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4. ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ VERİMLİ 
BİNA YAKLAŞIMLARI

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ve yaşam 
tarzındaki değişim sonucunda enerji gereksinimi her 
geçen gün artmaktadır. 1970’lerde yaşanan enerji krizi 
ile fosil yakıtların hem çevre dostu olmadığı hem de 
yenilenebilir kaynaklar olmadığı bilinci sayesinde, 
çevre ve enerji kavramları sorgulanmaya başlamış-
tır. Böylece, yerel, bölgesel ve küresel ölçekte yeni 
enerji kaynaklarının araştırılması ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının etkin kullanımı, birçok ülkenin 
enerji politikaları arasında yer almaya başlamıştır 
(Dikmen, 2011). Enerjinin verimli kullanımı, istenen 
performans seviyesi, kalite ve konfor koşullarından 
ödün vermeden bir hizmet elde etmek için gereken 
enerji miktarının azaltılması olarak tanımlanabilir 
(Gültekin ve Demircan, 2015).

İnşaat sektöründeki enerjinin önemli bir kısmı binada 
konfor sağlayan ısıtma, soğutma, havalandırma ve 
aydınlatma sistemlerine harcanmaktadır. Bu amaçla 
kullanılan fosil yakıtlar büyük boyutlarda çevre kirlili-
ğine ve enerji maliyetlerinde artışlara neden olmak-
tadır (Sev, 2009). Bu durum, ülkeleri enerji tasarruflu 
binalar inşa etmeye teşvik etmektedir. Enerji verimli 
bina tasarımı, mimari tasarım sürecinde iklim, yön 
ve baskın rüzgâr gibi değişken fiziksel çevre verileri 
kullanılarak enerjinin etkin ve verimli kullanımı için 
yapılan tasarım olarak tanımlanabilir (Dikmen, 2011). 

Enerji verimli bina tasarımında amaç yapının standardını 
düşürmeden, kullanım, bakım, işletim, seçim ve klima 
sistemlerinin yönetimi gibi bir binayı meydana getiren 
tüm materyal ve bileşenler kapsamında bireysel ve 
toplumsal fayda için enerji girdi miktarı ve maliyetini 
minimize etmektir (Tıkansak, 2014).

Binalara enerji sağlamak için kullanılan fosil yakıtların 
az ve tükenebilir olması, çevreyi kirletmeyen, kendini 
yenileyebilen ve üretim maliyeti olmayan yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanılmasını gerektirmektedir. 
Gelecekte güneş, rüzgâr, hidrojen, biyokütle, su enerjisi 
ve jeotermal enerji olarak sınıflandırılan yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımının zorunlu hale gelmesi 
beklenmektedir. Bu konuda bir diğer beklenti ise 
temiz, güvenilir ve ekonomik enerjinin sağlanmasının 
devletler tarafından vazgeçilmez bir enerji politikası 
olarak kabul edileceğidir (Sayın, 2007).

Türkiye’de enerji üretimi için tüketilen kaynakların 
%28’i yerel kaynaklarla finanse edilmekte, %72’si 
ithal edilmekte ve bu oran her geçen gün artmak-
tadır (Kara, Gültekin, Aliefendioğlu ve Tanrıvermiş, 
2016; Gültekin ve Farahbakhsh, 2016). Bu oranlara 
paralel olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-
lanımı için bir enerji politikasının benimsenmesi ve 
enerji tasarruflu binaların tasarımı, Türkiye’de inşaat 
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arasında yeterli mesafe, binanın doğru yönelimi 
(tevcihi), iklime uygun yapı formu, iklime uygun yapı 
kabuğu ve doğal havalandırmalı yapı (Gültekin ve 
Demircan, 2015). Bina tasarım sürecinde, her para-
metre bir bütün olarak diğer parametrelerle birlikte 
ve kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak şekilde ele 
alınmalıdır (Yasan, 2011). Bu parametreler kullanılarak 
pasif ve aktif sistemler vasıtasıyla enerji tasarruflu 
binalar tasarlamak mümkün olabilir. 

4.1.1. Bina Konumu
Binanın konumu, iklim kontrolü ve hava kirliliğinin 
önlenmesinde etkili olan bir tasarım parametresidir. 
Bu parametre, binanın bulunduğu yön ve eğim gibi 
öğeleri içerir. Binayı etkileyen güneş radyasyonu 
miktarı ve bina çevresindeki hava akış hızının hesaba 
katılması, iklim kontrolü için büyük önem taşımaktadır 
(Tunalı, 2012).

Binanın yeri, inşa edileceği arsa üzerindeki yön, eğim 
ve örtü (solar reflektivite-güneş ışığı yansıtıcılığı) 
kapsamında değerlendirilmektedir (Ovalı, 2009). 
Binaların konumu, bölgenin iklim karakterine ve 
insanların iklim ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Bi-
nalar, ısıtmanın gerekli olduğu dönemde maksimum 
güneş ışınımı (radyasyonu) kazanımı ve olmadığı 
dönemde minimum güneş ışınımı (radyasyonu) ka-
zanımı sağlayan yön ve eğime göre yerleştirilmelidir. 
Binaları konumlandırırken, yüksek nem ve kirlenme 
nedeniyle yerleşime uygun olmayan çukur alanlar 
veya yerleşime uygun en düşük yükseklik sınırı gibi 
hususlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, endüstri, ticaret ve 
yerleşim gibi farklı fonksiyonlara sahip yerleşkelerde, 
rüzgârın bir bölgeden diğerine kirliliğin taşımasını 
engelleyecek şekilde binaların konumlandırılması 
büyük önem taşımaktadır. 

Binalar için doğru yeri seçmenin faydaları aşağıdaki 
gibi sıralanabilir (Yasan, 2011):
• Yapay ısıtma ve iklimlendirme ihtiyacının azaltılması 

ve dolayısıyla enerji harcamalarının azaltılması ve 
hava kirliliğinin önlenmesi,

• Kirleticilerin farklı işlevlere sahip yerleşkeler üze-
rindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi,

• İnsan sağlığından ödün vermeden maksimum bina 

sektöründe de her geçen gün daha fazla önem ka-
zanmaktadır. Türkiye’de enerjinin verimli kullanımı 
ile ilgili olarak, Enerji Verimliliği Kanunu 2007 yılında 
kabul edilmiştir (Enerji Verimliliği Kanunu, 2007). Bu 
çerçevede, binaların enerji verimliliğini artırmak ama-
cıyla Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 2010 
yılında yürürlüğe girmiştir (Bina Enerji Performansı 
Yönetmeliği, 2008). Enerji verimli proje tasarımı, bu 
yönetmelikte “Binaların mimari tasarımında, imar ve 
blok / parsel durumu dikkate alınarak ısıtma, soğut-
ma, havalandırma ve aydınlatma ihtiyacı minimum 
seviyede tutulmaktadır. Güneş, nem ve rüzgâr etkileri 
dikkate alınarak doğal ısıtma, soğutma, havalandırma 
ve aydınlatma olanakları maksimize edilir” şeklinde 
ifade edilmiştir. Bu bağlamda, binalar enerji verimli 
tasarım parametreleri dikkate alınarak tasarlanmalıdır.

4.1. Enerji Verimli Bina Parametreleri
Günümüz dünyasında enerji kaynaklarının hızla tü-
kenmesi, enerjinin verimli kullanımını göz önünde 
bulundurmak ve gelişmiş ülkelerde çözümler sunmak 
gerekliliğini ortaya koymuştur. Enerjinin inşaat sektö-
ründe etkin kullanımı, küresel ölçekte enerji atıklarının 
azaltılmasına da katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda, 
“enerji verimli bina tasarım yaklaşımları” son yıllarda 
disiplinler arası çalışmalarda önemli bir yer bulmuş-
tur. Enerji verimli bina tasarımı ile aşağıdaki ilkeler 
hedeflenmektedir (Utkutuğ, 1999; Özteker, 2005):
• Enerji tasarrufunu artırarak gereksiz ısı kazanç ve 

kayıplarının azaltılması,
• Pasif ve aktif havalandırmanın birlikte kullanımı,
• Atmosferik kirliliği, iklim dengesizliklerini ve ekolojik 

bozulmayı önleme,
• Pahalı ve kıt fosil kaynaklar yerine daha verimli 

ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanılması. 

Enerji verimli bina üretiminin en etkili yöntemi iklime 
göre bina tasarımıdır. Avrupa’da iklime göre tasarlan-
mış bir binanın ısıtılması için tüketilen enerjinin diğer 
binalara göre 10 kat daha az olduğu hesaplanmıştır 
(Tıkansak, 2014). Enerji verimli bina tasarım sürecinde 
dikkate alınması gereken bina ile ilgili tasarım para-
metreleri şu şekilde sınıflandırılabilir; araziye uygun 
yerleşim, binanın uygun konumlandırılması, binalar 
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tutulmasını sağlamaktır. Yaz güneşinin dik açısı ve 
kuzey yarımkürede kış güneşinin eğim açısı, güne-
ye bakan cephelerin kışın daha fazla güneş ışınımı 
(radyasyonu) almasını sağlar ve yaz aylarında ise, 
saçak veya güneş şemsiyeleri ile kolay bir koruma 
sağlanabilir. Bu nedenle enerji tasarruflu bina tasarı-
mında güneye bakan cepheler önem kazanmaktadır 
(Gültekin ve Demircan, 2017). 

Binanın tevcihinde bir diğer ilke ise hâkim rüzgârdan 
yararlanarak doğal havalandırma sağlamaktır (Tunalı, 
2012). Rüzgârın birincil öneme sahip olduğu iklimler-
de, hâkim rüzgâr yönü en uygun yön olarak kabul 
edilir. Binalar, baskın rüzgâra kapalı, güneye doğru 
yönlendirilmiş, daha az parçalı, doğu-batı yönünde 
ve azaltılmış dış yüzey alanına sahip olacak şekilde 
tasarlanmalıdır.

4.1.4. Bina Formu 
Bina formu, bina ile ilgili geometrik değişkenler, şekil 
faktörü (binanın uzunluğunun binanın derinliğine 
oranı), binanın yüksekliği, çatı tipi (düz, kırma ve beşik 
çatı), çatı eğimi ve cephe eğimi ile tanımlanır. Aşa-
ğıda listelenen değerler, herhangi bir yaşam alanını 
kaplayan ve onu dış çevreden ayıran yapı kabuğunun 
şekline bağlı olarak değişebilir (Berköz ve ark., 1995):
• Binanın toplam yüzey alanı,
• Farklı yönlere bakan ve farklı eğimlere sahip cephe 

yüzeyleri,
• Farklı yönlere bakan ve farklı eğimli çatı yüzey 

alanları,
• Cephe ve çatı yüzeyleri arasındaki oranlar.

Farklı iklim özelliklerine sahip bölgelerdeki geleneksel 
mimari örnekler incelendiğinde, farklı yapı formlarına 
sahip yapı örnekleri olduğu görülmektedir (Tablo 4.1). 
Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde, ince uzun formda 
ve birbirinden ayrı yerleşimler şeklinde ve binanın 
doğal havalandırmadan istifade etmesi için, uzun 
cephesi hâkim rüzgâr istikametine tevcih edilecek 
şekilde tasarlanmalıdır. Binalar zeminde değil sütunlar 
üzerine yapılandırılmalı ve hava sirkülasyonundan 
maksimum fayda sağlanmalıdır (Yasan, 2011). Sıcak ve 
kuru iklim bölgelerinde, ısı kazanımını en aza indirmek 
ve gölgeli ve serin yaşam alanları sağlamak için avlu 

yoğunluğuna ulaşarak arazinin rasyonel kullanımını 
sağlamak,

• Bahçe-şehir yaklaşımı çerçevesinde, sağlıklı ve 
konforlu açık alanlar (Parklar, yaşam-oyun terasları, 
spor alanları vb.) yaratarak sosyal konfor sağlamak. 

4.1.2. Bina Aralıkları
Binalar, aralarındaki mesafeye, yüksekliklerine ve 
birbirlerine göre konumlarına bağlı olarak, birbirleri 
için güneş ışınımı (radyasyonu) ve rüzgâra karşı bi-
rer bariyer olarak işlev görebilir. Bu nedenle, güneş 
ışınımının (radyasyonunun) ısıtma etkisinin kullanıl-
ması veya korunması, binalar arasındaki mesafenin 
büyüklüğünün bir fonksiyonudur. Binalar arasındaki 
mesafeler, birbirlerinin güneş radyasyonu kazanımlarını 
ve faydalı rüzgâr etkilerini engellemeyecek şekilde 
belirlenmelidir (Gültekin ve Demircan, 2017).

Bina ve bina grupları tasarlanırken, binaların güneş ve 
rüzgâr alım açılarını önlemek için her bir bina arasında 
uygun mesafeler bırakılmalıdır. Bu nedenle, minimum 
bina alanı, komşu binaların yarattığı en uzun gölge 
derinliğine eşit veya daha büyük olacak şekilde dü-
zenlenmelidir (Koca, 2006). Böylece, ısıtma ve soğutma 
için en yüksek enerji tüketimi sırasında güneşin etkin 
bir şekilde kullanılması mümkün olabilir (Yasan, 2011; 
Tunalı, 2012). Güneş radyasyonu ve rüzgar açısından en 
verimli bina mesafeleri artık simülasyon programları ile 
belirlenmekte ve optimum çözümler elde edilmektedir.

4.1.3. Bina Yönlenmesi
Binanın yönü, iç mekânlarda doğal havalandırma 
sağlamak, ışığı kontrol etmek ve gereksiz ısı kaybını 
önlemek için önemli bir tasarım parametresi olarak 
belirtilebilir. Bu nedenle, binanın bulunduğu iklim 
bölgesinin ihtiyaçlarına göre, binalar güneşten ve 
rüzgârdan yararlanabilecek ve gerektiğinde onlardan 
korunacak şekilde tevcih edilmelidir. Güneş radyas-
yonu ve rüzgâr gibi dış iklim elemanları yöne göre 
değişiklik arz eder. Güneş ışınımının (radyasyonunun) 
ısıtma etkisi ve rüzgârın soğutma etkisi binaların 
yönüne göre değişir. 

Bir binayı tevcih ederken dikkat edilecek temel ilke, 
güneş kazancının kışın en yüksek ve yazın en düşük 
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İklim bölgelerine göre tercih edilebilecek yapı kabu-
ğunun özellikleri Tablo 5.2’de verilmiştir. Sıcak-nemli 
iklim bölgelerinde, güneş kontrol önlemlerinin alınması 
şartıyla hava akışının ve havalandırmanın sağlanabil-
mesi için büyük boyutlu pencereler tercih edilmelidir. 
Sıcak-kuru iklim bölgelerinde, güneş ışığına maruz kalan 
cam alanlarını en aza indirmek gerektiği için, küçük 
pencereler tercih edilmelidir. Soğuk iklimlerde, ısı kaybı 
oranlarını azaltmak için küçük boyutlu az sayıda pencere 
kullanılmalıdır. Kış mevsiminde güney istikametinden 
gelecek muhtemel yüksek ısı kazancı nedeniyle, gü-
ney cephesinin şeffaflık/geçirgenlik/açıklık oranı diğer 
cephelere göre daha yüksek olmalıdır (Yasan, 2011).

Tablo 4.2. İklim bölgelerine göre tercih edilebi-
lecek yapı kabukları (Yasan, 2011)
İKLİM 
BÖLGESİ

YAPI KABUĞU
YAPI KABUĞUNUN 
ÖZELLİKLERİ

Sıcak-Nemli

Gölgeleme 
elemanlarına sahip 
büyük pencereler ve 
doğal havalandırma 
sağlamak için 
yükseltilmiş veya 
eğimli çatılar tercih 
edilmelidir. Duvarlar 
düşük ısı depolama 
kapasitesine sahip açık 
renkli malzemeden 
seçilmelidir.

Sıcak-Kuru

Güneşin ısı etkisinden 
korunmak için küçük 
boyutlu pencereler 
ve düz çatılar tercih 
edilmelidir. Öte yandan, 
büyük günlük hava 
sıcaklığı değişiklikleri 
nedeniyle yüksek ısı 
depolama kapasitesine 
sahip malzeme 
seçilmelidir.

formları kullanılmalıdır. Soğuk iklim bölgelerinde ısı 
kaybını en aza indirmek için daha kompakt ve çok 
katmanlı formlar tercih edilmelidir (Tunalı, 2012).

Tablo 4.1. Farklı iklim bölgelerine göre bina 
formları (Yasan, 2011)

İKLİM 
BÖLGESİ

BİNA
FORMU

BİNA FORMUNUN 
KARAKTERİSTİĞİ

Sıcak-Nemli
Cephe rüzgâra dönük, 
uzun, dikdörtgenimsi

Sıcak-Kuru
Avlulu, kare temelli, açık 
alana sahip

Ilıman-Kuru 
ve Ilıman-
Nemli

Isıtma gereken 
mevsimde rüzgâra 
kapalı, sıkıştırılmış 
(kompakt)

Soğuk

Daha az rüzgâra açık 
yüzey, minimize edilmiş 
dış yüzey, sıkıştırılmış 
(kompakt) ve kare 
temelli

4.1.5. Yapı Kabuğu 
Yapı kabuğu, bir yaşam alanını kaplayan ve bu alanı 
dış çevreden ayıran yapı bileşenlerini içerir. Enerji 
performansı ve iklimsel konfor sağlamada tasarımcı-
nın kontrolü altındaki önemli parametrelerden biridir 
(Koca, 2006). Bina kabuğunun optik ve termo-fiziksel 
özellikleri, enerji tasarruflu bina tasarımı için önemli-
dir. Bu özellikler, dış sıcaklık ve güneş radyasyonunun 
etkileri ile yapı kabuğunun birim alanından kazanılan 
ve kaybedilen ısı miktarının belirleyicileridir. İç çevresel 
iklim koşulları ve yapay ısıtma ve iklimlendirme yükleri, 
bina kabuğundan kazanılan ve kaybedilen toplam ısı 
miktarına bağlı olarak değişmektedir (Özdemir, 2005). 

Yapı kabuğunun optik ve termo-fiziksel özellikleri, 
farklı iklim bölgelerinin farklı konfor gereksinimlerini 
karşılamak üzere tasarlanmalıdır. Düşük ısı depolama 
kapasitesine sahip yapı kabukları sıcak-nemli iklim 
bölgelerinde soğutma önceliği ve düşük günübirlik 
sıcaklık farkı için tasarlanırken, yüksek ısı depolama 
kapasitesine sahip yapı kabukları, sıcak-kuru iklim böl-
gelerinde yüksek gündüz-gece sıcaklık farkı nedeniyle 
tercih edilmektedir (Ovalı, 2009). 
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olur. Hava akışlarının yönü basınç bölgelerinin yeri ile 
belirlenir ve hızı ise basınç farkı miktarı ile belirlenir 
(Oral, 2005). 

Mekânlarda meydana gelen doğal havalandırma 
koşulları, doğal havalandırma sisteminin özellikleri ve 
dış iklim koşulları ile ilgilidir (Özdemir, 2005). Binaların 
doğal havalandırması, kullanıcı sağlığı bakımından iç 
mekân konfor koşullarının dengelenmesi ve soğutma 
yüklerinin azaltılması açısından önemlidir. Binaların 
doğal havalandırma potansiyeli, bina kabuğundaki 
hâkim rüzgâr yönüne bakan açıklıklar, binanın ko-
numu ve boyutları ile belirlenir (Ovalı, 2009). Verimli 
doğal havalandırma için kullanılan alanda tek yönlü 
havalandırma tercih edilirse, enine şerit pencereler 
tercih edilmelidir. Hava akımı için açıklıklar duvar 
orta-yüksekliği seviyesine olmalı ve yaşam alanları 
dikkate alınarak hava akımı oluşturulmalıdır (Yasan, 
2011). Farklı açılış pozisyonlarına ve yan duvar tasarı-
mına bağlı olarak, iç mekân havalandırma prensipleri 
Şekil 4.1’de verilmiştir.

4.2. Enerji Verimli Bina Kaynakları
Artan enerji maliyetleri ve çevre kirliliği gibi faktörler 
ülkeleri enerji tasarruflu binalar inşa etmeye teşvik 
etmiştir. Binalara enerji sağlamak için kullanılan fosil 

Ilıman-Kuru 
ve Ilıman-
Nemli

Doğal havalandırma 
sağlamak için büyük 
pencereler ve yalıtımlı 
eğimli çatılar tercih 
edilmelidir. Duvarlar 
için, iç mekânda konfor 
koşullarını sağlayacak 
yalıtım değerlerine 
sahip malzemeler 
seçilmelidir.

Soğuk

Isı kaybını azaltmak için 
küçük pencereler ve 
yalıtımlı eğimli çatılar 
tercih edilmelidir. 
Duvarlar için, yüksek ısı 
depolama kapasitesine 
sahip iyi yalıtılmış 
malzeme seçilmelidir.

4.1.6. Bina Havalandırması 
Doğal havalandırma, hava akışını sağlamak için kulla-
nılmış havayı, temiz hava veya dış hava ile değiştirme 
işlemidir. Hava akımları atmosferik basınç farklılık-
larından kaynaklanır. Sıcaklık farkları hava kütleleri 
arasında yoğunluk farklılıklarına yol açar. Yoğunluk 
farklılıkları da atmosferik basınç farklılıklarına neden 

Şekil 4.1. Bina tasarımında doğal havalandırma prensibi (Ovalı, 2009)



51Yapılı Çevreler İçin Enerji Verimli Çözümler

Tablo 4.3.Türkiye’nin aylık güneş enerji potansiyeli 
(Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, 2016)
AYLAR AYLIK TOPLAM GÜNEŞ 

ENERJİSİ
(Kcal/cm2-ay) (kWh/m2-ay)

GÜNEŞ IŞIĞI 
SÜRESİ

(saat/ay)
Ocak 4,45 51,75 103,0
Şubat 5,44 63,27 115,0
Mart 8,31 96,65 165,0
Nisan 10,51 122,23 197,0
Mayıs 13,23 153,86 273,0
Haziran 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
Ekim 7,73 89,90 214,0
Kasım 5,23 60,82 157,0
Aralık 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

Güneş enerjisi, yerel olarak uygulanabilir olduğu ve 
karmaşık bir teknoloji gerektirmediği için son yıllarda 
inşaat sektöründe oldukça tercih edilen bir enerji 
kaynağı olmuştur. Güneş enerjisinin binalarda ısıtma, 
soğutma, aydınlatma ve elektrik üretimi için en yaygın 
kullanılan yenilenebilir enerji kaynağı olduğu söyle-
nebilir. Güneş enerjisi kullanılarak binanın ısıtma ve 
soğutma maliyetleri önemli ölçüde azaltılabilir ve enerji 
tasarrufu sağlanır (Gültekin ve Dikmen, 2011). Güneş 
enerjisi binalarda pasif ve aktif sistemler aracılığıyla 
kullanılır. Binaların tasarım aşamasında, alanları ısıtmak 
için güneş enerjisinin kullanımı “pasif güneş sistemleri” 
olarak adlandırılır, tasarıma eklenen her bir teknolojik 
ürün ise “aktif güneş sistemleri” olarak tanımlanır (Bekâr, 
2007). Pasif güneş sistemleri binalarda ısıtma, soğutma, 
doğal havalandırma ve doğal aydınlatma sağlarken, 
aktif güneş sistemleri ile ısıtma, soğutma ve elektrik 
üretimi sağlamaktadır.

4.2.2. Rüzgar Enerjisinin Binalarda Kullanımı 
Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisinin değiştirilmiş şeklidir. 
Güneş ışınlarının denizleri, toprağı ve atmosferi homojen 
bir şekilde ısıtamamasından kaynaklanan sıcaklık fark-
lılıkları basınç farklılıklarına neden olur. Rüzgâr, yüksek 

yakıtların kıt ve tükenebilir olması, çevreyi kirletmeyen 
ve üretim maliyeti olmayan yenilenebilir enerji kaynak-
larının kullanılmasını gerektirir. Güneş enerjisi, rüzgâr 
enerjisi, jeotermal enerji, hidrojen enerjisi, biyokütle 
enerjisi ve su enerjisi olarak sınıflandırılan alternatif 
enerji kaynakları yenilenebilir özelliktedir. Bu nedenle, 
gelişmiş ülkeler bu kaynaklara yatırım yapmış ve ilgili 
teknolojilerin hızla gelişmesine yol açmıştır.

İnsanoğlunun kullanabileceği enerji kaynakları, çevreye 
etkileri ve tüketilebilirliği açısından yenilenebilir olmayan 
enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak 
sınıflandırılabilir. Yenilenebilir olmayan enerji kaynak-
ları, milyonlarca yıl önce depolanan petrol, doğal gaz, 
kömür, turba, petrol kayaçları gibi fosil kaynaklardır. 
Yenilenmeyen enerji kaynaklarının hızla tükenmesi ve 
çevreye gittikçe artan şekilde verdiği zarar sonucunda, 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüş konusu ciddi bir 
şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Yenilenebilir enerji 
kaynakları, doğanın evrimi içinde sürekli yenilenebilir 
ve tükenmez kaynaklardır. Hava, su ve toprak kirliliğini 
önlemesi, yerli ve çevre dostu olması, sosyal ve ekonomik 
kalkınmanın desteklenmesi bakımından yenilenebilir 
enerji inşaat sektöründe tercih edilmelidir. Binalarda 
yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları 
güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve jeotermal enerji olarak 
sınıflandırılabilir.

4.2.1. Güneş Enerjisinin Binalarda Kullanımı 
Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle birçok ülkeye 
kıyasla güneş enerjisi açısından olumlu bir aşamada-
dır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMI) 
arşivlerinde 1966-1982 yılları arasında ölçülen güneş 
süresi ve radyasyon yoğunluğu verilerine dayalı ola-
rak, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİEİ) 
tarafından bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada, 
Türkiye’nin yıllık ortalama güneş ışığı süresi 2640 saat 
(günlük toplam 7.2 saat) ve toplam güneş radyasyo-
nunun ortalaması 1311 kWh / m2-yıl (günlük toplam 
3.6 kWh/m2) olarak belirlenmiştir (Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi Genel Müdürlüğü, 2016). Türkiye’nin güneş 
enerji potansiyeli ve aylara göre güneş ışığı değerleri 
Tablo 4.3’te verilmiştir. 
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Dünyada jeotermal enerjiden elde edilen ilk elektrik 
üretimi, 1904 yılında İtalya’nın Larderello kentinde 0.5 
kW’lık bir pilot ünitenin devreye alınmasıyla geçekleş-
miştir. Şu anda, kurulu jeotermal enerji santrallerinin 
gücü açısından, ABD ilk sırada yer almaktadır. Filipin-
ler’de toplam elektrik üretiminin %27’si, Kaliforniya’da 
%7’si ve Papua Yeni Gine’de %56’sı jeotermal enerjiden 
üretilmektedir. İzlanda’da toplam ısınma enerjisinin 
(şehir ısıtma) %86’sı jeotermal enerji ile karşılanmaktadır. 
2015 yılı itibariyle, dünya genelinde jeotermal enerji 
üretimi 13000 MW kurulu kapasite ve 106 milyar kWh/
yıl seviyesinin üzerindedir. Türkiye’de jeotermal enerji 
potansiyeli Tablo 4.4’te verilmiştir. En yüksek değere 
sahip tesis, %99.4 ile Aydın Germencik (44.7 MWe) 
jeotermal santralidir. Nisan 1999’da Balçova Jeotermal 
Bölgesel Isıtma Sistemi, EGEC (Avrupa Jeotermal Enerji 
Konseyi) tarafından dünyanın en başarılı yedi teknik 
ve ekonomik jeotermal uygulamasından biri olarak 
seçilmiştir (Mertoğlu, 2017). 

Tablo 4.4. Türkiye Jeotermal enerji potansiyeli 
(Mertoğlu, 2017)
JEOTERMAL ENERJİ 
KULLANIM ALANLARI 

JEOTERMAL ENERJİ 
KULLANIM KAPASİTESİ 

Merkezi ısıtma (şehir, 
ikamet maksatlı)

115.000 yerleşim birimine 
eşdeğer (1033 MWt)

Sera ısıtma 3930 dekar (760 MWt)
Kaplıca tesislerinin, 
termal otellerin ve turizm 
tesislerinin ısıtması

46.400 yerleşim birimine 
eşdeğer (420 MWt)

Oteller, kaplıca tesisleri 
ve ortak kullanım için 
kullanılan termal suların 
termal enerjisi 

400 Kaplıca tesisi
(1005 MWt)
(yıllık 18,5 milyon kişi)

Meyve sebze kurutma 1,5 MWt
Jeotermal ısı pompası 42,8 MWt
Toplam ısı kullanımı 3262,3 MWt

(313.000 yerleşim birimine 
eşdeğer)

Toplam elektrik üretimi 820 MWe
(Aydın-Germencik, Denizli-
Sarayköy, Aydın Salavatlı, 
Aydın-Hıdırbeyli, Çanakkale-
Tuzla)

basınç bölgesinden düşük basınç bölgesine doğru 
meydana gelen bir hava hareketidir. 

Rüzgâr enerjisi, zararlı emisyonlara neden olmayan, 
doğal kaynakları tüketmeyen, çevreye zarar vermeyen, 
küresel ısınmaya ve asit yağmuruna neden olmayan 
yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Enerji arz güvenliği 
açısından etkilidir, ekonomik, politik ve tedarik riskleri 
açısından diğer ülkelere bağımlılığı azaltır, yakıt mali-
yetlerini ortadan kaldırır, yerel, doğal ve güneş enerjisi 
kökenlidir.

Binalarda rüzgâr enerjisinin kullanımı pasif ve aktif 
sistemler aracılığıyla sağlanmaktadır. Rüzgâr doğal 
havalandırma yoluyla pasif olarak kullanılabilir. Doğal 
havalandırma, iç ve dış rüzgâr arasındaki sıcaklık farkın-
dan kaynaklanır. Havalandırma, yükseklik farkına dayalı 
baca etkisi ve basınç farkı ile arttırılabilir.

Yaz aylarında, kuzey istikametinde hâkim rüzgâr yönünde 
alt kotlardaki açıklıklardan alınan havayı üst kotlardan 
bırakmak suretiyle gerçekleşen doğal havalandırma ile 
hava sirküle edilebilir. Kışın sera etkisine bağlı olarak 
güneş bacasında ısıtılan hava, doğal sirkülasyon yoluyla 
mekanlara ulaştırılır. Aktif rüzgâr enerjisi, elektrik üreti-
minde, pompalama sistemlerinde ve termal enerjide 
kullanılır. Bu aktif uygulamaların en yaygın olanı rüzgâr 
türbinleri aracılığıyla elektrik üretimidir.

4.2.3. Jeotermal Enerjinin Binalarda Kullanımı 
Jeotermal terimin sözlük anlamı “zemin sıcaklığıdır” ve 
jeotermal enerji, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde 
biriken sıcak su, buhar, gaz veya aşırı ısıtılmış kuru 
kayalarda bulunan termal enerji olarak tanımlanır. 
Yeryüzündeki iç enerjinin taşması sonucu ortaya çıkan 
jeotermal enerji, yüzeye yakın derinliklerde sıcak su ve 
buhar olarak yoğunlaşır ve ulaşılabilecek derinliklerde 
enerji yaratır. Bu iç enerji kendiliğinden veya sondaj ile 
elde edilebilir. Jeotermal enerji, elektrik üretimi, seraların 
ısıtılması, endüstriyel ve tarımsal kurutma, kimyasal ve 
mineral üretimi (karbondioksit, gübre, lityum, ağır su, 
hidrojen vb.), su ürünleri yetiştiriciliği, kaplıca turizmi, 
binaların ısıtılması ve soğutulmasında kullanılmaktadır 
(Türkiye Jeotermal Derneği, 2015).
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beri İzlanda’nın Reykjavik kentinde uygulanmaktadır 
(Mertoğlu, 2017). Düşük sıcaklıklarda (maksimum 50-70 
°C) bile yerden ısıtma yapılabildiği için jeotermal alanın 
en yaygın örneklerinden biridir. Türkiye’de jeotermal 
ısıtma, 1964 yılında Gönen Park Otel ile başlayarak 
günümüze kadar devam etmiştir (Mevlana Kalkınma 
Ajansı, 2017). Tablo 4.5’de Türkiye’de jeotermal enerjiden 
yararlanılarak ısıtılan konutlar hakkında bilgi verilmiştir.

Jeotermal suyun kullanım yöntemlerine göre, jeotermal 
enerji sistemleri ısı pompaları, kuyu içi ısı eşanjörleri ve 
ısı boruları olarak sıralanabilir. Binalarda en çok kullanılan 
sistem olan ısı pompalarında ısı kaynağı olarak hava, 
toprak veya jeotermal su kullanılır. Jeotermal enerji 
binalarda ısıtma, soğutma, elektrik üretimi ve su ısıtması 
için kullanılır. Jeotermal enerji kullanılarak konut ısıtması, 
1890’dan beri ABD’nin Boise Idaho şehrinde ve 1934’ten 

Tablo 4.5. Türkiye’de jeotermal enerji ile güncel merkezi ısıtma durumu (Türkiye Jeotermal Der-
neği, 2015)

Konum Isıtılan Ev Sayısı Başlangıç
Tarihi

Jeotermal Su 
Sıcaklığı

(°C)

Kapasite
(MWt)

Jeotermal 
kaynak ile şehir 

arasındaki 
mesafe (km)

Balçova+Narlıdere 35000 1983 140 243 3

Gönen 3400 1987 80 19 2

Simav 12000 1991 125 110 5

Kırşehir 1900 1994 57 20 1

Kızılcahamam 2500 1995 70 28 2

Afyon 10000 1996 95 127,50 15

Kozaklı 3000 1996 90 34 2

Sandıklı 11000 1998 75 119 10

Diyadin 570 1999 70 62 5

Salihli 7500 2002 94 57 6

Sarayköy 2500 2002 95 19 10

Edremit 5500 2003 60 39 4

Bigadiç 1500 2005 96 7 18

Dikili 2000 2009 125 19 10

Bergama 450 2009 70 3 8

Sorgun 1500 2008 80 19 2

Sındırgı 300/3000 2014 98 24 12
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