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İklim ÖNGEL

Çevre ve Enerji UzmanT Arif Künar, en-
erji tasarrufu sağlayan ve ihtiyacT olan en-
erjiyi kendisi üreten bina tasarTmlarTnTn
dünyada yaygTnlaştTğTnT kaydetti. Türkiye’de
son yTllarda yüzbinlerce konut yapan Toplu
Konut İdaresi’nin (TOKİ) ise bölgenin ik-
lim şartlarTnT hesaba katmadan Antalya’ya
yaptTğT evi Erzurum’a da inşa ettiğini belirten
Künay, “TOKİ’de tek bir konut tipi var.
Şimdiye dek 500 bin konut yaptı, ancak
çoğu çevre ve enerjiyle uyumlu olmayan
kötü konutlar. Dar gelirli aileler için
yapılan ucuz konutlarda yaşayanlar en-
erji için yüksek paralar ödemek zorun-
da” dedi.

Çevre ve Enerji UzmanT, Elektrik Eletron-
ik Mühendisi Arif Künar, kamuoyunda
“akıllı ev” olarak bilinen, ihtiyacT olan en-
erjiyi üretmek için tasarlanmTş tek binanTn
projesinde yer almTş bir kişi. Bu tarz binalara
“Yüksek performanslı sürdürülebilir
bina” ya da “iklim dostu bina” demenin
daha doğru olduğunu söyleyen Küner,
TOKİ evlerinin ise çevre ve enerjiye uyum-
lu olmadTğTnT belirtiyor.

� Akıllı ev nedir?
AkTllT ev yerine yüksek performanslT,

sürdürülebilir bina veya iklim dostu bina de-
mek daha doğru. Çünkü bir kTstasT, bir
karşTlTğT var. İklime dost yani iklim koşullarT-
na daha uygun, ya da iklimi bozmayacak,
ona destek olacak birtakTm binalar, tasarTm-
lar anlamTnda. Bu kavramlarTn altTnT doldu-
rup netleştirmek gerek ama biz sürdürülebilir
ve yüksek performanslT bina demeyi tercih
ediyoruz.

� İklime uyumlu bir bina nasıl inşa
ediliyor?

Şehrin iklimini, rüzgâr durumunu, güneşi-
ni dikkate, gündeme alan ve bunlar üz-
erinden tasarTm yapan binalar yapTlTyor. Bi-
nayT güneş mimarlTğT ve iklim dostu mi-
marlTkla en baştan pasif olarak yapmak
gerekiyor. BinanTn kullanacağT enerji mik-
tarT, kullanTlacak cihazlarTn seçimi mi-
mariyle belirleniyor. BinanTn enerji ihtiyacT;
cephesi, pencerenin boyutlarT, duvarlarTn
kalTnlTğT, pasif denilen sistemleri doğru
tasarlandTğTnda ve o bölgeye, iklime uygun
özelliklerde yapTldTğTnda soğutma ve TsTtma
ihtiyacT azalTyor. AyrTca verimli teknolojik
TsTtma-soğutma sistemleri de kullanTlTnca,
dTşarTndan alTnan enerji en aza düşüyor. Tüm
bunlar işin sürdürülebilirliğini ve binanTn
yüksek performanslT olmasTnT sağlTyor.

� İklim değişikliği nedeniyle farklı
kentlerde iklim dostu binalar değişyor
mu?

Antalya’da kullanacağTnTz duvar ve çatT
malzemesiyle Ankara ya da Erzurum’daki
çok farklT. MimarT tasarTm, güneydeki cam
sayTsT, büyüklüğü, kuzeydeki cam sayT ve
büyüklüğü çok farklT. İklim kensinlikle
öncelikli. İklime göre, o bölgeye uygun
tasarTm yapmak gerekir. Bina enerji simi-
lasyon programlarT mevcut. Bu programlara,

binanTn mimari tasarTmTnT ve teknolojileri
girilir. Program da binanTn, yaz kTş hangi
odasTnTn ne kadar, kaç metrekarede kaç kilo-
vat saat ya da metreküp enerji tükete-
ceğinizi baştan belirler. TasarTm da buna göre
iyileştirilebilir. Böylelikle hem mimarT
tasarTm hem de kullanTlan malzeme de
değişir.

� TOKİ’nin bu anlattığınız
özelliklere bir yaklaşımı var mı?

TOKİ’ye yapTlan en büyük eleştiri budur.
Çünkü tek tip bir konut var. Erzurum’da da,
Trabzon’da da, Adana’da da aynT konutu
yapTyor. Bölgeye, iklime uygun projeleri biz-
im yeniden gözden geçirmemiz gerek.
TOKİ’nin de buna uymasT gerek.

� TOKİ ile konuya ilişkin bağlantı
kurma çabalarınız, ortak yaptığınız bir
proje oldu mu?

ODTÜ, TOKİ’yle 3 yTl önce bir çalTşma
yaptT. Çevreci, yaşlTlara, çocuklara uygun,
ekonomik toplu konut projesini TOKİ
ODTÜ’ye yaptTrdT. Çevre ve Şehircilik
BakanT Erdoğan Bayraktar, o zaman
TOKİ başkanTydT. Akademik kadroyla bir-
likte ben de uzman olarak projenin içinde
yer aldTm. 50’ye yakTn hocayla birlikte 1 yTl-
lTk bir çalTşma sonunda TOKİ için bir stan-
dart geliştirdik. TOKİ bundan faydala-
narak ilk kez İstanbul KayabaşT’nda proje
başlattT. TOKİ bugüne dek 500 bin konut
yaptT ama sonunda çoğunun kötü olduğunu,
çoğunun çevreyle, enerjiyle uyumlu ol-
madTğTnTn farkTna vardT. Böyle bir çalTşmayT
başlattT. Ama arkasT gelir mi, bilmiyorum.
Kentsel dönüşümle birlikte 8 milyon yeni
yapTdan bahsedilmeye başlandT. OnlarTn hep-
sinin enerji verimliliğine göre tekrar tasar-
lanmasT gerek. Eski projeler kopyalanarak,
hTzlT ve ucuz evler yapTlmamalT. Çünkü
ucuza yaptTğTnTz her konutun içinde yaşayan-
lar, enerji için yüksek paralar ödüyorlar.

TOKİ kentsel dönüşüm fTrsatTnT çok iyi
değerlendirmeyi bilmeli. TOKİ Ortadoğu’ya
örnek olmak istiyorsa yaptTğT kötü binalar-
la değil, bununla örnek olmalT. Bununla bir-
likte Türkiye’de; yeni bir istihdam ve yan
sanayi ortaya çTkacaktTr.

� Dışardan enerji alamaya hiç
ihtiyaç duymayan konut üretmek
mümkün mü?

Elbette mümkün ve böyle konutlar dünya-
da var. Ancak Türkiye’de tüm enerji ihtiy-
acTnT kendisi üreten bir bina yok. ODTÜ’de
MimarlTk AraştTrma Merkezi var. Orada bir
tesis var. O, tesis TsTnmasT yapabiliyor.
Buna benzer birkaç tane ufak bina var. An-
cak yaygTn değil. 

� Bu yapıların maliyeti nedir?
Bütün yatTrTmcTlar önce bu soruyla başlTy-

or. Eğer siz iyi bir bina istiyorsanTz, belli kalit-
ede ürün kullanTp, belli kalitede standartalara
uyuyorsanTz, A sTnTfT, iyi ya da iyi üstü bir bina
yapmayT düşünüyorsanTz, bunun için ek
maliyet çok az. Ama hiçbir stardarta, per-
formansa uymayan, en ucuz malzemeyle kötü
bir bina yapTyorsanTz, çok ciddi paralar har-
carsTnTz. Onun için zaten iyi bir bina yapTl-
masTnT öneriyoruz. İyi bir bina yapTyor-
sanTz, üzerine inşaat maliyetinin yüzde 5’ini
geçmeyen bir ek maliyet oluyor. Bu fark da
5 yTl sonra amorti ediliyor. İlk yatTrTmda har-
cTyorsunuz ama daha sonra işletmede, 5 yTl-
da geri alTyorsunuz, sonrasTnda ise kâra
geçmeye başlTyorsunuz. Onun için ilk yatTrTm
maliyetine bakmamak gerek.

� Enerji üretilirken teknolojik ve
doğal olarak nelerden faydalanılıyor?

ÇatT, bahçe, duvarlar uygunsa güneş pan-
elleri çok uygun. Çünkü güneş panellerinin
geri dönüşü eskiden  uzundu, ancak şimdi
7 yTlda kendini amorti ediyor. Rüzgâr ise çok
yüksek katlT binalarda kullanTlabilir. Daha
çok kojen ve trojen denilen teknolojiler kul-

lanTlTyor. Onlarda dizel ve doğalgazdan elek-
trik üretebiliyor. AyrTca sTcak su, buhar ve
soğutma da yapabiliyor. Yani bir binanTn
elektriğini, suyunu, gerekiyorsa buhar ve
soğutma ihtiyacTnT tek bir makineyle
karşTlayabiliyorsunuz. YalnTzca doğalgaz
parasT veriliyor. OnlarTn dTşTnda bence
dünyanTn en verimli teknolojilerinden biri
de TsTtma pompalarT. Örneğin toprağTn al-
tTnda yaz ve kTş değişmeyen sabit bir TsT var.
ToprağTn bu TsTsTnT kullanarak, borularTn için-
den su geçirerek TsTyT, TsT değiştiricilerle 40
derecelere kadar çTkarabiliyorsunuz. 10
derecelik toprağTn TsTsT gazlarla sTkTştTrTlarak
40 dereceye çTkTyor. Bir birim elektirk
harcayarak, 4 birim TsTtma ya da soğutma en-
erjisi alTyorsunuz. Bu da 1’e 4 almak an-
lamTna geliyor. Yani en az enerji harcayarak
en çok enerji elde etmiş oluyorsunuz.

� Normal bir bina sonradan iklim
dostu bina durumuna getirilebilir mi?

Şu an Amerika ve Avrupa’da en çok bu
uygulanTyor. Çünkü oralarda şehri değiştir-
miyorlar, yapTlarT yTkmTyorlar. DTş kabuk-
larTnT, yüzeylerini koruyorlar, İçlerini de ver-
imli ve etkin duruma getiriyorlar. Bunun için
çok ciddi teknolojiler sistemler gelişmiş du-
rumda. Ancak daha fazla para ve zaman har-
canTyor. Çünkü binanTn mimarisiyle oy-
nayamTyorsunuz, tesisatTnT değiştiremiy-
orsunuz. En mantTklTsT sTfTrdan yapmak.

� Yalnızca kendisi için iklim dostu
bin ev isteyen oldu mu?

Genelde büyük şirketler, genel müdürlük
binalarT için istiyorlar. Bireysel konutlar değil
ama lüks konutlar var. Olabildiğince ye-
nilenebilir projler var. Bireysel olarak ol-
madT. Bizim aklTmTzda var, ancak henüz
hayata geçiremedik.

� İki katlı 300 metrekare bir ev, iyi
derecede iklim dostu olarak inşa
edilirse maliyeti ne kadar olur?

Metrekaresi 1000 dolardan, 300 bin ya da
en çok 400 bin dolara, gerçekten enerji ver-
imliliği olan bir bina inşa edilebilir ve bu
parayT sonrasTnda misli misli geri alTrsTnTz.

� İklim dostu evler suyu nasıl
kullanıyor?

Amaç en az düzeyde su kullanmak.
Tasarruflu armatürler, en az suyla çalTşan
klozetler seçiliyor. Mevcut suyu en iyi
şekilde kullanacak yatTrTmlar yapTlTyor.
Doğadan, yağmurdan, yüzey yağmur su-
larTndan toplanabilecek sular toplanTyor.
ÇatTyT, yüzey ve çevre alanlarTnT suyu
toplayabilecek şekilde yapTyorsunuz. Bun-
lar bir depoya aktarTlabilicek şekilde
ayarlanTyor. Varsa kuyu suyu kullanTlTyor.
Tuvaletler dTşTnda kullanTlan sular, arTtma
tesislerinde arTtTlTyor. Sonra onlar tu-
valetlerde tekrar kullanTlTyor. Böylelikle su
döndürülmüş oluyor. Sulama için ise
damla su yöntemi kullanTlTyor. Bahçe
düzenlemesi çimsiz, daha kuru peyzaj,
ahşap, cam, taşla yapTlmalT. Binlerce me-
trekare alana çim yapTp her gece sulamak
yerine yerel ve su istemeyen çok az  bir
yeşillik ile dizayn edilmeli.

Künar, ‘iklim dostu’ binalara Türkiye’deki yaklaşımı değerlendirdi:

‘TOKİ evleri enerjiye uyumsuz’
‘Artık kentin iklimi, rüzgarı, güneşi düşünülerek
binaların tasarımı yapılıyor. Binanın bütün
malzemeleri ölçüleri, pencere büyüklükleri güneş
mimarlığı ve iklim dostu mimarlıkla yapılıyor. 
İyi bir bina yapıyorsanız, inşaat maliyetinin yüzde
5’ini geçmeyen bir ek maliyet oluyor.’


