaynaklarına yönelinmesi bir gereklilik haline gelmiştir 

(Varınca, vd, 2005).  

3.2.1 Dünya’da Güneş Enerjisi Potansiyeli  

Dünya atmosferinin üst sınırında (dünya üzerinden yaklaşık 160km yükseklikte) 

güneş ışınlarının gelişine dik bir yüzey üzerine gelen ortalama güneş enerjisi 

yoğunluğu yaklaşık 1,37 kW/ m2 dir. Bu değere ‘güneş sabiti’ denmektedir. Dünyada 

güneş enerjisinden faydalanmak için en elverişli alanlar, ekvatorun 35 derece Kuzey 

ve Güney enlemleri arasında kalan kuşakta yer almaktadır. Bu bölge “Dünya Güneş 

Kuşağı” olarak adlandırılmaktadır. Yılda 2000- 3500 saat güneş görmekte olan bu 

bölgenin güneş enerjisi potansiyeli 3,5-7 kWh/ m2/gün arasında değişmektedir 

(TMMOB, 2008). 

 

Şekil 3.3 : Dünyanın Solar Aydınlanma Haritası 
(http://www.ez2c.de/ml/solar_land_area, 2008) 

Dünya üzerindeki ortalama yıllık güneş radyasyonu miktarı kurak bölgelerde 2000-

2500 kWh/ m2 ve daha üst enlemlerde ise 1000-1500 kWh/ m2 arasında 

değişmektedir. Bu radyasyon yeryüzüne doğrudan veya difüz radyasyon olarak 

ulaşmaktadır. Dünya’nın çeşitli bölgelerindeki yatay yüzeylere ulaşan günlük 

ortalama güneş radyasyonu miktarları aşağıda özetlenmiştir (Çizelge 3.3). 
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Çizelge 3.3 : Dünya’daki Yıllık Ortalama Güneş Enerjisi Miktarı  (EĐE, 2006) 

Bölge kWh/ m2 

Kuzey Avrupa 800 

Orta Avrupa 1000 

Akdeniz Bölgesi 1700 

Ekvator (Çöl Bölgeleri) 2200 

3.2.2 Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli 

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli 

açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Ülkemizde güneş enerjisi ölçümleri 

Devlet Meteoroloji Đşleri  Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Devlet 

Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğünde (DMĐ) mevcut bulunan 1966- 1982 

yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak EĐE 

tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme 

süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 

kWh/m²-yıl  (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir (EĐE, 2007).  

                       

Şekil 3.4 : Türkiye'nin Güneş Haritası  (www.gunesenerjisi.uzerine.com, 2009)  

Türkiye’de düşük sıcaklıkta ısı olarak kullanılabilecek yıllık güneş enerjisi 

potansiyeli 36 milyon TEP olup, söz konusu potansiyel, bölgelere göre her türlü 

uygulamaya uygun bir şekilde dağılmıştır. 

Aylara göre Türkiye güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi değerleri ise 

Çizelge 3.4 ’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.4 : Türkiye'nin Aylara Göre Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Güneşlenme 
                         Süresi  Değerleri (EĐE, 2006)                                    . 

 
AYLAR 

Aylık Toplam Güneş Enerjisi 
(Kcal/cm²-ay)                 (kWh/m²-ay) 

Güneşlenme Süresi 
(Saat/ ay) 

OCAK 4,45 51,75 103,0 
ŞUBAT 5,44 63,27 115,0 
MART 8,31 96,65 165,0 
NĐSAN 10,51 122,23 197,0 
MAYIS 13,23 153,86 273,0 
HAZĐRAN 14,51 168,75 325,0 
TEMMUZ 15,08 175,38 365,0 
AĞUSTOS 13,62 158,40 343,0 
EYLÜL 10,60 123,28 280,0 
EKĐM 7,73 89,90 214,0 
KASIM 5,23 60,82 157,0 
ARALIK 4,03 46,87 103,0 
TOPLAM 112,74 1311 2640 
ORTALAMA 308,0 cal/cm²-gün 3,6  kWh/m²-gün 7,2 Saat/gün 

Günümüz itibariyle Türkiye’de ticari ölçekte geliştirilmi ş tek uygulama alanı, 

düzlemsel güneş kollektörlerinin kullanıldığı güneşli su ısıtıcılarıdır. 2007 yılında 

ülkemizde 12 milyon m2 güneş kollektörü yüzey alanından elde edilen 420 bin TEP 

güneş enerjisi, ısıl uygulamalar için kullanılmıştır. Elektrik üretiminde güneş 

enerjisinin kullanımı yanlızca karayollarında, radyolink istasyonlarında, gözetleme 

kulelerinde olmak üzere toplam 1MW’a ulaşmıştır. Oysa Türkiye’de bu birikimin 

değerlendirilmesi ile güneş enerjisinden yararlanma olanakları arttırılabilir (WEC- 

TNC, 2007). 

Türkiye'nin en fazla güneş enerjisi alan bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi olup, 

bunu Akdeniz Bölgesi izlemektedir. Güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresi 

değerlerinin bölgelere göre dağılımı da Çizelge 3.5’ de verilmiştir. Ancak, bu 

değerlerin, Türkiye’nin gerçek potansiyelinden daha az olduğu, daha sonra yapılan 

çalışmalar ile anlaşılmıştır. 1992 yılından bu yana EĐE ve DMĐ,  güneş enerjisi 

değerlerinin daha sağlıklı olarak ölçülmesi amacıyla enerji amaçlı güneş enerjisi 

ölçümleri almaktadırlar. Devam etmekte olan ölçüm çalışmalarının sonucunda, 

Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin eski değerlerden %20–25 daha fazla çıkması 

beklenmektedir. EĐE’nin ölçü yaptığı 8 istasyondan alınan yeni ölçümler ve DMĐ 

verileri yardımı ile 57 ile ait güneş enerjisi ve güneşlenme süreleri değerleri 

hesaplanarak bir kitapçık halinde basılmıştır.  
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Çizelge 3.5 : Türkiye'nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere 
Göre Dağılımı  (EĐE, 2006)                                          

 
BÖLGE 

Toplam Güneş Enerjisi 
(kWh/m²-yıl) 

Güneşlenme Süresi 
(Saat / yıl ) 

G.DOĞU ANADOLU 1460 2993 
AKDENĐZ 1390 2956 
DOĞU ANADOLU 1365 2664 
ĐÇ ANADOLU 1314 2628 
EGE 1304 2738 
MARMARA 1168 2409 
KARADENĐZ 1120 1791 

 

Türkiye 42– 36 derece Kuzey enleminde yer almaktadır. Yüzeyine düşen güneş 

enerjisi miktarı 977 x 1012 kWh değerindedir. Teknik potansiyeli 500 MTEP/yıl, 

ekonomik potansiyeli ise 25 MTEP/ yıl olarak tahmin edilmektedir. Ancak ülkenin 

sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli, elektrik üretiminde yeterince etkin ve yaygın 

kullanılmamaktadır (Tuncay, 2003). Bunun sebebi olarak kurumlar arası 

koordinasyon eksikliği ve şimdiye kadar devletin bu konuda bir teşvik uygulamamış 

olması gösterilebilir. Ancak buna rağmen Türkiye’de güneş enerjisi hakkındaki 

çalışmalar oldukça uzun zamandır yapılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında ve 

bazı üniversitelerde konu ile ilgili kurulmuş vakıf ve derneklerde güneş enerjisinden 

faydalanmak için çalışmalar sürdürülmektedir. TSE, güneş enerjisi ile ilgili 

standartları çıkarmaya başlamıştır. Ayrıca TÜBĐTAK tarafından düzenlenen ilk 

güneş arabaları yarışı 2007’de yapılmış olup bu yarışmaların tekrarı düzenlenmesi 

planlanmaktadır. Konu ile ilgili olarak ilk kanun 10.05.2005 tarihinde 5346 sayı ile 

“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 

Đlişkin Kanun” olarak çıkarılmıştır. Elektrik Đşleri Etüd Đdaresi (EĐE) güneş enerjisi 

konusunda geliştirilen sistemlerin uygulanabileceği yerleri ve elde edilebilecek 

enerjinin tespiti için başlattığı potansiyel belirleme çalışmalarını sürdürmektedir 

(Çevre Bakanlığı, 2004). 

3.3 Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Uygulamaları  

Güneş, taşıdığı potansiyel, hemen her yere ulaşabilmesi, yenilenebilir olması ve 

değişik biçimlerde değerlendirilebilmesinden dolayı alternatif kaynaklardan en 

önemlisi ve en çok kullanılanıdır. Đklimle dengeli tasarım ilkeleri gözetilerek, güneş 
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enerjili edilgen ve etken sistemlerden en etkin biçimde yararlanmak, sürdürülebilir 

çevre- enerji etkinliği açısından kilit yaklaşımını oluşturmaktadır. 

Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar çok eski devirlere 

uzanmaktadır. Örneğin, M.Ö. 212 yılında Arşimed, odaklayıcı aynalar kullanıp, 30-

40m.uzaklıktaki Roma gemilerini yakarak Sicilya’nın savunulmasını başarıyla 

gerçekleştirmiştir. 1890’lı yıllarda bakır ve çinko eritmek için bir güneş fırını 

kurulmuştur. Güneş enerjisi ile çalışan ilk motorun patenti 1861 yılında alınmış 

olmasına karşın güneş enerjisi daha sonraki yıllarda (1970’lerdeki petrol krizine 

kadar) unutulmuştur (TMMOB, 2008). 1970'lerde yaşanan krizden sonra bu enerji 

kaynağı önem kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme 

göstermiş ve çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir. 

Günümüzde doğal enerji kaynaklarından yararlanma biçimi enerji kaynaklarının 

giderek azalması ve dünya politikasındaki değişimler nedeniyle çok değişik 

boyutlara ulaşmıştır. Fotovoltaik Endüstri Birliği (EPIA) ve Greenpeace tarafından 

yayımlanan raporda dünyada 2040 yılına kadar küresel enerji gereksiniminin 

%26’sının güneş enerjisinden sağlanacağı ve 2 milyardan fazla kişiye istihdam 

imkânı sağlanacağı ifade edilmektedir (TMMOB, 2008). 

Yüzyıllardır güneş enerjili edilgen ısıtma yöntemleri kullanılmakla beraber güneş 

ışınımından daha etkin biçimde yararlanmak için geliştirilen etken yararlanma 

sistemleri; özellikle son yıllarda teknolojik gelişmelerle, ısı ve elektrik enerjisi üretip 

bunların gerekli yerlerde kullanımını ve kolayca uygulanmasını olanaklı hale 

getirmiştir. Güneş enerjisinden etken yararlanma sistemleri, güneş ışınımlarını 

enerjiye dönüştürüp, bu enerjinin etkin kullanımına olanak sağlayan bileşenlerin 

tümü olarak tanımlanabilir. Bu sistemler, amaca göre üretilmiş topaçlar aracılığıyla 

yutulan güneş ışınımını, istenen biçimdeki enerjiye dönüştüren sistemlerdir. Güneşin 

bu enerjisinden yararlanarak konut ve işyerlerinin iklimlendirilmesi (ısıtma- 

soğutma), buhar üretimi, tuzlu su ayrıştırma, sıcak su temini, yüzme havuzu 

ısıtılmasında; tarımsal teknolojide, sera ısıtılması ve tarım ürünlerinin 

kurutulmasında; sanayide, güneş ocakları, güneş fırınları ve pişiricileri, güneş 

pompaları, ulaşım-iletişim araçlarında, sinyalizasyon ve otomasyonda, elektrik 

üretiminde kontrollü olarak kullanılmaktadır. 

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok 

çeşitlilik göstermekle birlikte genel olarak, ısı (doğrudan ısı kullanımı ve ısıdan 
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elektrik) ve doğrudan elektrik (güneş pilleri/ fotovoltaik piller/ pv) olarak iki ana 

gruba ayrılabilir. Güneş ışığından kazanılan enerji, ısı veya elektriktir. Isı güneş 

kolektörleri ile kazanılır ve genelde sıcak su kazanımı için kullanılır. Elektrik 

kazanımı için güneş pilleri gerekmektedir. 

• Isı - Isıl Güneş Teknolojileri: Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı 

elde edilir. Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de 

kullanılabilir. 

• Elektrik - Güneş Panelleri: Fotovoltaik piller de denen bu yarı-iletken 

malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler (EĐE, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.5 : Güneş Enerjisinden Aktif ve Pasif Yararlanma Teknikleri  

Güneşten elektrik üretimi doğrudan ve dolaylı olarak iki ayrı yöntemle 

yapılmaktadır. Doğrudan elektrik üretim yöntemi kapsamında fotovoltaik, 

termoelektrik ve termo iyonik çeviriciler yer almaktadır. Dolaylı biçimde elektriğe 

dönüştürülmesinde ise, güneşten yararlanılarak üretilen buhar ve bunu değerlendiren 

bir buhar güç çevrimi ya da güneş enerjisiyle elde edilen hidrojen ve bunun 

kullanıldığı termik elektrik üreteci veya yakıt pili kullanılmaktadır (Şekil 3.5).  

3.3.1 Güneş Enerjisi Isı Teknolojileri Ve Uygulamaları 

Güneş ışınımlarını toplaçlarla ısı enerjisine dönüştürüp; bu ısıyı su, hava vb. bir 

akışkan ile doğrudan; ya da bir depolama ünitesinde değerlendirerek kullanımını 

GÜNEŞ 
Isı, Işınlar 

Elektrik Enerjisi Üretimi Isı Enerjisi Üretimi 

Fotovoltaik 
 Güneş Panelleri 

Kollektörler Aynalar 

Aydınlatma 
Klima, Soğutma 

Sulama 
Uyduların Çalıştırılması 
Haberleşme Sistemleri 

Deniz fenerleri 
Trafik lambaları 

 

Buhar 
Yüksek ısı 
sistemleri 
Elektrik 
üretimi 

Endüstriyel 
işlevler 

Rafineri, 
arıtma 

Ara malzemeler 
Düşük ısı 
sistemleri 
Sıcak su 

Endüstriyel 
işlevler 

Tarım ürünlerinin 
kurutulması  
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sağlayan mekanik ve/ veya elektronik sistemlerin bütününe, güneş enerjili ısıtma 

sistemleri denir. Güneş enerjili etken ısıtma sistemleri, ısının dağıtılmasında 

kullanılan akışkana göre iki grupta toplanır; 

1. Güneş enerjili su ısıtma sistemleri 

2. Güneş enerjili hava ısıtma sistemleri 

Yukarıda adı geçen güneş enerjili ısıtma sistemleri, elde edilecek ısının niceliğine 

göre, düşük sıcaklık / orta sıcaklık ve yüksek sıcaklık uygulamaları olmak üzere 3 

grupta toplanmaktadır (Sakınç, 2006). 

 a) Düşük sıcaklık uygulamaları: 100 dereceden az; Düzlemsel güneş kolektörleri, 

güneş havuzları ve su arıtma sistemleri, konut ısıtma, ürün kurutma seralar, güneş 

ocakları vb. gibi uygulamalardır. Düzlemsel güneş kolektörleri, güneş enerjisini 

toplayan ve bir akışkana ısı olarak aktaran çeşitli tür ve biçimlerdeki aygıtlardır 

ulaştıkları sıcaklık 700C civarındadır (Şekil 3.6). Kolektörler güneşi maksimum 

alacak şekilde, sabit bir açıyla yerleştirilirler. Bu sistemler evlerin yakınında, yüzme 

havuzları ve sanayi tesisleri için sıcak su sağlamada kullanılır. En fazla güneş 

kolektörü bulunan ülkeler arasında ABD, Japonya, Avusturalya, Đsrail ve Yunanistan 

yer almaktadır. Türkiye 7,5 milyon m2 kurulu kolektör alanıyla dünyanın önde gelen 

ülkelerinden biri konumundadır (EĐE).  Kurutma ve seralar, güneş enerjisinin tarım 

alanındaki uygulamalarındandır (Şekil 3.7). Bu tür sistemler dünyada kırsal yörelerde 

sınırlı bir biçimde kullanılmaktadır.  

   

Şekil 3.6 : Düzlemsel Güneş Kollektörleri      Şekil 3.7 : Ürün Kurutma ve Seralar  
(EĐE, 2009) (EĐE, 2009)      

b) Orta Sıcaklık Uygulamaları: 100- 350 derece arası; Vakumlu Güneş 

Kollektörleri kullanımı ile yapılan uygulamalardır. Bu sistemlerde, vakumlu cam 
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borular ve gerekirse absorban yüzeyine gelen enerjiyi arttırmak için metal ya da cam 

yansıtıcılar kullanılır. Bunların çıkışları daha yüksek sıcaklıkta olduğu için (1000C- 

1200C), düzlemsel kolektörlerin kullanıldığı yerlerde ve ayrıca soğutma gibi daha 

geniş bir yelpazede kullanılabilirler (EĐE, 2009).  

c) Yüksek Sıcaklık Uygulamaları: 350 dereceden daha yüksek sıcaklıklar; güneş 

fırınları ve güneş kuleleri, elektrik üretimi ve madenlerin eritilmesi amacıyla yapılan 

uygulamalardır (TMMOB, 2008). 

   

   Şekil 3.8 : Çanak Güneş Işıl Elektrik           Şekil 3.9 : 350MW Gücünde Parabolik  
 Santrali / Đspanya  Güneş Santrali – Kaliforniya 
                     (EĐE, 2009)         (EĐE, 2009) 

Parabolik çanak sistemler iki eksende güneşi takip ederek, sürekli olarak güneşi 

odaklama bölgesine yoğunlaştırırlar (Şekil 3.8). Termal enerji, odaklama bölgesinden 

uygun bir çalışma sıvısı ile alınarak, termodinamik bir dolaşıma gönderilir ya da 

odak bölgesine monte edilen bir stirling makine yardımı ile elektrik enerjisine 

çevrilebilir. Çanak- stirling bileşimiyle güneş enerjisinin elektriğe dönüştürülmesinde 

% 30 civarında verim elde edilebilir (EĐE, 2009). 

Parabolik Oluk Kollektörler, doğrusal yoğunlaştırıcı termal sistemlerin en yaygın 

olanıdır. Kolektörler, kesiti parabolik olan yoğunlaştırıcı dizilerden oluşur. Đç 

kısmındaki yansıtıcı yüzeyler, güneş enerjisini, kolektörün odağında yer alan ve 

boydan boya uzanan siyah bir absorban boruya odaklarlar. Kolektörler genellikle, 

güneşin doğudan batıya hareketini izleyen tek eksenli bir izleme sistemi üzerine 

yerleştirilirler. Enerjiyi toplamak için absorban boruda bir sıvı dolaştırılır. Toplanan 

ısı, elektrik üretimi için enerji santraline gönderilir. Bu sistemler yoğunlaştırma 

yaptıkları için daha yüksek sıcaklığa (3500C- 4000C) ulaşabilirler. Doğrusal 

yoğunlaştırıcı termal sistemler ticari ortama girmiş olup, bu sistemlerin en büyük ve 

en tanınmış olanı 350 MW gücündeki şimdiki Kramer& Junction eski Luz 

International santralleridir (Şekil 3.9).  
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3.3.2 Güneş Enerjisi Elektrik Teknolojisi ve Uygulamaları  

3.3.2.1 Fotovoltaik Sistemlerin Tanımlaması  

“PV” photovoltaic kelimesinin kısaltmasıdır. “Photo” ışık ve “Voltaic” elektrik 

anlamına gelir. Fotovoltaik terimi; güneş ışığının güneş hücreleri tarafından elektrik 

enerjisine dönüştürülme süresi için kullanılır. Uygun tasarlanmış bir fotovoltaik 

sistem az bir ışıkla megawatlarca elektrik üretebilir. Herhangi bir işletme ücreti, 

enerji kaynağı, gürültülü makineler gerektirmez ve hava kirliliğine sebep olmadan 

sadece güneş ışığı ile elektrik üretir (Altın, 2005). Fotovoltaikler DC (doğru akım) 

üretirler. Bu elektrik; 

� Direkt olarak DC gücü ile çalışan aygıtlarda, 

� Daha sonra kullanılmak üzere DC depolanarak, 

� AC (alternatif akım) dönüştürülerek bu akım ile çalışan aygıtlarda kullanılır. 

Fotovoltaik (PV) etki; güneş ışınımına maruz kalan iki farklı malzemenin ortak 

jonksiyonunun (elektronikte p ve n tipi katkılı malzemelerin yan yana getirilmesi 

sonucu arada kalan tampon bölge) arasında oluşan elektriksel potansiyeldir. Bu etki 

Fransız fizikçi Becquerel tarafından 1839’da bulunmuştur (Patel, 1999). Güneş 

pilleri (fotovoltaik piller), yüzeylerine gelen güneş ışığını (foton) doğrudan elektriğe 

dönüştüren yarıiletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde 

biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 1m2 civarında, kalınlıkları ise 0,2-

0,4mm arasındadır. Güneş pilleri fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışır, yani 

üzerlerine ışık düştüğü zaman uçlarında elektrik gerilimi oluşur. Güneş pilinin 

yapısına bağlı olarak % 5 ile %20 arasında bir verimle güneş enerjisi elektrik 

enerjisine çevrilebilir.  

3.3.2.2 Güneş Pillerinin Yapısı ve Çalışması 

Yarı-iletken maddelerin güneş pili olarak kullanılabilmeleri için n ya da p tipi 

katkılanmaları gereklidir. Katkılama, saf yarı- iletken eriyik içerisine istenilen katkı 

maddelerinin kontrollü olarak eklenmesiyle yapılır. Elde edilen iletkenin n ya da p 

tipi olması katkı maddesine bağlıdır.  Yarı- iletken özellik gösteren birçok madde 

arasında güneş pili yapmak için elverişli olanlar; silisyum, galyum, arsenit, 

kadmiyum, tellür gibi maddelerdir. P ve n tipi yarı- iletkenler bir araya gelmeden 

önce, her iki madde de elektriksel bakımdan nötrdür ve elektrik akımı oluşmaz. 
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Şekil 3.10 :  Güneş Pillerinin Yapısı (www.dogal-enerji.net/energy, 2009) 

PN eklem oluştuğunda, n tipindeki çoğunluk taşıyıcısı olan elektronlar, p tipine 

doğru akım oluşturur. Bu olay her iki tarafta da yük dengesi oluşana kadar devam 

eder ve elektrik akımı oluşur. Yarı iletken eklemin güneş pili olarak çalışması için 

eklem bölgesinde fotovoltaik dönüşümün sağlanması gerekir. Bu dönüşüm iki 

aşamada olur, ilk olarak, eklem bölgesine ışık düşürülerek elektron- hol çiftleri 

oluşturulur, ikinci olarak ise, bunlar bölgedeki elektrik yardımıyla birbirlerinden 

ayrılır  (Şekil 3.11). 

 

Şekil 3.11 : PN Eklemin Oluşma Şeması (EĐE, 2008) 

Güç çıkışını arttırmak amacıyla çok sayıda güneş pili birbirine seri ya da paralel 

bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir. Bu yapıya güneş pili, modül ya da 
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fotovoltaik modül adı verilir. Güç ihtiyacına bağlı olarak modüller birbirlerine seri ya 

da paralel bağlanarak birkaç watt’tan mega watt’lara kadar sistem düzenlenebilir 

(Şekil 3.12). 

 

Şekil 3.12 Fotovoltaik Hücrelerin Birleşmesi 
 (www.enerjiplatformu.com/gunesenerjisi, 2009) 

Güneş pilleri elektrik enerjisinin gerekli olduğu her uygulamada kullanılabilir. Güneş 

pili modülleri uygulamaya bağlı olarak; akümülatörler, eviriciler (invertör) , akü şarj 

denetim aygıtları (düzenleyici, jeneratör vb.) ve çeşitli elektronik destek devreleri ile 

birlikte kullanılarak bir güneş pili sistemini (fotovoltaik sistem) oluştururlar (EĐE, 

2009). 

 

Şekil 3.13 : Güneş Pili Sisteminin Çalışması  
  (www.enerjiplatformu.com/gunesenerjisi, 2009) 
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Güneş panelleri ancak üzerlerine güneş ışınları düştüğünde akım verir. Ancak hem 

gece hem gündüz güneş enerjisinden yararlanmak için özel sistemler geliştirilmi ştir. 

Panellerin güneş ışığı alırken ürettiği akımın belli bir kısmı akülerde kimyasal 

enerjiye dönüştürülerek depo edilir ve istenildiği zaman tüketime hazır hale getirilir. 

Bir fotovoltaik sistem, doğru akım (DC) ya da alternatif akım (AC) ile çalışan yükü 

beslemek amacıyla, güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Güneş pilleri ile 

üretilen elektrik doğru akımdır. Çalıştırılması istenen yük alternatif akımla çalışıyor 

ise de doğru akımı alternatif akıma dönüştürmek için bir evirici kullanılır. Akü ile 

alternatif akımla çalışan alet arasına yerleştirilen evirici (invertör) denilen ilave bir 

sistem ile doğru akım alternatif akıma dönüştürülür. Đnvertör 12 veya 24 volt düşük 

doğru akımı 240 volt alternatif akıma dönüştürür. Đnvertörün çalışma prensibi: doğru 

akım gerilimi alır bir veya bir kaç transitörden geçirir. Sırayla bu transitörlerin 

tetiklenip bırakılmasıyla alternatif akım elde edilir.  Ancak dönüşüm sürecinde bir 

miktar enerji jule ısısı olarak kayıp edilir.  

Fotovoltaik sistemlerde güneş olduğu zamanlarda akünün tamamıyla dolduktan sonra 

akım almalarını (overcharge) önlemek gerekir. Fazla şarj akünün ısınmasına, sıvı 

kaybına ve ömrünün kısalmasına yol açar. Şarj kontrolör (regülatör), fotovoltaik 

levhalar ile akü arasına konarak akünün fazla şarj almasını önler. Çalışma prensibi 

olarak şarj kontrolör akünün voltajını sürekli kontrol eder, akü dolunca aküye giden 

akımı otomatik olarak keser. Güneş pillerinin sınırlı şiddette akım vermesi, onların 

yüksek şiddete akım çeken devrelerde kullanılamayacağı anlamına gelmez. Bu 

durumlarda sisteme jeneratör ilave edilir. Gün boyunca panellerin verdiği akım 

aküde depo edilir. Devre yüksek şiddete akım gereksinimi duyduğu hallerde aradaki 

farkı jeneratör üretir. Jeneratörü bir motor beslediği gibi bir rüzgâr türbini de 

besleyebilir. 

Fotovoltaik sistemler, yerleşim merkezinden uzak noktalarda bulunan elektrik 

yüklerini beslemek üzere, yerel elektrik şebekesinden bağımsız olarak inşa 

edilebildikleri gibi yerel elektrik şebekesine yakın noktalarda bulunan fotovoltaik 

sistemler de şebekeye enerji aktarabilecek şekilde düzenlenebilirler (Yılmaz, 2009). 
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Şekil 3.14 : Güneş Pili Sisteminden Yararlanma Çeşitleri  
 (www.enerjiplatformu.com/gunesenerjisi, 2009) 

Şekil 3.14’de güneş enerjisinden nasıl yaralanıldığı gösterilmiştir. Modülden elde 

edilen doğru akım, doğru akım ile çalışan aletleri beslemektedir. Aynı zamanda fazla 

akım bataryalarda ilerde kullanılacak şekilde depolanmaktadır. Bu durum şeklin (a) 

kısmında gösterilmiştir. Şeklin (b) kısmında ise bağımsız biriminin tükettiği 

elektrikten fazlasının şebekeye nasıl verileceğinin teknik alt yapısı verilmiştir. 

Güneş pili ve fotovoltaik sistemlerle ilgili çalışmalar 1950'lere dayanır. Tek silikon 

kristali uzun ömür ve yüksek çevrim verimi nedeniyle en popüler güneş pili 

materyali olarak kullanılmaya başlanmıştır. Konvansiyonel silikon güneş pili n/ p tipi 

bir yan iletken olup p- tipi boron bir alt tabaka ile fosfor katkılı bir n- tipi üst 

tabakadan oluşur. Güneş pilinin kalınlığı önemli bir tasarım faktörüdür. Kalınlık 

arttıkça verim artmakta ancak güç/ kütle oranı düşmektedir. Bu da zaman içinde ince 

film güneş pili teknolojisinin daha da önem kazanmasına sebep olmuştur. Đnce film 

silikon ve kadmiyum sülfit pillerinde % 9-10 düzeyinde verim elde edilebilmektedir. 

Đnce film pillerin verimleri tek kristal silikonun teorik olarak %24 ve pratikte %17'lik 

verimi ile karşılaştırıldığında düşük görülmekle birlikte maliyet performansı 

açısından oldukça iyidir (www.enerjiplatformu.com/gunesenerjisi, 2009). 
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3.3.2.3 Güneş Takip Sistemleri 

PV hücresine gelen güneş ışığının dik bileşeni elektrik enerjisi üretimi sağlar. Gün 

boyunca PV modüllerinden alınabilecek enerjinin çoğaltılması için güneş ışığının 

modüllere mümkün olduğunca dik gelmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla güneşin 

takibinin yapılabilmesi için modüller güneş takip sistemi üzerine yerleştirilir. Bir ya 

da iki eksen etrafında dönerek güneş panellerinin daha fazla enerji üretmesini 

sağlayan sistemlerdir. Güneş enerjisi sistemlerinin verimlerini %30 ile % 50 arasında 

arttırır. Güneş takip sistemleri iki çeşittir: 

-  Tek eksenli takip sistemi: güneşi gün boyunca doğu- batı doğrultusunda takip eder. 

- Đki eksenli takip sistemi: güneşi gün boyunca doğu- batı doğrultusunda ve yıl 

boyunca güney- kuzey doğrultusunda takip eder. (Two Axis tracking System) 

                 

                               (a)                                                                   (b) 

Şekil 3.15:  Tek (a) ve Çift Eksenli (b) Güneş Takip Sistemi modeli 

Takip sistemleri sensörler sayesinde güneşi takip edebilir. Ayrıca, zaman ayarlı takip 

sistemleri de mevcuttur. Gün boyunca doğudan batıya doğru yapılan takip sistemi 

sonraki gün için doğuya doğru yönlenir. Eski sistemlerde nikel- kadmiyum akü 

kullanılarak güneş battıktan sonra kendisini doğuya çevirmektedir. Yeni takip 

sistemlerinde doğuya dönüş işlemi güneş ışığı zayıflayınca yapılmaktadır.  

3.4 Güneşten Elektrik Üretiminde Fotovoltaik Sistemlerin Önemi 

Fotovoltaik teknolojisinin, 2020 yıllarından sonra, konvansiyonel enerji 

seçenekleriyle önemli bir noktaya gelmesi hedeflenmektedir. Uluslararası Enerji 

Ajansı’nın araştırmaları, güneşten elektrik üretiminin toplam elektrik üretimi içindeki 

dünya ortalaması hedef payının 2010 yılında % 0,1, 2020 yılında % 1 olacağı 
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yönündedir. Bu oranlar son derece düşük olmasına rağmen, Türkiye’de 

gerçekleşmesi durumunda; 

• 2010 yılında 170 milyon, 2020 yılında 1.185 milyon güneş pili Pazar hacmi 

oluşmaktadır. 

• 2010 yılına kadar 25.000 kişi, 2020 yılına kadar ise 175.000 kişiye iş imkânı 

verilebilecektir. 

• 2010 yılında 6500 kişi, 2020 yılında 30.000 kişi güneş pili sektöründe 

çalışacaktır. 

• 2010 yılına kadar 111 bin ton, 2020 yılına kadar 3.271 bin ton CO2 emisyonu 

atmosfere atılmayacaktır (Keleş, 2008). 

DĐE 1996 yılı evanterine göre Türkiye’de yanlızca kamu binaları hesaba katılsa bile 

394 km2  çatı alanı çıkmaktadır. Bunun 205 km2 si güneş elektrik üretiminde 

kullanılırsa çizelge 3.6 ‘da görülen potansiyel ortaya çıkar. 

Çizelge 3.6 Türkiye’de PV Sistemlerden Elektrik Üretimi Potansiyeli (Keleş, 2008) 

Potansiyel PV PV Kurulu Güç Enerji Üretimi (senelik) 

Alan km2 Alan km2 Potansiyel MWp Gwh Mtoe 

394 205 25.625 32.671 2,79 

1996 yılı rakamları ile yapılan bir hesaplamada bile bugün yapılarda etkin bir güneş- 

elektrik dönüşümü ile 2005 yılı elektrik üretiminin beşte birine yakın bir miktarının 

karşılanabilmesi mümkündür (Keleş, 2008). 

PVGIS ile elde edilen Avrupa ile Türkiye’deki solar elektrik potansiyelini gösteren 

harita incelendiğinde; Türkiye’nin 1kWp’lik sistemle optimum açılı modüller üzerine 

gelen yıllık elektrik üretiminin (performans oranı 0.75) 1050 ile 1650 kWp gibi diğer 

Avrupa ülkelerine oranla çok yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 3.16).  
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Şekil 3.16 : Avrupa Ülkelerinde Fotovoltaik Solar Elektrik Potansiyeli 
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_opt/pvgis_Europesolar_opt_presentation) 

2020 yılından sonra gerek güneş pili endüstrisinin oturması, gerekse fiyat açısından 

diğer enerji kaynaklarıyla rekabet edebileceğinden, kullanımının hızla artarak 2030 

yılında % 10’lara ve daha yukarılara çıkabileceği öngörülmektedir (Keleş, 2008). 

Fotovoltaikler, yaşam döngüleri boyunca, üretim gibi aşamalarda dolaylı CO2 salımı 

yapıyor olsalar da, bu değerler kaçınılan emisyon değerlerinin çok aşağısındadır. 

Buna kanıt olarak, Japonya’da yürütülen ve fotovoltaik sistemlerin CO2 salınımlarını 

inceleyen bir çalışmada, kWh cinsinden üretim kapasitesine, gelişen teknolojilere ve 

hücre üretim boyutuna göre, sistemlerin ömürleri, modül üretimleri ve santral 

kurulumları da gözetilerek çeşitli hesaplamalar yapılmıştır. Bu hesaplamalara göre; 

güneş santralinde üretilen 1 kWh’lık enerji, yaklaşık 600 gr’lık salınımı 

engellenmektedir. 2030 yılına kadar PV sistemler sayesinde yıllık küresel 

emisyonlarda 1,6 milyar tonluk azalma olabilir. Bu azalma, kömürle çalışan, 

ortalama 750 MW kurulu güçte, 450 adet termik santralin salınımına eşdeğerdir. 

2005 ile 2030 yılları arasında toplam 9 milyar ton CO2 salınımının engellenmesi 

sağlanabilir (Uğurel, 2009). 
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Çizelge 3.7 : Farklı Elektrik Santallerinin 1kWh/ sa Elektrik Üretmek Đçin 
 Tükettikleri Su Oranlarının Karşılaştırılması (EPIA, 2009) 

1 Kwh/ sa Elektrik Üretmek Đçin Tüketilen Su Oranları 

Nükleer Santrali 2,3 litre 

Kömür Santrali 1,9 litre 

Fuel- Oil Santrali 1,6 litre 

Hibrit Termik Santrali 1.0 litre 

Rüzgâr Santrali 0,004 litre 

Güneş Santrali 0,002 litre 

Çizelge 3.8 : Farklı Elektrik Santallerinin Sosyal Maliyetlerinin Karşılaştırılması 
 (EPIA, 2009) 

Elektrik Santrallerinin Sosyal Maliyetlerinin Kar şılaştırılması 

Elektrik Santrali     0,27 USD/kWh 

Nükleer Santrali     0,04 USD/kWh 

Rüzgâr Santrali     0,01 USD/kWh 

Güneş Santrali     Hemen hemen sıfırdır. 

Sosyal Maliyet; fosil yakıtlı elektrik santrallerinin kullanımından (seller, kasırgalar, 

hastalıklar, çevre kirliliği, kanser ve diğer hastalıklar, asit yağmurları vs.) zarar gören 

insan, hayvan ve bitki örtüsünün uğradıkları zararların finansal karşılığıdır ve bu 

maliyet elektrik santralleri projelerinde veya elektrik bedelini faturalandırma 

çalışmalarında göz ardı edilmektedir (Uğurel, 2009). Özellikle elektrik üretiminde 

hesaba katılmayan ve görünmeyen maliyet olarak değerlendirilebilecek “sosyal 

maliyet” göz önüne alındığında, fotovoltaik sistemler fosile dayalı sistemlerden daha 

ekonomik olarak değerlendirilebilir. Ayrıca güneş panellerinden 1 kWh enerji 

üretimiyle 0,60- 0,85kg. CO2 salınımı engellenmektedir (EPIA, 2009). 
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4. FOTOVOLTA ĐK SĐSTEMLER ĐN PEYZAJ DÜZENLEMELER ĐNDE                 

    DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Fotovoltaik sistemler, dış mekân tasarımlarında enerji gereksinimlerinin karşılanması 

ve ekonomik yarar elde edilebilmesinin yanı sıra, sürdürülebilir bir çevre ve kaynak 

korunumu, zararlı atıkların azaltılması konusunda önemli bir uygulama ve tasarım 

alanını oluşturmaktadır. Mimariyi tamamlayan peyzaj tasarımlarında, fotovoltaik 

sistemlerin değerlendirilmesi durumunda “teknik uyum” yani sistem etkinliği, 

“estetik uyum” ise çevrenin görünüşü açısından önemle ele alınması gereken temel 

konulardır. Fotovoltaik sistemlerin, gerek çalışma gerekse mimari açıdan çevre 

bütünüyle tam bir uyum içinde olması sistem uygulamalarının temelini 

oluşturmaktadır. Yaygın olarak kullanılmaları durumunda kent dokusu üzerinde de 

etkili olduğundan, “ estetik” dış mekânda uygulanan PV sistemlerin tasarımlarında 

göz önüne alınması gereken temel konulardan birini oluşturmaktadır. Bu sistemlerin 

kullanımında; “verim- estetik- ekonomi” konularının bir arada ele alınarak, 

aralarında optimizasyonun sağlanması ve bir tasarım ölçütü olarak ele alınıp sürecin 

en başından itibaren tasarıma dâhil edilmelidir (Sakınç, 2006).  

Çizelge 4.1 Sürdürülebilir Gelişmenin Đlkeleri (Sakınç, 2006) 

 

Çevresel 

� Kaynak tüketiminin azaltılması, 
� Her türlü zararlı atık maddenin ve üretimlerinin azaltılması, 
� Atık maddelerin tümünün geri dönüşümünün sağlanması, 
� Yenilenebilir kaynak kullanımının arttırılması, 
� Toksik içeren maddelerin kullanımının engellenmesi 

 

Ekonomik 

� Ulusların ve nesiller arasındaki eşitli ğinin desteklenmesi, 
� Bir toplumun zenginliği için diğerinin yoksulaştırılmaması, 
� Fiyatlandırmanın gerçek maliyet üzerinden yapılmasının 

sağlanması, 
� Harcama ve kazançların eşit dağılımını sağlanması 
� Yerel ekonomilerin desteklenmesi 

 

Toplumsal 

� Đnsan yaşamının niteliğinin arttırılması, 
� Sosyal eşitli ğin tüm insanlık için sağlanması, 
� Kültürel ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması, 
� Toplumlara yetki ve kapasite artırımına olanak verilmesi 
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Fotovoltaik sistemlerin kullanımı sürdürülebilir gelişmenin çevresel, ekonomik ve 

toplumsal hedeflerinin gerçekleşmesinde önemli bir çözüm unsuru olarak ortaya 

çıkmaktadır. PV sistemler, tasarımların verimsel ve estetiksel gereksinimleri 

doğrultusunda kullanılmaktadır. Teknoloji, toplum ve doğal çevre sürekli birbirini 

etkileyen ortamlardır. Bu etkileşim ortamında artan bir hızla gerçekleşen gelişim ve 

değişimlerin tasarımları etkileyeceği açıktır. Đnsanların dünyayı algılayışının hızla 

değiştiği, teknolojik olanakların günlük hayatı her açıdan etkilediği, daha iyi yaşam 

koşullarının hedeflendiği ve sürekli değişimin kaçınılmaz olduğu, 21. yüzyılda 

çevrenin gelecek nesilleri de güvenilir biçimde barındırabilmesi için geleceğe 

yönelik tasarım önemli bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda 

geleceği göz önüne alarak, insanla beraber çevreyi de ön plana çıkaran 

sürdürülebilirlik ve onun yenilikçi ve teknolojik boyutunu oluşturan fotovoltaik 

sistemlerinin değerlendirilmesi, geleceğe yönelimin bir unsurunu oluşturmaktadır. 

Uzun yıllardan bu yana güneş enerjisinden daha fazla yararlanabilmeyi amaçlayarak 

gelişen bu sistemlerin, gelecekte daha yaygın olarak değerlendirilebilecekleri ve 

kentlerin ve çevresel kimliğin oluşmasında biçimsel ve anlamsal bağlamda etkili 

olacağı kaçınılmaz görünmektedir. Fotovoltaik sistemlerin değerlendirilmesinde, 

sistem verimi ve ekonomisi, estetiğin sağlanması, çevre ile uyum konuları tasarım 

ölçütü olarak ele alınabilir. 

Fotovoltaik sistemlerin uygulanma örnekleri; artan enerji gereksinimi, yenilenebilir 

enerji kaynaklarını en üst düzeyde değerlendirme yaklaşımı, teknolojilerinin 

gelişmesiyle ürünlerin ekonomik ve kolay uygulanabilir olması sonucunda son 

yıllarda çeşitlenerek artmıştır. 1970’lerden beri, geniş bir kullanım alanı olan güneş 

enerjisinden sıcak su elde etme sistemlerine, gelişmekte olan PV sistemlerin 

eklenmesiyle, güneş enerjisinden aktif yararlanma sistemleri mimaride artan bir 

kullanım alanı oluşturmaya başlamıştır. Güneş enerjisini değerlendiren bu sistemler, 

çevrenin görsel niteliği üzerinde de önemli etkilere neden olmaktadır. Sistemlerin 

uygun olmayan kullanımı, ekonomik kayıplara ve görsel kirlili ğe neden olduğundan, 

yüksek verimli ve çevreyle uyumlu çözümlerin üretilmesi, sürdürülebilir tasarım 

kapsamında mimarların başlıca görevi olarak ortaya çıkmaktadır (Sakınç, 2006).  
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4.1 Fotovoltaik Sistemlerin Peyzaj Mimarlığında Bir Öğe Olarak       

      Değerlendirilmesi 

Günümüzde gelişen teknolojik olanaklar ve sürdürülebilirlik kapsamında fotovoltaik 

sistemlerden enerji sağlama, verim ve ekonomi ötesinde, çevrenin bir bileşeni, 

mimari bir artı değer ve simgesel bir anlatım görevlerini de yerine getirmesi 

beklenmektedir. Tüm bu görevleri bir arada yerine getirebilmesi için PV sistemlerin, 

çevrenin biçimlenişi ve mimari estetiği ile ili şkilendirilmesi ve kullanılacak 

sistemlerin bir tasarım öğesi olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 

Đnsan gereksinimleri ve yaratıcılığı, güzellik düşü ile doğayı da örnek alarak ve 

kullanarak kendi dünyasını, yapılı çevreyi ve mimariyi oluşturmuştur (Şentürer, 

1995). Görsel olarak algılanan çevrenin neden olduğu duygu, estetik algısını 

oluşturduğundan çevreyi oluşturan öğeler ve bu öğelerin biraraya gelme –düzenleme- 

özellikleri çevrenin estetik boyutunun niteliğini belirlemede önemlidir. Doğal, 

kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve 

rahatı için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde düzenleyen peyzaj mimarlarının 

doğayı biçimlendirirken estetik değerleri de göz önünde bulundurması 

gerekmektedir. PV sistemlerin değerlendirildiği tasarımlarda; istenen maliyet- verim- 

estetik hedeflerine ulaşılabilmesi için, ayrıntılı analiz çalışmaları gerekmektedir. 

Maliyet ve enerji performans hesaplarının yapıldığı ve bu hesaplar doğrultusunda 

geri dönüşüm ve değişimlerin gerçekleştiği dinamik bir tasarım sürecine gereksinim 

vardır. PV sistemlerin kullanıldığı peyzaj tasarımlarında; 

� Kaynak kullanımını azaltması, 

� Kullanılacak enerji kaynağının verimli kullanılması, 

� Çevre ve doğal ortamın korunması, 

� Yerin sosyo- ekonomik, kültürel ve politik gerçeklerinin gözetilmesi,  

� Estetik açıdan çevre ile uyum ve bütünlük içinde olması temel kıstaslardır. 

4.1.1 Fotovoltaik Sistemlerin Peyzaj Mimarlığında Değerlendirilme Biçimleri 

Güneş enerjili aydınlatma sistemleri 1989 yılından itibaren fotovoltaik panellerin en 

yaygın şekilde uygulandığı alanlardan biri olmuştur. PV bazlı reklam panoları, işaret 

aydınlatmalarının dünya üzerinde pek çok örneği bulunmaktadır. Gündüz güneş 
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enerjisi ile şarj olan aküler, gece olması ile birlikte otomatik olarak özel güneş 

ampullerini çalıştırarak aydınlatma sağlamaktadırlar. Bu basit ama etkili sistemler 

için otobüs durakları, otoban dinlenme alanları, parklar, otoparklar en yaygın 

uygulama sahalarından başlıcalarıdır. Şamandıra ve deniz feneri gibi korozyona ve 

ağır coğrafi koşullara açık uygulamalarda özel elektronik donanım ve yarı esnek 

camsız güneş panelleri kullanılabilmektedir. Fotovoltaik sistemlerin şebekeden 

bağımsız olarak; bina içi ya da dışı aydınlatma, iletişim, trafik sinyalizasyonu, 

otoyollarda aydınlatma, orman kuleleri, deniz fenerleri, park ve bahçe aydınlatması, 

şebekeden uzak kırsal ünitelerdeki elektrik gereksiniminin karşılanması gibi öncelikli 

uygulama alanlarında kullanılabilir. Bu sistemler, uzun dönemde birkaç yüz kW’ın 

üzerindeki üretim birileri ile ulusal elektrik ağına bağlantılı biçimde de çalışabilirler. 

Güneş enerjisini bina dışında kullanmak ve fonksiyonlarını kamu ile paylaşmak 

kullanıldıkları yere yaratıcı bir ifade kazandırır ve toplumun böyle bir teknoloji ile 

tanışmasını sağlar. Dünyada birçok şehirde PV’lerin kamusal alanlarda kullanıldığı 

görülmektedir. Çevre koruma, ekonomik kazanç sağlama, enerji korunumu ve prestij 

gibi birçok ayrı amaçla yapılarda kullanılan bu sistemler yapı dışı alanlarda; 

• Saçak (gölgeleme) elemanı olarak (Benzin istasyonları, otobüs durakları, 

telefon kulübeleri, park alanları, danışma standları, tuvaletler vb yerler)  

(Şekil 4.1 ve Şekil 4.2), 

 

Şekil 4.1: Otobüs Durakları ve Park Alanı (Keleş, 2008) 

 

Şekil 4.2: Benzin Đstasyonu ve Şemsiye (Keleş, 2008) 
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• Dış Mekân Aydınlatma elemanı olarak (Sokak, Otoyol, Belediye park ve 

bahçe aydınlatmaları, Tatil Köyleri ve otellerin dış mekân aydınlatmaları, Site 

Çevre aydınlatmaları, sit alanları aydınlatmaları, üniversitelere ait çevre 

aydınlatmaları, benzin istasyonları- fabrika ve işyerlerinin çevre aydınlatması, 

totem- reklam panoları- sinyalizasyon- güvenlik sistemler vb. uygulamalarda)  

 

Şekil 4.3: Park Metre, Otobüs Çizelgesi, Sokak Bilgileri, Sokak Aydınlatması 
 (Keleş, 2008) 

• Ses Bariyer sistemi olarak değerlendirilebilmektedir. 

 

Şekil 4.4 Dünyadaki Đlk PV Uygulanan Ses Bariyeri, Đsviçre, (Keleş, 2008) 

 

Şekil 4.5 Tren Đstasyonu Boyunca Zigzag Tasarım, Đsviçre, (Keleş, 2008) 
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Şekil 4.6 Tren Đstasyonu Boyunca Tasarım, Đsviçre, (Uğurel, 2008) 

PV modüllerin otoyollara ve tren yollarına entegrasyonu ilginç bir alternatiftir. 

Fotovoltaik ses bariyerleri (PVNB), şebeke bağlantılı en ekonomik aplikasyonu, 

geniş ölçekli yapısıyla sağlamaktadır. Herhangi bir alanı kaplamaz ve destek 

strüktürü zaten yerinde mevcuttur.  Dünyadaki ilk ses bariyeri 1989’da 100kWp güç 

ile ikincisi 1995’de Đsviçre’de uygulanmıştır (Şekil 4.4 ve Şekil 4.5) (Keleş, 2008). 

Birçok PV üreticisi ve dağıtıcısı gerekli mühendislik çalışmalarını yaparak paket PV 

aydınlatma sistemlerini piyasaya sürmüşlerdir. Ancak ışık ihtiyacı, ışıklandırılacak 

alan ve o bölgenin meteorolojik koşulları çoğunlukla özel tasarım yapılmasını şart 

koşmaktadır. Aksi takdirde gereğinden fazla üretim veya sık sık elektrik kesilmesinin 

dışında yetersiz aydınlatma problemleri çıkmaktadır. Normal bir paket sistem direk, 

armatür, panel kasası, güneş panelleri, aküler ve şarj kontrol ünitelerinden 

oluşmaktadır. Genelde kullanılan direk üstü PV aydınlatma ünitelerinde 1 ile 4 adet 

orta büyüklükte (10-80W) güneş paneli kullanılmaktadır. Daha büyük projelerde özel 

ayak sistemleri veya güneş izleyiciler kullanılmakta ve özel tasarım yapılmaktadır. 

PV bazlı güvenlik aydınlatması da son zamanlarda çok rağbet görmektedir. Genelde 

aydınlatma sistemleri ile kompakt bir şekilde tasarlanan bu cihazlar işletmeye hazır 

şekilde pazarlanmaktadırlar.  
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4.2 Peyzaj Düzenlemelerinde Güneş Enerjili Aydınlatma Örnekleri 

4.2.1 Dünyada Güneş Enerjili Aydınlatma Sistemlerinin Kullanım Örnekle ri 

Güneş enerjili sistemlerden elektrik üretimi, ilk yatırım maliyetlerinin yüksek 

olmasına rağmen, çevre bilincinin artması sonucu hızla artmaktadır. Özellikle A.B.D. 

ve Avrupa Topluluğu bünyesinde 2000'li yılların güneşli yıllar olarak başlayacağı 

söylenebilir. Güneş enerjisinin dünyada en etkin kullanıldığı alanların başında güneş 

enerjili aydınlatma sistemleri gelmektedir. 

                                                        
                                    

Şekil 4.7 Dış Mekan Aydınlatması Uygulama Örneği- Osaka Havaalanı/ Japonya 
 (www.hyenergy.com.cn/en/project) 

9 Haziran 2004’te uygulaması tamamlanan Osaka Havaalanı (Japonya) dış mekan 

aydınlatmasında rüzgar ve güneş enerjisini melez kullanan hibrit aydınlatma sistemi 

kullanılmıştır (Şekil 4.7). 

  

Şekil 4.8 Güneş Enerjisi Kullanılarak Dış Mekân Aydınlatması Uygulama Örneği- 

 Dubai/ Birleşik Arap Emirlikleri 

Dubai Medya Merkezinde bulunan bir otelin dış mekân aydınlatmasında güneş 

panelleri ile elektriği sağlanan Led’li lambalar kullanılmıştır (Şekil 4.8). 
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Şekil 4.9 Yol Aydınlatması  Uygulama Örneği- Kampala/ Uganda 
 (www.ssinostar.com) 

Uganda Cumhuriyetinin başkenti olan Kampala’da yenilenebilir enerji 

kaynaklarından rüzgâr ve güneş enerjisini melez olarak kullanan 30 adet hibrit 

aydınlatma sistemi Entebble yolu boyunca yerleştirilmi ştir. 2006’da uygulanan 

sistem şimdiye kadar güvenilir ve düzenli çalışmıştır. Bu nedenle Uganda’daki 

otobüs duraklarının aydınlatması için aynı sistemin uygulanmasına karar verilerek 

900 adet sipariş edilmiştir (Şekil 4.9). 

  

Şekil 4.10 Sokak Aydınlatması Uygulama Örneği- Toronto/ Kanada 
(www.ledsmagazine.com, 2008) 
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Kanada’nın en büyük şehri ve ticaret merkezi olan Toronto’da sergi yeri alanının 

aydınlatılması elektriğini güneş enerjisinden sağlayan 16 adet Led sokak aydınlatma 

lambası ile sağlanmıştır (Şekil 4.10). Led sokak aydınlatmaları enerji tasarrufunun 

yanı sıra kaliteli ışık elde edilmesine de imkân vermiştir. Led aydınlatmaların diğer 

sokak aydınlatmalarından maliyet, ömür ve enerji tasarrufu bakımından avantajları 

vardır. Bu konu ilerleyen bölümlerde açıklamalı ve karşılaştırmalı ele alınacaktır. 

Türkiye’de benzer uygulamaların teknik açıdan başarıya ulaşması mümkündür. 

 

Şekil 4.11 Solar Tree- Aydınlatma Elemanı Örneği- Viyana/ Avusturya 
(World Architecture News, 2009)  

Bir kentsel tasarım projesinin başlangıç evresi olan “Solar Tree”, 8 Ekim 2007 

Pazartesi tarihinde düzenlenen tanıtım gecesiyle dünyaya tanıtılan bir projedir. 

“Solar” teknolojisini barındıran “Solar Tree”, yapılması düşünülen kentsel tasarım 

projesinin aydınlatma elemanı olarak, Ross Lovegrove tarafından tasarlanıp 

geliştirilerek, ilk kez Viyana’da halk önüne çıkartılmıştır (Şekil 4.11).  

Geliştirilen aydınlatma elemanı, sosyal, kültürel ve değişen ekolojik ihtiyaçlara 

dikkat çekerek kentsel tasarıma yeni bir bakış açısı sunmaktadır.  

Ringstraße Bulvarı’nda yer alması düşünülen bu yeni sokak aydınlatmaları ile 

Viyana Belediyesi, alternatif yenilikçi aydınlatma kavramının tanıtılması 

amaçlamıştır. Bu proje yenilikçi ve öncü kentsel aydınlatma kavramının, dünya 

çapında yayılmasının başlangıcı olarak görülmektedir. Planlana ana hedef; dünya 

üzerindeki diğer büyük kentleri Solar Tree’nin ve enerjiyi yoğun tüketen kentsel 

sokak aydınlatmaları için tekrar yenilenebilir enerji kullanılması ile ilgili orjinal 

fikirler üretmek için ikna etmektir (World Architecture News, 2009). 



 
56 

4.2.2 Türkiye’de Güneş Enerjili Aydınlatma Sistemlerinin Kullanım Örnekle ri  

Türkiye’de üretilen elektriğinin %20'si aydınlatma için harcanmaktadır ve 

aydınlatmanın toplam tüketim içindeki oranı da her yıl artmaktadır. Aynı zamanda 

bu sistemlerin kurulum maliyeti de her geçen sene yükselmektedir. 

Bu noktada şebeke hattına bağlı olmayan ve ihtiyacı olan elektrik enerjisini güneşten 

(ve opsiyonel olarak rüzgârdan) alan otonom aydınlatma sistemlerinin Türkiye için 

çok önemli olduğu açıktır. Buna ek olarak deprem, sel gibi felaketlerin sıkça 

yaşandığı ülkemizde merkezi sistemden bağımsız ve kesintisiz çalışan aydınlatma 

sistemleri ekonomik olmalarının dışında hayati bir önem de taşımaktadırlar. 

Türkiye'nin ortalama günlük güneşli saat sayısı en yüksek ülkelerden biri olması bu 

sistemlerin performansını arttırmaktadır. Dünyada örnekleri olan bu tür pilot 

uygulamalar Türkiye’de de başlatılıp ve fotovoltaik panellerin ekonomikliğine bağlı 

biçimde geliştirilebilir.  

  

Şekil 4.12 Güneş Enerjisiyle Aydınlatma Uygulaması Örneği- Đstanbul 
(Uğurel, 2009) 

Büyük bir yapı marketi firması girişinde yapılan uygulamada 80W gücünde 

monokristal güneş paneli, 2 adet 11W gücünde ve DC akımla çalışan özel tasarruflu 

ampul, gündüz güneşten gelen enerjinin en sağlıklı şekilde özel bir yüksek verimli 

aküde depolanmasını sağlayan aynı zamanda gece olduğunda sistemin otomatik 

çalışmasını sağlayan bir şarj düzenleyici (regülâtör) sistemin tasarım elemanlarını 

oluşturmaktadır (Şekil 4.12).  
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Şekil 4.13 Sit Alanı Aydınlatma Uygulaması Örneği- Đstanbul 
(Uğurel,  2009) 

Fethiye’de mevcut bir antik tiyatroda sit alanı olmasından dolayı şebeke elektriği 

kullanılamamaktadır. Buna çözüm olarak anfi-tiyatronun basamaklarına tekil güneş 

enerjili aydınlatma sistemleri yerleştirilmi ştir. Dokusuna uygun renk seçimi yapılarak 

uygulanmış olan Led’li sistemlerin her birinin üzerinde yaklaşık 4W lık bir güneş 

paneli bulunmakta ve 1W gücündeki yüksek verimle Led ampullerin elektrik 

ihtiyacını sağlamaktadır. Sistemin seyyar olması sayesinde esnek konumlandırma 

yapılabilmektedir (Şekil 4.13). 

Toyota Türkiye Sakarya Fabrikası girişinde kurulan 14 kW şebeke bağlantılı 

sistemde 176 adet 80W yüksek verimli güneş paneli kullanılmıştır. Paneller özel 

cephe entegrasyonu ile binanın estetik görünümü de düşünülerek yerleştirilmi ştir. 

Aynı zamanda yine 80W güneş panelleri ve özel düzenleyiciler kullanılarak bina 

önündeki otopark alanının güneş enerjili aydınlatma direkleriyle aydınlatılması 

sağlanmıştır (Şekil 4.14). 
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Şekil 4.14 Güneş Enerjisiyle Aydınlatma uygulaması örneği- Sakarya 
(Uğurel, 2009) 

Özel bir Türkçe yazılım ile internete bağlanılarak anlık enerji üretim değerleri, 

engellenen CO2 miktarı gibi verilere ulaşılabilmektedir (TDR, 2009). Buna göre 

parkın ihtiyacı olan toplam enerji miktarı 83.874kWh’dır. Bu enerjinin güneşten 

sağlanmasıyla 121,10 kg. karbondioksit salınımı engellenmektedir. Önlenen bu gaz 

salınımı ile doğadaki dengeyi bozmasını sağlayacak 48 adet yetişkin ağaç kurtarılmış 

olacaktır (Uğurel, 2009).  

Kocaeli'nde yakın zamanda halkın hizmetine açılan Doğu Kışla Parkı güneş 

enerjisinin etkin kullanımına ülkemizden verilebilecek en güzel örneklerden biridir.  

 

Şekil 4.15 Güneş Enerjisinin Park aydınlatmasında etkin kullanım örneği –Kocaeli  
  (www.kocaelinde.com, 2008) 
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50 dönümlük alan üzerine kurulu parkta futbol ve basketbol sahaları, yapay göl, çok 

amaçlı meydan, 183 araçlık otopark alanı, çocuk oyun grupları, tırmanma tepesi ve 

sergi salonları bulunmaktadır. 

     

Şekil 4.16 Futbol sahası üzerine kurulan ve Park aydınlatmasını sağlayan PV sistem  
(www.kocaelinde.com, 2008) 

Parkın içerisindeki futbol sahalarının üzerindeki alanda kurulan sistem 198 adet 

güneş enerjisi panelinden oluşmaktadır. 256 metrekarelik bir alanı kaplayan güneş 

enerjisi panelleri, bu konumuyla kendi alanında Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi 

santrali olma özelliğini taşımaktadır (Şekil 4.16). Bu enerji panelleri 1 saatte 31 Kw 

enerji üretme gücüne sahiptir. Yaz- kış yararlanılabilecek olan güneş enerjisi 

panellerinden alınan ve gündüz depolanan bu enerji, park içinde yer alan 120 adet 

aydınlatma lambası ile gece parkın aydınlatılmasında, havuz ışıklandırmasında, 

parktaki kafeteryada kullanılmaktadır. Artan enerji ise şebekeye verilmektedir. 

Aydınlatma lambalarında 35 ile 45 watt değerinde ledli ampuller kullanılarak 

üretilen enerjiyi daha verimli kullanım sağlanmıştır. Dünyada hızla tüketimi artan ve 

maliyeti büyük boyutlara ulaşan enerji, yıllardır kullanılan ve çok enerji tüketen 

akkor ampuller yerine LED (Ligt Emitting Diode/ Işık Yayan Diyot) ampul sistemi 

kullanılarak %75-80 tasarruf sağlanabilmektedir. Türkiye'de ilk defa mekân 

aydınlatmalarında bu sistemin kullanılmaya başlandığı Đzmit’teki Doğu Kışla Parkı 

aydınlatma projesiyle tasarruflu ampullerin avantajları güneş enerjisi ile de 

birleştirilerek bir ilk uygulanmıştır. Ayrıca aynı enerji havuz motorlarının 

çalıştırılmasında ve havuz kenarındaki aydınlatma içinde kullanılmaktadır. Park 

şebekeden elektrik almadan aydınlatılabilmektedir. Bu sistem ile park günlük 110 
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TL’lik enerji tasarrufu yapmaktadır. Bu rakamın belediyeye aylık maliyeti 3 bin 300 

TL civarındadır. Akıllı park adı verilen bu park aynı zamanda âfet parkı olarak da 

kullanılabilecektir. Muhtemel deprem ve sel felaketlerinde elektriğin kesildiği 

durumda burada kurulacak hastane ve benzeri mekânlar, enerjiyi güneş enerjisinden 

alabilecektir (www.kocaelinde.com, 2008). 

4.3 Peyzaj Mimarlığında Aydınlatmanın Önemi ve Etkileri 

Đnsan, yaşamı boyunca birçok çalışmasında ışığa gereksinim duyar. Doğal ışık (gün 

ışığı) yeterli olmadığı hallerde yapay ışıkla aydınlatma zorunluluğu duyulur. 

19.yüzyılın ortalarına kadar, çıra, mum ve yağ lambaları ile yapılan yapay 

aydınlatma, akkor telli lambaların bulunmasıyla birlikte süratle gelişmeye başlamış 

ve sonraki yıllarda floresan lambalarla başlamak üzere deşarj lambalarındaki 

gelişmelere paralel olarak bugünkü düzeyine ulaşmıştır. Halen Türkiye’de üretilen 

elektrik enerjisinin yaklaşık %21’i aydınlatma amaçlı olarak kullanılmaktadır 

(www.tug.tubitak.gov.tr, 2009).  

Genel aydınlatma işlemi içinde yol aydınlatması önemli bir yer tutmaktadır. Bunların 

yanı sıra park ve bahçe aydınlatmaları da giderek önem kazanan genel aydınlatma 

uygulamaları arasındadır. Çünkü enerji sıkıntısı yaşanan günümüzde, park ve bahçe 

aydınlatmalarında bilinçsizce tüketilen enerji miktarları küçümsenmeyecek 

boyutlardadır. Değeri her geçen yıl hızla artan ve bedeli ödenmediği için tüketici 

tarifelerine dâhil edilen bu aydınlatma uygulamalarında doğru ve verimli çözümlerle 

güvenli, konforlu ve daha az enerji tüketen tesisatların yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. Đyi ve kaliteli bir aydınlatma tesisatından, aydınlatılması amaçlanan 

alanlara gereksinim duyulan miktarlarda ışık göndermesi beklenilir. Kullanılmayan 

alanların aydınlatılmasının ya da kullanılan alanlarda gereğinden fazla aydınlatma 

yaratılmasının büyük enerji savurganlığına neden olmaktadır. Yetersiz bir aydınlatma 

emniyet ve konfor açısından tehlikeli sonuçlara yol açacağı gibi, yanlış 

yönlendirilmiş aşırı bir aydınlatma da kamaşma problemi nedeni ile görüş 

koşullarının tamamen bozulmasına neden olabilir. Bu şekilde kötü ve bilinçsiz 

aydınlatma ışık kirlili ğine neden olabilmektedir. 

Gelişen teknolojiler ve bu teknolojilerin yanlış kullanılmaları sonucunda günlük 

hayatı zorlaştıran ve sürdürülebilir bir geleceğin en önemli düşmanlarından olan katı 

ve sıvı atıkların depolanması ya da artımı, nüfus artışının tetiklediği trafik sorunu ve 
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beraberinde gelen hava ve gürültü kirliliği gibi sorunlara son zamanlarda bir yenisi 

daha eklenmiştir. Farklı kullanım amaçları için üretilen ışığın amacı dahilinde istenen 

yerlerin dışına düşmesi olarak tanımlanan ışık kirlili ği artık sadece günümüz mega 

kentlerinin değil, doğa ile bütünleşmiş bir çok küçük şehrin de en önemli 

problemlerinden biri olarak görülmektedir. 

Işık kirlili ği, yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda ışık 

kullanılmasıdır ve her çeşit etkisiz aydınlatmayı içermektedir. Hava ve su kirlili ği 

gibi direk kimyasal etkileri olmasa da, ışığın üretilmesi için harcanan enerji 

nedeniyle dolaylı olarak olumsuz etkileri bulunmaktadır. Kullanılan armatürlerin ve 

lambaların yanlış seçimi ve yanlış yönlendirilmesi bu aydınlatmalarda ışık tecavüzü, 

göz kamaşması, dikine ışık ve aşırı miktarda ışık oluşmasına neden olabilmektedir.  

Fonksiyonel olmayan aydınlatmalardan ışık tecavüzünde (ışığın taşması) istenmeyen 

ya da gerekmeyen yeri aydınlatma söz konusu iken; göz kamaşmasında ise gözün 

alışık olduğu aydınlatma düzeyinin üzerinde ışık düzeyi ile görme yetisinin 

bozulması ve nesnenin görünürlüğünün kaybolması söz konusu olur. Diğer taraftan 

dikine ışık ile aydınlatılan alanlarda ışığın doğrudan gökyüzüne gitmesi ile 

aydınlatma işlemi uzayda dağılarak enerjinin kaybolmasına sebep olur. Aşırı 

miktarda ışık ise; belli bir işin yapılması için gereken aydınlatma miktarını aşan bir 

diğer etkisiz aydınlatma türüdür (www.tug.tubitak.gov.tr, 2009). 

 .  

Şekil 4.17 Işık Taşması ve Kamaşmaya Örnek, Đstanbul, 2005 

Şekil 4.17(a)’da ışığın aydınlatılacak bölge sınırlarının dışına taşmasına bir örnek 

olarak Đstanbul Ataköy’de bir sitenin bahçe aydınlatması verilmiştir. Şekil 4.17(b)  

ise fizyolojik ve konforsuzluk kamaşmasına örnek olarak Đstanbul Boğaziçi 

Üniversitesi Kampüsü’nden bir görüntüdür. 

(a) (b) 
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Işığın üretim maliyetinin yüksek olması nedeniyle kamaşma, ışık tecavüzü, dikine ve 

aşırı ışık, kullanılan enerjinin israfına yol açmaktadır. Uluslararası Karanlık Gökyüzü 

Birli ği’nin yaptığı bir araştırmaya göre, bu şekildeki dış aydınlatmalarda ışığın %30 

kadarı boşa gitmektedir. Bu yanlış uygulamaların maliyetinin ABD’de yılda 2 milyar 

dolar olduğu hesaplanmıştır. Đngiltere’de ise yanlış ışıklandırma yılda 53 milyon 

sterlin tutarında enerji kaybına sebep olmaktadır. Türkiye’de bu yönde bir araştırma 

yapılmamış olsa da ilk değerlendirmeler en az % 30 enerji kaybı olduğu yönündedir 

(http://www.tug.tubitak.gov.tr/isik/kirlilik.html.). Işık üretilirken kömür, petrol ve su 

gibi doğal kaynaklar kullanıldığı için boşa giden ışık doğal kaynakların boşa 

harcanması anlamına gelmektedir. Bu enerjiler üretilirken gereksiz yere çevre kirliği 

de yaratılmaktadır. Birçok ülkede ışık kirlili ğine karşı dernekler, birlikler kurulmuş, 

ulusal komiteler oluşturulmuştur. Bu kuruluşların üyeleri arasında, profesyonel ve 

amatör gökbilimciler, aydınlatma mühendisleri, mimarlar, armatür üreticileri ve 

çevreciler yer almaktadır. Uluslararası Astronomi Birli ği (IAU) Yönetim Kurulu, 4 

Temmuz 1998’de bir bildiri ile Birleşmiş Milletler’i uyararak, ışık kirlili ğini önleyici 

her türlü çalışmayı desteklediğini duyurmuştur. Başta ABD, Đspanya olmak üzere 

birçok ülkede yerel yönetimlerin çoğu ışık kirlili ğine karşı özel yasalar ve 

yönetmelikler çıkarmakta ve uygulamayı yaygınlaştırmaya çalışmaktadır 

(http://www.tug.tubitak.gov.tr/isik/kirlilik.html.). Japon Çevre Dairesi Mart 1998’de 

kirlili ğin önlenmesi için bir tüzük çıkarmıştır (Isobe vd., 2000). Almanya’da beyaz 

floresan lambalar yasaklanmıştır (Rashid vd., 2000). Yunanistan 2000’li yılların 

başlarından itibaren ışık kirlili ğine karşı vatandaşlarını bilgilendirmektedir. Yeni 

Zelanda’da konu ile ilgili bir yasa çıkartılmıştır. Yapılan çalışmalara en iyi 

örneklerden biri Tuscon’da uygulananlardır. Tuscon Arizona’nın en büyük 

kentlerinden biri olmasına rağmen bu kentte sokakta yürürken binlerce yıldızı ve 

Samanyolu’nu görmek olasıdır; çünkü şehir bilinçli bir şekilde aydınlatılmaktadır. 

Tuscon’da bu durum 1944’den itibaren, çıkarılan bir yasa ile sağlanmıştır. Bu 

yasanın çıkarılma amaçlarından ilki, gökbilim gözlemlerini nedensiz yere 

bozmayacak dış aydınlatmanın sağlanması, ikincisi ise kentteki güvenliği ve üretimin 

niteliğini bozmadan, enerji tasarrufu sağlayacak aydınlatma elemanlarının 

kullanımının teşvik edilmesidir (URL 1, 2008; Efendi, 2001).  

Bu tez çalışmasındaki asıl amaç gelişen teknolojilerin peyzaj mimarlığında doğru 

bilinçli ve verimli bir şekilde kullanımının değerlendirmesi olduğundan aydınlatma 
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tasarımlarında ışığın hayvanlar, insanlar ve bitkiler üzerindeki etkileri de 

araştırılmıştır. Buna göre öncelikle yanlış ışıklandırmanın hayvanlar ve insanlar 

üzerindeki olumsuz etkileri belirtilmiş, daha sonra ise ışığın bitkiler üzerine etkileri 

diğer bir alt başlık olarak incelenmiştir.  

4.3.1 Işığın Hayvanlar ve Đnsanlar Üzerindeki Etkisi  

Kent içindeki ışık kirlili ğinin esas kaynakları yol, cadde ve sokak, park ve bahçe, 

turistik tesislerin dış cephe aydınlatmalarında ve reklam panolarında kullanılan 

armatürlerin yanlış seçimi ve yönlendirmeleri ile üst yarı uzaya gönderilen direk 

ışıklarla, aydınlatılan yüzeylerden yansıyan endirek ışıklardır. Bu ışıklar 

atmosferdeki tozlar tarafından saçılarak gökyüzünün doğal fon parlaklığını 

bozmakta, astronomik gözlemleri etkilemekte ve en önemlisi doğal hayatı olumsuz 

yönde etkilemektedir. Örneğin göçmen kuşlar için ışık kirlili ği ciddi bir tehlikedir. 

Kuşlar sadece insanlar için değil, dünyadaki tüm canlı yaşam için çok yararlıdır. Her 

yıl milyarlarca haşereyi, sineği tüketirler, milyarlarca bitki tohumunu yayarlar. 

Özellikle küçük sineklerle beslenen göçmen kuşlar gece seyahat ederler ve kimi 

türler bu yolculuklarını milyonlarca kilometre yol kat ederek gerçekleştirirler. 

Şehirlerin üzerini kaplayan ışık, takımyıldızlarını takip ederek yönlerini bulan 

göçmen kuşların yollarını kaybetmesine ve böylece soylarının azalmasına neden 

olmaktadır (Devlin vd, 2003).  Gökdelenler, deniz fenerleri gibi yüksek yapılardan 

yayılan ışıklar onlar için çekici olur. Bunun sonucu, kuşlar ya yorulup düşünceye 

kadar ışık etrafında dönerler ya da doğrudan bu binalara çarparak zarar görürler. Bu 

şekilde bir gecede binlerce kuşun öldüğü bilinmektedir 

(http://www.tug.tubitak.gov.tr/isik/kirlilik.html.). Kuşlar her ışığa aynı tepkiyi 

göstermezler çünkü araştırmalar göstermiştir ki ışık türlerinin (örneğin sodyumlu ve 

civalı gibi) insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerine farklı etkileri vardır. Ucuz olan 

civalı ışıkların hayvanlar üzerindeki etkilerinin fazla olduğu saptanmıştır 

(Witherington, 1996). Đngiltere’de kuşların sayısında ki azalmayı gözleyen 

araştırmacıların yaptığı çalışmalar sonucunda 1968’den bu yana güvercinlerin 

sayısında % 98’lik bir düşüş olduğu saptanmıştır (Henshaw, 2006).  

2003’te Almanya’da yapılan bir araştırmada bir cadde ışığının gecede ortalama 150 

böcek öldürdüğü belirlenmiştir (Henshaw, 2006). Đsviçre karanlık gökyüzü birliği 

olan “Dark Sky Switzerland”ın başkanı Philipp Heck 50,000 cadde ışığının bir 
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gecede 1,000,000 böcek öldürdüğünü belirtmiştir (Henshaw, 2006). Söz konusu 

ölümler ile türlerin tehlike altına girmesi durumunda kelebek ve diğer gece 

böceklerinin tozlaşmayı sağlayamamaları gibi bir sonuç ortaya çıkabilir ve bu da 

bitkilerin zamanla yok olmasına neden olabilir (URL 2, 2009). Türkiye’de genelde 

Akdeniz kıyılarına yumurtlayan deniz kaplumbağaları da ışık kirlili ğinin olumsuz 

etkilediği canlılardır. Anne kaplumbağalar yumurtlayacakları sahilleri seçerken 

sahillerin sessiz ve karanlık olmasına özen gösterirler. Çünkü geceleri yumurtadan 

çıkan yavrular denizdeki yakamozu hedef alarak denize ulaşmaktadır. Bir şekilde 

denize ulaşamayan yavru ölmektedir. Ayın farklı dönemlerinde gelen ışığa bağlı 

olarak denize ulaşan yavru sayısında değişim gözlemlenmesi ışığın bu hayvanlar 

üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir 

(Witherington, 1996). Deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemi olan Mart ve 

Ağustos ayları arasındaki zaman diliminde en azından yumurtlama bölgelerinde 

ışığın azaltılması, mevcut önlemlere ek olarak alınabilecek en etkili önlemler 

arasında yer almaktadır. Işık kurbağalar üzerinde de olumsuz etkiye sahiptir. Hızlı bir 

ışık artışı hayvanlarda görüş kabiliyetini azaltmaktadır. Bu süre birkaç dakika ile bir 

saat arasında değişmektedir. Dişi kurbağalar, gece kurbağaları ve semenderler aşırı 

ışıkta yuvalarından çıkmazlar ve çiftleşemezler. 

Hayvanlar üzerinde bu kadar ciddi etkiye sahip olan ışığın insanlar üzerinde de 

çeşitli zararlı etkileri bulunmaktadır. Işığın insanlar üzerinde psikolojik etkilerinin 

bulunduğu ve yapılan çalışmalar sonucunda (Devlin vd.,2003), (Knez, 2001), (Knez 

vd., 2000), (Kozaki vd., 2005), (Rashid vd., 2008) özetle değişik tipte ve şiddette 

ışığın cinsiyet ve yaşa bağlı, farklı etkilere sahip olduğu, insanlarda idrakta 

azalmaya, problem çözümünde zayıflığa, duygusal bozukluklara yol açtığı, katarakt 

ve glokoma neden olduğu, uyku kalitesini azalttığı belirtilmektedir. Burada temel 

etkenin hormonlar olduğu ve melatonin olarak isimlendirilen ve deriye rengini veren 

hormonun özellikle geceleri salgılandığı ve bu hormonun oranında ışık artışı ile ilgili 

bir ili şki olduğu tespit edilmiştir (Brainard vd, 2001). Davis ve diğerleri (2001) 

melatonin artışının göğüs kanserine yol açtığını belirtmektedir. Ayrıca, ışık kirlili ği 

yollarda sürücülerin gözlerini kamaştırarak kazalara neden olabilir. Kısacası her 

şeyde olduğu gibi ışık kullanımındaki aşırılıkların da insana ve çevreye zarar verdiği 

unutulmayarak, ışığın etkin ve rasyonel kullanılması için tedbirler alınması yasa ve 

yönetmeliklerle de zorunlu hale getirilmelidir. 
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4.3.2 Işığın Bitkiler Üzerindeki Etkisi  

Işık, ışıyan enerji (radiant energy) denilen enerji şeklinin görülebilen küçük bir 

bölümüdür. Işığın bitkiler üzerine etkileri ortaya konulurken ışıkla ilgili olarak 

üzerinde durulan parametreler; 

• Işık miktarı  

• Işığın yönü  

• Işığın rengi ve 

• Işığın dalga boyu (spektrumu)’dur.  

Đlk iki parametre ışık ile bitki organı arasında oluşan açıya göre önem kazanır. Düz 

bir yaprak üzerine ya da belli bir düz alana birim zamanda düşen enerji miktarı 

radiyant ışık enerjisi miktarı olarak ifade edilir. Enerji birimi olarak metre karede 

Watt kullanılır. Herhangi bir maddeye, örneğin bir bitki yaprağına gelen ışık 

yansıtılır, absorbe edilir ya da yapraktan geçer (Kacar vd., 2002). Bitkinin ekolojik 

ve fizyolojik istekleri açısından doğru aydınlatma yapılması bu nedenle önemlidir. 

Çünkü birçok bitki belirli bir karanlık evrenin geçmesini arzu eder. Bu karanlık 

geçen süre bitkiler için bir dinlenme sürecidir ve ışıklı zamanlarda bitki 

yapraklarında oluşan asimilatın taşınması ve hücrelerden boşalmanın sağlanması için 

gereklidir. Böylece bu karanlık sürede ertesi gün içinde yeniden oluşacak 

asimilasyon maddeleri için yaprakta yeni yer kazanmak üzere ışıklı sürede oluşmuş 

besin maddeleri değişikli ğe uğrar, gerekli yerlere dağıtılır ve depolanması yapılır. 

Işıklandırma süresi fazla sürdürüldüğünde bitkilerde fizyolojik rahatsızlıklar ve 

hastalık belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle aydınlatma sürelerinin ayarlanması 

gerekir (URL 3, 2009). 

Işıkla ilgili olan ve bitkiler üzerinde önemli etkileri bulunan diğer parametreler ise 

ışığın rengi ve dalga boyudur. Güneş ışığının çeşitli renklerden oluştuğu ilk kez 1667 

yılında Newton tarafından açıklanmıştır. Prizmadan geçen görülebilir ışık kırmızı, 

turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklere ayrılır. Buna ışığın Elektromanyetik 

Spektrumu denir (Şekil 4.18). Prizmadan geçtikten sonra değişik renklerde görülen 

ışık çeşitli dalga boylarına sahiptir. Dalga boyu birbiri ardına gelen iki dalganın tepe 

noktalarının arasındaki uzaklık olarak tanımlanır.  Tüm dalga boylarının toplam 

dağılımına tayf denir. Dalga boyu metre cinsinden ifade edilir ve bir metrenin 
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birimleri olan milyon ve milyar olarak sırasıyla micro (µ) ve nano (n) öneklerini alır. 

Işığın renkleri ve dalga boyunun ilgili aralıkları ise şöyledir; Mor ışık 380- 435 nm, 

mavi ışık 435-500 nm, yeşil ışık 500-555 nm, sarı ışık 555-600 nm, turuncu 600-650 

nm, kırmızı ışık 650- 780 nm’dir. 

 

Şekil 4.18 Işığın Elektromanyetik Spektrumu 
(www.cscrs.itu.edu.tr, 2009) 

Đnsanlar tarafından dalga boyları 390nm- 760nm arasında değişen ışık görülebilir. 

Đnsan gözü ışıktaki her renk bileşenine karşı aynı duyarlılığa sahip değildir. En fazla 

duyarlılığı 555nm (sarı-yeşil ışık) civarındadır. Đnsan gözünün kırmızı ışığa (650nm) 

duyarlılığı en fazla sadece %10’dur. Görünen ışığın miktarı lümen (lm) olarak ifade 

edilir ve gözün tepe eğrisine bağlıdır. Belli bir kaynaktan gelerek belirli bir yüzeye 

düşen ışık aydınlatma miktarı lüks ile ifade edilir. Aydınlatma ürünlerinin çoğu 

insanlara yönelik aydınlatma için geliştirilir ve üretilir. Bu yüzden insanlarla ilgili 

uygulamalarda kullanılan ürünlerde her zaman lümen birimleri ve lüks tercih edilir 

(http://www.lighting.philips.com/tr).  

Bitkiler de diğer canlılarda olduğu gibi yaşamlarını sürdürebilmek için enerjiye 

gereksinim duyarlar. Bunun için güneşin fiziksel enerjisi yeşil bitkiler tarafından 

kimyasal gıda enerjisine dönüştürülür. Işık enerjisinin yapraklardaki klorofil ve 

karotenoid tarafından emildiği fotokimyasal bu işlem ile klorofil pigmentine sahip 

hücreler ışık enerjisi karşısında karbondioksit ve suyu özümleyerek oksijeni bağımsız 

şekle dönüştürmek suretiyle karbonhidratları oluşturur (Şekil 4.19).  
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Şekil 4.19 Işığın Bitki Yaprağı Üzerine Etkisi 
  (www.philips.com, 2009) 

Bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için belli bir (673 kilokalori) ışık enerjisine ihtiyaç 

duyulur. Fotosentezde görev yapan en aktif pigmentler olan klorofil-a ve klorofil-b 

belli ve karakteristik ışık absorbiyonu gösterirler. Her ikisi de en yüksek ışık 

absorbiyonunu mavi- mor ışıkta (430nm- 470nm), ikinci en yüksek absorbiyonunu 

ise kırmızı ışıkta (642- 660nm) gösterirler. Fotosentezde önemli rol oynayan bu 

pigmentlerin absorbiyon bölgeleri fotosentez için en etkin ışık dalga boylarını 

göstermesi yönünden değer taşımaktadır (Kaçar vd, 2002). Bitkiler, çeşitli dalga 

boyundaki ışığa karşı insanlardan farklı bir duyarlılığa sahiptir. Đnsan gözü tarafından 

görülebilen ışığın sadece bir kısmı, yani 400 ile 700 nm arasında dalga boyuna sahip 

olan ışıklar bitkilerin büyümesine (fotosentez) yardımcı olmaktadır. Buna 

Fotosentetik Aktif Radyasyon alanı (PAR) denilmektedir. Bir ampulün bitkilerin 

büyümesinde etkili olabilmesi için, mümkün olan en fazla elektrik enerjisinin PAR’a 

dönüştürülmesi gerekir. Bu konunun burada bahsedilme nedeni, yapılacak 

aydınlatma tasarımlarında gece boyu aydınlatma yapılsa dahi belli miktarda ışık 

enerjisi sağlanmadığı takdirde ve belli dalga boyuna sahip ışık seçimi ile bitkinin 

sürekli ve etkin olarak fotosentez yapması önlenebilir. Böylece bitki üzerinde 

oluşabilecek ışık stresi kontrol altına alınabilecektir. 

Işık kaynağı, enerji parçacıklarını yayan bir kaynak olarak düşünülebilir ve bu 

parçacıklara ışık kuantumu veya foton denir. Fotonun enerji içeriği dalga boyuyla 

ilgilidir. Fotosentezin oranı, bu fotonların toplam enerji içeriği tarafından değil de 

bitki tarafından emilen 400 ila 700 nm arasındaki fotonların sayısı ile belirlenir. 

Işık  
ya da Foton 

Işık Kaynağı 

Güneş Işığı Karbondioksit 

Su 

Glikoz 
Fotosentez 
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PAR aralığında bile, her bitki dalga boylarına karşı aynı duyarlılığa sahip değildir. 

Nispeten güçlü bir yansıma ve iletim sonucunda, yaprak tarafından en az yeşil ışık 

etkili olarak kullanılır. Yaprağın insan gözü tarafından yeşil olarak algılanmasının 

nedeni budur. Bitkinin büyümesinde çeşitli dalga boylarının radyasyon etkisi bitki 

duyarlılık eğrisi ile gösterilebilir. Bu fotosentetik etkinlik tayfı her dalga boyu 

tarafından emilen fotonların sayısına (ışık kuantumu) bağlıdır. Araştırmalara göre 

(Kaçar vd, 2002), kuantum etkisinin en fazla turuncu-kırmızı bölgesinde olduğu 

görülür; örneğin turuncu-kırmızı ışık en etkili fotosentezi sağlar. Bu, bitkilerin bu 

renkte ışık kullanılmadığı takdirde büyümediği anlamına gelmez. Düzgün bir şekilde 

gelişmeleri için bitkilerin dengeli bir ışık tayfı alması oldukça önemlidir. Bitkilerin 

sağlıklı gelişmesi için mavi ışığın oranı özellikle önemlidir. Az miktarda mavi ışık 

alması uzamaya (aşırı kök büyümesi) ve bazen sarılaşan yapraklara neden olur. 

Ayrıca bitkinin gelişmesi için kırmızı/ açık kırmızı oranı da önemlidir. Açık kırmızı 

oranının düşük olması kökün büyümesini engeller. Bu duyarlılık tepkileri bitki 

türlerine göre değişir. Yapılan araştırmalara göre fotosentez özellikle mor ötesi 

(ultraviyole) ve kırmızı 450 nm-650 nm dalga boyunda çok fazla artış 

göstermektedir. Fotosentez olayını arttırmak için güneş ışığı özellikleri gösteren 

lamba seçimi ile birlikte bitkinin fotosentez yapmasında artışa sebep olup bitki 

büyümesi hızlandırılabileceği gibi, yine uygun lamba seçimine bağlı olarak, 

aydınlatma ile bitki üzerinde oluşabilecek ışık stresini önlemek de mümkün 

olabilmektedir.  

Işık stresi ışığın bitkilerde oluşturduğu stres olup öncelikle fotosentez üzerinde 

etkilidir. Işığın yeterince yoğun olmaması ya da gereğinden fazla olmasına bağlı 

olarak bitkilerin metobolik işlemleri üzerinde önemli etkiler yaratabilmektedir. Bu 

ışık fotosentez oranını etkilemesinin yanında, bitki sıcaklığını ve fotomorfojenik 

tepkimeleri de etkileyerek bitkide strese neden olabilir. Işığın gereğinden az olması 

durumunda oluşan ışık stresinde, bitkilerin karbonhidrat miktarlarının azalmasıyla 

birlikte bir seri metabolik değişimler izlenmektedir. Karbonhidratlar hem solunum 

için, hem de enerji kaynağı olarak kullanıldığı için azalır. Böyle bir durum karşısında 

gölge bitkileri yaprak alanlarını genişletirken fotosentez ürünlerini daha az 

göndererek kök gelişmesini yavaşlatırlar. Işığın gereksinimden fazla bulunması 

durumunda oluşan ışık stresinde ise yapraklarda stomaların geçirgenliği absorbe 

edilen karbondioksit miktarını etkileyecek şekilde değişir. Palizat hücrelerinin 
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uzamasını sağlamak, yaprak boyunca hücre sayısını çoğaltmak ve ortalama hücre 

çapını büyütmek suretiyle yaprakların büyüme ve gelişimi değiştirilir. Yüksek ışık 

stresine dayanma kapasitesi sınırlı olan gölge bitkileri genelde zarar görür ve 

yaşamlarını yitirirler. Güneş bitkileri ise karbon metabolizmasında görev yapan 

enzim miktarını arttırmak ve karbondioksit taşıma kapasitesini yükseltmek suretiyle 

yüksek ışık stresinde fotosentez oranının giderek artmasını sağlarlar. Yüksek ışık 

stresinde bitki yapraklarında mantarlaşma yaygınlaşır, mum tabakası oluşur ve kütin 

tabakası kalınlaşır. Bunun sonucu olarak ışık daha fazla yansıtılır. Yüksek ışık 

yapraklarda ağarmaya ve ölüme yol açar. Yüksek ışık stresinden kaynaklanan bu 

olgu fotoinhibitasyon (photoinhibition) olarak adlandırılmaktadır (Anderson vd., 

1987). Bu nedenlerle yapılacak olan aydınlatmalarda ışığın özellikleri önemlidir ve 

kullanılacak ışık ile bitkinin zarar görmemesi sağlanmalıdır.  

4.3.3 Aydınlatma Tasarımı ve Genel Kurallar 

Mimari tasarım gibi aydınlatma tasarımı da kalıplaşmış biçimleri ve buna bağlı hesap 

yöntemlerini bir yana bırakıp, gerçek gereksinimlerden yola çıkarak, buna özgü bir 

aydınlık düzeyi oluşturma çalışması olarak tanımlanabilir. Aydınlatma tasarımı 

kavramı; daha çok mimari tasarım konusu olmuş yapılar ile meydanlar, parklar, 

anıtlar, parklar, heykeller vb. kentsel değerlerin aydınlatılması için geçerlidir. Đyi bir 

aydınlatma yapılabilmesi için; etkin ve amaca uygun ışık kaynağı, etkin ve uygun 

aydınlatma armatürü kullanılarak aydınlatma tekniği esaslarına uygun projelendirme 

yapılmalıdır (Sirel, 1996) . 

Bir aydınlatma tasarlanırken öncelikle, mimari -ya da kentsel- özelliklerin 

incelenmesi gerekir. Bu inceleme aydınlatılacak konunun, biçimsel ve işlevsel 

özelliklerinden yapımsal özelliklerine kadar, geniş bir alanı kapsamalıdır. 

Oluşturulacak aydınlık, bir yandan mimari karakter ve kullanışa uyarken, bu 

aydınlığı sağlayacak ışık kaynakları da olabildiğince, mimari ile bütünleşmeli, biçim, 

gereç, renk ve konum bakımından mimari boyuta ve şehirsel çevreye uyum 

sağlamalıdır. Ekonomik ve yeterli düzeyde uygulamalar için yollarda ve açık 

alanlarda sağlanması gereken aydınlatma kıstasları, bu konulardaki araştırma ve 

uygulama çalışmaları esas alınarak hazırlanan en iyi standart ve önerilere göre 

belirlenmelidir. Tesisatlarda kullanılan ışık kaynakları (lambaların) ve aydınlatma 

armatürlerinin teknik özellikleri ve verimleri de aydınlatmanın ekonomikliğini ve 
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sürekliliğini etkileyen en önemli faktörlerdir (Onaygil, 2001). Geceleyin caddeleri ve 

parkları aydınlatmada kullanılan ışık kaynakları, aydınlatılacak ortama 

yönlendirilmelidir. Gökyüzüne ya da uygun olmayan yerlere yöneltilen ışık, enerji 

israfına yol açar (http://www.turkeyarena.com/turkeyarena/fizik/24437-aydinlatma-

ve-teknolojilerinin-yasamimiza-etkisi.html). 

Peyzaj mimarlığında aydınlatma, vurgu ve görüntü açısından çok önemlidir. Bir 

yapının, bir bitkinin herhangi bir noktasına dikkat çekilmesi için aydınlatma 

gereklidir. Aydınlatma şehirlerde güvenliği sağlamak açısından da önemlidir. 

Parklarda, yürüyüş yollarında ve birçok yerde aydınlatma elemanı bu yüzden 

kullanılır. Yol aydınlatmasında kullanılacak aydınlatma elemanının ışık açısı ve kaç 

adet kullanılacağı önemli kriterlerdir. Çünkü  aydınlatma elemanları aracın görüş 

mesafesini etkileyebilmektedir. Günümüzde peyzaj mimarlığında kullanılan bazı 

aydınlatma teknikleri şunlardır (www.tug.tubitak.gov.tr, 2009);  

• Hafif Aydınlatma:  Dış mekânda algıyı azaltarak dikkat çekici olanların 

gözükmesi için daha az elemanla daha az ışık verilmesidir. 

• Yoğun Aydınlatma: Algıyı artırır. Işığın geliş yönü ve şiddeti kompozisyonu 

etkiler. Kompozisyonun derinliğini, doku algısını etkiler. 

• Işığın Geliş Yönü Açısından Aydınlatma:  Önden aydınlatma, arkadan 

aydınlatma, yandan aydınlatma şeklindedir. Önden aydınlatma objenin 

detaylarını gösterir. Gölgeyi yok ettiği için obje görünümü nettir. Arkadan 

aydınlatmada sadece objenin şekli algılanır. Yandan aydınlatmada ise 

şekillerde gölge oluşur ve dokunun güçlenmesi sağlanır. 

• Wash Tekniği: Şekil algısı sağlanır. Çit bitkilerinde kullanılır. 

• Graze tekniği:  Doku aydınlatması yapılır. 

• Tekstür tekniği:  Tek bir cepheden aydınlatma yapılır. 

• Halo Tekniği:  Bitki gövdesinin hemen arkasından yapılır. Bitki bir noktadan 

aydınlatılır. 

• Silüet tekniği:  Uzaktan algılanan bitkinin kenar sınırlarını belirten bir 

yöntemdir. 
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• Gölge tekniği:  Bitkinin aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı aydınlatılmasını 

sağlar. 

• Glow tekniği: Bitkinin tepe tacı vurgulamasını yapmak için kullanılır. 

• Detay renk tekniği:  Binadan bitkiye verilen ışıktır. 

• Cephe Aydınlatması: Bir yapıya dikkat çekmeyi sağlar. Pozitif etki yaratır. 

Kullanıldığı yerde görkem ihtişam vardır. 

• Su Aydınlatması: Su yüzeyinde ya da dışında yapılır. Güvenlik ve estetik 

amaçlı yapılabilir. Özellikle içten verilen ışık hem renk verir, hem de hareket 

katar (www.tug.tubitak.gov.tr, 2009). 

• Yol Aydınlatması: Yollarda sağlanması gereken aydınlatma kriterleri, bu 

konulardaki araştırma ve uygulama çalışmaları esas alınarak hazırlanan en 

yeni standart ve önerilere göre belirlenmelidir. Tesisatlarda kullanılan ışık 

kaynakları ve aydınlatma armatürlerinin teknik özellikleri ve verimleri 

aydınlatmanın ekonomikliğini ve sürekliliğini etkileyen önemli faktörlerdir 

(Onaygil, 2006). 

Ancak bu teknikler uygulanırken alanın genel özellikleri incelenmeli, yapılacak 

aydınlatmanın flora ve fauna üzerine olabilecek etkileri de dikkate alınmalıdır. 

Çünkü ışığın bitkiler ve diğer canlılar üzerindeki etkileri, bölüm 4.3.1’de de 

bahsedildiği üzere, kullanılacak ışığın özelliklerine göre farklılıklar gösterir. 

Aydınlatmadan azami ölçüde yararlanılabilmesi ve aydınlatılan ortamda gerekli 

güvenliğin sağlanması ön planda tutulmalıdır. Ayrıca gereken enerji tasarrufunun 

yapılabilmesi ve ışık kirlili ğinin önlenebilmesi için tasarımdan kullanıma kadar tüm 

safhalarda uyulması gereken temel prensipler vardır. Bu kapsamda kaliteli bir 

aydınlatma yaratarak enerji tasarrufu sağlamak için izlenecek yollar şöyle 

sıralanabilir;  

1. Đlgili standartlar ve Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nun yayınları da takip 

edilerek aydınlatılacak yere ve amaca en uygun çözümün elde edilebileceği 

aydınlatma kriterleri belirlenmeli,  

 2. Fotometrik değerleri bilinen armatürler ile gerekli tasarım hesapları yapılmalı, 

armatür sayısı ve tipi bu hesaplara göre saptanmalı,  
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3. Aydınlık düzeyi algılayıcılı ve zaman kontrollu tesisatlar ile aydınlatmanın gerek 

duyulan zamanlarda gerektiği kadar kullanılması sağlanmalıdır (Onaygil, 2006) 

Burada Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE, Commission Internationale de 

l'Éclairage) tavsiyelerine ve Alman normlarına (DIN) göre verilen bilgiler yol 

aydınlatması ile ilgili bütün konuları kapsamayacak, tez konusu ile ilgili olan 

maddeler ele alınarak sadece yol aydınlatmasının kalitesini belirleyen büyüklükler ve 

bir yol aydınlatma projesinde takip edilecek yol ile sınırlı olacaktır. Bir yol 

aydınlatma tesisatının kalitesini belirleyen büyüklükler şunlardır;  

• Yol yüzeyinin ortalama parıltı düzeyi,  

• Yoldaki parıltı dağılımının düzgünlüğü,  

• Yolun yakın çevresinin aydınlık düzeyi,  

• Kamaşma sınırlaması,  

• Görsel ve optik kılavuzlama 

• Işık rengi. 

Yol güvenliği bakımından sürücünün önünde uzanan yol parçası, yol sınırları, 

karşılaşılabilecek engeller, kavşaklar, köprüler vb. bütün özellikleriyle açıkça 

görülebilmelidir. Aydınlatma, trafik işaretleriyle birlikte yolun çevreye göre 

görülebilirliğini arttırarak görsel kılavuzlamaya katkıda bulunur. Ayrıca armatür 

düzeni ile yol gidişi ve özel noktalar daha belirgin hale getirilerek optik 

kılavuzlamada yapılmalıdır. 

Bir yol aydınlatma projesi için yapılacak işler şunlardır; 

1) Yolun planı, kesiti, yakın çevre durumu, sınırları hakkında ayrıntılı bilgi, 

2) Yolun mevcut ve gelecekteki trafik durumu, 

3) Yol için gerekli ortalama parıltı düzeyi, 

4) Gerekli parıltı düzgünlük faktörleri, 

5) Yol kaplamasının yansıtma özellikleri, 

6)  Đstenilen görsel ve optik kılavuzlama. 

Motorlu ve motorsuz araçlar, yaya ve hayvan trafiğinin olabildiği yollarda trafiğin 

hızı, çeşidi ve çevre koşullarına uygun kriterlere sahip yol aydınlatması tesisatları ile 
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gece kazalarının sayısında ve işlenen suç oranlarında önemli azalmalar 

sağlanmaktadır. Yollarda sağlanması gereken aydınlatma kriterleri, bu konulardaki 

araştırma ve uygulama çalışmaları esas alınarak hazırlanan en yeni standart ve 

önerilere göre belirlenmelidir (Onaygil, 2006).  
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5. YALOVA –TERMAL ÇINARLI YOLU AYDINLATILMASINDA GÜ NEŞ 

    ENERJĐSĐNĐN KULLANIMININ DE ĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Doğaya ve yaşama yönelik bilinçlenme sürecinde ortaya konan çevre koruma, 

ekoloji, sürdürülebilirlik gibi temel kavramlar çerçevesinde Yalova- Termal 

Yolu’nun doğal, kültürel, tarihsel ve sosyal değerlerini ortaya koymak, alana ilişkin 

yasal düzenlemelerin çerçevesini ve alanı nasıl etkilediğini belirlemek, mevcut 

durumun hem işlevsel hem de görsel sonuçlarını CBS ortamında değerlendirmek, 

elde edilen sonuçları kişisel algılama verileriyle birlikte değerlendirerek güneş 

enerjisinin aydınlatma amaçlı kullanımına yönelik önerilerde bulunmak bu 

çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Yapılacak olan peyzaj aydınlatmasında, 

kültürel ve ekolojik değerlerin korunması, doğal ve kültürel yapı ile uyumlu bir 

sistemin değerlendirilmesi için bir örnek oluşturması hedeflenmektedir.  

5.1 Yalova – Termal Çınarlı Yolunun Genel Özellikleri  (Çınarlı Hiyaban) 

 

Şekil 5.1 Yalova- Termal Çınarlı Yolu, 2008 
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Yalova- Termal Yolu’nun aydınlatılmasına yönelik olarak önerilen yöntemin 

geliştirilmesinde alana ait genel özellikleri belirlemede, T.C. Çevre Orman 

Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Eylül 

2007 tarihinde yayımlanan “Korunan Alan Planlaması ve Yönetimi” yaklaşımı 

kullanılmıştır. Bu yaklaşım, insan faaliyetleri ile koruma çalışmaları arasında bir 

denge kurmayı hedefleyen, sınırlı ve yaşamsal önemi olan kaynakların, geriye 

dönüşümü olmayan bir şekilde etkilenmesi ve bozulmasına karşı yeni koruma ve 

planlama araçlarının gerekliliğiyle problemlere çözüm bulmak amacıyla geliştirilen, 

Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) modelini esas almaktadır. Bu model, 

Uluslararası gelişmeleri, yaklaşımları ve ilgili sözleşmeleri dikkate almaktadır 

(BÇDKYP, 2007). Proje alanı IUCN’in Korunan Alan kategorileri içinde göre Tabiat 

Anıtı (kategori III) içinde yer almaktadır. Bu kategoride yer alan alanlar; belirli doğal 

özellikleri koruma amacıyla yönetilen, nadirliği, temsili ve estetik nitelikleri, kültürel 

önemi açısından olağanüstü ya da benzersiz olan bir ya da daha fazla doğal/ kültürel 

özellik içeren alanlardır (BÇDKYP, 2007). 

Çınarlı yola ait genel özellikler tanımlanırken; 

� Bölgenin ve proje alanının coğrafi konumu,  

� Alanın arazi kullanımı ve mülkiyet yapısı, 

� Bölgedeki yetkili kurum ve kuruluşlar, 

� Proje alanının fiziksel ve ekolojik özellikleri, 

� Peyzaj karakter analizi ve çınarlı yolun peyzaj elemanları ele alınmıştır. 

5.1.1 Alanın Coğrafi Konumu 

Armutlu Yarımadası´nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları´nın kuzey eteklerine 

kurulmuş olan Yalova, Türkiye´nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi’nin güneydoğu 

kesiminde yer almaktadır. Kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi, doğusunda 

Kocaeli ili, güneyinde Bursa ve Gemlik körfezi yer almaktadır. Yalova´nın 39-40º 

kuzey enlemi, 29-61º doğu boylamları arasında denizden yüksekliği 2 metre, en 

yüksek noktası 926 metredir ve yüzölçümü 847 km2’dir. Yalova Đli’nin kuzeyinden 

güneybatısına kadar olan sınırları, Marmara Denizi ile çevrilmiştir. Kıyılar, girintili 

çıkıntılı bir özellik göstermemektedir (Şekil 5.2) (www.yalova.gov.tr).  
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Şekil 5.2 Yalova Đl Sınırı  (www.google.earth, 2009) 

Doğa harikası olan Termal Kaplıcalarını Yalova’ya bağlayan Yalova -Termal 

Çınarlı Yolu (Çınarlı Hıyaban), Atatürk döneminden günümüze kadar gelen yol 

boyunca dizilmiş çınar ağaçlarının oluşturduğu yeşil tünel görüntüsü ile Yalova’nın 

en güzel yoludur. Bu yol Yalova için önemli bir turizm ve rekreasyon alanı olan 

Termal Kaplıcaları’na bağlanmaktadır.  

 

Şekil 5.3 Yalova- Termal Çınarlı Yolu (www.google.earth, 2009) 

        Yalova Đl sınırı 

Marmara Denizi 

       Bölge Sınırı 
       Ana Yollar 
       Çınarlı Yol 
       Samanlı Deresi 
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ĐDO vapur iskelesinden başlayıp, Gazipaşa Caddesi’ni takiben Termal Kaplıca’sının 

kapısında son bulan yolun uzunluğu 12,350 metre, genişliği ise 10 metredir. Çalışma 

kapsamında 12,350 metrelik yolun yalnızca 500 metrelik kısmı değerlendirmeye 

alınmıştır ve bölgenin sınırları güneyde Çınarcık yolu kavşağı, doğu ve batıda yola 

cepheli yerleşim alanlarının parsel sınırları, kuzeyde ise Samanlı kavşağına kadardır. 

Gökçe Barajı’nın yapımı sırasında, bu yolda bulunan çınar ağaçlarının bir kısmı, 

baraj içinde ve yol dışında kalmıştır. Bu nedenle Yalova’yı Termal’e bağlayan 

Çınarlı Yol, Yenimahalle yol kavşağında son bulmaktadır. Alan, 40o38’59” kuzey 

enlemleri ile 29o14’59” doğu boylamları arasında kalmaktadır ve yaklaşık 500 metre 

doğusunda Samanlı deresi yer almaktadır (Şekil 5.3). 

5.1.2 Alanın Arazi Kullanımı ve Mülkiyet Yapısı 

Çalışma alanına ait mekânsal veri analizleri kapsamında tüm verilerin CBS (Coğrafi 

Bilgi Sistemi) ortamında değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu aşamada alana ait elde 

edilen tüm mekânsal veriler (imar planı, kadastro, binaların durumu vb.), tek haritada 

toplanarak mekânsal veri analizi haritası oluşturulmuştur. Mekânsal değerlendirme 

haritası olarak adlandırılan bu haritada alanın hangi yönde geliştiği, hangi 

fonksiyonların alana uygun hangilerinin olmadığı, hangi fonksiyon alanlarının 

yoğunluk kazandığını göstermiştir. 

 

Şekil 5.4 Yalova- Termal Çınarlı Yolu Bölgesi Mekansal Değerlendirme Haritası, 
(Yalova Belediyesi, Đmar Đşleri Müdürlüğü, 2009) 

KÖY H ĐZMETLER Đ  
ĐL MÜDÜRLÜ ĞÜ 

SAMANLI DERES Đ 

    Yerleşim Alanları 
     Açık yeşil Alanlar 
     Kamusal Alanlar 
     Çınarlı Yol 
     Bölge sınırı 
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Yalova Belediyesi Đmar Đşleri biriminin hazırladığı 1/ 1000 ölçekli uygulama imar 

planı ile uydu görüntüsünün çakıştırılmış hali Şekil 5.4’ de görülmektedir. Proje 

alanının çevresi incelendiğinde, mevcut arazi kullanımında yerleşim alanları, 

kamusal alanlar ve yeşil alanlar bulunmaktadır. Yol güzergâhı çevresinde imara 

açılmış konut alanları, açık yeşil alanlar, ilköğretim tesisleri alanı, camii, sağlık 

merkezi, arboretum alanı, turizm tesis alanı ve ağaçlandırma yapılacak alanlar 

belirlenmiştir. Yol güzergâhı üzerindeki yapılara trafik yoğunluğu ve görsel olarak 

olumsuz etki yapacağı düşünülerek iki kata kadar imar izni verilmiştir. Yapılar ayrık 

nizamda, ön bahçe mesafesi en az 5, yan bahçe mesafesi en az 3 metre olarak 

planlanmıştır. Güzergâh üzerinde yoğunluğu arttırıcı herhangi bir ticaret alanına 

müsaade edilmemektedir.  

 

Şekil 5.5 Yalova- Termal Çınarlı Yolu Đmar planı + Uydu Görüntüsü, Yalova, 
(www.google.earth,  Yalova Belediyesi Đmar Đşleri, 2009) 

      Bölge Sınırı 
        Çınarlı Yol 
        Konut Alanları 
        Đlköğretim Tesisi 
        Turizm Tesisi 
        Köy Hizmetleri Đl müd. 
        Karacabey Aboretumu 
        Camii  
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Şekil 5.5’de Yalova-Termal Çınarlı yol’unun uydu görüntüsü üzerinde plandaki alan 

kullanımları görülmektedir. Đmar planında imara açık yerleşim alanları olarak 

belirlenen parsellerde yapılaşma başlamıştır. Yapı yoğunluğu  %40 ‘dır. Bu durum 

yol güzergâhının gelişmekte olduğunu göstermektedir. Çevre, ekoloji ve 

sürdürülebilirlik kavramlarının planlamadaki temel dayanağı, doğayla uyumlu 

yerleşim alanları yaratmak veya mevcut yerleşim alanlarını doğayla uyumlu hale 

getirerek devamlılığını sağlayabilmektir. Yalova- Termal yolu ve çevresinin 

gelişimindeki temel sorun, 1950’lerden sonra başlayan hızlı şehirleşme hareketinin 

bu alanı da etkilemesi, tarıma elverişli alanların imara açılarak yapılaşmış alanlara 

dönüşmesidir.  

5.1.3 Proje Alanında Yetkili Kurum ve Kurulu şlar 

Yalova Termal Çınarlı yolu, Yalova Belediyesi mücavir alanı içerisinde yer 

almaktadır. Uluslararası tanımlamalara göre, bu alan Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Alanı ve Deprem Bölgesi olarak değerlendirilmektedir. Alanın yerleşme 

dokusunun gelişimine yönelik planlama çalışmalarında, doğal ve kültürel değerlere 

sahip çınar ağaçları koruma altına alınmıştır. Yalova-Termal Yolu üzerindeki Çınar 

Ağaçları Đstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 14.5.1997 

tarih ve 4491 sayılı kararı ile “Korunması Gereken Anıt Ağaçlar” olarak tescil 

edilmiştir. Koruma kararları ile ilgili yetki daha sonra Đstanbul Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kuruluna geçmiştir. Bu nedenle alana yönelik planlama ve uygulama çalışmalarında 

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan uygun görüş alınması 

gerekmiştir. Yalova merkez ve Termal ilçesi arasında bulunan ve “Turizm Yolu” 

niteliğinde olan 12,350 metre uzunluğundaki yol, Yalova Valililiği’nce tüm sanat 

yapıları, drenaj kanalları yapıldıktan sonra yolun tamamı yeniden asfaltlanarak 

hizmete açılmıştır. Aynı yolun her iki yanında yaya yürüyüş yolu yapım 

çalışmalarının % 60’ı tamamlanmış olup, geri kalan kısmının da yapımı devam 

etmektedir. Tarihi yolun her iki tarafında çürüyen ve yıkılan tarihi çınar ağaçlarının 

yerine Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 149 adet yetişkin çınar ağacının 

dikilmesi planlanmaktadır. Böylece yaz aylarında bambaşka bir güzelliğe kavuşan 

Çınarlı yolun tarihi dokusunun yeni dikilen ağaçlarla sürdürülmesi amaçlanmaktadır.  
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Çizelge 5.1 Proje Alanına Ait Yönetişim Yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 5.1’de proje alanı için oluşturulmuş yönetişim yapısı görülmektedir. Bu 

projenin oluşumu, gelişimi, onaylanması ve uygulanması için bu birimlerin iş birliği 

içinde çalışması zorunludur. Yönetişim, korunan alanların muhafazasında ve korunan 

alanların etkili ve uzun dönemli yönetiminin sağlanmasında temel öneme sahiptir.  

Yalova ili, Bayındırlık ve Đskan Bakanlığının 18 Nisan 1996 tarihli ve 96/ 8109 sayılı 

Bakanlık kararı uyarınca hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na göre 

1.Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır (www.deprem.gov.tr). 

5.1.4 Alanın Fiziksel ve Ekolojik Özellikleri 

Peyzajın yapısını oluşturan fiziksel ve ekolojik öğeler olan; iklimsel özellikler, 

toprak yapısı, arazi morfolojisi ve biyolojik çeşitlilik olarak incelenmiştir.   

RAPOR 
VERME 
YÖNÜ 

 YÖNETĐŞĐM DÜZEYĐ 

(1,2,3) 

RESMĐ YÖNETĐM / GÖZETĐM 

RESMĐ DANIŞMANLIK ĐLĐŞKĐLERĐ 

YILLIK 
RAPOR 

3 AYLIK 
RAPOR 

YILLIK RAPOR 

*Sivil Toplum 
Kuruluşları  

*HALK 

YEREL YÖNETĐMLER ve MERKEZĐ ĐDAREYE 
BAĞLI B ĐRĐMLER 

*Yalova Çevre ve Orman Müdürlüğü 
*Yalova Orman Đşletme Müdürlüğü 

*Yalova Merkez Orman Đşletme Şefliği 
*Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube 

Müdürlüğü 
*Tarım Đl Müdürlüğü 

*Belediye Başkanı ve Đlgili Belediye Birimleri 
 

KÜLTÜR VE TABĐAT 
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Đklimsel özellikleri;  Projenin uygulanması planlanan Yalova ilinin iklimi, Makro- 

klimatik özellikleri açısından, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş 

niteliği taşır. Kimi dönemlerde de karasal iklim özellikleri göstermektedir. Đlde 

yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık ve bol yağışlıdır. 30 yıllık rasat bilgilerine göre, 

Yalova’da yıllık ortalama sıcaklık 14,6 Co’dir. En soğuk ay ortalama sıcaklığı 6,5 Co, 

en sıcak ay ortalama sıcaklığı 23,7 Co, yıllık ortalama yağış miktarı da 727,5mm.’dir. 

Nispi nem %80’in altında bulunmaktadır. Türkiye Güneş Haritasına bakıldığında 

bölgenin 3.kuşak (Şekil 3.4) içerisinde bulunduğu görülmektedir. 

Toprak yapısı; Yalova ilinin jeolojik yapısı (Jeomorfolojik-ana kaya-toprak) 

incelendiğinde kuarst ve gnays ana kayası hâkimdir. Proje alanının toprak yapısını 

kumlu, killi topraklar ile esmer ve kahverengi orman toprakları oluşturmaktadır 

(ĐÇOM, 2009). 

Arazi Morfolojisi; Yalova, verimli ve bereketli ovalara sahiptir. Çınarcık, 

Gökçedere, Kirazlı, Kılıçköy ve Taşköprü ile deniz arasında birbirinden alçak 

tepeciklerle ayrılan büyüklü küçüklü ovalar oluşmuştur. Bu ovalar, akarsular 

boyunca uzanmakta olup çevrelerinde meyvecilik, sebzecilik yapılmaktadır. Proje 

alanının arazi şekli düzdür, çevresinde tarıma elverişli araziler bulunmaktadır.  

Biyolojik çeşitlilik;  Yalova´nın toplam yüzölçümünün (847,000 ha ) %82 ´si, tarım 

arazisi (221,730 ha ), orman alanı (468,090 ha) ve çayır-mera arazisinden (7,944 ha ) 

oluşmaktadır. Đlin bitki örtüsünü makiler ve ormanlar oluşturmaktadır. Samanlı 

Dağları´nın kuzey ve güneyinde vadi içlerinde bulunan makiler, bu kütlenin etekleri 

boyunca kesintili şeritler ve parçalar halinde bulunurlar. Yalova´nın güneyindeki dik 

yamaçlar tümüyle gür bir orman örtüsü ile kaplıdır. Ormanlık alanlarda genellikle 

kayın, meşe, gürgen, kızılcık, kestane ve ıhlamur ağaçları görülür. Đl Çevre ve Orman 

Müdürlüğü’ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Tarım Đl 

Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucunda elde edilen Çalışma alanının florasına 

(bitki örtüsü) ve faunasına (hayvan türleri) ait bulgular şöyledir; 

Çalışma alanına ait Flora incelendiğinde; ağaç olarak Karaçam (Pinus nigra), 

Fıstıkçamı (Pinus pinea), Çınar (Platanus), Kayın (Fagus), Ihlamur (Tilia) , Kestane 

(Castanea), Fındık (Corylus), Gürgen (Carpinus), Kavak (Populus) ve Meşe 

(Quercus) türleri mevcuttur. Ağaçcık ve çalı grubu olarak; Akçakesme (Phllyrea 

latifolia), Orman Gülü (Rhododendron), Karayemiş (Laurocerasus officinalis), 
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Kocayemiş (Arbutus), Funda (Erica), Süpürge çalısı (Calluna), Kızılcık (Cornus 

mas), Laden (Cistus), defne (Laurus) ve yabani gül bulunmaktadır. Orman asması 

(Clematis), Sarmaşık, Böğürtlen (Rubus), Eğrelti (Pteridium), Isırgan (Urtica) ve 

çayır otları ile Katırtırnağı (Genista luncea) alandaki otlaklar içerisinde yer alan bitki 

türleridir. Saha çevresinde bol miktarda mantar ve liken mevcuttur (YĐÇOM, 2009). 

Çalışma alanına ait fauna içerisinde yabani hayvan olarak; yaban domuzu, tavşan, 

ayı, sansar, kurt, gelincik, tilki, sincap gibi memeli türler ile kartal, atmaca, 

karatavuk, kınalı keklik, kaya güvercini, baykuş, ağaçkakan, saksağan, saka, serçe 

gibi kanatlı türlerine rastlanmaktadır. Bıldırcın, Arı Kuşu, Bülbül, Ardıç Kuşu, 

Orman Çulluğu, Kukumav, Çoban Aldatan, Sığırcık alanın göçmen türleridir. Saha 

içinde ve civarında göçmen olarak bulunan hayvanların bir kısmı yaz 

göçmeni, bir kısmı kış göçmeni ve bir kısmı ise sadece geçit zamanlarında 

sahada gözlenir. Yaz göçmeni türler ilkbaharda gelerek sonbaharda sahadan ayrılır; 

Kış göçmeni türler kış mevsimi başlarında görülmeye başlanır kış mevsimi sonuna 

kadar sahada rastlanırlar. Bazı türlerde sadece geçit zamanlarında sahada 

görülmektedir. Yaz göçmeni türler ilkbaharda gelerek sonbaharda sahadan 

ayrılmakta; Kış göçmeni türler ise kış mevsimi boyunca alanda 

görülmektedir. Bazı türler ise sadece göç dönemlerinde sahada görülmektedir. 

Aynı zamanda birçok böcek takımına da rastlanmaktadır. Sahaya ait çok özel 

olarak yapılmış bilimsel bir döküm bulunmamakla birlikte, Tarım Đl 

Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; alanda Coleoptera (kın 

kanatlılar),Ortoptera (çekirgegiller), lepidoptera (kelebekgiller), Diptera ( 

sinekgiller), Tetranychidae (örümcekgiller), Hemiptera (koşnili ve 

sünegiller), Homoptera (bitgiller) takımlarından bazı böcek türleri 

bulunmaktadır (YTĐM, 2009). Bu böcekler ve kelebekler bitkilerde tozlaşmayı 

sağladıklarından bitki yaşamı açısından önemlidir. Bölüm 4.3’de 

aydınlatmanın ve kullanılacak ışık türünün canlılar üzerindeki etkilerinden 

bahsedilmiştir. TÜBĐTAK’ın yaptığı araştırmalara göre, cadde ışıkları bu 

böcek türlerinin ölümüne sebep olabilmektedir. Bu türlerin tehlike altına 

girmesiyle tozlaşmayı sağlayamamaları sonucunda alanda bulunan bitkiler 

olumsuz etkilenebilmekte, hatta ölümlerine neden olunabilmektedir. Ayrıca 

özellikle küçük sineklerle beslenen ve alandan geçtiği bilinen göçmen kuşlar 

gece seyahat etmektedir. Takımyıldızlarını izleyerek yönlerini bulan bu 
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kuşların yanlış aydınlatma ile yönlerini kaybetmesine ve ışığın bulunduğu 

bölgede saatlerce uçarak yorulup ölmelerine sebep olabilmektedir. 

Aydınlatma, alanın ekosistemi üzerinde bu kadar etkili olduğundan 

kullanılacak ışığın özelliklerinin sistemin sürekliliğini bozmayacak şekilde 

yapılması büyük önem taşımaktadır. 

5.1.5 Alanın Peyzaj Karakter Analizi 

Sürdürülebilir alan kullanım planlaması ve tasarımı için temel olan Peyzaj Karakter 

analizi; bölgenin özel niteliklerini ve peyzaj karakteristiklerini analiz etmek, peyzaj 

sınıflandırmasını açıklamak ve kolaylaştırmak için yardımcı bir tekniktir. Peyzaj 

koruma, geliştirme ve yenileme için önceliklerin belirlenmesine temel oluşturur. 

Peyzajın korunması, sürdürülebilirliği ve etkin yönetimi için uygun politikalar 

geliştirmeye yardımcı olur. Bu analiz ile bölgenin alan kullanımı, fiziksel ve ekolojik 

özellikleri (arazi morfolojisi,  iklim ve toprak özellikleri, flora ve fauna özellikleri 

vb.), tarihi ve kültürel değerleri incelenerek sistematik bir şekilde peyzajın 

sınıflandırılması yapılmaktadır. Böylelikle çevreye saygılı tasarımların 

geliştirilmesine bir altlık oluşturur. Başka bir deyişle “şu an peyzajın içinde neler 

var” ı tanımlar fakat neler olacağı ya da olması gerektiğini tanımlamaz. Coğrafi Bilgi 

Sistemi (CBS) kullanılarak gerekli haritaların bilgilerini toplamak mümkündür. Bu 

analiz ile alandaki farklı peyzaj tiplerinin birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini, 

birbirinden ayrı karaktere sahip peyzaj alanlarının tanımlaması, haritalaması ve 

sınıflandırılması yapılabilmektedir. Peyzaj karakterlerinin ve bir alanın kalitesini 

belirleyen unsurların bir arada incelenmesini sağlar. Bu tür bir analiz yenilenebilir 

enerjilerin kullanımı, kalkınma politikaları ve stratejilerinin hazırlanması için de 

önemlidir (http://www.enerji.gov.tr/istatistik.asp., 2008). Tez kapsamında peyzaj 

karakter analizi yapılmasının temel nedeni, yenilenebilir enerjilerin kullanımı için 

değil aslında yenilenebilir enerji kullanılması olası olan bu alanın temel özelliklerinin 

ne olduğunu saptamaktır. 

Yalova Termal Yolu ve çevresinin peyzaj karakterini incelemenin amacı; bölgede 

geliştirilecek yenilenebilir güneş enerjisi kullanımı ile dış mekân aydınlatma 

projesinin doğal çevre üzerindeki etkilerini rasyonel olarak değerlendirebilmek için 

alanın peyzaj niteliklerini ortaya koymaktır.  
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F.Zeynep Selçuk ve Prof.Dr. Nuran Zeren Gülersoy tarafından Đ.T.Ü Mimarlık 

Fakültesi’nde tamamlanmış olan “Boğaziçi’nin Ekolojik Peyzaj Planlaması için Bir 

Değerlendirme Yöntemi” adlı doktora tezinde de belirtildiği gibi; alan içindeki 

benzer karakteristiklerin bir araya getirilmesiyle oluşmuş bölgeler alanın Peyzaj 

karakter bölgeleri olarak tanımlanmaktadır (Zeren Gülersoy vd, 2009). Yalova- 

Termal yolunun bulunduğu proje alanı sınırlı ve dar bir bölge olması nedeniyle geniş 

kapsamlı peyzaj karakter analizi yapılamamasına rağmen farklı nitelikteki alanlar 

sınıflandırılmış ve alan içerisinde bulunan ve alana ayrı bir nitelik kazandıran peyzaj 

elemanları incelenmiştir. Alanda genel anlamda farklı niteliklere sahip konut, yeşil 

alanlar ve yol olmak üzere 3 tür peyzaj karakter bölgesi bulunmaktadır. Bu karakter 

bölgeleri kendi içlerinde daha detaylı olarak incelenebilir. 

 

Şekil 5.6 Yalova- Termal Çınarlı Yoluna ait Bölgeleme Haritası, Yalova  
(Yalova Belediyesi, 2009) 

Şekil 5.6’da Yalova Belediyesi Đmar Đşleri biriminin hazırladığı veri analizi haritası 

ile uydu görüntüsünün çakıştırılması sonucu oluşturulmuş mekansal değerlendirme 

haritasında yerleşim alanları, yol ve yeşil alanlar belirtilmiştir. Konut alanlarına ait 

peyzaj karakter bölgeleri incelendiğinde yerleşmelerin yolun her iki tarafında 

yayıldığı, yeşil alanlara ait peyzaj karakter bölgelerinde ise yeşil dokunun bütünlük 

göstermediği görülmektedir. Yerleşim alanı olarak belirtilen pembe boyalı konut 

alanları imarlı parsellerdir. Ancak yol güzergâhı yeni gelişmekte olduğu için 

arsaların bir kısmında henüz yapı bulunmamaktadır. 1/5000’lik Đmar planına göre, 

    Yerleşim Alanları 
     Açık yeşil Alanlar 
     Bölge Sınırı 
      Çınarlı yol 
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yolun her iki tarafında yerleşime açılmış parseller bulunmaktadır. Yolun sağında ve 

solunda toplam 59 adet parsel sınırı belli arsa bulunmaktadır. Bu alanda yol 

güzergahı boyunca yalnızca ayrık nizamda ve maksimum iki buçuk kata kadar imar 

izni verilmiştir (Şekil 5.7). Henüz çok fazla konut yapılmamış olmasına rağmen bu 

bölgede yerleşim hızla artmaktadır. Bu arsalar içinde yola cepheli olan toplam yapı 

sayısı 23’tür. Bu yapılar ayrık nizamda inşa edilmiştir,  maksimum bina yüksekliği 

6,5metre (2,5 kat), ön bahçe mesafesi minimum 5 metre ve yan bahçe mesafesi 

minimum 3 metredir (Şekil 5.8). Buna ilave olarak Köy Hizmetleri Müdürlüğü 

binası, bir adet Đlköğretim tesisi ve bir adet cami bulunmaktadır. Yol çevresinde 

%40’lik gibi bir kısımda yapı yoğunluğu söz konusudur.  

 

Şekil 5.7 Yalova- Termal Çınarlı Yolu ve Çevresi, Đmar Planı, Yalova, 2009  
(Yalova Belediyesi, Đmar Đşleri Müdürlüğü) 

   

Şekil 5.8 Mevcut Konut Tiplerinden Örnekler, Yalova, 2009  

     Parsel sınırı 
     Bölge Sınırı 
     Dere Taşkını Alanı 
      Çınarlı yol 
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Geçmişte daha doğal olan alan giderek şehirleşmektedir. Yolun Yalova merkezi 

tarafından gelen bölümü tek gidiş-geliş olmak üzere 10 metre iken, şehirleşmeyle 

birlikte artan trafik yoğunluğu nedeniyle, yol genişliği 22 metre olarak yeniden 

planlanmıştır. Atatürk zamanında araç yolunun her iki tarafında dikilen ve koruma 

altında bulunan çınar ağaçları yolun genişletilmesi nedeniyle 2 metrelik orta kaldırım 

içerisinde kalmıştır (Şekil 5.9). Yol günümüzde 2 gidiş-2 geliş olmak üzere 4 şeritli 

bölünmüş trafik yolu haline gelmiştir. Bu kısma kadar olan bölümün asfaltlaması 

yapılmış olup yaya yürüyüş yollarının yapımı da tamamlanmak üzeredir. Yaya 

yürüyüş yollarının malzemesi beton parke taş döşemedir. Yolun bu kısmında 

geleneksel sokak aydınlatma sistemi bulunmaktadır. 

  

Şekil 5.9 Çınarlı Yol, Yalova, 2008 

 

Şekil 5.10 Çınarlı Yolun Genel Görünüşü, Yalova, 2008 

ESKĐ YOL 

ORTA REFÜJ ĐÇĐNDE  
KALAN ÇINARLAR 

YENĐ 
ŞERĐT YAYA YOLU 

(1M.) 

YEŞĐL BANT (1M.) 

Yalova’dan Gelerek 
Termal’e giden Yol 

Çınarcık Yol Ayrımı 
(ışıklar) 

Yaya Yolu (1m.) 

Yeşil Bant (1m.) 



 
88 

Çınarcık yol ayrımından sonra asfalt yol genişliği tekrar 10 metreye düşmektedir.  . 

Mevcut durumda bu kısımdaki araç yolu genişliği 10 metre ve gidiş – geliş olmak 

üzere çift şeritli bir trafik yolu niteliğindedir (Şekil 5.10). 

 

Şekil 5.11 Çınarlı Yol, Yalova, 2008 

Yolun her iki tarafında çınar ağaçlarının içinde bulunduğu bir metrelik yeşil bant, 

yeşil bandın bitiminde de yayalar için ayrılmış ortalama genişliği bir metre olan 

yürüyüş yolu bulunmaktadır. Yürüyüş yollarının yapımının %60’ı tamamlanmıştır. 

Yaya yolunun döşeme malzemesi de yolun devamı niteliği taşıdığı için beton parke 

taştır. Bu yaya yürüyüş yolu mülkiyetlerin parsel sınırlarıyla sınırlanmış durumdadır. 

Projenin yapılması planlanan bölgede şu anda mevcut bir aydınlatma sistemi 

bulunmamaktadır (Şekil 5.11).  

5.1.6 Alandaki Peyzaj Elemanları 

Peyzaj tasarımına katılan bütün doğal ve yapay elemanlar göz önüne alındığında, her 

birinin dış mekânda ve dolayısıyla doğal çevrede yer aldığını ve gerek birbirleriyle 

gerekse de doğal çevre ile ilişkide oldukları kolaylıkla kavranabilir. Bu bölümde 

alandaki peyzaj elemanları, bu elemanların temel nitelikleri ve birbirleriyle 

etkileşimleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda alandaki peyzaj elemanları, doğal ve 

yapay peyzaj elemanları olarak sınıflandırılabilir.  

 

10 metre 
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5.1.6.1 Alandaki Doğal Peyzaj Elemanları 

Peyzaj tasarımına katılan ve topoğrafya ile birlikte mekân oluşumu ve yönetimini 

sağlayan en önemli doğal peyzaj elemanı bitkilerdir. Bitkiler, peyzaj tasarımına 

kendilerine has karakteristikleriyle fonksiyonel, mimari, mekân oluşturma, görsel ve 

estetik özellikleriyle katılırlar (Booth, 1983). 

Tasarım elemanı olarak bitkiler büyüklüklerine bağlı olarak üç grupta toplanabilir;  

• Tavan elemanı: ağaçlar, ağaçcıklar 

•  Dikine alan bölücüler: çalılar 

• Taban elemanı (zemin örtüsü): çimler, çayırlar, çiçekler (Yıldızcı, 1988). 

 

Şekil 5.12 Doğal Peyzaj Elemanları, Eskiz çizimi 

Yapılan bu gruplamaya göre proje alanındaki doğal peyzaj elemanları; tavan elemanı 

olarak çınar ağaçları, orta ve kısa boylu ağaçlar, bölücü olarak çalılar ve taban 

elemanı olarak yer örtücülerden oluşmaktadır (Şekil 5.12). Şekil 5.13’de de 

görülebileceği gibi ağaçların boyutlarına göre yapılan sınıflandırmada peyzaj 

tasarımında uzun boylu ağaç grubunda değerlendirilebilecek çınar ağaçlarının daha 

çok geniş alanlarda, kent parklarında, çok katlı ve büyük binaların ölçeğini 

indirgemede, mekân sınırı belirlemede, gölge amacıyla, rüzgârı kırmak ve yönünü 

değiştirmek amacıyla; orta boylu ağaçların ise daha çok yol ağaçlandırmalarında, 

binalar arası açık alanlarda, parklarda, rekreasyonel alanlarda yazın gölge kışın ise ısı 

kazancı ve rüzgarı engellemek amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Kısa boylu 

ağaçlar ise yaya yollarında, ev bahçeleri ve avlularda, girişlerde vurgu elemanı 

olarak, pergola bank gibi peyzaj yapıları yanında kullanılabilmektedir ( Erbaş, 2003).  

Tavan 
Elemanı 
Çınarlar 

Dikine Alan 
Bölücü Çalılar 

Taban 
Elemanı 
Yerörtücüler  
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Şekil 5.13 Boyutlarına Göre Ağaçlar (www.afcee.brooks.af.mil) 

  

Şekil 5.14 Çınarlı Yol Doğal Peyzaj Elemanları, Yalova, 2008 

Bitkisel tasarımın ana dokusunu veren tavan elemanı olma özelliğine sahip anıt 

niteliğindeki çınar ağaçları, alandaki en uzun ve baskın bitki grubudur (Şekil 5.14). 

Yolun iki yanında uygun aralıklarla çınar ağacı kullanımıyla oluşturulan alle, yola 

güçlü bir perspektif kazandırmaktadır ve yol güzergâhının mekânsal etkisini 

kuvvetlendirmektedir. Gelişen kentsel peyzaj içinde, bu yeşil yol iki fonksiyonu 

beraberinde getirmektedir: hem kamusal geçişler ve rekreasyonel kullanımlar için 

açık alanlar oluşturmakta, hem de mevcut tarihi çınar ağaçlarının korunmasını 

sağlamaktadır. Kentlerde yol ağaçları başta olmak üzere bitkisel elemanların çok 

yönlü karakteristikleri kentsel yaşam alanlarının vazgeçilmez tasarım öğeleridir 

(Yıldırım, 2000).  

Proje alanında tavan elemanı olarak alana kimlik kazandıran çınar ağaçları; 

Çınargiller (Platanaceae) familyasından ve binominal adı Doğu Çınarı (Platanus 

orientalis) olan, 25- 30 metre boy, 5-6 m. çap yapabilen çınar türüdür. Alandaki çınar 

ağaçlarının boyları 15-20 metre arasındadır. Anavatanı Avrupa ve Asya olan bu 
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yaprağını döken kaba dokulu ağaç hızlı büyüyen bir türdür. Yaprakları el şeklinde 3-

5 lobludur. Sonbaharda sarımsı kahverengi renk alır. Topu andıran kahverengi tohum 

demetleri kış boyunca yapraksız olan bitkinin üzerinde dekoratif bir şekilde dururlar 

(Şekil 5.15).  

      

Şekil 5.15 Çınar Ağaçlarının Sonbahar ve Kış Görünümü, Yalova, 2008 

Bitkinin heybetli bir duruşu ve oldukça düzenli dallanma yapısı vardır. Bitkinin uzun 

ömürlü olması, bunun yanı sıra hava kirliliği, mekanik zararlar gibi dış etkenlere 

karşı dayanıklı olması anıt ağaçlar arasında önemli yere sahip olmasını sağlamıştır. 

Bu özellikleri nedeni ile şehirlerde geniş kullanım alanı bulan P. orientalis dolgun 

tacı ve geniş yapısı ile gösterişli bir türdür. Genelde doğal stildeki peyzaj 

çalışmalarında, geniş kırsal alanların bitkilendirilmelerinde, dere boylarının, su 

kenarlarının yeşillendirilmelerinde kullanılmakla beraber şehir içindeki 

kullanımlarıyla sık karşılaşılmaktadır. Proje alanında olduğu gibi P. orientalis’in 

caddelerin kenarlarında gölge bitkisi ve rüzgâr perdesi olarak kullanıldığı örneklere 

sıkça rastlanmaktadır. Alanın niteliğini belirleyen, peyzaj tasarımında bu kadar 

baskın ve etkili olan bu ağaçların görsel etkisini vurgulamak için gövdesindeki 

desenler ve pürüzsüzlük akşamları alttan aydınlatılarak daha vurgulanabilir.  

   

Şekil 5.16 Doğu Çınarının Makroskobik ve Mikroskobik Yapısı 
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Şekil 5.16’de Doğu Çınarının anatomik özelliği görülmektedir. Diri odunları 

beyazımsı ile hafif kırmızımsıdır. Öz ışınları geniş, sık, belirgin ve dekoratiftir. 

Alandaki Doğu çınarları güneş ışığı ve su açısından kanaatkâr olup, tam güneşli 

yerlerde yetişebileceği gibi yarı gölge yerlerde de gelişmesini sağlayabilir. 

   

Şekil 5.17 Çınarlı Yolun Görsel Etkisi, Yalova, 2008 

Yalova-Termal Çınarlı Yol güzergâhında bulunan Çınar ağaçlarının dikimi 1930 yılı 

Şubat ve Mart aylarında yapılmış olup, fidanların arası 10 metredir. Ancak, sıralama 

çapraz gelecek şekilde dikildiğinden her 5 metrede bir çınar ağacı bulunmakta ve 

daha sıkmış gibi algılanmaktadır. Morfolojik özellikleri nedeniyle bu çınar ağaçları 

serbest büyüdüğü zaman kısa gövde, kalın dal ve geniş tepe yaparken, çapraz dikim 

yapılarak çınar ağaçlarının dengeli dallanmasını sağlanmış ve yolun yeşil bir tünele 

dönüşmesi sağlanmıştır.  Gövde ve dallar açık gri veya yeşilimsi gri renklidir. Yaşlı 

gövdelerin kabukları diğer çınar türlerine nazaran daha küçük levhalar halinde 

kalkmakta ve zamanla dökülmektedir. Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 1930 yılında dikimi yapılan bu çınar 

ağaçlarının bugün tahmini olarak 80 yaşında olduğu söylenebilir. Bu çınar 

ağaçlarının her sene Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararları 

doğrultusunda, Yalova Valiliği tarafından gerekli incelemeleri yapılarak çürüyen 

ağaçların yerine yenileri dikilmekte, budanması gereken dalların budama işlemleri 

yapılarak bakımı hatta bazı hastalıklara yakalananlarında tedavileri yapılmaktadır.  
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Alanda “dikine alan bölücü elemanı” olarak kullanılan çalıların genelde alçak boylu 

bariyer ve çit, bordür bitkisi, vurgu elemanı, binaların etrafında temel bitkilendirme 

elemanı olarak veya birbirleriyle ilişkili olmayan mekân-obje ve bitki gruplarını 

ili şkilendirme amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Proje alanında çalı olarak Orman 

Gülü (Rhododendron), Karayemiş (Laurocerasus officinalis), Kocayemiş (Arbutus), 

Funda (Erica), Süpürge çalısı (Calluna), Kızılcık (Cornus mas), Laden (Cistus), 

defne (Laurus) ve yabani güle rastlanmaktadır (Şekil 5.18). 

   

Şekil 5.18 Alandaki Çalılardan Örnekler, Yalova, 2009  

Proje alanında taban elemanı olarak kullanılan yer örtücüler, peyzaj tasarımında yer 

alan diğer bitki gruplarının üzerine yerleştirildi ği ana zemini hazırlayan elemanlardır. 

Proje alanında yer örtücü olarak Orman asması (Clematis), Sarmaşık, Böğürtlen 

(Rubus), Eğrelti (Pteridium), Isırgan (Urtica) ve çayır otları ile Katırtırnağı (Genista 

luncea) alandaki otlaklar içerisinde yer alan bitki türleridir. Saha çevresinde bol 

miktarda mantar ve liken mevcuttur (YĐÇOM, 2009). Çınar ağaçlarının içerisinde 

bulunduğu yeşil bant çim ekilidir (Şekil 5.19). 

   

Şekil 5.19 Alandaki Yer örtücülerden Örnekler, Yalova, 2009  
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Alanın seçilme nedenlerinden biri olan çınar ağaçları işlevsel olarak 

değerlendirildiğinde ise yapısal, çevresel, ekolojik, mühendislik ve estetik 

işlevlerinden bahsetmek mümkündür.  Yapılacak olan tasarımlarda bu işlevsel 

özellikleri de göz önüne bulundurulmalıdır. 

Yapısal olarak duvar, tavan ve taban işlevini görürler ve bu noktada form, boyut, 

yoğunluk, ışık geçirgenliği gibi özellikleri önem kazanmaktadır (Yıldızcı, 1988). 

Alandaki çınar ağaçları form, boyut ve yoğunluk özellikleri nedeniyle alanda bir 

tünel etkisi oluşturmaktadır ve yapısal olarak tavan ve duvar etkisi yaratarak alana 

bir üç boyut ve derinlik katmaktadırlar (Şekil 5.17). 

Alandaki çınar ağaçları çevresel olarak hava kalitesini arttırma, erozyon kontrolü, su 

kalitesine olan etkileri ve iklimi kontrol etme, hareketin yönlerini belirleme, binalar 

arasında bütünlük sağlama, güneş ve rüzgârın olumsuz etkilerini bertaraf etme gibi 

işlevlere sahiptirler. Görsel olarak ise vurgu, odak noktası oluşturma, objeler arası 

bağlantı kurma, görsel bütünlük sağlamada önemli olan bu çınar ağaçları hem yolu 

vurgular hem de araç sürücüleri için yönlendirici özelliğe sahiptir.  

Diğer bitki türlerinde olduğu gibi alandaki çınar ağaçları da fotosentezle oksijen 

üreterek havayı temizleme, zararlı gazları emerek zararlı etkilerin azalmasını 

sağlaması ve yaprakları sayesinde ışığı ve radyasyonu yayarak veya absorbe ederek 

sıcaklık kontrolünü sağlama gibi ekolojik işlevlere sahiptirler.  

Genel anlamda bu ekolojik işlevlere sahip çınar ağaçlarının proje alanındaki 

mühendislik işlevleri ise; taşıtlardan ve açık yüzey, duvar ve döşeme yüzeylerinden 

kaynaklanan göz alıcı ışıkları kontrol etme, araç yolunun neden olduğu gürültüyü ve 

sık ve etkili kullanımları nedeniyle sürücüleri yönlendirerek araç trafiğini kontrol 

etmesi olarak değerlendirilebilir. 

Estetik olarak ise; heybetli duruşlarıyla çevresindeki yapıların ölçeğini indirgemekte 

ve kendine has yapı, tekstür ve renk özellikleriyle mekâna dekoratif özellik 

katmaktadırlar.  

Bunların yanında insanların ruh ve beden sağlığı üzerine de olumlu etkileri vardır. 

Ağaçların yeşil rengi, sonbaharda yaprakların sararması gibi özellikleriyle insanlara 

rahatlık duygusu vermektedir. 

 



 
95

5.1.5.2 Alandaki Yapay Peyzaj Elemanları 

Peyzajdaki doğal elemanlar olan bitkilerden sonra yapısal strüktürde çeşitli yapay 

elemanlarda katılmaktadır. Bunlar; 

• Taban elemanları,  

• Sınırlama ve çevreleme elemanları  

• Tavan elemanları,  

• Su elemanları,  

• Donatı elemanları (kent mobilyaları) olarak gruplanabilir (Booth, 1983).  

Taban elemanlarının mekânda kullanımı, estetik kullanımı kadar mekânsal ifade 

hissini de verebilmelidir. Döşeme elemanları, yollar, merdivenler ve rampalar taban 

elemanı tanımına örneklerdir (Booth, 1983). Kentsel alanda döşeme elemanları, araç 

ve yaya mekânlarının kullanıcıya konforlu bir ortam yaratan önemli bir elemanıdır.  

Her türlü renk ve boyutta olan beton, asfalt, tuğla, taş, ahşap gibi doğal ve prekast 

yapay elemanlardır (Robinette, 1983). Kentsel mekânların karakterini belirleyen 

önemli elemanlardan biri olan yollar, yalnızca ulaşıma hizmet veren fiziksel 

elemanlar değillerdir. Toplumların kültürleri, sosyal yaşantıları yollarla 

tanımlanabilir. Kentin erişilebilirli ğini sağlayan yol, toplumsal yaşamın en canlı 

ortamıdır. Kentin algılanması yollarla kolaylaşır. Kent içerisinde bitkilendirilmiş 

yollar, işlevsel ve görsel etkileri ile birçok önemli role sahiptirler.  

 

Şekil 5.20 Çınarlı Yol Peyzaj Düzenleme Projesi, Skeç çizimi  
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Alandaki yapay peyzaj elemanlarından taban elemanı olarak yaya, bisiklet ve 

araç yolları ve bunların döşeme elemanları bulunmaktadır. Bir metre genişliğindeki 

yaya ve bisiklet yolunun malzemesi beton parke taş döşemedir, yapımının %60’ı 

tamamlanmıştır. Araç yolu ise 10 metre genişliğinde olup, döşeme kaplaması 

asfalttır. Döşeme elemanlarının sıcaklığın kontrolünde absorbe etme, depolama ve 

ısıyı yayma özellikleri önemlidir (EPA, 2005). Bir yüzeyin kısa dalga boyu 

radyasyonunu (görülebilir ışık) yansıtabilme özelliği albedo olarak tanımlanır, 0-1 

arasında değer alır (ACPA, 2002). Albedo değerinin yükselmesi, yüzey tarafından 

yansıtılan güneş ışığı miktarını arttırır, o materyalin iyi bir yansıtma özelliğine sahip 

olduğunu gösterir ve döşeme materyali tarafından emilen güneş enerjisinin miktarını 

azaltır. Proje alanındaki araç yolunun döşeme elemanı olan asfaltın albedo değeri 

0.05- 0.20’dir Yaya ve bisiklet yolunun döşeme kaplaması olan beton parke taşın 

albedo değeri 0.10- 0.35 arasındadır (Robinette,1983). Her iki malzemede yüksek 

olmamakla birlikte orta değerde albedoya sahiptir. Böylelikle döşeme kaplamasından 

yansıyan ışığın fazla olmaması nedeniyle,  alandaki çınar ağaçları ve diğer bitki 

grupları çok fazla güneş ışınımına maruz kalarak bozulmamaktadır. Yaya ve bisiklet 

yolu, mülkiyetlerin parsel sınırlarıyla sınırlanmış durumdadır. Araç yolu, kot farkı ile 

yaya ve bisiklet yolundan ayrılmaktadır. Yaya yolu ile araç yolu arasında ise hem 

çınar ağaçlarını korumak hem de yaya güveliğini sağlamak amacıyla bir metre 

genişliğinde yeşil bant bulunmaktadır. 

Sınırlayıcı ve çevreleyici elemanlar olarak duvarlar ve çitler gösterilebilir. Bu 

elemanlar taş, beton tuğla veya ahşap gibi doğal elemanlar olabilmektedir. Bu 

çerçevede alanda sınırlama ve çevreleme elemanı olarak; duvarlar ve çitler 

bulunmaktadır. Bu elemanlar yol boyunca hem görsel hem de malzeme bakımından 

bir süreklilik sağlamamaktadır.  Duvarlar beton veya tuğladır. Çitler ahşap, çelik, tel 

ve çit bitkileri gibi farklı malzemeler kullanılarak yapılmıştır (Şekil 5.21).   

     

Şekil 5.21 Çınarlı Yol Yapay Peyzaj Elemanları, Yalova, 2008 

Çit 
bitkisi 

çit 
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Alanda tavan elemanı olarak değerlendirilebilecek pergola, gazebo gibi yapılar 

görülmemektedir. Donatı elemanı olarak ise yalnızca çöp kutuları vardır. Yol 

üzerinde bank ve benzeri oturma grubu bulunmamaktadır. Projenin yapılması 

planlanan bölgede şu anda bir aydınlatma sistemi mevcut değildir. Bu durum gece 

gerek yayalar gerekse araçlar için tehlike arz etmektedir. Tarih, Kültür ve Turizm 

açısından önemli değere sahip böyle bir yolun aydınlatılmasında da yine aynı 

hassasiyet gösterilmeli ve koruma bilinciyle yaklaşılmalıdır.  

5.2 Yapay Peyzaj Tasarım Elemanı Olarak Güneş Enerjili Aydınlatma   

      Sisteminin Kullanımının Değerlendirilmesi 

Güneş enerjili aydınlatma sisteminin değerlendirilmesinde; sistem verimi, estetiği, 

çevreye uyumu ve ekonomik olarak uygulanabilir olması önem taşımaktadır. Bu 

konular arasında belli bir dengenin sağlanması bu tür sistemlerin yapay peyzaj 

tasarım elemanı olarak değerlendirilmesinde önemlidir. Bu sistemlerin 

kullanılmasıyla enerji gereksinimlerinin karşılanması yanı sıra, hem ekonomik yarar 

elde edilmesi hem de çevre korumada yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak 

sürdürülebilirliğin yaygınlaşması sağlanabilir. Bu nedenle bu tür uygulamalar 

günümüzde önemli bir tasarım ve uygulama alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

projede güneş enerjili aydınlatma sisteminin yapay peyzaj tasarım elemanı olarak 

kullanımının sağlanabilmesi için bir “tasarım yaklaşımı” oluşturulmuştur. Bu tasarım 

yaklaşımı doğrultusunda; öncelikle projenin amacı tanımlanmış, ikinci aşamada 

amaca ve planlamaya yönelik araştırmalar kapsamında ayrıntılı analiz çalışmaları 

yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü aşamasında yapılan analizler ve incelemeler 

sonucunda sentez ve değerlendirmeler yapılmış, dördüncü aşamada bu 

değerlendirmeler sonucunda plan kararları belirlenmiştir. 

Son aşamada ise plan kararları doğrultusunda uygulamaya yönelik yöntem hakkında 

sonuçlar ortaya konmuş, sistemin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri 

değerlendirilerek bu tür kullanımlar için önerilerde bulunulmuştur.  
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5.2.1 Proje Değerlendirme Süreci 

Proje değerlendirme sürecinde “tasarım yaklaşımı” bağlamında bir yöntem 

oluşturulmuştur. Bu yöntemin amacı; Yalova- Termal Çınarlı Yolu projesinin 

amacının belirlenmesi ve buna bağlı olarak yapılması gereken analiz- sentez- 

değerlendirme çalışmaları sonucunda ulaşılacak uygulama aşamasına yönelik 

sistemin açıklamasına yardımcı olmaktır. Çizelge 5.2’ de projeyi değerlendirme 

sürecinde   “tasarım yaklaşımı” bağlamında oluşturulan yöntemin adımları ve 

ayrıntıları şöyledir; 

Çizelge 5.2 Tasarım Yaklaşımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1 Projenin Amacı 

Bu proje bahsi geçen güzergâhın,  Atatürk tarafından  “Termal Geleceğin Su Şehri 

Olacaktır.” öngörüsü, doğa ve çevreye verdiği önem, kentsel yaşam alanlarının 

yaşanabilir kılınması, yoldan geçen herkesin daima hatırlayacağı bir alan olması 

amacıyla gerçekleştirilmi ştir. Proje için Yalova ilinin seçilmesinde bu projenin bir 

aydınlatma projesi olmaktan öte bir kitle iletişim projesi olarak görülmesi önem 

taşımaktadır.  

Tasarlanan bu projede şu amaçlar gözetilmiştir;  

• Güneş enerjisinin en uygun şekilde kullanılması, 

• Doğa ve çevresel faktörlerinin azami şekilde dikkate alınması, 

Projenin Amacının Belirlenmesi 

Mevcut Durum Analizi  
• Ön analiz çalışmaları 
• Ayrıntılı Analiz Çalışmaları 

 

Sentez- Değerlendirme 

Plan Kararlarının Olu şturulması 
 

Uygulama 
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• Kaynak kullanımının azaltılması, 

• Enerji kaynağının verimli kullanılması, 

• Çevre ve doğal yaşamın korunması, 

• Kolay, pratik, uygulanabilirlik ile az bakım gerektiren, uzun ömürlü bir 

sistemin performasının değerlendirilmesi, 

• Estetik açıdan çevre ile uyum ve bütünlük içinde olması, 

• Yerin sosyo- ekonomik, kültürel ve politik gerçeklerinin gözetilmesi,  

• Enerji Bakanlığının onayına sunulmak üzere hazırlanmış olan, TÜBĐTAK 

Bilim ve Teknoloji politikaları Daire Başkanlığı'nın eşgüdümünde: TUG, 

ĐTÜ, Enerji Bakanlığı EĐEĐ, TEDAŞ, TSE, Karayolları genel Müdürlüğü 

elemanlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlanmış olan ve yakın zamanda 

yürürlüğe girmesi planlanan “Elektrik Dış Aydınlatma Yönetmeliği” ne 

uygun şekilde uygulama yapılması (www.tug.tubitak.gov.tr/işik/yönetmelik1, 

2009). 

•  Sürdürülebilirlik ilkeleri de göz önünde bulundurularak temiz ve yenilenebilir 

güneş enerjisinin kullanımını değerlendirmek ve yol üzerindeki Anıt Ağaç 

niteliğindeki çınar ağaçlarının estetik açıdan aydınlatılması ve bu tür 

kullanımların yaygınlaştırılması için örnek teşkil etmesi. 

5.2.1.2 Proje Đçin Mevcut Durum Analizi 

Yalova- Termal Çınarlı Yolu projesinin Ön analiz çalışması aşamasında temel 

belirleyici ölçütlerden bazıları olan kullanıcı gereksinimleri, iklim ve doğal çevre 

verileri, yönetmelikler gibi konular Bölüm 5.1’ de değerlendirilmiştir. Bunlara ilave 

olarak güneş enerjili sistemin alanda kullanılabilmesi için gerekli koşulların 

uygunluğu (bölgenin ışınım değerleri vb.) ve ne şekilde daha verimli ve amaca 

yönelik kullanılabileceğinin (optimum açı vb.) analiz edilmesi gerekmektedir. Ön 

belirlemeler ve belirlenen hedeflerin ulaşılabilir olması için, değerlendirilecek sistem 

ve yaklaşımlarla ilgili ana kararlarında alındığı ayrıntılı analiz aşamasında, hedeflerle 

proje arasında gerçekçi ilişki kurulması amaçlanmaktadır. Hedeflere ulaşmada güneş 

enerjili sistemin uygunluğunu değerlendirmek için bölgenin güneş ışınım verileri 

analiz edilmiştir. 
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Bölgenin aylık ortalama güneş ışınım değerleri, bölgenin koordinatları kullanılarak 

PVGIS tarafından internet ağı üzerinden NASA’dan otomatik olarak elde 

edilebilmektedir. Avrupa Komisyonunun desteklediği Fotovoltaik Coğrafi Bilgi 

Sistemi programı olan PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), 

içine entegre edilmiş ışınım modelleri ve iklim datalarıyla km2 çözünürlüğünde 

Avrupa güneş ışınımı veritabanı olarak geliştirilmi ştir. Bu veri tabanı Avrupa 

Birli ğine bağlı 25 ülke ile 5 aday ülkenin PV potansiyeli ile güneş enerjisi 

kaynaklarını belirlemek için kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Bölgeye ait güneş 

ışınımı verileri için 40o38’59” Kuzey, 29o14’59” Doğu koordinatları kullanılarak 

PVGIS programı vasıtasıyla elde edilmiş olan, Yalova ilinin sahip olduğu güneş 

ışınım değerleri çizelge 5.3’ deki gibidir.  

Çizelge 5.3 Yalova Đli’nin Güneş Işınım Değerleri 
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/) 

Günlük m2’ye Düşen Güneş Işınım Değerleri 

(Wh/ m2/ gün) 

 

Aylar 

0 derece 15 derece 25 derece 40 derece 90 derece 

Optimal 

Açı 

(derece) 

Ocak 1471 1817 2003 2199 2008 58 

Şubat 2016 2361 2532 2686 2218 50 

Mart 3168 3530 3683 3763 2709 39 

Nisan 4342 4596 4650 4546 2695 26 

Mayıs 5317 5412 5344 5033 2473 13 

Haziran 6074 6059 5902 5449 2377 7 

Temmuz 5824 5884 5776 5389 2471 11 

Ağustos 5468 5710 5727 5517 2977 21 

Eylül 4382 4880 5080 5159 3484 37 

Ekim 2817 3323 3574 3796 3064 49 

Kasım 1717 2115 2327 2548 2287 57 

Aralık 1225 1527 1692 1868 1735 59 

Yıllık 

Ortalama 

 

3660 

 

3942 

 

4031 

 

4002 

 

2542 

 

30 
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Çizelge 5.3’de, Yalova Đli’ne ait ışınım değerleri aylık olarak oluşturulmuş ve 

yapılan ön çalışmada bölgeye ait ortalama güneşlenme açıları elde edilmiştir. Buna 

göre, kullanılabilecek güneş panellerinin yer ile yaptıkları değişik açılara göre (0, 15, 

25, 40 ve 90o) belirlenen m2 alana düşen günlük enerji miktarları PVGIS programı 

kullanılarak elde edilmiştir. Ayrıca güneş panellerinin aylara göre optimum açıları da 

gösterilmiştir. Bu çizelgeye göre bölgeye ait yıllık ortalama güneşlenme açısı 30o’dir.  

 

 

Şekil 5.22 Bölgede m2 ye Düşen Güneş Işınımının Aylara Göre Grafik Değerleri 
(http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/radmonth, 2009) 

Ancak aylık güneşlenme değerlerini gösteren grafik incelendiğinde, Aralık ve Ocak 

aylarında m2’deki enerji birim değerinin düşük olduğu Şekil 5.22’de görülmektedir. 

Bu aylarda alanın ihtiyacı olan enerjinin elde edilebilmesi için gerekli panel açıları 

Çizelge 5.3’ de görülebileceği gibi 58- 59 derece olacak şekilde düzenlendiğinde 

gereken enerji açığı kapatılabilecektir. Bu nedenle uygulanacak sistemde diğer aylar 

ve otonomi süreleri de dikkate alınarak panel açısının 55o olması ön görülmüştür. 

Ön tasarım aşamasında; hedefler ve ana kararlar göz önüne alınarak geliştirilen 

tasarım seçeneklerinin, maliyet ve performans hesaplamaları doğrultusunda, yeniden 

ele alınarak düzenlenmesi döngüsü, en uygun- verimli- estetik ve ekonomik 

tasarımın biçimlenişine kadar devam edecektir. Bu aşamada, fotovoltaik sistemlerin 

değerlendirilebilmesi için; sistem karar ve hedeflerinin göz önünde bulundurulması 
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ve gerekli verimin elde edilmesi için uygun yönelim, eğim ve boyutta yararlı 

olabilecek seçeneklerin oluşturulması gerekmektedir. Sürdürülebilirlik ve enerji- 

çevre koruma bağlamında ele alınan projede, fotovoltaik sistemlerle ilgili olarak, 

• Sistem tipi, 

• Yaklaşık yük karşılama oranı, 

• Armatür tipi ve sayısının belirlenmesi, 

• Đhtiyaç olan elektrik gücünü üretebilecek panel adeti 

• Kullanılacak kablo uzunluğu, tipi ve kesiti, 

• Akü özellikleri, 

• Panel açıları, 

• Direk tipi ve özelliği ve teknik özellikleri dikkate alınmalıdır. 

Bu yaklaşım kapsamında alınacak ana kararlar, ileri aşamada gerçekleştirilecek 

tasarımın temelini oluşturmaktadır. Ana kararların tanımlanmasından sonra yapılacak 

yaklaşık maliyet hesapları doğrultusunda kararlar, hedefler, istek ve gereksinimler 

bulgulara göre yeniden gözden geçirilmelidir. Gerekli görülen düzenleme ve 

düzeltmelerin yapılması tasarım sürecinin hedefleri doğrultusunda sağlıklı olarak 

ilerlemesi açısından gereklidir.  

5.2.1.3 Sentez ve Değerlendirme 

Yalova Merkez ve Termal ilçesi arasında bulunan, “turizm yolu” niteliğinde olan  

12,350 metre uzunluğundaki yolun öncelikle 500 metrelik bir kısmı pilot bölge 

olarak belirlenmiş ve çalışmanın o bölgede yapılması planlanmıştır. Şekil 5.23 ‘de 

alanın hâlihazır haritası üzerinde yerleri belirtilen mevcut çınar ağaçlarının 

çevresindeki konut alanları ve yol ile ilişkisi görülmektedir.  Mevcut durumda yol 

güzergâhı üzerinde, yolun sağ tarafında 35 adet ve sol tarafında 34 adet olmak üzere 

toplam 69 adet çınar ağacının aydınlatılması planlanmaktadır. Mevcutta bu 

güzergȃh üzerinde hiçbir aydınlatma yapılmamış olup, gece görüşü yetersizdir ve 

güvenli olmayan bir durum arz etmektedir.  
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Şekil 5.23 Uygulama Alanındaki Çınar Ağaçlarının Planda Belirtilmesi  

Şekil 5.23 üzerinde kesikli mor çizgiyle belirlenmiş alan demonstrasyon alanıdır. Bu 

alan 6 adet Çınar ağacı ve 12 adet aydınlatma armatürü ile ışığın rengi, açısı,  ağaçlar 

ve yol üzerindeki çok yönlü etkiyi test etmek amacıyla belirlenmiştir. Bu alan 

üzerinde yapılan denemeler sistemin özelliklerinin belirlenmesinde; kullanılacak 

ışığın rengi, armatürün konumu, ışığın ağaçlar üzerine yansıtılma açısı, tipi, gücü 

gibi önemli özelliklerin değerlendirilmesine olanak sağlamış ve plan kararlarının 

belirlenmesinde yönlendirici olmuştur.  

Yol güzergâhında bulunan çınar ağaçlarının birbirine olan mesafesi ortalama 10 

metredir. Ancak ağaçlar yolun sağına ve soluna sıralanmaları çapraz gelecek şekilde 

dikildiğinden her 5 metrede bir adet çınar ağacı vardır (Şekil 5.24). 

  

Şekil 5.24 Uygulama Alanındaki Çınar Ağaçları Arasındaki Mesafeler,  
 Skeç çizimi, 2009 

10m. 

10m. 

5m. 

       Parsel sınırı 
       Yol sınırı 
       Konut 
       Çınar Ağacı 
       Demonstrasyon  
       Alanı 
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  Bu projede; 

� Yolun tarihi dokusunun ve kültürel özelliğinin ön plana çıkarılması,  

� Tarihi çınar ağaçlarının ve oluşan bu tünel görüntüsünün gece de 

vurgulanması,  

� Çınar ağaçlarının zarar görmeyeceği, aynı zamanda estetik özelliklerini 

vurgulayan bir görüntü yaratılması, 

� Alan kullanıcıları için emniyetli ve konforlu görüş olanakları yaratılarak, 

yolların ve alanların geceleri de rahatlıkla kullanılabilirli ğinin                                                                                                                                                                                                                                                                                       

sağlanması, 

�  Dış Aydınlatma Yönetmeliklerine ve CIE Uluslararası aydınlatma 

Komisyonu Đlkelerine uygun bir proje hazırlanması, 

� Aydınlatmada kullanılacak enerjinin sürdürülebilir enerji politikaları 

çerçevesinde güneş enerjisinden sağlanması projenin amaçlarına ulaşmak için 

ön belirlemeler aşamasında yapılan çalışmalardır.  

Çınar ağaçlarının aralarındaki mesafeler ve komisyon ilkeleri dikkate alındığında; 

her bir çınar ağacının yukarıda bahsedilen özelliklerini vurgulamak amacıyla yerden 

yukarı doğru ve ışığın geliş yönü açısından aydınlatılması planlanmıştır. Işığın geliş 

yönü açısından aydınlatma tekniği ağacın her iki yandan aydınlatma şeklinde 

yapılarak objenin detaylarının öne çıkmasını sağlamaktadır. Yerden yukarı doğru ve 

yandan aydınlatma ile ağaçlar üzerinde gölge oluşur, doku güçlenir.  

Bu şekilde bir aydınlatma yapılırken; 

• Işık kaynağı,  

• Işığın dalga boyu,  

• Işığın geliş açısı,  

• Işığın rengi gibi özellikler amacı sürdürülebilir çevre ve kaynak koruma olan 

projenin en önemli planlama kararlarıdır. Bu özellikler doğrudan alandaki 

insan, bitki ve hayvanlar üzerinde etkilidir. Bu nedenle belirlenmesi 

aşamasında ışığın çınar ağaçları üzerinde yaratacağı ekolojik, estetik ve 

görsel etkiler değerlendirilmiştir.  
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Bu projede de, ışığın çınar ağaçları üzerine olan ekolojik etkileri 

değerlendirilirken; öncelikle ışığın ısı etkisi göz önüne alınmıştır. Fazla ısı ve ışığın, 

fotosentezin artmasına neden olacağı ve tüm gece aydınlatma yapıldığı 

düşünüldüğünde bitki üzerine yapacağı olumsuz etkiler nedeniyle soğuk ışık 

kullanılması gerekliliği gündeme gelmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda, 

armatürlerde ısı yayan geleneksel sokak lambası yerine ısı yaymayan ve ‘soğuk ışık’ 

olarak adlandırılan LED lamba kullanılması uygun bulunmuştur. LED, kelime olarak 

Light Emmiting Diode (Işık Yayan Diod) anlamına gelmektedir. LED’ler, aslında bir 

yarı - iletken diod olmakla birlikte normal diodlardan farklı olarak jonksiyon 

bölgelerinde yayınladıkları fotonlar aracılığı ile ışık verirler. Fakat yaydıkları ışık 

diğer akkor flamanlı lambalar veya flouresant tüplerde olduğu gibi her hangi bir 

termik veya kimyasal işlemler sonucu ışınım yapmazlar. Bu sebeple ömürleri, 

verimleri çok daha yüksek ve fiziksel boyutları ise tam tersine çok daha küçüktür. Bu 

sebeple bitki üzerinde yüksek ısı yaymadıkları ve kırılma olasılıkları bulunmadığı 

için aydınlatmadan kaynaklanacak etkilerin engellenmesinde rasyonel bir çözümdür. 

Düşük güç tüketimlerinden dolayı; güneş enerjisi ile çalışan sistemlerde 

uygulanmaları ile yüksek verimli aydınlatma sağlanmalarının yanı sıra, düşük 

sıcaklık ve ışık kirliğine sahiptirler. Bu nedenle ışık kirlili ğinin yaratacağı olumsuz 

etkileri de bertaraf edebilen sistemlerdir. Böylelikle bir taraftan alan için yeterli ve 

uygun aydınlatma sağlanırken, diğer taraftan çınar ağaçlarının ve çınar ağaçları 

üzerinde yaşayan canlıların doğal yaşam ortamları minimum düzeyde etkiyle karşı 

karşıya kalacaktır. Alanın faunası içerisinde yer alan göçmen kuşlar, kelebekler, 

arılar, sinekler ve diğer gece böcekleri ekolojik dengenin korunmasında önemlidirler. 

Alandan geçen göçmen kuşların besin kaynağı sinekler ve böceklerdir. Bunun yanı 

sıra arılar, sinekler, kelebekler ve diğer böcek türleri polenleri taşıyarak bitkilerin 

tozlaşmayla üremelerinde aktif görev almaktadırlar. Bu türlerin zarar görerek 

tozlaşmayı sağlayamaması durumunda bitkiler olumsuz etkilenir,  hatta zamanla yok 

olabilir.  

Çınar ağaçları, aşağıdan yukarıya doğru aydınlatılırken; ışığın belli bir açıyla sadece 

ağacın gövde ve yapraklarını aydınlatması sağlanmıştır. Bu sayede ışığın gökyüzüne 

yayılması engellenerek alandan geçtiği bilinen göçmen kuş türlerinin gece görüşünün 

olumsuz etkilenmesi ve türlerin ölümleri önlenebilmektedir. Bu aydınlatma sistemi 

ile araç yolu direk olarak aydınlatılmamaktadır. Araç yolu ağaçlardan ve 
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yapraklardan geri yansıyan endirek ışıklarla aydınlanmaktadır. Bu nedenle alandaki 

böcek türlerinin ölümüne neden olabilecek cadde ışıklarının olumsuz etkisi 

azaltılabilecektir. LED’ler mono-kromatik (tek dalga boyu ve tek renkli) ışık kaynağı 

olması nedeniyle ağaçlar üzerinde elektromanyetik müdahale (electromagnetic 

interference) ve parazit oluşturmazlar. 

Işığın ağaç üzerindeki estetik ve görsel etkisini değerlendirmek amacıyla şekil 

5.23’de mor kesikli çizgi ile belirtilmiş alanda, 6 adet çınar ağacı ve 12 adet 

aydınlatma armatürü ile demostrasyon yapılmıştır. Yapılan bu denemede, ışığın 

renginin çınar ağaçları üzerinde yarattığı estetik görüntü değerlendirilmiştir. 

Uygulamada çınar ağaçlarının bir kısmı 24 watt’lık LED ampuller kullanılarak soğuk 

beyaz ışıkla (cool white light) aydınlatılmış, bir kısmı ise sarı renkli ışık ile 

aydınlatılmıştır.  

 

Şekil 5.25 Çınar Ağaçlarının Soğuk Beyaz ve Sarı Renk Işıkla Aydınlatılarak  
  Estetik ve Görsel Olarak Karşılaştırılması 

Şekil 5.25’de de görülebileceği üzere sarı renkli ışık çınar ağacının yapraklarının 

özelliğini ve yeşil renkli görüntüsünü bozmaktadır. Soğuk beyaz renkli ışık ile 

yaprakların özelliği daha net ve istenilen şekilde vurgulanabilmiştir. Hem çınar 

ağaçlarının ve yapraklarının görsel olarak doku ve renk özelliklerinin vurgulanması, 

hem de derinlik hissi yaratılarak yolun perspektif güçlendirilerek aydınlatmanın 

sağlanması istenmektedir. Bu nedenle demostrasyon alanında yapılan ikinci 

denemede 6 adet çınar ağacı yalnızca 12 adet Led soğuk beyaz ışık ile 

aydınlatılmıştır (Şekil 5.26, Şekil 5.27).  

Sarı renkli 
ışık etkisi 

Beyaz renkli 
ışık etkisi 
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Şekil 5.26 ve 5.27 Demonstrasyon Alanı, Çınar Ağaçları Üzerine Beyaz Işık ile  
 Yapılan Aydınlatmanın Görsel Etkisi 

Kullanılan ı şığın özellikleri;  beyaz renkli bu LED’lerde dalga boyu yerine Kelvin 

(0K) kullanılmaktadır, 3200 - 80000K aralıklarında farklı isimlerle adlandırılmaktadır 

(www.unienerji.com, 2009). Projede kullanılması düşünülen Soğuk beyaz (cool 

white) 65000K - 80000K olarak adlandırılır. Bu ışık ısı vermeyen, elektromanyetik 

spektrumun 400nm- 760nm arasında kalan görünür ışık bölgesinde ışık yayarken, 

ışığın şiddeti gözle algılanabilmektedir. Bu ışığın kullanılmasının sebebi, 6500 kelvin 

değerinin gün ışığı ile aynı kalitede renk özelliğine sahip olması ve insan gözünün 

gördüğüne en yakın görsel etkiyi yaratırken, ısı yaymadığı için yapraklarda 

oluşabilecek olumsuz etkileri bertaraf edebilmesidir. Kullanılan ışığın rengi ile ağaç 

gövdesinin ve yaprakların doğal rengi muhafaza edilebilmektedir (Şekil 5.27). 

Bölüm 4.3.1’de kullanılacak ışığa ait belli parametrelerin bitkinin ekolojik ve 

fizyolojik istekleri açısından yapabileceği etkilerden bahsedilmiştir. Bu parametreler 
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içerisinde yer alan ışık rengi ve dalga boyu özellikleri de dikkate alındığında, 400- 

700 nm arasında görünen ışığın, turuncu- kırmızı ve mavi- mor bölgesindeki ışık en 

etkili fotosentezi sağladığı ve bu olayın fazla olmasının bitki üzerinde neden 

olabileceği olumsuz etkilere de değinilmiştir. Projede soğuk beyaz ışığın tercih 

edilme sebeplerinden biride yapılacak aydınlatma ile çınar ağaçları üzerinde 

oluşabilecek bu gibi olumsuz etkilere dikkat ederek, bitki yaşamını tehdit edecek 

tasarımlardan kaçınmaktır. Ayrıca normal bir ampulün harcayacağı enerjinin %10’u 

kadar enerji sarfiyatı vardır. Böylelikle yapılacak aydınlatma ile çevre ve kaynak 

korunumu sağlanırken estetik açıdan da daha nitelikli çevresel görünüm elde 

edilebilmektedir.  

Alanın niteliğini belirleyen, peyzaj tasarımında bu kadar baskın ve etkili olan çınar 

ağaçlarının görsel etkisini vurgulamak için aydınlatma yerden yukarı doğru belli bir 

açıyla yapılmıştır. Bu aydınlatmada açı verilmesinin nedeni yalnızca çınar 

ağaçlarının gövdesindeki desenleri ve yaprakların etkisini vurgulamak değil, ışığın 

bu noktalarda kesişmesini ve kuvvetlenmesini sağlamak böylece ışığın gökyüzünde 

kirlilik yaratmasına engel olmaktır. Kullanılan ışığın LED olarak seçilme 

nedenlerinden biri de bu ışığın menzilinin kısa fakat buna rağmen ışık gücünün fazla 

olması ve istenen etkiyi yaratabilmesidir.  

Armatürün konumu ve hazne özellikleri ise şöyledir;  Dış mekânda kullanılacak 

bu armatürün dış etkenlerden korunması ve yol güzergâhı üzerinde görsel kirlilik 

yaratmaması için özel bir tasarım yapılmıştır. Yeşil bant içerisinde bulunan çınar 

ağaçlarının sağ ve sol tarafına yerleştirilecek olan armatür, toprak altında tasarlanan 

bir hazne içerisine yerleştirilmi ştir. Böylelikle çim alan ile hem zemin olması 

sağlanmış ve dış etkenlere karşı korunaklı hale getirilmiştir. Kullanılması düşünülen 

armatür için, 90cm. boyunda, 25 cm. yüksekliğinde ve 30 cm. genişliğinde olan 

beton prekast bir kalıp tasarlanmıştır. Bu kalıp üzerinde yalnızca lambalar açıkta 

kalacak şekilde pencere bırakılıp yine beton malzemeden kapak yapılmıştır. 

Darbelere ve dış etkenlere karşı daha dayanıklı olması için bu pencere ızgara ile 

korunmuştur (Şekil 5.28).  
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Şekil 5.28 Armatür Đçin Hazne Tasarımı 

Demostrasyon alanında yapılan çalışmalar içerisinde şekil 5.28’de görülen hazne 

tasarımının uygulaması da yapılmıştır. Böylelikle tasarımın görsel etki üzerine 

etkileri ve işlevi değerlendirilebilmiştir.  

 

Şekil 5.29 Armatür Haznesinin Yapımı 

Tasarlanan bu haznenin kalıbı yapılarak beton imalata altlık oluşturulmuştur. Kalıba 

dökülen çimentolu harç şekillendikten sonra kalıptan çıkarılarak betonun kuruması 

beklenmiştir (Şekil 5.29).  

   

Şekil 5.30 Armatür Haznesinin Yerinin Hazırlanması 
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Daha sonra alanda belirlenen noktalarda kalıp için yeterli derinlikte çukurlar 

açılmıştır. Bu çukurlar yaya yolunun sınırına dayandırılarak, araç yolunun bordür 

sınırına kadar kalan 10 cm. lik kısımda armatür için gerekli kabloların toprak altına 

montajı için kanal açılması planlanmıştır. Açılan çukurların altına 5-10 cm 

kalınlığında mıcır serilerek el ile sıkıştırılmıştır (Şekil 5.30). 

   

Şekil 5.31 Armatür Haznesinin Yerleştirilmesi 

Sıkıştırılan mıcır zemin üzerine yapımı tamamlanan beton prekast hazne oturtulmuş 

ve terazi ile dengelenerek tabana tam paralel olması sağlanmıştır. Hazne 

yerleştirildikten sonra haznenin orta noktası belirlenerek kablo kanalları için açılacak 

kanalın yeri tespit edilmiştir (Şekil 5.31). 

   

Şekil 5.32 Gerekli Kablo Kanallarının Açılması ve Armatürün Montajı 

Armatür için gerekli enerji kabloları için hazne yerleştirildikten sonra bordür 

çizgisinden geçen 5cm genişliğinde, 20cm.derinliğinde bir kanal açılmıştır. Hazne 

içerisine 24 adet 1Watt’lık LED ampulden oluşan armatür sabitlenmiş,  üzerine 

koruma amaçlı ızgara ve cam yerleştirilerek montajı gerçekleştirilmi ştir (Şekil 5.32). 

Bu haznenin tasarımı, hem armatürün korunması ve uzun ömürlü olabilmesi için hem 

de alandaki görsel ve estetik bütünlüğü sağlaması açısından önemlidir. Bu nedenle 

tasarımın mümkün olduğunca görsel olarak kirlilik yaratmaması sağlanmıştır. 
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Görüntü olarak gündüz de gece de bir rahatsızlık vermediği gibi fiziksel olarakta bir 

engel teşkil etmemektedir. Buna göre Asmaz Enerji işbirliği ile hazırlanan 

armatürlerin yerleşim detayı Şekil 5.33’deki gibidir.  

 

Şekil 5.33 Armatürlerin Yerleşim Detayı 
   (Asmaz Enerji, 2008) 

Yalova Termal yolunun yaklaşık 500 metrelik kısmı bu sistem ile şebekeden elektrik 

almadan aydınlatılabilmektedir. Sistemde 69 adet çınar ağacını aydınlatmak üzere 

138 adet 220 Volt ile çalışan 24 Watt’lık LED’li armatür kullanılacaktır. Armatürler 

çınar ağaçlarının her iki tarafına bölüm 5.2.1.4’te bahsedilecek Yönetmelik ve Plan 

Kararları dikkate alınarak, uzman kişilerin öngördüğü şekilde yerleştirilecektir. Bu 

sistemin yazın ve kışın günde ortalama 6 saat çalışması için gerekli günlük enerji 

miktarı 20kW’dır. Buna göre yıllık toplam enerji tüketim miktarı 7.300kWh olarak 

belirlenmiştir. Bu enerjiyi üretebilecek 60 adet 175W’lık solar panelden oluşan 

sistem, armatürlerden ayrı bir bölgede görsel kirlilik yaratmayacak şekilde 

konumlandırılacaktır. Sistemden sağlanan enerji yer altı kabloları ile dağıtım 

buatlarına, dağıtım buatlarından da armatür besleme kablosu yardımı ile armatürlere 

ulaştırılacaktır (Şekil 5.33). 
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Işığın çınar ağaçları ve fauna üzerindeki ekolojik, estetik ve görsel etkilerinin 

değerlendirilmesinden sonra önerilen güneş enerjili sistem kullanımının çevresel 

avantajları ve maliyet açısından değerlendirmesi yapılmıştır.  

Proje için önerilen sistemin çevreye sağladığı yararlar kazanılan değerlere göre 

belirlenmiştir. LED ve PV sistem kullanımı ile elde edilen elektrik enerjisi 

tasarrufunun çevresel etkilerini hesaplamak için, kazanılan enerjiye eşdeğer miktarın 

farklı elektrik santrallerinde üretimi ile tükettikleri su oranları ve sosyal maliyet 

oranları hesaplanmıştır. Farklı elektrik santrallerinin 1kWh elektrik üretmek için 

tükettikleri su oranları, sosyal maliyet oranları EPIA’nın yaptığı araştırmalar sonucu 

ortaya konan değerlere göre (2009) Çizelge 3.7’ de belirtilmiştir. Bu projede gerekli 

olan enerji miktarı 7.300 kW olduğuna göre;  

� Nükleer santralde üretiminde 16.790 litre,  

� Kömür santraliyle üretiminde 13.870 litre,  

� Fuel-oil santraliyle üretiminde 11.680litre,  

� Hibrit termik santraliyle üretiminde 7.300 litre su tüketimi gerçekleşirken aynı 

enerjinin güneş enerjisiyle sağlanmasında bu oran yalnızca 14,6 litredir. 

Fosil yakıtlı elektrik santrallerinin kullanımından kaynaklanan zararlar adı altında 

değerlendirilen sosyal maliyet oranları EPIA’nın yaptığı karşılaştırmalara göre, 

Çizelge 3.7’de de belirtilen değerler temel alınarak aynı enerji miktarı için 

hesaplanırsa; 

� Elektrik santraliyle üretiminde 1971 USD, 

� Nükleer santralde üretimiyle 292 USD, 

� Güneş enerjisiyle üretimiyle hemen hemen sıfırdır. 

Avrupa Fotovoltaik Endüstrisi Birliği (EPIA) tarafından belirlenen verilere göre 1 

kW elektrik enerjisinin güneş enerjisi ile üretilmesiyle 0,60- 0,85 kg. CO2 salınımı 

engellenmektedir. Sadece 500 metrelik yol üzerinde yapılacak olan bu pilot 

uygulama için ihtiyaç olan 7.300 kW’lık üretiminin güneş enerjisiyle yapılması 

sonucu 4380- 6205 kg yani ortalama 5 ton CO2 salınımı engellenmektedir.  

Bu zararlı gazın doğadaki dengeyi bozmamasını sağlayacak bitki örtüsünün yaklaşık 

miktarı da etkinin büyüklüğünü göstermek açısından belirtilmiştir.  TEMA Vakfı’nın 
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web sitesinden faydalanılarak, yetişkin bir ağacın saatte 2,3 kg CO2 ve 1,7kg. O2 

ürettiği varsayımlarıyla, yıl boyunca sağlanan kWh cinsinden elektriğe karşı gelen 

ağaç miktarı 15 adettir. 

Ana kararlar göz önüne alınarak hedeflere ulaşmak için geliştirilen tasarım 

seçeneğinin maliyet ve performans hesaplamaları doğrultusunda kullanılması 

düşünülen sistem değerlendirilmiştir. Bunun için şebeke elektriğinin birim fiyatları 

ve geleneksel sokak aydınlatmasıyla PV + Led sistemi karşılaştırılmıştır. Türkiye 

Elektrik Dağıtım Şirketi’nden edinilen verilere göre bugün şehir aydınlatmasında 

kullanılan şebeke elektriğinin değeri 0,12 euro/ kWh’dır. Projede kullanılması 

düşünülen sistem ile pilot bölge olarak seçilen 500 metrelik yol şebekeden elektrik 

almadan aydınlatılabilmektedir. Buna göre; kur değeri 2,100 TL olarak kabul 

edildiğinde bu sistem ile günlük 50 TL’lik enerji tasarrufu yapmaktadır. Bu rakamın 

belediyeye aylık gideri 1500 TL civarındadır. Hesaplamalarda kullanılan perakende 

değerlerdir. Önemli yatırım maliyeti gerektiren bu tip projelerde alınacak teşvik 

kredileri ve indirimler sonucu yatırım maliyetlerinin de düşmesi beklenmektedir.  

Şebeke elektriği ile harcanacak olan bu değere ek olarak maliyet analizinde; 

kullanılacak ışığın özelliklerini ve uzun vadeli maliyet hesabınında değerlendirilmesi 

gereklidir. Bu nedenle lamba tipi, ışık rengi, dalga boyu, ömrü, harcadığı enerji 

miktarı ve verimi göz önüne alınarak birim maliyetleri ve buna bağlı kullanım 

sürelerine göre analiz edilmiştir. Bu nedenle proje için estetik, görsel ve ekolojik 

açıdan uygun görülen LED ampul ile geleneksel sokak lambasının yanma süreleri, 

günlük ve yıllık harcadıkları enerji miktarları da hesaba katılarak karşılaştırmalı 

değerlendirmesi yapılmıştır (Çizelge 5.4).  

Birim Elektrik Ücreti ve ampul fiyatları TEDAŞ 2009 tarifesidir.  220 V normal 

ampul ve LED ampullerin birim fiyatları ortalama ömürlerine bölünmesiyle TL / 

saat- ampul cinsinden birim maliyetleri hesaplanmıştır. Lambaların günlük 6 saat 

çalıştırılması ile yıllık aydınlatma gereksinimi süresi 2190 saattir. Birim maliyet ile 

yıllık çalışma süresi çarpılarak toplam yıllık maliyeti elde edilmiştir. Lambaların 

ekonomik ömürleri hesaplanırken üreticinin verdiği; LED lambalar için 100.000 

saatlik ömür ve yılda 2190 saatlik bir kullanım olacağı öngörülerek 45 yıl, yüksek 

basınçlı sodyum lamba için 4000-5000 saatlik ömür ve yılda 2190 saatlik kullanımla 

ekonomik ömrü 2 yıl olması dikkate alınmıştır. Proje alanı için 138 adet armatürün 

her iki sistem içinde yıllık harcadığı enerji miktarları kWh cinsinden bulunmuştur.  
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Çizelge 5.4 Geleneksel Sokak Aydınlatması ve PV+LED Sistemin Karşılaştırması 

 Geleneksel Sokak 

Aydınlatması 

PV + LED Sistem 

Lamba tipi  Y. Basınçlı sodyum LED 

Çalıştığı voltaj  220 V 24 V 

Lambaların ömrü (saat) 4000-5000 saat (2yıl) 100.000 saat (45yıl) 

Ampul birim fiyatı 11KRŞ 510 KRŞ 

Ampul birim maliyeti 0,0022 TL/ saat- ampul 0,0051 TL/saat- ampul 

Gece yanma süresi  6 saat 6 saat 

Yıllık ampul maliyeti 

(6 x 365 = 2190saat) 

0,0022 x 2190 

4,818 TL/ yıl 

0,0051 x 2190 

11,169 TL /yıl 

6saatte harcadığı enerji 220V X 6 = 1320Wh 24V X  6 = 144Wh 

138adet lamba için günlük 

harcadığı enerji  

 

Yaklaşık 182kWh 

 

Yaklaşık 20kWh 

Sistemin Yıllık harcadığı 

toplam enerji miktarı 

 

66.430 kWh 

 

7.300kWh 

Yıllık enerji gideri 7971 euro 0 

Işığın rengi Sarı ışık Beyaz ışık 

Yapılan hesaplama ve karşılaştırmalardan uygun fotometrik özelliklere sahip 

armatürler içinde etkin ışık kaynakları kullanılarak gerek ilk tesis gerekse işletme 

esnasında büyük tasarrufların sağlanabileceği anlaşılmaktadır. Önemli yatırım 

gerektiren bu tip projelerde alınacak indirimler sonucu yatırım maliyetleri de 

düşeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, bu projenin uygulanması planlanan 

alanda mevcutta şebeke hattı bulunmamaktadır. Bu nedenle şebekeye bağlı normal 

bir sistemin getirilmesi için çekilmesi gereken enerji nakil hattı da ayrı bir maliyettir. 

Projenin amaçları doğrultusunda kullanılacak ışığın ve armatürün özellikleri, çınar 

ağaçları ve insanlar üzerine görsel- estetik ve ekojik etkileri, uygulanabilir sistemin 

özellikleri, sisteme ait çevresel ve ekonomik avantajların değerlendirilmesi sentez ve 

değerlendirme aşamasında yapılan çalışmalardır. Yapılan tüm bu sentez ve 

değerlendirmeler sonucunda projeye ait plan kararlarının alındığı aşamaya 

geçilmiştir. 
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5.2.1.4 Plan Kararları 

Bu proje, aydınlatmanın kalitesinden ve güvenliğinden ödün vermeden enerji 

tasarrufu sağlayacak şekilde düşünülmüştür. Projede kullanılan aydınlatma 

armatürleri, ışık kaynaklarının (lambaların) tipleri, teknik ve fotometrik özellikleri, 

konumları uzman kişilerin yardımları ile planlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yakın zamanda yürürlüğe girmesi planlanan 

Elektrik Dış Aydınlatma Yönetmeliğine uygun bir proje olmasına özen 

gösterilmiştir. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının muhafazaları ve tarihi çevre 

içinde korunmalarında etkinlik taşıyan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu’nun tüm ilke ve prensiplerine de özenle uyularak planlanmıştır. Bu 

proje aynı zamanda; CIE Uluslararası Aydınlatma Komisyonu, IDSA Uluslararası 

Karanlık Gökyüzü Birliği’nin ilkeleri dikkate alınarak tasarlanmıştır. 

Çınarlı yolun 500 metrelik kısmının belirtilen amaçlar doğrultusunda, güneş enerjisi 

ile aydınlatılması için hazırlanan proje, Yalova Valili ği’nce 11.06.2008 tarih ve 2419 

sayılı yazı ile Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na gönderilmiş, 

Kurul yaptığı incelemeler sonucunda projeyi uygun bularak onaylamıştır. Söz 

konusu yol Yalova Belediyesi’nin mücavir alanı içerisinde bulunmasından dolayı 

Yalova Belediyesi’nin Đl Özel Đdare ‘ye yaptığı yazılı müracaat doğrultusunda Đl Özel 

Đdaresi bütçesinde hazır bulunan ödenek ile projenin uygulama süreci başlatılacaktır.   

Elektrik Dış Aydınlatma Yönetmeliği ruhuna uygun, CIE Uluslararası Aydınlatma 

Komisyonu Đlkeleri de dikkate alınarak hazırlanan proje için öncelikle bölgenin 

özellikleri, potansiyeli, yolun ve çınar ağaçlarının özellikleri değerlendirilmiştir. 

Görsel ve optik kılavuzlama yöntemi, parıltı- düzgünlük- parlaklık- kamaşma 

sınırlaması gibi birçok hesaplama ve belirleme sonucunda proje için gerekli enerji 

miktarı belirlenmiştir. Đhtiyaç duyulan enerjinin tasarruflu ve çevreye uyumlu olarak 

alternatif enerji kaynağı olan güneş enerjisiyle karşılanması araştırılmıştır. 

Değerlendirme alanı olarak seçilen Yalova Termal Çınarlı Yolu Projesi için, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Elektrik Dış Aydınlatma Yönetmeliğinin 

Dördüncü Bölüm, 9. Maddesi’ne göre; 

1) Işık kaynaklarının (lambaların), aydınlatma armatürlerinin ve taşıyıcıların 

tiplerini ve konumlarını gösteren paftalar,  
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2) Işık kaynakları (lambalar), aydınlatma armatürleri ve taşıyıcıların teknik ve 

fotometrik ( ışık dağılım eğrileri, verimi, üst ve alt yarı uzay ışık akısı yüzdeleri, 

parıltısı, v.b.) özelliklerini içeren bilgi ve açıklamalar,  

3) Kullanılan armatürlerin fotometrik değerleri ile yapılmış, armatür sayısını, 

yerlerini, yönlendirme açılarını ve sağlanacak aydınlatma kriterlerini veren 

aydınlatma tasarım hesapları,  

4) Elektrik kuvvetli akım tesis projesi hazırlanmıştır.  

Projenin ışık aydınlatma hesapları, görsel ve optik kılavuzlama yöntem uygulamaları 

ve yukarıdaki maddelerde bahsi geçen tüm proje ve hesaplar ilgili firma ve uzman 

mühendisler tarafından hesaplanmıştır. Bu çalışma, peyzaj düzenlemelerinde güneş 

enerjili aydınlatma sistemlerinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi, sistemlerin 

ölçüt olarak değerlendirildiği bir tasarım yöntemi ve tanımlanan bu tasarım sürecinde 

yardımcı olacak bir yaklaşımın geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda Sentez ve değerlendirme aşamasında yapılan inceleme ve 

değerlendirmelerden sonra, 69 adet çınar ağacının aydınlatılması için gerekli toplam 

enerji miktarı, bu enerjiyi karşılayabilecek uygun sistem özellikleri belirlenmiştir. 

Ayrıca güneş enerjili ve yeni teknolojileri kullanan bu sistemin geleneksel 

aydınlatma sistemiyle karşılaştırılarak değerlendirmesi yapılmıştır. Karşılaştırma iki 

sistemin görsel etkileri, ekolojik etkileri, çevresel etkileri ve sosyo-ekonomik etkileri 

dikkate alınarak yapılmıştır.  

Alanda yer alan tarihi çınar ağaçlarının hedefler doğrultusunda aydınlatılmasını 

sağlayacak projede; her bir ağacı görsel ışık kirlili ği yaratmayacak şekilde 

aydınlatmak için gerekli hesaplar yapılmış, ışık açıları seçilen armatürlere göre 

belirlenmiştir. Uygun bulunan yerlere yerleştirilecek armatürlerin adedi ve her bir 

armatür için gerekli enerji miktarına göre yapılan hesaplama ile sistemin ihtiyacı olan 

toplam enerjinin bölgenin sahip olduğu güneş ışınım değerleriyle sağlayabilecek 

etken sisteme (PV) ait özellikler (panel sayısı, boyutu vs.) belirlenmiştir. Buna göre; 

Projede bulunan 69 adet çınar ağacının aydınlatılması için 69 x 2 = 138 adet, 24 Watt 

gücünde led armatür kullanılacaktır. Bu aydınlatma sistemi gece hava karardıktan 

sonra devreye girecek ve sabaha karşı saat 02.00- 03.00 gibi kapatılacaktır. Sistemin 

günde 6 saat çalıştırıldığı kabul edilirse; buna göre günlük toplam 138x 24x 6saat 
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=19,872 kWh’lık enerji üretebilecek sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu değer 

hesaplamada kolaylık olması açısından 20 kWh/ gün olarak kabul edilmiştir.  

 

Şekil 5.34 Planlanan Sisteme ait Günlük Enerji Üretim- Tüketim Grafiği   
(Fore Enerji, 2009) 

Şekil 5.34’de, günlük 20 kW’lık bir üretim için tasarlanacak sistem ile yılın en düşük 

güneş ışınım değerlerine sahip olan aylarda bile yeterli gücün sağlanabileceği 

görülmüştür. 

Çizelge 5.5 20 kW’lık Sisteme Ait Aylık Güneş Işınım Değerleri 

 

Firmadan elde edilen Çizelge 5.5 ‘de ilk 3 satır değişik açılarda metrekareye düşen 

güneş enerjisi miktarlarını (kWh/ m2 ) göstermektedir. Đhtiyaç duyulan günlük 

tüketim miktarı yaklaşık 20 kWh olduğu kabul edildiğinde; kurulacak sistemin 

üretebildiği enerji ihtiyaç duyulan enerji miktarını karşılamaktadır. Bu ihtiyacı 

karşılamak için firma tarafından öngörülen 20 Kw’lık sistemin elemanları ve 

özellikleri aşağıdaki gibidir, 
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Eleman Özellik 

35,35V 175W Solar Panel 

(60adet) 

1575 x826 x46 mm, Çalışma sıcaklığı -45Co/ +85Co 

Monokristal panel 

Steca PR- S030 12/24V 30A 

şarj regülatörü 

(12 adet) 

12/24V DC Otomatik, ters bağlantı korumalı, 

188x106x49mm., 420gr. 

 

12V 200Ah TOPĐN Batarya 

(36 adet) 

Düşük bakımlı kuşun asit tipi TSE ve DIN 

Standartlarında, 1500-2000 çevrim Şarj/ Deşarj, 10-15 yıl 

ömür 

24V DC/ 220V AC 600W 

Đnvertör (1 adet) 

0 oC / 40oC maximum sıcaklık, 247x142x84 mm, tam 

sinus dalgası 

 

Panel Sehpası (1 adet) 

EN 13706 yapısı, 30-60 derece ayarlı, kompozit görüntü, 

200km/sa rüzgâr dayanımı, yalıtım ve korozyon yok, 

boyasız bakıma gerek yok 

 

Sistem panosu (1 adet) 

Regülâtör, batarya ve sigortaları dış ortamdan korumak 

için kullanılır. Elektrostatik boyalı, kilitli sistem 

Yukarıda ilgili kurumdan alınan teklifte; Solar Sistem, 20 kW’lık günlük enerji 

tüketimi olan ve 220 Volt ile çalışan 24 Wattlık LED’li Yol aydınlatmasının yazın ve 

kışın günde ortalama 6 saate kadar yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistemin 

otonomi süresi (öngörülen kapalı hava günleri) 3,02 gündür. Bu sistem ile Fore 

Enerji firmasından elde edilen verilere göre Yalova ili için güneşten yıllık toplam 

13,663kWh üretim sağlanabilmektedir. Sistem tasarım voltajı 24 volt, yıllık toplam 

tüketim miktarı 20 kW x 365 = 7.300 kWh, olarak belirlenmiştir. Bu durumda 

gerekli olan enerjinin sağlanabilmesi için 60 adet 175W’lık güneş enerjisi paneli 

kullanılması gerekmektedir. Bu enerji panelleri 1 saatte 10,5 kW enerji üretme 

gücüne sahiptir. Yaz- kış yararlanılabilecek olan güneş enerjisi panellerinden alınan 

ve gündüz depolanan bu enerji, proje kapsamında yer alan 69 adet ağacı 138 adet 

aydınlatma armatürü ile gece kesintisiz olarak aydınlatabilecektir. Çalışma 

geleneksel sokak lambası yerine LED lamba kullanımı ve bu lambaların PV 

panellerle birleşimini içermektedir. Aydınlatma armatürlerinde 24 watt değerinde 

ledli ampuller kullanılarak üretilen enerjiyi daha verimli kullanım sağlanmıştır. LED 

ampul sistemi kullanılarak %75-80 tasarruf sağlanabilmektedir. 
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Ayrıntılı maliyet analizinde lamba güçleri, birim maliyetler, elektrik maliyetleri gibi 

bütün maliyet kalemleri dikkate alınarak elektrik enerjisi kazanımları (kWh 

cinsinden) ve bu kazanımların normal sistemle karşılaştırmaları yapılmıştır. Elde 

edilen enerji kazanımlarının yıllık parasal getirisi TEDAŞ birim fiyatlarına göre 

tahmini olarak hesaplanmıştır. Enflasyona tabi bir ekonomide, elektriğe gelen 

zamlar, gecelik iç borçlanma faiz oranları gibi değerler nedeniyle net bir hesap 

yapmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle çalışmada yapılan analizlerde sadece 

elektrik tüketimindeki azalma yönü ve yıllık enerji gideri irdelenmiştir.  Çalışmanın 

Sentez ve Değerlendirme kısmında ise bu bölümde elde edilen yıllık tüketim 

miktarlarına göre; Tasarruf sonucu doğaya bırakılacak CO2 emisyonundan 

sağlanacak azalma, enerji üretiminde tüketilecek su miktarındaki azaltma, önlenen 

CO2 emisyonunu eşdeğeri ağaç miktarı ve sosyal maliyete yönelik analizler ile bu 

kazanımın çevresel faydaları ortaya koyulmuştur. 

Yalova –Termal yolu üzerindeki doğal peyzaj elemanı olan tarihi çınar ağaçlarının 

aydınlatılmasında ve yapılacak benzeri projelerde güneş enerjili sistem kullanımının 

getirdiği güçlü yönleri irdelenmiş, bu avantajlar; çevresel, sosyo- ekonomik, estetik 

ve sisteme ait avantajlar olarak ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.  
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6. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Günümüzde, gelişen teknoloji ve hızla artan nüfusla bireylerin daha iyi yaşam 

standardına sahip olma istekleri, insanların kullandığı enerjiyi önemli ölçüde 

artırmıştır. Enerji sektörü günümüz yaşantısında vazgeçilmezliğin yanı sıra üretim, 

iletim ve tüketim aşamalarında giderek artan çevre sorunları yaratmaktadır. Enerjinin 

kıt kaynak olma niteliği düşünüldüğünde, Türkiye’nin güneş ışınımı açısından son 

derece önemli potansiyele sahip bir ülke olması yanı sıra, güneş enerjili sistemlerin 

enerji gereksinimlerinin karşılanması ve ekonomik yarar elde edilmesinde giderek 

daha fazla tercih edilmesine de bağlı olarak, peyzaj aydınlatması uygulamalarında bir 

tasarım öğesi olarak kullanılabilirliğinin değerlendirmesini gündeme getirmektedir. 

Ancak dış mekân aydınlatmalarında bir peyzaj öğesi olarak bu sistemlerin peyzaja 

olan etki ve katkısının da dikkatle ve kapsamlı olarak ele alınması faydalı olacaktır.  

Bu çalışmada, güneş enerjisinin fotovoltaik paneller sistemi ile peyzaj 

uygulamalarında bir tasarım öğesi olarak kullanımı değerlendirilmiştir. Yapılan 

araştırmalar ve Yalova– Termal Çınarlı Yolu’na ait alan analizleri sonucunda elde 

edilen bulgular ile PV sistemlerin, mekâna işlevsel ve estetik olarak kimlik 

kazandıran tarihi çınar ağaçlarının vurgulanmasında yapay peyzaj elemanı olarak 

kullanabileceği sonucuna varılmıştır. Bu değerlendirme için bir tasarım yaklaşımının 

da ortaya konduğu tez çalışmasında, amacın sadece yenilenebilir enerjilerin 

kullanımını değerlendirmek değil,  bunu tasarıma ait diğer özelliklerle birlikte 

(mimari, estetik, çevre gibi) değerlendirerek belli bir uyum ve tasarım yaklaşımıyla 

irdelenmesi gerekliliği ortaya konmuştur.  

Güneş enerjili aydınlatma sistemlerinin yapay peyzaj elemanı olarak kullanılması 

aşamasındaki çalışmalar ve öneriler iki başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki 

proje alanın peyzaj niteliklerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ve öneriler, 

diğeri ise güneş enerjili aydınlatma sistemlerinin kullanılmasına ve 

yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ve önerilerdir. 
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A) Alanın Peyzaj Niteliklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Çalışmalar ve 

Öneriler 

Proje alanın niteliklerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirme 

sürecini oluşturan bir tasarım yaklaşımı oluşturularak, bu tasarım yaklaşımı 

bağlamında;  

�  Alana yönelik genel özelliklerin çok iyi belirlenmesi ve alanın peyzaj 

karakter analizinin tanımlanması,  

� Projenin çevreye duyarlı bir planlama anlayışıyla, sistemi bir bütün içinde ele 

alan analizlerin yapılması ve değerlendirilmesi, 

� Alanın sahip olduğu flora ve fauna özellikleri ile kullanılacak sistem ve sistem 

elemanlarının uyumunun sağlanması,  

� Đşlevsel, görsel ve estetik açıdan alan özelliklerine uygun önerilerin 

geliştirilmesi, mümkünse pilot bölge seçilerek denenmesi, 

� Peyzajın dinamik olduğu ve zaman içerisinde alandaki bitkilerin form, boyut, 

dallanma gibi özelliklerinin değişim gösterebileceğinin de yapılacak 

tasarımlarda dikkate alınması, 

�  Arazi üzerinde yetkili kurum ve kuruluşların onayı alınarak gerekli yasal 

düzenlemelerin ve işlemlerin yapılması olarak sıralanabilir.  

Alan ile ilgili bu çalışmaların yapılması, hem uygulanacak sistemin alana uyumunun 

rasyonel değerlendirilmesini, hem de bu sistemin kullanımına bağlı olarak oluşacak 

çevreye etkilerin değerlendirilebilmesini sağlayacaktır. Alana ait yapılacak olan 

peyzaj karakter analizi, yenilenebilir enerjilerin kullanımı ve kalkınma politikalarının 

ve stratejilerinin hazırlanmasına yardımcı olup, bu sayede yenilenebilir enerji 

kullanılması olası olan alanın karakterini ve alanın kalitesini belirleyen unsurların bir 

arada incelenmesini sağlayacaktır. Bu çalışmalar aynı zamanda ortaya konan tasarım 

yaklaşımı kapsamında; proje hedeflerinin belirlenmesi, bu hedefler doğrultusunda 

alana yönelik analiz çalışmalarının ne yönde ve nasıl olması gerektiği konusunda da 

yardımcı olmaktadır.  
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B) Güneş Enerjili Aydınlatma Sistemlerinin Kullanılması ve 

Yaygınlaştırılmasına Yönelik Çalışmalar ve Öneriler 

Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren PV sistemlerin yeni boyutlar 

kazandığı bir dönemde Türkiye’de güneş enerjili aydınlatma sistemlerinin 

kullanımının ve uygulamasının yaygınlaştırılması açısından yapılabilecek çalışmalar 

ve öneriler;  

� Yapısal ve kurumsal düzenlemeler ile mevzuatın geliştirilmesi 

�  Eğitim ve Ar- Ge çalışmaları 

� Sektörün gelişimi  

� Sistemlerin yapay peyzaj elemanı olarak kullanımı ve uygulaması aşamasında 

yapılabilecek çalışmalar ve öneriler olarak sıralanabilir. Peyzaj 

uygulamalarında kullanılacak güneş enerjili aydınlatma çalışmalarında söz 

konusu olacak uygulama aşamaları aşağıda özetlenmektedir.  

Yapısal ve Kurumsal Düzenlemeler 

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden yararlanan sistemler 

olarak PV sistemlerin kullanımının geliştirilmesinde öncelikle kamusal bir politika 

ekseninin benimsenmesi yararlı olacaktır. Devlet tarafından kısa vadede, yasal 

düzenlemelerin ve teşvik mekanizmalarının oluşturulması, kamu kuruluşlarında 

projelerin uygulanması, uygun kredi teşviklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Öncelikle şebekeye bağlı PV sistemlerini destekleyici mevzuatın geliştirilmesi, PV 

uygulamalarının yaygın hale gelmesi açısından önemlidir.  

Eğitim ve Ar- Ge Çalışmaları 

Ar- Ge çalışmaları ve çalışmaların çıktılarıyla desteklenen eğitim, enerji verimliliği 

ve PV sistem konusunda bilincin geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Konuya 

ili şkin Ar-Ge çalışmalarına öncelikli destek sağlanmalıdır. Mimarlık ve Mühendislik 

Fakülteleri meslek örgütleri ile işbirliği yapmalı, ortak yayın ve seminerler, sertifikalı 

kurslar aracılığı ile yapı ve çevresinin üretiminde yer alan tasarımcı ve 

uygulayıcıların eğitimi sağlanmalıdır. Mimarlık ve Mühendislik alanındaki 

öğrencilerin yanı sıra ortaöğretim kuruluşlarında da PV sistemler tanıtılarak bu 

konudaki projelere katılım sağlanmalıdır. Orta vadede ulusal PV teknolojilerinin 

geliştirilerek teknik eleman potansiyelinin sağlanması düşünülmelidir.  
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Sektörün Gelişimi 

PV sektörünün oluşturulmasında, sektörde faaliyet gösteren üniversiteler, Enerji 

Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, çevre kuruluşları, enerji komiteleri gibi kuruluşların 

koordinasyonunun sağlanması, diğer bir deyişle, konu ile ilgili tüm aktörlerin 

arasında işbirliği sağlanması öncelikle ele alınması gereken bir konudur. PV 

sistemlerin arz-talep dengesi içerisinde rekabet edilebilir bir ekonomik sektör haline 

gelebilmesi için yerel, ulusal, uluslar arası finansal teşvik ve destekler en kısa sürede 

sağlanmalıdır. Türkiye için en uyun sistem seçiminin sağlanması, ihracat için teşvik 

mekanizmalarının oluşturulması gereklidir. PV üretiminin geliştirilmesi sektörün 

gelişimini ve dolayısıyla kullanımını hızlandıracak bir yoldur. 

Sistemlerin Yapay Peyzaj Elemanı Olarak Kullanımı ve Uygulaması 

aşamasında yapılabilecek çalışmalar ve öneriler;  

Bölüm 5’de açıklanan, peyzaj uygulamalarında özellikle aydınlatmada güneş 

enerjisinin kullanımının değerlendirilmesinde, PV sistemlerin yapay peyzaj tasarım 

öğesi olarak uygulanabilirliği ve diğer peyzaj elemanlarıyla entegrasyonu, teknoloji 

ile estetiğin başarıyla uygulanabilirliği görülmektedir. Güneş enerjili bu sistemlerin 

uygulama aşamasında farklı disiplinlerden uzmanların katılımından oluşan bir ekip 

ile yapılacak çalışmayla konu ile ilgili detayların çözümü, sistem bileşenlerinin 

performans özelliklerinin belirlenmesi, tasarruflu çözümlerin üretilmesi açısından 

gerekli ve önemlidir. Yasal ve kurumsal düzenlemelere bağlı olarak devlet ve 

üniversite işbirliği yapılarak standartlar saptanmalı, yönetmelikler ve uygulama 

detayları hazırlanmalıdır. Bu şekilde PV sistemlerin peyzaj uygulamalarında 

kullanılmasında, proje standartları ve uygulama yöntemleri geliştirilebilir. Ayrıca, 

tasarımcı ve uygulayıcıların başvurabileceği bir danışma merkezinin kurulması, 

nitelikli çalışmaların gerçekleştirilmesi için uluslar arası akreditasyona sahip ölçüm 

ve belgeleme merkezinin kurulması yararlı olacaktır. Kamusal kullanıma açık ve 

kamu idareleri tarafından düzenlenip, izletilen tüm açık alanlar, parklar, caddeler ve 

sokaklar, güneş enerjisi ile aydınlatılmalı, kentlerdeki kamu binalarında ve öncelikle 

okullarda güneş sistemlerine geçilmesine ilişkin arayışlara hız verilmelidir.  

Prensip olarak maliyetleri daha iyi yansıtan bir enerji fiyatlandırması, hem çevresel 

hem de ekonomik yararlar sağlayacaktır. Jeotermal ve rüzgâr enerjisinin de 
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kullanıldığı bölgelerde güneş enerjisi ile bütünleşmiş sistemlerin geliştirilmesi 

mümkün olabilecektir.  

Yukarıda irdelenen çalışmalar, PV sistemler aracılığı ile güneş enerjisini doğrudan, 

en az dönüşüm işlemiyle uygulayacak, çevreye zarar vermeyen teknolojinin 

geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu tür projelerin geliştirilmesi, işlev, 

teknoloji, estetik, enerji ve çevre duyarlı sistemler aracılığıyla peyzaj mimarisi 

uygulamalarında da enerji verimliliğinin sağlanması ve çevre- enerji sorunlarının 

çözümünde ileri bir adımın atılmasını olanaklı kılabilecektir.  

Projeye Ait Sonuç ve Değerlendirmeler 

Yalova Đli’nin güneş ışınım verileri PVGIS programı vasıtasıyla değerlendiğinde; 

güneş panellerinin optimum açıya göre ayarlanmasıyla alan için gerekli olan enerji 

ihtiyacının fazlasıyla sağlanabildiği tespit edilmiştir.  Ancak Yalova –Termal Çınarlı 

Yolu’ndaki tarihi çınar ağaçlarının yanı sıra diğer doğal peyzaj elemanlarının varlığı, 

alanın aydınlatılmasında, yapay peyzaj elemanı olarak kullanılacak güneş enerjili 

aydınlatma sisteminin etkilerinin değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Bu nedenle 

öncelikle alanın genel özellikleri belirlenmiş ve alanın peyzaj karakter analiz 

çalışması yapılmıştır. Bu analiz yardımıyla, kullanılacak aydınlatma sistemi ve 

özelliklerinin proje alanındaki çınar ağaçları, diğer bitkiler, fauna ve diğer peyzaj 

elemanları ile çevresi üzerindeki ekolojik, estetik ve görsel etkilerinin 

değerlendirilmesinin yapılması sağlanmıştır. Aydınlatma tasarımı kurallarına 

uyularak bu sistem ve öğeler estetik ve görsel açıdan alanla uyumlu, görsel kirlilik 

yaratmayacak şekilde tasarlanırken bu hususta birçok farklı konunun bir arada 

değerlendirilmesi gerekmiştir. Tasarımda kullanılacak ışığın renginden, kullanım 

şekline, açısına ve tasarım biçimine kadar gerekli tüm ayrıntılı değerlendirmelerin 

dikkate alınması gerekmiştir. Bu değerlendirmelere bağlı olarak aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır.  

� Đnsan gözünün algılayabildiği soğuk beyaz ışığın dalga boyu ve renk 

özellikleri nedeniyle bitkilerin metobolik istekleri açısından en uygun 

seçenek olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle yaz ve kış uygulamalarında gece 

uzunluğuna bağlı olarak ayarlanacak ve günlük ortalama 6 saat çalıştırılması 

planlanan aydınlatma sistemi ile bitki üzerinde aşırı sıcaklık ve mavi- 
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kırmızı- turuncu dalga boyundaki ışık kullanımıyla oluşabilecek ışık stresi 

engellenebilmektedir.  

� Đnsan gözü için en etkili şekilde algılanabilen sarı- yeşil dalga boyu 

aralığındaki ışığın beyaz renkli olarak tercih edilmesinin diğer bir nedeni de, 

sarı ve beyaz rengin aynı şekilde uygulanmasıyla ortaya çıkan görsel etkidir. 

Ağaç beyaz renkli ışık ile aydınlatıldığında elde edilen sonuç, sarı renkli ışık 

ile yapılan aydınlatmadan çok daha etkilidir. Çünkü bu sayede yaprakların ve 

gövdenin yeşil görüntüsü bozulmamakta, gün ışığı ile aynı etkiyi verebilen 

bir görünüm elde edilebilmektedir.  

� Aydınlatma işlemi hava karardıktan sonra otomatik olarak devreye girecek ve 

ortalama günlük 6 saat sonunda otomatik olarak kapatılacaktır. Bu sayede 

gün doğuşuna kadar geçen süre arasında bitkilerin fizyolojik ihtiyaçları 

nedeniyle geçmesini arzu ettikleri karanlık süre (dinlenme- yenilenme süreci) 

sağlanabilmektedir.  

� Işığın gökyüzünde ışık kirlili ğine yol açmaması amacıyla aydınlatma 

armatürleri belli bir açıyla konumlandırılmıştır. Bu sayede alanın faunası 

içerisinde yer alan canlılar, özellikle de alandan belirli dönemlerde geçtiği 

bilinen göçmen kuşların olumsuz etkilenmesi engellenebilecektir. Bu açı, 

aynı zamanda ışığın yapraklar ve ağaç gövdesinde yoğunlaşmasını 

sağladığından estetik olarak da istenilen vurgu elde edilebilmiştir.  

Çınar ağaçlarının aydınlatılmasında ağaç üzerindeki canlı yaşamından, ışığın 

renginin ve açısının bitki ve çevresi üzerinde oluşturabileceği tüm etkiler incelenmiş, 

sonuç olarak en az etkisi olacağı düşünülen sistem ve buna bağlı elemanlar 

seçilmiştir. Böylelikle çevreye saygılı yenilenebilir güneş enerjisi kullanılırken, 

bunların kullanılacağı bölge ve projeye göre tasarlanarak enerjiden maksimum 

düzeyde ve doğru şekilde yararlanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Çünkü gelişen 

teknolojiler ve bu teknolojilerin yanlış kullanılması sonucunda günlük hayatı 

zorlaştıran, hava, gürültü ve görüntü kirliliğine yol açan ve canlı hayatını tehdit 

edebilen sorunlarla karşılaşılabilinmektedir. Bu nedenle, bu sorunların ortaya 

çıkmaması için proje tasarım uygulamalarının bu tasarım yaklaşımıyla 

değerlendirilmesi, gerekli analizlerin yapılması ve oluşabilecek olumlu ve olumsuz 

etkilerin önceden belirlenmesi projenin daha sağlıklı ve doğru bir şekilde yapılmasını 
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sağlayacaktır. Ayrıca yapılacak aydınlatma ile çevre ve kaynak korunumu 

sağlanırken estetik açıdan da daha nitelikli çevresel görünüm elde edilebilecektir.  

Peyzaj uygulamalarında güneş enerjili aydınlatma elemanlarının bir tasarım öğesi 

olarak kullanılması bağlamında proje için önerilen sistemin çevresel ve estetik 

değerlere göre belirlenmesinden sonra sistemin ve sistem özelliklerinin maliyet 

açısından da değerlendirilmesinin yapılması hedeflenmiştir. Bu değerlendirme 

yalnızca ekonomik kazanç olarak değil sosyal maliyet olarak ta dikkate alınmıştır. 

Yakın geçmişe kadar alışılagelmiş elektrik enerjisi üretim yöntemleriyle 

karşılaştırıldığında çok pahalı olarak değerlendirilen fotovoltaik güç sistemleri, artık 

günümüzde üretime katkı sağlayabilecek sistemler olarak değerlendirilmektedir. 

Özellikle elektrik enerjisi üretiminde hesaba katılmayan ve görünmeyen maliyet 

olarak değerlendirilebilecek “sosyal maliyet” göz önüne alındığında, fotovoltaik 

sistemler fosile dayalı sistemlerden daha ekonomik olarak değerlendirilebilmektedir. 

Bu nedenle maliyet açısından yapılan değerlendirme bu iki konu ele alınarak 

yapılmıştır. Bu değerlendirmelerin gösterdiği sonuçlar ise şöyledir; 

�  Sisteme yönelik olumsuz nitelik olarak kabul edilebilecek ilk yatırım 

maliyetlerinin ve ekipmanlarının yüksek olması durumu zaman içerisinde 

hem çevresel hem de maliyet olarak kendini amorte ederek avantaja 

dönüşebilmektedir. 

�  Sistem elemanların seçimi de önem taşımaktadır. Bu proje de; estetik, görsel 

ve ekolojik açıdan da uygun görülen LED ampul ile geleneksel sokak 

lambasının yanma süreleri ve yıllık harcadıkları enerji miktarları göz önünde 

bulundurularak karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Böylelikle 

avantajın maddi boyutları hesaplanabilmiştir. Lambaların günlük 6 saat 

çalıştırılması ile yıllık aydınlatma gereksinimi 2190 saat olarak belirlenmiş 

ve hesaplamada birim elektrik ücreti ve ampul fiyatları için TEDAŞ 2009 

tarifesi kullanılmıştır. Buna göre şebeke elektriğinden sağlanan tasarruf aylık 

1500 TL.’dir. Ayrıca kullanılan LED lambaların ömürleri normal 

lambalardan 43 yıl daha uzun ve daha tasarrufludur, yıllık enerji giderinde 

59.130 kWh enerji tasarrufu ve 7971 euro maddi kazanç sağlanabilmektedir.  

�  Sosyal maliyete yönelik yapılan analizlerle bu kazanımın çevresel faydaları 

ortaya koyulmuştur. Sosyal maliyet oranları hesaplamasında EPIA’nın 
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yaptığı karşılaştırmalardan yararlanılarak bazı sonuçlara varılmıştır. Buna 

göre; proje için gerekli olan 7.300 kW’lık enerji miktarı güneş enerjisiyle 

sağlandığında yalnızca 14,6 litre su tüketimi gerçekleşmektedir. Bu oran 

enerjinin diğer santrallerle üretiminde harcanacak su miktarlarının yanında 

hesaba bile katılmayacak değerdedir. 7.300 kW’lık enerjinin güneş 

enerjisiyle elde edilmesi sonucunda 4380- 6205 kg yani ortalama 5 ton CO2 

salınımı engellenebilmektedir. Bu zararlı gazın doğadaki dengeyi 

bozmamasını sağlayacak bitki örtüsünün yaklaşık miktarı da yıl boyunca 

sağlanan kWh cinsinden elektriğe karşı gelen ağaç miktarı 15 adettir 

(www.tema.org.tr). 
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