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ÖZET 

Endüstri devrimi ile birlikte çevre sorunlar n n artarak, ya ad m z dünyada sebep oldu u tahribatlar, 
günümüzde insan sa l n  ve ekolojik dengeyi tehdit eder boyutlara ula m t r. Dünyada tüketilen enerjinin 
yakla k yar s n n binalarda oldu u dü ünülürse, enerji tüketiminin azalt lmas n  sa layan her önlem, ya am 
ko ullar n n iyile tirilmesi aç s ndan çok önem ta maktad r. Bu amaçla çal mada yenilenebilir enerji 
kaynaklar n n de erlendirildi i, enerji mimarl  ilkelerinin yap  tasar m nda kullan lmas n n gerek enerji 
verimlili indeki, gerekse de sürdürülebilir çevreler olu turmadaki önemi ifade edilmi tir. Bu çal malara örnek 
olan, Diyarbak r’da AB Projesi kapsam nda Büyük ehir Belediyesi öncülü ünde Dicle Üniversitesi ve çe itli 
sivil toplum kurulu lar n n i birli i ile yap lan “Diyarbak r Güne  Evi E itim ve Uygulama Park ” Türkiye’nin 
enerji mimarl  ilkelerine göre yap lm  ilk yap s d r. Bu çal mada bu yap n n yenilenebilir enerji kaynaklar  
kullan m  örneklenerek, bu unsurlar n yap  tasar mlar nda nas l kullan labilece i belirtilmi tir. Bunun yan  s ra, 
kullan lan sistemlerle kazan lan enerji miktarlar  da verilerek böyle bir yap n n enerji tasarruf potansiyeli 
ortaya konmu tur. Yap n n ayd nlatma, iklimlendirme ve di er kullan m alanlar ndaki enerji üretim ve tüketim 
de erleri belirlenmi  ve hesaplanm t r. Böylelikle benzer bir yap da gereksinim duyulan enerji de erleriyle bu 
de erler kar la t r larak tasarruf potansiyeli belirlenmi tir. Bu çal mada ayr ca sürdürülebilir çevre ve enerji 
verimlili i kapsam nda gerek yönetmelikler gerekse tasar m a amas nda dikkat edilmesi gereken konularla ilgili 
öneriler sunulmu tur. 

Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Do a, Sürdürülebilirlik, Etkin Enerji, Tasar m Kriterleri. 
 

1. G R  

Mimarl k insan gereksinimlerini bar nd rmak üzere 
fiziksel çevrenin düzenlenmesi olarak 
tan mlanmaktad r. Geçmi ten günümüze insan, 
do as  gere i çevrenin ona sundu u sonsuz 
olanaklar  kendi gereksinimlerine uygun olacak 
ekilde kullanmakta ve onu ekillendirmektedir. Bu 

durum, insan n var olu undan bu yana, onunla 
birlikte geli mi , farkl la m  ve günümüze 
ula m t r. Ancak insan, var olu u ile birlikte çevreyi 
ve ekolojik de erleri de i tirme çabas  içinde 
olmu tur. 

nsano lu, 10.000 y l öncesinde yerle ik ya da yar  
yerle ik duruma geçip, tar ma dayal  bir düzene 
girmekle, çevrede önemli de i tirici etkilere neden 
olmu tur. Bu sürecin ba lang c nda, insan n 
ekosistemlere müdahalesi sadece orman alanlar n n 
tar m amaçl  tahribat  eklindeydi. Ancak zaman 
içinde, iklim ko ullar , co rafi ko ullar ve bunlara 
ba l  olarak, sosyal, ekonomik ve kültürel 
faaliyetleri geli tirme çabalar , ekosistemlerde daha 
önemli tahribatlara neden olmu tur. 

18.Yüzy l n ikinci yar s nda gerçekle en endüstri 
devrimi, ard ndan ba layan ve h zla geli en 
sanayile me olgusu, ekosistemlerin tamamen 
bozulmas nda en büyük etken olmu tur.    
Sanayi devrimi ile birlikte, sanayide insan gücüne 
duyulan ihtiyaç ve k rsalda görülen ekonomik 
yetersizlik, insanlar n kentlere akmas na neden 
olmu tur. Ayn  zamanda, tar mda makinelerin 
kullan lmas , verimin artmas  bu alanda daha az 
i gücü gerektirmi tir. Dolay s yla bu durum da, 
k rsaldan kente do ru yo un göçlerin nedenleri 
aras nda yer alm t r. Dünya genelinde yap lan 
de erlendirmelerde orman, tar m ve otlak alanlar n 
ortalama olarak  %70’i tahribat ve bozulmaya 
u ram t r [1]. 

nsan do al çevrede ya arken önceleri do al 
kaynaklar  kullanm t r. Teknoloji ilerledikçe 
enerjiye olan ihtiyaç artmaya ba lam t r. Artan 
enerji ihtiyac n  kar lamak için insano lu daha 
verimli enerji üretebilece i kaynaklara yönelmi , 
böylelikle yak lmas  ile daha çok enerji üreten fosil 
kaynakl  yak tlar kullan lmaya ba lanm t r. Ancak 
milyonlarca y lda olu mu  bu yak tlar n bir anda 
yak larak tüketilmesi dünyan n ekolojik dengesi 
üzerinde ciddi problemler yaratm t r. Son yüz y lda 
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olu an bu durum küresel iklim de i ikliklerine ve 
ciddi boyutlarda olumsuzluk gösteren do al ve 
ya amsal etkilere neden olmu tur.  

Bilim çevrelerince, havadaki karbondioksit ve di er 
sera gazlar n n atmosferde önemli ölçüde artt  
tespit edilmi tir. Atmosferdeki karbondioksit gaz n n 
en küçük fark  dahi dünya ikliminde esasl  
de i imlere neden olmaktad r. Öyle ki, fabrika 
bacalar ndan, kentlerden, motorlu araçlardan 
atmosfere da lan karbondioksit gaz n n yol açt  
sera etkisinin 1,5–4 0C s cakl k art na yol açaca , 
bunun da buzullar n erimesi sonucu, deniz 
seviyesinin yükselmesine neden olaca  
dü ünülmektedir [1]. 
 
Dengelerin bu denli bozulmas nda kentlere do ru 
ya anan yo un göçler önemli bir etken olmu tur. 
K rsaldan kente do ru yönelen yo un nüfus ak m , 
buna haz rl ks z olan kentlerin düzensiz ve olumsuz 
bir ekilde geli mesine neden olmu tur. Artan konut 
ve i yeri gereksinimleri geni  kapsaml  bir in aat 
hamlesini gerçekle tirmi tir. Üretimde makinelerin 
kullan m , beraberinde seri üretimleri ve 
standartla may  getirmi tir. Yap  üretiminde 
standartla ma, yeni malzemelerin kullan m , yeni 
yap m yöntemleri, mimariye önemli bir ivme 
kazand rm t r. Ancak bu ivme ekosistemler 
üzerinde önemli olumsuzluklar n ana nedeni 
olmu tur. 

Günümüzde kentlerimizin olu umu esnas nda 
iklimsel farkl l klar, yöresel veriler dikkate 
al nmadan meydana gelen yap la malar h z 
kazanm t r. Çevre verileri dikkate al nmadan 
kullan lan bina formlar , sokak geni likleri, yap  
malzemeleri neredeyse birbirinin ayn  olan yap lar n 
ortaya ç kmas na neden olmu tur. Ancak, farkl  
iklim bölgelerine sahip olan ülkemizde bu üretim 
tarz  ile s cak iklim bölgelerinde daha s cak, so uk 
iklim bölgelerinde ise daha so uk mikro-iklimler 
olu maktad r. Böylece yap lan tasar mlarda ciddi 
enerji kay plar  söz konusu olmaktad r. Çünkü 
tüketilen enerjinin yakla k %35’i binalarda 
kullan lmaktad r. Son on y lda AB ve OECD 
ülkelerinde enerji tüketimi  %18,8 - %16,4 oran nda 
artm ken, ülkemizde bu oran  %31,2 düzeyindedir 
[2]. Ülkemiz 1990 y l na kadar toplam enerji 
gereksiniminin %50’sini kar layabilirken, bugün 
ancak %30’unu kar layabilmektedir [2]. Bu da 
göstermektedir ki, ülkemizde enerji tüketiminde 
bilinç düzeyi yeterli seviyede de ildir. Genel enerji 
tüketimimiz giderek artmaktad r. Bu art  binalarda 
daha büyük boyutlara ula maktad r.  

 

2.  SÜRDÜRÜLEB L R VE 
YEN LENEB L R ENERJ  
KAVRAMLARI 

Fosil ve nükleer yak tlara alternatif do al enerji 
kaynaklar  konusunda yap lan ara t rmalar 
sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kavramlar n  da 
gündeme getirmi tir. Enerji için kaynaklar n 
yenilenebilir olmas  yeterli de ildir. Zira baz  
kaynaklar yenilenebilir bile olsalar etkileri ya am n 
sürdürülebilir olmas n  engellemektedir. Ekolojik 
denge için kaynaklar n sadece yenilenebilir de il 
ayn  zamanda sürdürülebilir olmas  gerekir.  Enerji 
kaynaklar n n süreklili i, sürdürülebilir oldu unu 
göstermez.  Yenilenebilirlik, bütün aç s ndan ancak 
sürdürülebilir olursa mümkündür. Bu nedenle enerji 
sistemlerinin yenilenebilir, enerji kaynaklar n n 
sürdürülebilir olmas  gerekmektedir. 

Yenilenebilir enerji, "do an n kendi evrimi içinde, 
bir sonraki k sa süreçte aynen mevcut olabilen enerji 
kayna " olarak tan mlan r. Bugün yayg n olarak 
kullan lan fosil yak tlar, yak l nca biten ve 
yenilenmeyen enerji kaynaklar d r.  Oysa hidrolik 
(su), güne , rüzgar ve jeotermal gibi do al kaynaklar 
yenilenebilir olmalar n n yan  s ra temiz enerji 
kaynaklar  olarak kar m za ç kmaktad r [3]. 

3.  B NALARDA ENERJ  
VER ML L  

Günümüzde tüketilen enerjinin yakla k %35’inin 
binalarda kullan ld  belirtilmektedir. Bu durum 
binalardaki enerji kullan m n n ve verimlili inin 
oldukça önemli oldu u göstermektedir. Çe itli 
ülkelerde enerji verimlili i alan nda 1970’lerden beri 
uygulanan en önemli tedbirlerden biri bina kodlar  
ve standartlar d r.  

Binalarda enerji verimlili inin sa lanabilmesi için 
bu konuda yürürlükte olan enerji etkin bina tasar m 
yönetmelik ve standartlar na uyulmas  
gerekmektedir. Bu kurallarla birlikte ekolojik 
mimari kavram  uygulanmal d r. Ekolojik mimarl k, 
bir yap n n enerji gereksinimini en aza indirmek 
amac yla tasar m ve malzemenin bu yönde 
seçilmesidir. Yap  tasar m nda çevre verilerine ba l  
yöntemler kullan l rken, malzeme seçimi ve yap ya 
entegre edilecek sistemlerle, yap da gereksinim 
duyulan enerjinin üretimine katk  da sunulmu  
olacakt r.  

Avrupa ülkelerindeki mevcut binalar n, Avrupa’n n 
2050 y l nda binalarda kullanaca  enerjinin 2/3’ünü 
tüketece i tahmin edilmektedir [4]. Bu yüzden son 
y llarda mevcut binalardaki enerji performanslar n  
art rmak amac yla, birçok ülkede bu standartlar yeni 
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teknolojilere uygun ekilde revize edilmektedir. 
Binalardaki etiketleme çal malar  özellikle alan ve 
su s tma konular nda yo unla maktad r; çünkü alan 
ve su s t c lar  enerji tüketiminde önemli bir rol 
oynamaktad r. Yap lan ara t rmalara göre, 
Avrupa’da, hatta Güney Avrupa ülkelerinde bile 
müstakil konutlarda harcanan enerjinin büyük bir 
bölümü s tma ve s cak su üretimi amac yla 
kullan lmaktad r [5].  

Bahreyn’deki Dünya Ticaret Merkezi 240 m 
yüksekli e sahip bir yap d r. Binan n enerji 
gereksiniminin %10 – 15 kadar  rüzgar tribünleri 
sayesinde kar lanmaktad r.  

Biri Almanya’da di eri sveç’te bulunan Eko – 
kasabalarda yer alan evlerde, ya mur sular  
toplanmakta, güne  panellerinden elde edilen enerji 
elektrik enerjisi olarak kullan lmaktad r. Evler 
maksimum düzeyde do al  alacak ekilde 
tasarlanm t r. Yine, Ken Yeang’ n “Mesiniaga 
Penang” adl  fütürist yap s nda da güne  
enerjisinden olabildi ince yararlan lm t r. 

Almanya’da y ll k ortalama 1900, sveç’te 1800 saat 
olan güne li hava ortalamas  ile enerjilerinin %12’si 
yenilenebilir enerji kaynaklar ndan 
sa lanmaktayken, Türkiye’de bu ortalama 2400 
saattir. Yani güne  ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklar  bak m ndan Türkiye önemli bir 
potansiyele sahiptir. 

Ülkemizdeki binalarda enerji kayb n n AB ve di er 
geli mi  ülkelere göre 3 kat fazla oldu u 
bilinmektedir. Bu nedenle binalardaki enerji 
kay plar n  azaltmaya yönelik verimlilik 
uygulamalar  ve binan n ihtiyac  olan enerjinin 
yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi son derece 
önemlidir.  

Dolay s  ile sürdürülebilirlik kavram  söz konusudur. 
Sürdürülebilirlik Eren Gezgin’in tan mlad  gibi 
“her eye ra men” de il, “her eyi dikkate alarak” 
ya am  sürdürme çabas  olmal d r ve bu kavram, 
insano lunun l man iklimlerde güneye bakan 
ma aralar , kuzeye bakan ma aralara tercih 
etti inden bu yana var olmu tur [6]. 

4.  D YARBAKIR GÜNE  EV  
ÖRNE  

Binalarda ihtiyaç duyulan enerjinin yenilenebilir 
kaynaklardan sa land  s f r enerjili veya art  
enerjili yap lar oldukça önemli hale gelmektedir. Bu 
çal malara örnek olan, Diyarbak r’da AB Projesi 
kapsam nda Büyük ehir Belediyesi öncülü ünde 
Dicle Üniversitesi ve çe itli sivil toplum 

kurulu lar n n i birli i ile yap lan “Diyarbak r Güne  
Evi E itim ve Uygulama Park ” Türkiye’nin enerji 
mimarl  ilkelerine göre yap lm  ilk yap s d r [7].  

4.1. Toprakalt  Enerjisi 
Yer kabu unun 2 metre alt na inildi inde s cakl k 
sabit kalmaya ba lar. Yeryüzünü kaplayan toprak 
katman n n s l enerjisinden binalarda da 
yararlan labilir. Bu de er yakla k 15 0C’t r. Güne  
evinde toprakalt  enerjisinden yararlan lm t r. Bu 
amaçla evin arka bahçesinde topra n 3 m alt na 
dö enen borularda dola t r lan su arac l  ile 
buradaki s l enerji eve ta nmaktad r. Evin zemin 
kat dö emesinde, tavanlarda ve asma kat tavan 
alt nda dö enen özel ye il borularda dola t r lan bu 
su ile bina hacminin s t lmas nda ve so utulmas nda 
toprakalt  enerjisi kullan lmaktad r. Toprakalt  
enerjisinden hava yolu ile yararlanmak için yine 
toprak alt na 30 cm çap nda 88 metre boru 
dö enmi tir. Tromp duvarlar  ve seran n yarataca  
vakum etkisi ile do al yöntemle ve gerekti inde 
devreye giren aspiratörle bu do al serinlik yaz n iç 
mekâna al nmaktad r (Resim 1). 
 

          
Resim 1 Toprakalt  Enerjisinin Güne  Evi’nde 

Kullan m  
 

4.2 Sera ve Güne  Duvarlar  le Is tma ve 
So utma 

Evin güney cephesinde eklenen sera bölümünde, 
evin ihtiyac  olan baz  sebzeler yeti tirilebilecektir. 
Ayn  zamanda güne in k n hemen s tt  bu 
bölümde, altta iç mekâna b rak lan menfezden giren 
hava, güne in etkisi ile s n p yükselerek üstteki iç 
menfezden tekrar eve dönerek mekân n h zla 
s nmas n  sa layacakt r. E er üstteki d  menfez 

aç l r, içteki kapan rsa, bu defa baca etkisi ile 
sürüklenen hava, kuzey cephesindeki yeralt  
kanallar ndan al nan serin havay  içeri çekecek, 
böylece mekân n serinlemesini sa layacakt r. Yaz 
aylar nda, k n yapra n  döken sarma k ve 
a açlarla bu bölümün gölgede kalmas  sa lanacakt r. 
Do u, güney ve bat  cephelerinde kullan lan tromp 
duvarlar ayn  kurgu ile enerji üretecektir. Diyarbak r 
için, yaz n gündüz s nan duvar n iç mekân  a r  
s t c  etkisi göz önüne al narak, s l kütle olarak 

 “kum”  kullan lm  ve izolasyonlu duvar n d na 
ta nm t r (Resim 2-3). 
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Resim 2 Güne  EvininTromp Duvarlar  

 

 
Resim 3 Güne  Evinin Seras  

 
4.3. Venturi Bacas  ve Rüzgâr Kepçesi 
Do al havaland rma sa layacak rüzgâr kepçeleri ve 
Venturi bacalar , konutlardan sanayi tesislerine 
kadar her türlü yap da kullan labilecek basit 
düzeneklerdir. Esen rüzgâr, a z  daralt lm , huni 
benzeri bir düzenekten geçerken h zlan r. Bu 
esintinin, dü ey yöndeki kanal ile iç mekâna temiz 
ve serin hava olarak girmesi sa lan r. ç mekânda 
s n p yükselen kirli havan n ise, venturi bacas  

denilen, yine a z  daralt lm  bir düzenekten, 
rüzgâr n bu kez yatay geçi  yaparken yaratt  
vakum arac l  ile d ar  at lmas  sa lanmaktad r. 
Tromp, sera ve venturi bacas ndaki tüm menfezlerin 
aç l p kapanmas  elle kumanda edilebilece i gibi; 
güne i, hava s cakl n  ve rüzgâr  takip eden 
sensörler vas tas  ile otomasyon sistemine de 
ba lanabilmektedir (Resim 4). 

                   
 Resim 4. Venturi Bacas n n çten ve D tan 

Görünümü 
 
4.4. zolasyon 
Duvar ve tavanlarda hiçbir sa l k endi esi 
içermeyen, selüloz ve bor bile i i hamurundan 
üretilen izolasyon malzemesi kullan lm t r. Ah ap 
konstrüksiyonun içi püskürtme yöntemi ile 
doldurulmu tur. Farkl  sonuçlar  gözlemlemek amac  
ile çat n n bir bölümünde serbest perlit, bir 
bölümünde ise geleneksel Anadolu evlerinin çat  
çözümü olan kil ve kam  kullan lm t r. ç yüzeyler 
alç  levha ile kaplanm t r. Binan n taban nda ve d  
yüzeylerde, lifli sunta üzerine perlitin organik bir 

ba lay c  ile birle tirilmesinden üretilen özel bir s va 
kullan lm t r.  
 
4.5. ömine  

ömine, kendi enerjisini üretme yolundaki tüm 
yap lar n ola an ya da s ra d  durumlarda 
ba vuraca , bir s nma arac d r. Döküm gövdeli 
ak ll  ömine sayesinde ise çok az bir yak tla, 
ortalama 10 0C alt na dü meyece i hesaplanan iç 
havaya 15 0C ekleyerek 25 0C kolayl kla 
ula lmaktad r (Resim 5).  

 
 Resim 5. Güne  Evi’nin öminesi 

 
4.6. Fotovoltaikler  ve Güne  Kolektörleri 
Yörenin enlemine e it olarak 40 derece e imli olan 
güney çat s nda ve yine güneye bakan 17 derece 
e imli mutfak çat s nda; her biri 162 wat’l k, toplam 
3.88 kW kurulu güce ula an 24 adet güne  gözesi 
(fotovoltaik) kullan lm t r. Bu düzenek, invertör, 
regülatör ve depolama amaçl  16 adet 12 volt 100 
amperlik özel aküler arac l  ile elektrik ihtiyac n  
sürekli olarak kar lamaktad r. Günümüzde baz  
ülkelerde, çift saat uygulamas  ad  verilen sistemle 
yap larda üretilen fazla enerjinin ebekeye transferi 
mümkün olmaktad r. Çift saat uygulamas n n 
ülkemizde uygulanmaya ba lanmas  ile akülü 
depolama sistemi yan nda, üretilen fazla enerjinin 
ebekeye verilmesiyle yap n n art  enerjili hale 

gelmesi mümkündür. Çat da ayr ca, s cak kullan m 
suyunu kar lamak üzere iki adet güne  kolektörü ve 
zemin katta özel s cak su deposu ( boyler ) vard r. 
Ülkemizde, y lda 3300 saat ile güne lenme 
ampiyonu olan Diyarbak r’ n güne li k  günlerinde 

elde edilen ve depolanan s cak su, geceleri dö eme 
alt ndaki borular vas tas  ile iç mekân n s t lmas na 
da katk da bulunacakt r (Resim 6). 
 

 
 Resim 6 Güne  Evi’nin Fotovoltaikleri (Güne  

Pilleri) 
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4.7. Biyolojik Ar tma 
Evsel at klar, Dönen Biyolojik Disk (Rotating 
Biological Disk) yöntemiyle, plastik dairesel 
levhalar üzerinde üreyen bakteriler sayesinde, çok 
dü ük bir enerji kullan m  ile % 90-95 oran nda 
ar t lmakta, bahçe sulamas nda kullan lmak üzere 
ya mur suyu deposuna aktar lmaktad r. Disklerin 
yüzeyindeki bakteriler tamamen do al olarak 
olu makta ve ani de i kenlik gösteren organik yüke, 
di er sistemlere göre çok daha h zl  uyum 
sa lamaktad r. Ar tmay  gerçekle tiren bakterilerin 
ço alabilece i yüzeyin, dönen disklerden ibaret 
olmas  küçük bir alana yüzlerce metrekarelik 
yüzeyin s d r labilmesini mümkün k lmaktad r. Bu 
tip ar tmalar sessiz ve kokusuz olma özelli ine 
sahiptir (Resim 7-8). 

 
 
Resim 7 Güne  Evi’nin Ah ap Strüktürü 

 
Resim 8 Güne  Evi’nin Biyolojik Ar tma Sistemi 
      
4.8. Ya mur Suyu 
Suyun gelecekteki de eri ve her yörede 
bulunmamas  yüzünden binada örnek bir uygulama 
yap lm t r. Bu amaçla, çat lardan al n p borularla 
kuzey cephesindeki su deposuna yönlendirilen 
ya mur suyu, yeralt nda saklanmaktad r. Evsel at k 
ar tmas ndan elde edilen suyun karbon filtreden 
geçirilmesi sonucu, ikisi birlikte bahçe sulamas nda 
kullan lmaktad r. Bu suyun, temizlik suyu olarak 
rezervuarlarda kullan lmas  da mümkündür. 
 
4.9. Ah ap Ta y c  Sistem 
Dünyadaki yegâne geri dönü ümlü yap  malzemesi 
olan ah ap, Güne  Evinin de çatk s n  yani ta y c  
sistemini olu turmu tur. Böylece evin deprem riski 
tamamen ortadan kalkm t r.  Ah ap betona göre 16 
kat izolasyon de erine sahiptir.  Olas  bir depremde 
ah ap binalar, çelik ve beton binalara kar n daha 
dayan kl d r. Ah ap binalar n alt  kata kadar 
örnekleri bütün dünyada yayg nd r.  
 

5.  GÜNE  EV N N ENERJ  
TASARRUF POTANS YEL  

Tamamen ekolojik kurgusu ile ihtiyac  olan tüm 
enerjiyi kendisi üreten Diyarbak r Güne  Evi 
böylelikle ciddi bir enerji tasarrufu yapabilmektedir. 
htiyac  olan enerjiyi do al yollardan üretti i için 

çevreye herhangi bir zarar vermemekte ve tamamen 
sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kullanmaktad r. 
Diyarbak r Güne  Evi’nde aç ld  21.06.2008 
tarihinden bu gününe tüketilen elektrik enerjisi 
Tablo 1’de görülmektedir. Asl nda evin elektrik 
üretme kapasitesi bu de erden daha büyüktür. Ancak 
depolama alan n n s n rl l  bu miktar  
s n rlamaktad r.   

Tablo 1. Haziran 2008-Ocak 2009 aras  Güne  Evi 
Elektrik Enerjisi Tüketim De erleri 

T1 (05:00-
17:00) 

T2 (17:00-
22:00) 

T3 (22:00-
05:00) 

Toplam 

984 kWh 579 kWh 691 kWh 2255 kWh 
 

Bunun yan nda evin iklimlendirmesi için gerekli 
olan tüm enerjiyi do al yollardan elde etti i 
dü ünüldü ünde iklimlendirme için gerekli enerjinin 
de tasarruf edildi ini söylemek mümkündür. 
Diyarbak r için e it büyüklükte bir yap n n 
hesaplanan s tma ve so utma enerji tüketim 
de erleri Tablo 2. de verilmi tir. Bu yakla mla 
güne  evinden yakla k y lda 8078 kWh enerji 
tasarruf edilecektir. 

Tablo2: Güne  Evi’ne e it büyüklükte bir yap n n 
Diyarbak r için hesaplanan s tma ve 
so utma enerji tüketim de erleri 

Y ll k Is tma Enerji 
htiyac  

Y ll k So utma  Enerji 
htiyac  

2142 kWh 2071 kWh 
 

6. SONUÇ VE ÖNER LER 

Yeni küçük ölçekli konut yap lar nda pasif ve aktif 
güne  s tma sistemlerinin kullan ld , biyoklimatik 
yap  özelli ine sahip örnekler gün geçtikçe 
ço almaktad r. 

Yeni malzemeler, ak ll  cephe ve çat  sistemleri, 
do al yapay ayd nlatma sistemleri, fotovoltaik 
paneller gibi yenilenebilir enerji kaynaklar  
kullan m , bina ve enerji kontrol sistemleri bu 
teknolojik geli melere örnektir. 

Ancak günümüz tasar mlar nda, öncelikle kent 
planlama boyutunda ciddi sorunlar ya anmaktad r. 
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Yap lan imar planlar  ekolojik de erler dikkate 
al nmadan, ço u zaman kentin verilerine yabanc  
tasar mc lar taraf ndan tasarlanmaktad r. 

Bölge planlamas  yap lmamakta, yayg n olarak yerel 
yönetimler 1/1000 uygulama imar plan n  
kullanmaktad r. Bu planlarda ada baz nda kararlar 
verilmekte, parsellerde minimum çekme mesafesi ile 
yap la maya izin verilmektedir. Kentsel tasar m 
planlar  olmadan, bina aral klar  ve konumlar nda, 
iklim, k durumu, yönlenme, hava sirkülasyonu 
gibi çok önemli konulara dikkat edilmeden 
planlamalar yap lmaktad r. Bu da kentleri enerji 
boyutundaki sürdürülebilirli i konusunda s k nt ya 
sokmaktad r. 

 Teknolojinin bugünkü kadar geli medi i 
dönemlerde konfor ko ullar n  olu turmak amac yla 
do al ve yerel malzemelerle uygun önlemler 
al narak enerji verimli kullan lm t r. Ancak 
teknolojinin geli mesi ile her türlü konfor ko ulunun 
yapma sistemlerle sa lanabilece i dü üncesi 
enerjinin tükenmeyecek gibi harcanmas na neden 
olmu tur. 

Sürdürülebilirlik kapsam nda yenilenebilir ve etkin 
enerji kullan m  bu konuda yürürlükte olan ve enerji 
etkin bina tasar m ve yap m nda do ru sonuçlar 
sa layan, do ru yönetmelik ve standartlar n 
uygulanmas  ile mümkün olabilecektir. Dünyada bu 
çal malar n örnekleri mevcuttur.  

Enerjide sürdürülebilirli in sa lanmas nda en etkili 
yol, ba lang ç a amas nda binalar n enerji etkin 
sistemlere tasarlanmas d r. Bu noktada da, yap n n 
bulundu u yer, yönleni , yap  formu, yap  
kabu unun optik ve termofiziksel özellikleri önemli 
tasar m parametreleridir [8]. Dolay s yla yap lacak 
olan tasar mlarda; 
* Yapma çevreleri tasarlarken do al kaynaklara 
verilecek zarar n en az seviyeye indirgenmeli 
* Yap sal alandaki topografyaya uygun bir 
yakla mla binalar konumland r lmal  
* Tasar m, esneklik ve de i ebilirlik kriterlerine 
olanak sa lamal  ve mekânlar multifonksiyonel 
kullan labilmelidir [9]. 
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