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5. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI 
KULLANAN PASİF VE AKTİF SİSTEMLER 

Günümüz dünyasında hızla artan nüfus ve bunun bir 
sonucu olarak gelişen sanayileşme, enerji ihtiyacını 
arttırmış ve çevre kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. 
Kaynakların aşırı kullanımı ve gittikçe artan yüksek 
talepler, enerjinin verimli kullanımı ve yenilenebilir 
enerjiye dayalı projelerin hızlandırılmasına yol açmıştır 
(Sanchez ve Izard, 2015). Tüm sektörlerde olduğu gibi 
inşaat sektöründe de bakımı kolay, ekonomik ve çev-
reye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanan binaların tasarlanması gerekli hale gelmiş, 
güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerjiye 
dayalı uygulamalar önem kazanmıştır.

Binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma 
ve elektrik üretimi için en yaygın kullanılan yenile-
nebilir enerji kaynakları güneş, rüzgar ve jeotermal 
enerjidir. Bu enerji kaynaklarının binalarda kullanımı 
ile ilgili iki tür sistem vardır: pasif ve aktif sistemler. 
Isıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma ama-
cıyla güneş ve rüzgar enerjisinin kullanımına yönelik 
binaların tasarım aşamasında tasarlanan sistemler 
“pasif sistemler” olarak kabul edilir. Bina tasarımına 
eklenen her teknolojik ürün ise “aktif sistemler” olarak 
tanımlanabilir. Literatürde pasif ve aktif sistemlerin 
birçok tanımı olmasına rağmen, bazı durumlarda bu 
sistemleri ayırt etmek zordur. Bu çalışmada binalarda 

ısıtma, soğutma, aydınlatma ve elektrik üretimi kap-
samında pasif ve aktif sistemler incelenmiştir.

5.1. Pasif Sistemler
Pasif sistemler, binalarda güneş ve rüzgar enerjisinden 
yararlanmak için kullanılan en eski sistemlerdir. Bu 
sistemlerde güneş radyasyonunun etkilerini optimize 
etmek önemlidir (Özdemir, 2005). Isıtma, soğutma, 
havalandırma ve aydınlatma pasif güneş sistemleri ile 
sağlanır; soğutma ve havalandırma ise pasif rüzgar sis-
temleri ile temin edilir. Pasif güneş sistemi uygulamaları 
kışın ısı kazanımı, yazın doğal havalandırma ve soğutma 
maksadıyla kullanılabilir. Pasif sistemler, planlama ka-
rarları ve tasarım aşamasında kullanılan malzemeler ile 
gerçekleştirilir. Bu sistemlerde, binanın duvar, pencere 
ve çatı bileşenlerine ulaşan güneş ışınları, iletim, taşıma 
ve radyasyon yollarından bir veya birkaçını kullanarak 
iç mekanlarda toplanır, depolanır ve dağıtılır (Gültekin 
ve Demircan, 2017).

Pasif sistemler güneş enerjisi kapsamında değerlendi-
rildiğinde, uygulamalarda üç unsur vardır. Bu unsurlar 
“kollektörler, depolayıcılar ve dağıtıcılar” olarak sınıf-
landırılabilir. Güneş duvarları (trombe duvarları), su 
duvarları, metal duvarlar, çatı havuzları, güneş odaları, 
termosifon sistemleri, güneş bacaları ve çift katmanlı 
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ise ısıtma ve soğutma maksadıyla kullanılır. Pasif sistemler 
rüzgar enerjisi kapsamında değerlendirildiğinde, gölgeleme 
elemanları, rüzgar kuleleri, baca havalandırması, atrialar, 
venturi bacaları ve rüzgar baca külahları ile soğutma ve 
havalandırma sağlanır.

Pasif sistemler literatürde “doğrudan ve dolaylı pasif 
sistemler” olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sistemler 
ısıtma ve soğutma sağlayan açıklıklardan istifade et-
mektedir. Bu açıklıklar güney açıklıkları, çatı açıklıkları 
ve ayrık (uzak) açıklıklardır (Özdoğan, 2005). Doğrudan 
ve dolaylı sistemler kapsamında pasif sistemlerde ısıt-
ma ve soğutma yöntemleri Tablo 5.1 ve Tablo 5.2’de 
verilmiştir (Bekar, 2007).

cepheler, güneş enerjisini toplamak ve ısıya dönüştür-
mek için kollektör görevi görür. Toplanan ısı, güneş ışığı 
yokken “depolayıcılar” yoluyla ısı olarak kullanılır. Enerji 
depolandıktan sonra, ısının bir kısmı hemen kullanılır ve 
geri kalanı daha sonra kullanılmak üzere termal kütleye 
(zemin ve duvarlar) yayılır. Termal kütleler taş, tuğla 
veya sudan oluşabilir. “Dağıtıcıların” görevi, toplayıcılar 
tarafından toplanan enerjiyi depolama elemanlarına ve 
gerekli yerlere radyasyon ve taşıma yoluyla aktarmaktır 
(Gültekin ve Demircan, 2015).

Ayrıca pasif sistemler aracılığıyla güneş enerjisinin kullanı-
mında ışık rafları, ışık boruları, heliostatlar ve anidolik tavan 
uygulamaları aydınlatma maksadıyla, labirent sistemler 

Tablo 5.1. Doğrudan ve dolaylı pasif sistemlerde ısıtma yöntemleri (Bekar, 2007)
DOĞRUDAN PASİF SİSTEMLER DOLAYLI PASİF SİSTEMLER

Güney Açıklıkları

Çatı Açıklıkları

Tablo 5.2. Doğrudan ve dolaylı pasif sistemlerde soğutma yöntemleri (Bekar, 2007)
DOĞRUDAN PASİF SİSTEMLER DOLAYLI PASİF SİSTEMLER

Güney Açıklıkları

Çatı Açıklıkları
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Şekil 5.2. Doğrudan pasif sistemlerin çalışma 
prensibi (Özdemir, 2005)

Dolaylı pasif sistemlerde, güneş radyasyonu mekanın 
dışında ısıya dönüştürülür ve daha sonra iletim, konvek-
siyon ve/veya radyasyon ile mekana iletilir. Bu sistemde, 
kazanım bir dış kollektör yardımı ile sağlanır. Elde edilen 
enerjiyi kontrol ederek, gece saatlerinde ortama vermek 
mümkündür. Bununla birlikte, iyi yalıtılmış bir çatı veya 
cepheden daha kötü bir yalıtım seviyesine sahip olan 
bu sistemin dezavantajlarından biri de meydana gelen 
ısı kaybıdır (Sayın, 2007).

Güneş duvarları (trombe duvarları), su duvarları, metal 
duvarlar, çatı havuzları, güneş odaları, termosifon sistem-
leri, güneş bacaları, rüzgar kuleleri, atrialar, çift katmanlı 
cepheler, venturi bacaları, rüzgar baca külahları ve labirent 
sistemleri dolaylı pasif sistemler kapsamında incelenebilir. 
Buna ek olarak, günümüzde gelişmiş gün ışığı sistemleri 
olarak da bilinen ve yeni teknolojileri kullanan gelişmiş 
doğal aydınlatma sistemleri, binalardaki elektrik tüketi-
mini mümkün olduğunca azaltmayı ve iç mekanın ışık 
kalitesini önemli ölçüde iyileştirerek doğal aydınlatma 
sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ışık rafları, ışık 
boruları, heliostatlar ve anidolik tavanlar pasif sistemler 
kapsamında değerlendirilebilir. 

5.1.1. Güneş Duvarları (Trombe Duvarları)
Güneş duvarları bir cam yüzeyden ve arkasına yerleştirilen 
enerjiyi depolayan bir termal kütleden oluşur. Bu kütle 
genellikle siyah renkli beton, kerpiç, fabrika tuğlası veya taş 
olabilir. Şekil 5.3’te ifade edilen bu sistemde, depolanmış 
ısının kış aylarında iç mekana aktarılması ve yaz aylarında 
ise ısının iç mekana aktarılmadan bacalar veya pencereler 
gibi boşluklardan dışa aktarılması temel ilkelerdir. Şekil 
5.3’e göre, öncelikle güneş ışınları cam yüzeyden geçer ve 

Direkt pasif sistemler cephe alanı güneye bakan 
cepheler ve camekanlardan oluşmaktadır. Güney 
cephesindeki cam yüzey oranını artırarak ve diğer 
cephelerdeki cam yüzeyleri minimuma indirerek 
kışın ısı kazanımı elde edilebilir. Cephe açıklıklarında 
güneş ışığı güney cepheden mekana alınır ve masif 
duvarlarla depolanarak ısı enerjisine dönüştürülür (Şekil 
5.1). Ortam sıcaklığının yüksek olduğu durumlarda ısı 
masif unsurlar tarafından emilir ve sıcaklık düştüğün-
de ısı enerjisi konveksiyon (aktarım) ve radyasyon ile 
çevreye geri döner. Pencerelerin boyutlarının yanı 
sıra, şekilleri ve konumları da radyasyonun mekana 
iletilmesini etkiler. Kışın, yataya yakın gelen ışınlar, 
dikey pencerelerden mekanın en derin noktalarına 
dahi ulaşabilir. Yaz aylarında ise, güneş dik ışınlardan 
dolayı mekanı fazla etkilemez. Bu nedenle, pencerelerin 
dikey konumda tasarlanması en uygun seçim olarak 
düşünülebilir. Doğrudan pasif sistemlerde kullanılan 
çatı açıklıkları cephe açıklıkları kadar etkili değildir. 
Bununla birlikte, güney cephesinden yetersiz güneş 
ışığı olduğunda tavsiye edilir. Ancak ısınan havanın 
yükselmesi prensibinden hareketle, kışın mekanı 
ısıtma konusunda çok verimli olmamasına rağmen, 
yaz aylarında mekanın soğutulması için uygun bir 
yöntem olarak görülmektedir (Sayın, 2007).

Şekil 5.1. Doğrudan pasif sistemler (Yüre, 2007)

Doğrudan pasif sistemlerin çalışma prensibi şekil 5.2’de 
verilmiştir. Gün boyunca şeffaf yüzeyden geçen güneş 
enerjisi (bkz. Şekil 5.2.a) beton levhalar ve katı duvarlar 
gibi yapı elemanları tarafından depolanır (bkz. Şekil 
5.2.b,c). Geceleri ise, gün boyunca depolanan güneş 
enerjisi iç mekanlarda kullanılır (bkz. Şekil 5.2.d) (Öz-
demir, 2005).
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5.1.2. Su Duvarları
Su duvarları ilk olarak 1971’de Steve Baer tarafından 
geliştirilmiştir. Steve Baer tarafından tasarlanan evlerde, 
cam ünitelerin arkasında, 55 adet su dolu teneke kutu 
kullanılmış ve bu tenekeleri örtmek için büyük alü-
minyum panjurlar kullanılmıştır (Şekil 5.5). Bu panjurlar 
ayrıca reflektör görevi görmektedir.

Şekil 5.5. Steve Baer evinde su duvarları uygulaması 
(Corrales, New Mexico) (Baer, 2009)

1978’de Steve Baer tarafından tasarlanan Benedictine 
Manastırında da pasif sistemlerin kullanıldığı görül-
mektedir. Bu kapsamda, su duvarları da pasif sistemlere 
dahil edilmiştir (Şekil 5.6).

Şekil 5.6. Benedictine Manastırındaki su duvarı 
uygulaması (Baer, 2009)

Su duvarlarında, ısı depolama kütleleri (kutular) su veya 
benzer bir sıvı ile doldurulur (bkz. Şekil 5.7). Teneke kutular, 
bir ışın toplama yüzeyi oluşturmak için siyaha boyanır, 
böylece teneke kutular kollektör ve termal depolama 
görevlerini birlikte yerine getirir. Camdan geçen güneş 
ışınları teneke kutunun siyah yüzeyi tarafından emilir 
ve bu termal enerji içindeki suyu ısıtır. Isıtılmış teneke 
kutular enerjilerini radyasyon ve konveksiyon ile binaya 

güneş duvarına gelir (bkz. Şekil 5.3-1). Güneş ısısı, güneş 
duvarı vasıtasıyla yüzeye ve daha sonra radyasyon ve 
konveksiyon ile iç mekana iletilir (bkz. Şekil 5.3-2). Gün 
boyunca, iç mekandaki soğuk hava güneş duvarındaki 
açıklıklar vasıtasıyıla bir dolaşım oluşturularak ısınır (bkz. 
Şekil 5.3-3). Geceleri ise, güneş duvarındaki açıklıklar ka-
patılır ve depolanan ısı iç mekanda kalır (bkz. Şekil 5.3-4).

Şekil 5.3. Güneş duvarlarının çalışma prensibi 
(Özdemir, 2005)

Yaz aylarında, cam yüzeylerin ve iç pencerelerin kanatları 
açılarak doğal havalandırma sağlanır. Yaz boyunca (gündüz) 
gölgeleme ve kış boyunca gece izolasyon önlemlerine ek 
olarak, kış akşamları için alınacak bir diğer önlem de, hava 
hareketinin tersine dönüp soğuk havanın alttaki duvar 
açıklıklarından iç mekana alınıp, sıcak havanın da üst tara-
fatn cam yüzey ile duvar arasındaki boşluğa gitmesini ve 
soğuk havanın iç mekana girmesini önlemek için duvardaki 
havalandırma deliklerini kapatmaktır. Sistemin çalışma 
prensibi Şekil 5.4’te açıklanmıştır.

Şekil 5.4. Trombe duvarlarında ısıtma-soğutma 
prensibi (Gültekin ve Demircan, 2015)



59Yapılı Çevreler İçin Enerji Verimli Çözümler

ısınarak yükselir ve fanlar vasıtasıyla binanın farklı bö-
lümlerine aktarılır (Erengezgin, 2001). Metal duvardaki 
emici plaka genellikle inceliği nedeniyle oluklu olarak 
üretilir. Bu sayede havanın daha fazla yüzeye temas 
etmesi ve aynı zamanda emici yüzeyin rüzgara ve di-
ğer faktörlere karşı direncinin artması sağlanır. Ayrıca, 
emici plakanın ince üretimi, plakanın tüm parçalarının 
homojen ve hızlı bir şekilde ısıtılmasını sağlar (Ay ve 
Khanları 2015).

Şekil 5.8. Bina cephesinde metal duvarın 
yerleştirilmesi (Ay and Khanları, 2015)

Metal duvarların çalışması dört bölgede incelenir. 
İlk bölge, emici plakanın önündeki yüzeydir. İkinci 
bölge, emici plaka üzerindeki deliklerin iç kısmını ve 
havalandırma kapaklarını içerir. Üçüncü bölge, emici 
plaka ile duvar arasındaki ara bölgedir. Dördüncü 
bölge ise dağıtım kanalı kapağı, fan ve dağıtım ka-
nalından oluşur.

Metal duvarların kış uygulamasında ikinci bölgedeki üst 
havalandırma kapağı kapalı, dördüncü bölgedeki alt 
havalandırma kapağı ve dağıtım kanalı kapağı açıktır. 
Alt havalandırma kapağı kısmen açık olduğunda, bina-
dan çıkan havanın bir kısmı buradan boşaltılır ve geri 
kalan kısım yeniden ısıtma için hava boşluğuna girer. 
Hava boşluğuna giren bu hava, birinci bölgedeki ve 
ikinci bölgedeki ısıtılmış hava ile birleşir ve dördüncü 
bölgedeki dağıtım kanalı kapağının açılmasıyla mekana 
girer (Şekil 5.9).

aktarırlar. Gün boyunca kazanılan ısıyı kaybetmemek için, 
duvar şeklindeki yalıtılmış kapaklar akşamları kapatılır ve 
gece boyunca kapalı tutularak termal kayıplar önlenir 
(Özdemir, 2005). Su duvarlarında karşılaşılan en önemli 
sorunlar buharlaşma, korozyon ve sızıntıdır (Gültekin 
ve Demircan, 2015).

Şekil 5.7. Su duvarlarının çalışma prensibi (Alparslan, 
2010)

Yazın, mevsimsel dönemlerde ve gün içi periyotlarda 
su duvarının davranışları incelendiğinde, aslında güneş 
duvarı ile benzer sorunlar olduğu görülmektedir. Yaz 
günlerinde sistemin aşırı ısınması olası bir sorundur. 
Aynı şekilde, kışın gündüz vakitlerinde toplanan ısının 
gece kaybedilmesi de olası bir sorundur. Bu nedenle, 
su duvarının 12 ay içinde sürekli ve verimli bir şekilde 
çalışmasını sağlamak için, dış yüzeyde güneş kontrolü 
ve yalıtım sağlayan panel ve panjur gibi gölgeleme 
elemanları kullanılmalıdır (Yasan, 2011). 

5.1.3. Metal Duvarlar
Metal duvarlar ilk olarak 1981 yılında Almanya’da Wieneke 
adlı bir şirket tarafından havalandırma kapsamında bina-
lara verilen havayı önceden ısıtmak için üretildi. Sonraki 
yıllarda, bu sistemlerin bir kısmı binaları ısıtmak için ve 
bir kısmı da yiyecekleri kurutmak için kullanıldı. Metal 
duvar uygulamaları günümüzde yaygınlık kazanmaya 
başlamıştır (Ay ve Khanları 2015).

Bu sistemde, binanın güney cephesine, binadan yak-
laşık 10-30 cm uzaklıkta olacak şekilde metal duvarlar 
yerleştirilmektedir (bkz.Şekil 5.8). Binanın güneye 
bakan dış duvarı, şeffaf bir tabaka yerine delikli, koyu 
alüminyum veya çelik gibi metal levhalarla kaplanır. 
Diğer pasif sistemlerden farkı, havanın tabakalardaki 
deliklerden içeri alınmasıdır. Duvar ile metal levha 
arasına giren hava, baca etkisi ile binanın o yüzeyinde 
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5.1.4. Çatı Havuzları
Çatı havuzları ilk olarak 1973 yılında Harold Hay tarafından 
“Skyterm” adı altında geliştirilmiştir. “Skyterm” evinin 
çalışma prensibi, Şekil 5.11’de verilmiştir. Bu sistemde 
çatı metalden yapılmıştır. Metal kapağın üstünde su 
ile doldurulmuş plastik torbalar ve üzerinde hareketli 
yalıtım elemanları bulunmaktadır.

Şekil 5.11. Skytherm Evi (Atascadero, California-USA) 
(Baer, 2009; Solar Wall, 2016)

Çatı havuzları, inşa edildikleri düzlem açısından diğer 
pasif sistemlerden farklıdır. Diğer sistemlerde, ısı yaka-
lama kütlesi dikey olarak oluşturulurken, bu sistemde 
ısı yakalama kütlesi yatay olarak oluşturulmaktadır. 
Çatıdaki ısı yakalama kütlesi, altındaki metal yapı ta-
rafından taşınır. Bu sistemde çatıdaki su kütlesi termal 
kütle görevini yerine getirmektedir (Yüre, 2007).

Çatı havuzları, su dolu havuz veya plastik torbalar 
tarafından depolanan güneş enerjisinin, alanın tavan-
larından iç mekanlara ısı olarak aktarılması prensibine 
dayanmaktadır. Yalıtım elemanları (kepenkler gibi) 
yardımıyla, bu termal kütleler kışın gündüzleri açılır 
ve güneş enerjisi temin edilir, geceleri ise ısı kayıpları-
nı önlemek için kapatılır. Yaz aylarında, gün boyunca 
tam tersi uygulanır, aşırı ısıdan korunmak için yalıtım 
elemanları kapalı tutulur ve sadece geceleri açılarak 
mekanın içten dışa ısı transferi ile soğutulması sağlanır 
(Uslusoy, 2012). Yaz döneminde çatı havuzlarının çalışma 
prensibi Şekil 5.12 ve Şekil 5.13’te verilmiştir. İlk olarak, 

Şekil 5.9. Metal duvarların kış mevsiminde çalışma 
prensibi (Solar Wall, 2019)

Metal duvarların yaz uygulamasında, ikinci bölgedeki 
sistemin üst ve alt taraflarındaki havalandırma kapak-
ları tamamen açılmış ve dördüncü bölgedeki dağıtım 
kanalı kapağı kapatılmıştır. Böylece, hava boşluğunda 
bir havalandırma kanalı oluşturulur (Şekil 5.10). Emici 
plaka güneş ışınlarına karşı bir kalkan görevi görürken, 
hava boşluğundaki hava akışı bina duvarını daha serin 
hale getirir. Aynı zamanda, binanın kuzeye bakan bir 
cephesinde açılan bir pencereden giren serin hava bina 
içerisinde dolaştırılır (Ay ve Khanları, 2015).

Şekil 5.10. Metal duvarların yaz mevsiminde çalışma 
prensibi (Solar Wall, 2016)
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5.1.5. Güneş Odaları
Güneş odaları, iç ve dış mekanlar arasında inşa edilen, 
binaya ısı, temiz hava ve nem sağlayan ve aynı zamanda 
birer yaşam alanı olan kollektörler olarak tanımlanabilir. 
Güneş odalarında güneşe bakan cephede cam yüzey-
lerin artmış olması kışın ısı kazancını arttırır ancak güneş 
olmadığında ise ısı kayıpları yaratır. Yaz aylarında ise 
bu yüzeyler istenmeyen miktarlarda ısı kazanımı gibi 
olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Bu nedenle kış 
geceleri için gece yalıtımı ve yaz günlerinde güneş 
korumasının sağlanması, güney cepheli pencerelerden 
çok daha önemlidir (Alparslan, 2010). Şekil 5.14, güneş 
odalarının gece ve gündüz çalışma prensibini, Şekil 
5.15 ise güneş odalarının ısıtma-soğutma prensibini 
göstermektedir.

Şekil 5.14. Güneş odalarının çalışma prensibi 
(Alparslan, 2010)

Şekil 5.15. Güneş odalarının ısıtma-soğutma çalışma 
prensipleri (Gültekin and Demircan, 2015)

Kış ve geçiş mevsimlerinde ek bir yaşam alanı sağla-
manın yanı sıra, güneş odaları, hareketli ve kontrollü 
gölgeleme elemanları ve havalandırma üniteleri ile 
yıl boyunca yüksek konfor değerine sahip yaşanabilir 
yerler olarak işlev görmektedir (Özdemir, 2005). Elde 

çatı havuzunu yaz sıcağından korumak için yalıtımlı 
panellerle kaplanmalıdır. Gün boyunca, iç mekandaki 
hava, yalıtım yoluyla serin tutulan çatı havuzunun etki-
siyle soğutulabilir (bkz. Şekil 5.12.a, 5.12.b). Gündüzleri, 
çatı havuzu vasıtasıyla oluşan serin hava alta iner ve 
sıcak hava ile yer değiştirir. Gece saatlerinde paneller 
açılır (bkz. Şekil 5.12.c) ve havuz ısıyı dışarıya aktarır (bkz. 
Şekil 5.12.d). Kış mevsiminde ise, havuzdaki su güneş 
radyasyonunun etkisi ile gün boyunca ısınır. Böylece 
çatı havuzunun etkisi mekandaki havanın da ısıtılmasını 
sağlar (Özdemir, 2005).

Şekil 5.12. Çatı havuzlarının çalışma prensipleri 
(Özdemir, 2005)

Şekil 5.13. Çatı havuzlarının çalışma prensipleri 
(Sharifi and Yamagata, 2015)
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5.1.7. Güneş Bacaları
Güneş bacaları ve güneş enerjisi havalandırma ve 
soğutma amaçlı kullanılabilir. Bu bacalar binanın gü-
ney tarafında ve çatı yüksekliğini aşmayacak şekilde 
tasarlanır. Bacanın dış yüzeyi şeffaf camla kaplıdır ve iç 
yüzey güneş ışığını emmek için koyu metal malzeme 
ile kaplanmıştır. Baca içindeki hava güneşin etkisiyle 
yükselir ve bacadan çıkar. Rüzgar hızı düşük olduğunda, 
havanın dışarı atılma süreci, bacanın üstüne yerleştirilmiş 
dönen rüzgar külahı ile hızlandırılır. Bacanın alt nokta-
sına giren soğuk hava hava sirkülasyonu oluşturur ve 
doğal havalandırma sağlanır (Alparslan, 2010). Güneş 
bacalarının ısıtma ve soğutma prensibini Şekil 5.17’de 
açıklanmıştır. 

Şekil 5.17. Güneş bacalarının ısıtma-soğutma 
prensibi (Autodesk, 2017)

5.1.8. Gölgeleme Elemanları
Dış mekan gölgeleme elemanlarının tasarımı, 1940’larda 
Olgyay kardeşlerin iklim dengeli mimarlık ve şehircilik 
araştırmalarıyla nesnel anlamda başlamıştır (Ok vd., 
2009). Gölgeleme elemanları, güneşin istenmeyen 
termal etkilerine karşı koruma sağlamak ve soğutmaya 
katkıda bulunmak maksadıyla kullanılır. Gölgeleme 
elemanları, iç mekanlarda, dış mekanlarda veya farklı 
koşullara göre yatay ve dikey olarak iki pencere arasında 
kullanılabilir. Dış mekan gölgelendirme elemanları, 
binaya takviye olarak tasarlanmış bileşenlerdir. Bu 
bileşenler cam, metal, beton, ahşap, plastik, gibi çeşitli 
malzemeler kullanılarak, sabit veya hareketli olacak 
şekilde üretilmektedir.

Dış mekanlarda kullanılan sabit gölgeleme elemanları, 
güneş ısısının cepheye ulaşmasını önlediği için ısı ka-
zanımını azaltmada en etkili unsurlardan biridir (Şekil 
5.18) (Şahinoğlu, 2012). Dikey ve yatay gölgelendirme 
elemanlarının birleştirilmesiyle oluşan kaset tipi gölge-
lendirme elemanları, güneş ışıklarının yüksek ve düşük 

edilen güneş enerjisi ısı enerjisine dönüştürülür ve bir 
kollektör elemanı olarak çalışan döşeme ve duvarlar ta-
rafından depolanır. Depolanan ısı enerjisi, konveksiyonla 
ısıtılacak iç mekana aktarılır. Isıyı iç mekana daha hızlı 
aktarabilmek için güneş odasının derinliği daha az, ısı 
tutucu duvar alanı daha fazla olmalı ve güneş odasını 
ve iç mekanı ayıran duvarın üstünde ve altında küçük 
delikler açılmalıdır (Yüre, 2007).

5.1.6. Termosifon Sistemleri
Termosifon, sıcaklık farklılıkları nedeniyle havanın 
veya suyun doğal hareketine verilen addır (Yedievli, 
2009). Sürekli sirkülasyon sistemleri olan termosifon 
sistemleri genellikle ısıtma amaçlı kullanılır. Sistemdeki 
ana unsur, termosifon akım paneli olarak adlandırılan 
güneş kolektörüdür. Sistem, siyah boyalı, ısı emici bir 
metal levha ve bu levha üzerine kaplanmış bir cam 
veya plastik yüzeyden oluşur (Ovalı, 2009). Bu kollektör 
aktif güneş paneli toplayıcılarına benzer (Oral, 2005).
Su ısıtıcı sistemlerde, bina cephesinden ayrı olarak güneş 
radyasyonu ile yaşam alanı arasında doğrudan bağlantı 
sağlayan bir toplama alanı bulunmaktadır. Bu alanda, 
termosifon akım panelleri duvara gömülür veya bina-
dan daha düşük bir yüksekliğe sahip bir zemin üzerine 
yerleştirilir. Soğuk hava veya sıvı kollektör alanının en 
düşük seviyesinde olduğunda, güneş radyasyonu ile 
ısıtılır. Isıtılmış hava veya sıvı, dolaşımı sağlamak üzere 
soğuk hava veya sıvının yerini almak için depolama 
kütlesine yükselerek hareket eder (Şekil 5.16) (Özdemir, 
2005). Şekil 5.16’da verilen termosifon sisteminde, güneş 
radyasyonu bir güneş kollektörü tarafından toplanır. 
Başka bir deyişle, pasif sistem aktif bir sistem elemanı 
tarafından desteklenir.

Şekil 5.16. Termosifon sistemlerinin çalışma 
prensipleri (Özdemir, 2005)
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ve bakımı, dış mekan gölgelendirme elemanlarına 
nazaran daha kolaydır. Ayrıca parlama kontrolünün 
ışığı yayma ve yansıtma kabiliyeti ile çok etkili olduğu 
söylenebilir (Şahinoğlu, 2012).

Şekil 5.21. İç mekanlarda kullanılan gölgeleme 
elemanları (Şahinoğlu, 2012)

5.1.9. Rüzgar Kuleleri 
Rüzgar kulelerinde güneş ve rüzgar enerjisi birlikte 
kullanılır. Rüzgar kuleleri iç mekanın doğal havalan-
dırmasını sağlar ve gerekli nem düzenlemeleri ile 
termal konfor sağlar. Orta Doğu’da, özellikle de Mısır, 
Afganistan, Irak, İran ve Pakistan gibi ülkelerde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Basra Körfezi çevresinde 
bulunan Bandar Abbas, Abu Dabi, Bahreyn ve Kahire 
gibi sıcak-nemli şehirlerin eski yerleşim yerlerinde bu-
lunan binalarda ve Kerman, Yazd, Kaşan, Bam, Meshed 
ve Herat gibi sıcak-kuru iklimlerde de kullanılmaktadır 
(Ali ve Özer, 2011).

Rüzgar kuleleri serin havayı iç mekanlarda alır ve ısınarak 
yükselen iç havayı boşaltır. Gün boyunca rüzgar kule-
sinin kuzey açıklığından giren serin hava, iç mekanın 
havalandırılmasını sağlar ve güney tarafındaki ısıtılmış 
hava dışarı atılır. Geceleri, rüzgar kulesi ile kapalı alanda 
hava sirkülasyonu sağlanır (Şekil 5.22).

Şekil 5.22. Rüzgar kulelerinin gündüz ve gece çalışma 
prensipleri (Erkinay, 2012)

geliş açısına karşı koruma sağladıkları için aydınlatma 
açısından olumsuz sonuçlara neden olabilirler. 

Şekil 5.18. Sabit gülgeleme elemanlarının dış 
mekanda kullanımı (Stack et. al., 2002)

Açık havada kullanılan hareketli gölgelendirme 
elemanları, esnekliği sayesinde güneşin hareketine 
daha kolay adapte edilebilir ve sabit gölgelendirme 
elemanlarından daha verimlidir. Hareketli gölgeleme 
elemanları panjurlar, tenteler, jaluziler ve sarma/maka-
ralı/stor perdeler şeklinde listelenebilir. Bu elemanlar 
iklim koşullarına göre toplanabilir, tamamen devre 
dışı bırakılabilir veya otomasyonla kullanılacak şekilde 
tasarlanabilir (Şekil 5.19).

Şekil 5.19. Hareketli gölgeleme elemanlarının dış 
mekanda kullanımı (Stack et al., 2002)

Ağaçlar, çalılar ve sarmaşık gibi dış mekan bitkileri 
gölgeleme elemanları olarak da kullanılabilir (Şekil 
5.20). Aynı zamanda bitkilendirilen cepheler binanın 
soğutma yüklerini azaltır ve ısı yalıtımı sağlar.

Şekil 5.20. Yaprak döken ağaçlar, sarmaşık ve saksı 
bitkilerinin güneş kontrolündeki etkileri

(Stack vd., 2002)

İç mekanda kullanılan gölgeleme elemanları ise perdeler, 
panjurlar ve güneşlikler şekinde sıralanabilir (Şekil 5.21). 
İç mekan gölgelendirme elemanlarının kontrol edilmesi 
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Şekil 5.25. Masdar Institute Rüzgar Kulesi
(Middle East Sustainable Cities, 2016)

Masdar Enstitüsü rüzgar Kulesi’nin üst kısmı, 6 m yük-
sekliğe sahip sensör kepenkleri rüzgar istikametinde 
açılacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı kısımda, sıcaklıkla 
yükselen havayı depolamak için bir termal kütle bu-
lunmaktadır (Şekil 5.26).

Şekil 5.26. Masdar Enstitüsü Rüzgar Kulesinin 
çalışma prensibi

(Middle East Sustainable Cities, 2016)

Rüzgar kulelerine bir örnek olarak, Şekil 6.23’teki Ekoloji 
Araştırma Merkezi gösterilebilir. Ekoloji Araştırma Mer-
kezinde kullanılan yöntemde, dış hava binaya girmeden 
önce rüzgar kulesindeki bir su kütlesi ile temas ettirilir 
ve mekan suyun buharlaşması ile soğutulur (Engin, 
2012). Böylece, havanın sıcaklığı 85°F’dan (29°C) 59°F’a 
(15°C) düşer ve içerdiği nem miktarında bir artış görülür 
(Şekil 5.24).

Şekil 5.23. Ekoloji Araştırma Merkezi (Stanford) 
(Dangermond Keane Architecture, 2016)

Şekil 5.24. Buharlaşma havalandırmasının çalışma 
prensibi (Center for the Built Environment, 2016)

Abu Dabi’deki Masdar Enstitüsü’nde de bir rüzgar 
kulesi tasarlanmıştır (Şekil 5.25). Bu rüzgar Kulesi 45 
m yüksekliğindedir ve 6 binanın avlusunu soğutmak 
için tasarlanmıştır. 2010 yılında faaliyete geçen kule 
sayesinde, enstitünün soğutma gereksinimi Birleşik 
Arap Emirlikleri’ndeki herhangi bir binaya kıyasla %50 
oranda azalmıştır (Orta Doğu sürdürülebilir şehirler, 2016).
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gösterilmektedir. Bu uygulamalarda, giriş delikleri ile 
cephenin alt kısmından alınan hava bir süre sonra 
ısınır. Soğuk mevsimde, hava boşluğunda ısınan hava, 
ısı kayıplarını önlemek için termal tampon bölgesi 
olarak çalışır. Isıtılmış hava otomasyon sistemleri ile 
iç mekanlara aktarılabilir. Sıcak mevsimlerde, hava 
boşluğunda ısıtılan hava çıkış deliklerinden dışarı 
atılarak soğutma sağlanır (Erkinay, 2012). 

Şekil 5.28. Çift katmanlı cephe uygulaması 
(Alakavuk, 2010)

Çift katmanlı cephelerde uygulanan havalandırma 
prensipleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Alakavuk, 2010):
• Kışın, iç mekandaki (soğuyan) hava iç duvar ta-

bakasının alt kısmından iki kabuk arasına alınır, 
kabuklar arasında yükseldikçe ısınır ve iç duvarın 
üst noktalarındaki boşluklardan iç mekana geri 
döner. Böylece, ısıtılmış hava, iç mekanı ısıtmak 
için kullanılır (Şekil 5.29.a).

• Yapı cephesinin alt kısmındaki giriş açıklığından 
cephe kabukları arasındaki boşluğa alınan dış hava, 
cephe kabukları arasındaki boşlukta yükselir ve iç 
mekana alınmadan cephenin üst kısmındaki çıkış 
açıklığından boşaltılır. Cephe kabukları arasındaki 
havanın yükselmesi sırasında, iç kabuğun güneş 
radyasyonu nedeniyle sahip olduğu ısı miktarı 
azalır, çünkü hava iç kabuğun hava boşluğuna 
bakan yüzeyine temas eder. Böylece, iç kabuğun 
yüzey sıcaklığı, hava akışı olmaması durumunda 
alacağı sıcaklık değerinden daha az seviyede olacak 
ve (bu sayede) dış mekandan iç mekana geçen ısı 
miktarı azalacaktır (Şekil 5.29.b).

• İç mekanı havalandırmak için kullanılan bu hava-
landırma yönteminde, iç kabuğun alt seviyelerinde 
bulunan deliklerden iki kabuk arasında alınan hava, 

5.1.10. Atrium
Atria, binaların ortasında, isteğe bağlı olarak açık veya 
kapalı olabilen büyük bir bölümdür. Günümüzde, 
dış çevre koşullarından korunan, doğal ışık alan ve 
binanın sosyal merkezini oluşturan bir iç unsur olarak 
tanımlanmaktadır. Atria bir baca etkisi oluşturarak, 
ısıtma, soğutma ve havalandırma gibi binaların konfor 
gereksinimlerine katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda 
çevredeki alanların gün ışığından yararlanmasını sağ-
layarak enerji tüketiminin azaltılmasını sağlar (Göçer, 
2006). Atriadaki baca etkisi nedeniyle genişleyen ve 
yükselen kirli hava, atrianın çatısından binadan dışarı 
atılır ve duvar açıklıklarından binaya temiz hava sağlanır 
(Şekil 5.27).

Şekil 5.27. Atriumun çalışma prensibi
(Uslusoy, 2012)

5.1.11. Çift Katmanlı Cepheler
Çift katmanlı cephe uygulamaları son yıllarda özellikle 
gelişmiş ülkelerde, ofis binalarında havalandırma, ısıtma 
ve soğutma amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Çift katmanlı cepheler, yapının cephesinde iki katma-
nın (dış kabuk ve iç kabuk) aralarında hava boşluğu 
içerecek şekilde yerleştirilmesi suretiyle oluşturulur. 
Dış kabuk hava koşullarına karşı koruma sağlarken, 
aynı zamanda dış sesin binaya girmesini önler. Dış 
kabuk ile iç kabuk arasındaki hava boşluğu, aynı 
zamanda enerji tüketimini azaltan ve binanın doğal 
havalandırmasını sağlayan bir tampon bölgedir. Çift 
katmanlı cephe uygulamalarında dış kabuk, binanın 
yüksekliği boyunca kesintisiz/sürekli olabileceği gibi 
her katın zemin seviyelerinde kesilecek şekilde kesintili/
süreksiz olarak da tasarlanabilir (Ovalı, 2009; Alakavuk, 
2010). Şekil 5.28’de çift katmanlı bir cephe uygulaması 
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dış rüzgar hızı düşük olduğunda bile işlevini yerine 
getirir (Engin, 2012).

Şekil 5.30. Venturi bacalarının çalışma prensibi 
(Erkinay, 2012)

Londra’nın güneyinde, Wallington-Bedzed’de (Beddin-
gton Zero Energy Development), mimar Bill Dunster 
tarafından ilk aşaması 2002 yılında tamamlanan ve 
rüzgar külahlarının kullanıldığı toplu bir yerleşim birimi 
mevcuttur (Şekil 5.31). Bu külahlar, rüzgarın pozitif ve 
negatif basıncından yararlanarak havalandırma sağ-
lamaktadır. Isıtılmış veya soğutulmuş havayı ısı geri 
kazanımı yoluyla oturma odalarına ve yatak odalarına 
iletirken, mutfak, banyo ve tuvalet mekanlarından 
hava girişi sağlar.

Şekil 5.31. Bedzed rüzgar külahı uygulaması 
(Wallington, London, United Kingdom)

(Alamy, 2017)

5.1.13. Işık Rafları 
Işık rafları, aşırı güneş ışığını önlemek ve gün ışığını 
tavana yönlendirmek için tasarlanmış yatay eleman-
lardır. Cepheye entegre bir eleman da olabilir, daha 
sonra da monte edilebilir. İç mekanlarda gün ışığını 
daha verimli kullanmak için pencereye yakın alanı 
yoğun güneş ışığından korurken, tavana yansıyan 

dış kabuğun üst kısmında bulunan hava çıkış de-
liğinden dışarıya bırakılır (Şekil 5.29.c).

• Dış kabuğun alt kısmında bulunan hava giriş 
deliğinden iki kabuk arasındaki boşluğa alınarak 
ısıtılan dış hava yükselerek iç kabuğun üst kısmın-
daki boşluklardan iç mekana alınır. Bu yöntemle, 
dış ortamdaki soğuk havanın sıcaklığı arttırılarak 
iç mekana alınır. Bu yöntemle iç havayı istenen 
sıcaklık değerlerine getirmek için harcanacak enerji 
miktarı azaltılır (Şekil 5.29.d).

• Bu havalandırma yönteminde iç ve dış cephe kat-
manlarındaki boşluklar ve delikler kapalı tutulur. 
İki ön kabuk arasındaki boşluğa hava giriş çıkışı 
yapılmaz, böylece bir tampon bölge oluşturulur. 
Oluşturulan tampon bölge ile iç mekan ve dış 
mekan arasındaki ısı değişimi önlenir ve dış ısının 
iç mekanı etkilemesi önlenir (Şekil 5.29.e).

Şekil 5.29. Çift katmanlı cephelerde havalandırma 
şekilleri (Alakavuk, 2010)

5.1.12. Venturi Bacaları ve Rüzgar Baca Külahı 
Temiz havayı içine alan ve kullanılmış havayı veren 
venturi bacaları ve rüzgar külahları, konutlardan en-
düstriyel tesislere kadar her tür yapıda kullanılabilen 
basit cihazlardır. Tıpkı hortumun ağzı daraldığında 
su hızının artması gibi, rüzgarın hızı da ağzı daralmış 
olan huni benzeri bir cihazdan geçerken artar (Şekil 
5.30). Esen bu rüzgar ile birlikte gelen temiz ve serin 
hava, dikey kanaldan iç mekana alınır. Öte yandan, 
iç mekanda ısınarak yükselen kullanılmış/kirli hava 
daralmış bir cihaz olan venturi bacasından yatay geçiş 
sırasında rüzgarın yarattığı vakum ile atılır. Bir şişeyi 
havalandırmak, ancak ağzına paralel bir yönde güçlü 
hava üflenmesi yöntemi ile gerçekleştirilebilir. Venturi 
bacası iç havayı aynı prensiple dışarı atar (Güneşevi, 
2016). Bu sistem pasif baca etkisi ilkeleri ile çalışır ve 
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Şekil 5.33. İç ve dış ışık raf örnekleri
(Ofluoğlu, 2017)

Aşırı gün ışığının girmesini önlemek için ışık rafının 
derinliği arttırılmalıdır. Bununla birlikte, derin ışık 
rafları pencereden sağlanan dış görüş alanını azal-
tacaktır. Bu problem, ışık rafının hareketli yansıtıcı 
bir film ile kaplanması yöntemi ile çözülebilir (Şekil 
5.34). Yansıtıcı film, güneş ışınlarının farklı geliş 
açılarına bağlı olarak uygun şekilde ayarlanabilir 
(Şahinoğlu, 2012).

Şekil 5.34. Işık raflarının hareketli yansıtıcı katman 
ile çalışma prensipleri (Şahinoğlu, 2012)

5.1.14. Işık Boruları
Işık boruları, gün ışığını derin hacimlere yönlendir-
mek için kullanılan sistemlerdir. Bunlar, küçük çatı 
aydınlıklarından alınan güneş ışığının yansıtıcı bo-
rularla mekanın tavanına taşındığı unsurlardır. Işığın 
mekanda dağılımı, iç yayıcı elemanlar tarafından 
sağlanır. Boruya veya yayıcı elemana yerleştirilen 
gün ışığına duyarlı aydınlatma elemanı gün ışığı 
ile orantılı olarak işlev görür. Doğrudan güneş ışığı 

ışık ile mekanın derinliklerinde genel bir aydınlatma 
sağlar. Pencereye yakın kapalı alanı yoğun güneş 
ışığından korur ve yansıyan güneş ışığı ile mekanın 
derinliklerini aydınlatır. Pencere kenarlarındaki gün ışığı 
seviyesini azaltarak ve mekanın derinliklerinde gün 
ışığı seviyesini artırarak daha homojen ışık dağılımı 
sağlar. Işık rafları, rafın üst yüzeyine yerleştirilen yan-
sıtıcı yüzey sayesinde gün ışığını iç tavana yansıtarak 
gölgeleme elemanı işleviyle soğutma yükünü ve ışık 
yükünü azaltan sistemlerdir (Şekil 5.32). Bu özellikler 
sayesinde ışık rafları enerji tüketimini azaltma açısından 
verimli sistemlerdir (Şahinoğlu, 2012).

Şekil 5.32. Işık raflarının çalışma prensibi (Günışığı, 
2019)

Işık rafları genellikle zemin seviyesinden yaklaşık 2 
metre yükseklikte yatay veya yataya yakın bir plaka-
dan oluşur. Işık raflarının amacı, istenmeyen açılardan 
gelen güneş ışığının mekana girmesini önlerken güneş 
ışığını mekana yansıtmaktır. Işık raflarının cephedeki 
konumları (içte, dışta veya her iki tarafta) ve boyutları, 
gölgeleme, gün ışığı ve aydınlatma gereksinimlerine 
göre belirlenir. Bu bağlamda, ışık rafları, pencerenin 
içine yerleştirilmiş ışık rafları (iç ışık rafı), pencerenin 
dışına yerleştirilmiş ışık rafları (dış ışık rafı) ve her iki 
tarafa yerleştirilmiş ışık rafları olarak üç gruba ayrılabilir 
(Şekil 5.33). İç ışık rafları, pencereden geçtikten sonra 
gün ışığını mekana yönlendirir. Dış ışık rafları, binanın 
dışına yerleştirildikleri için binanın mimarisi üzerinde 
bir etkiye sahiptir (Erel, 2004). Bir dış ışık rafı pencereyi 
gölgelerken, bir iç ışık rafı mekanın derinliklerinin de 
aydınlatılmasını sağlar. Buna ek olarak kullanılan malze-
me (mat, parlak veya yansıtıcı), pürüzlü veya pürüzsüz 
olması, renk (açık veya koyu) ve tavan kapağının eğimi 
gibi hususlar gün ışığının mekana yayılmasını etkiler.
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aydınlatma ile hacimdeki parlaklık ve görsel konfor 
seviyesi arttırılmıştır. 

Şekil 5.36. Işık borusu örnekleri (Günışığı 
Aydınlatma, 2017)

Yan aydınlatmalı ışık boruları üç bölümden oluşur, 
güneşi takip etmek ve güneş ışığını yoğunlaştırmak 
için çatıya veya binanın dışına monte edilen bir 
heliostat ünitesi, toplanan ışığı iletmek için tüpün 
girişine yerleştirilen ikincil bir ayna ve ışığı iletmek 
için kullanılan bir ışık borusu (Şekil 5,37). Bu tüpler her 
katta kullanıldığı için, iletilen ışığı yoğunlaştırmak ve 
güçlendirmek önemlidir. Bu nedenle, sistemi destek-
lemek için heliostat ve ikincil ayna gibi hareketli yan 
elemanlardan destek alınır (Yener, 2008).

Şekil 5.37. Yan aydınlatmalı ışık boru sistemi 
ile birlikte Heliostat ünitesi (Borusan Holding 
Management Center-Istanbul) (Heliobus the 

Daylight Company, 2016, l)

5.1.15. Heliostatlar
Heliostatlar, dışarıdaki ışığı toplayan ve binanın iç 
mekanına ileten sistemlerdir. Heliostat, otomatik 
izleme sistemi ile güneşi takip eden, bir veya daha 
fazla ayna ve mercekten oluşan ve güneş ışınlarını 
toplayan entegre bir sistemdir. Bu sistem tek başına 
bir gün ışığı sistemi değildir, toplanan güneş ışınlarını 
ışık taşıyıcı bir sisteme, çoğunlukla ışık borularına 
iletir. Işık borularında taşınan güneş ışığı daha sonra 
bir distribütör çıkış ünitesi ile bina iç mekanına yayılır. 
Bu sisteme yapay bir ışık kaynağı (lamba) da eklenir 

mevcut olduğunda performansları daha iyidir. Küçük 
mekanların aydınlatılması için uygun olan bu system, 
ızgara tasarımı ile geniş alanlarda uygulanırsa, gün 
ışığının düzgün bir şekilde dağılımı sağlanabilir (De-
parsolar, 2019). Işık borularına ait bir uygulama Şekil 
5.35’te gösterilmektedir.

Figure 5.35. Işık borularının çalışma prensibi 
(Inhabitat, 2019)

Işık boruları iki garklı şekilde tasarlanmaktadır; sondan 
aydınlatmalı ve yan aydınlatmalı ışık boruları. 

Sondan aydınlatmalı ışık boruları, üç bölümden oluşur. 
Sondan aydınlatmalı boruların ilk bölümü polikarbonat 
veya akrilikten yapılmış şeffaf bir kubbedir. Enjeksiyon 
kalıplama yöntemiyle şekillendirilen bu kubbe yüksek 
ışık geçirgenliğine sahiptir ve hava koşullarına daya-
nıklıdır. Gün ışığını doğru açıda kıracak bir biçimde, 
parlak bir plaka üzerine monte edilmiştir (Yener, 2008). 
Bu kubbe tarafından oluşturulan dış kollektör ünitesi, 
ultraviyole ışınları dışarıda tutarken boruya toz ve su 
girmesini önler. Kollektörler genellikle iki tiptir. Bunlar, 
her yönden gelen ışığı yakalayan kubbe şeklindeki 
unsurlar ya da gökyüzünde güneşi takip ederek en 
yüksek verimi sağlamayı amaçlayan “gün takipçileri” 
dir (Tokuç ve Yıldızber, 2009). Işık borusunun bizzat 
kendisi olan ikinci bölüm ise, iç içe tüpler içemektedir. 
Işık borusunun iç yüzeyi yansıtıcı bir film ile kaplan-
mıştır. Üçüncü bölüm, ışığın iç mekanda dağılmasını 
sağlayan bir aydınlatma cihazı veya difüzör ünitesinden 
oluşur. Dış kolektör ünitesi genellikle binaların çatısı-
na yerleştirilir. Böylece, toplama elemanı tarafından 
iletilen ışık, ışık borusu boyunca tam iç yansıma ile 
iletilir ve yayıcı elemanı tarafından iç mekana dağı-
tılır (Erel, 2004). Şekil 5.36’da görüldüğü gibi, doğal 
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bileşenler yalıtılmalıdır. Bir anidolik tavan örneği şekil 
5.39’da gösterilmiştir. 

Şekil 5.39. Anidolik avan çalışma prensibi 
(SPIE, 2019)

Anidolik tavanların temel özellikleri, gün ışığını göz 
kamaştırmadan kullanım alanına yönlendirmek, uy-
gun bir aydınlatma sağlamak ve geleneksel sistemler 
tarafından yeterince aydınlatılmayan mekan bölüm-
lerinde aydınlatma seviyesini arttırmaktır. Anidolik 
tavanlar ticari, endüstriyel veya eğitim maksadıyla 
inşa edilmiş tesislerde kullanılabilir (International 
Energy Agency, 2000).

 5.1.17. Labirent Sistemleri 
Yaz aylarında gece ile gündüz arasındaki sıcaklık 
farklarının yüksek olduğu bölgelerde gece var olan 
doğal serinlikten yararlanmak için labirent sistemi 
geliştirilmiştir. Sistem ilk kez Türkiye müteahhitler 
Birliği Genel Merkez tesisinde kullanılmıştır (Şekil 5.40). 
Bu binada, Ankara’daki tipik karasal iklim koşullarının 
en önemli göstergesi olan gündüz ve gece arasın-
daki sıcaklık farkı kullanılarak ısıtma ve soğutmada 
enerji tüketimini en aza indirmek için bina bodrum 
katında bulunan otoparkın altında beton bir labirent 
tasarlanmıştır. 

Şekil 5.40. Türk Müteahhitler Birliği Genel Merkez 
Binası labirent sistem planı (Emporis, 2017)

ve gün ışığının yetersiz olduğu zamanlarda kullanı-
labilir. Heliostatların amacı, penceresiz veya doğal 
aydınlatmasız alanları gün ışığı ve ek bir lamba ile 
aydınlatmaktır (Uluslararası Enerji Ajansı, 2000). Şekil 
5.38’de bir heliostat örneği görülmektedir. 

Şekil 5.38. Heliostatların çalışma prensibi (Clear 
Comfortable Low Energy Architecture, 2019)

5.1.16. Anidolik Tavanlar
Anidolik tavanlar, parabolik kollektörlerin optik 
özelliklerini kullanarak dağınık gün ışığını toplayan 
sistemlerdir. Bu sistemler çoğunlukla bulutlu hava 
koşullarının hakim olduğu bölgelerde, gökyüzündeki 
dağınık ışığı mekanların derinliklerine yönlendirmek 
için kullanılmaktadır (Uyan ve Yener, 2011).

Sistem, bir ışık kanalı ve bu kanalın başında ve so-
nunda bulunan reflektörlerden oluşur (Şekil 5.39). 
Cephe yüzeyindeki ilk reflektör dağınık ışığı toplar 
ve ışık kanalına iletir. Işık kanalının iç yüzeyi oldukça 
yansıtıcıdır ve ışık tam iç yansıma prensibine göre ka-
nal boyunca iletilir. Işık kanalının çıkışındaki parabolik 
reflektör, dağınık ışığı düzgün bir şekilde iç mekana 
dağıtır (Ünal, Çetegen ve Enarun, 2005). Sistemin gi-
rişinde yatay düzlem ile 25°’lik bir açı yapacak şekilde 
yerleştirilmiş bir cam ünite bulunmaktadır. Bu ünite 
gün ışığını ışık kanalına yönlendirir. Güvenliği sağlamak 
ve sistem bakım maliyetlerini azaltmak için sistemin 
çıkışında da bir cam ünite bulunur. Yoğuşmayı ve 
ışık köprülerini önlemek için sistemdeki tüm harici 
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kış aylarında meydana gelen donma sorunudur. Bu 
problem yalıtılmış kollektörler, borular ve depolama 
birimleri vasıtasıyla çözülür. Kollektörün verimliliği, 
toplanan enerji miktarının alınan enerji miktarına oranı 
olarak tanımlanmaktadır (Özdoğan, 2005).

Güneş kollektörleri düzlemsel güneş kollektörleri, va-
kum tüp toplayıcıları ve kondenser toplayıcıları olarak 
sınıflandırılır. İnşaat sektöründe en çok kullanılan kol-
lektör tipi düzlemsel güneş kollektörleridir. Düzlemsel 
toplayıcıların cam yüzeyleri nedeniyle konveksiyon 
yoluyla büyük ısı kayıpları meydana gelir. Öte yandan, 
vakum tüp kollektörlerinin dışındaki şeffaf cam tüp 
ile içerdeki siyah tüp arasında vakum oluşturulur ve 
taşıma kayıplarını azaltır. Bu nedenle, vakum tüp kol-
lektörlerinin verimliliği, düzlemsel toplayıcılarınkine 
nazaran daha yüksektir. Vakum tüp kollektörleri sıcak 
su üretiminde, endüstriyel proseslerde, binaların ısıtıl-
masında ve soğutulmasında kullanılmaktadır (Alparslan, 
2010). Düzlemsel ve vakum tüplü güneş kollektörlerinin 
şematik gösterimi Şekil 5.42’de verilmiştir.

Şekil 5.42. Düzlemsel ve vakum tüp güneş 
kollektörleri

(Güneysan Solar Energy Systems, 2019)

5.2.2. Güneş Pilleri
Güneş pilleri, ısıtma, soğutma ve aydınlatma maksadıyla, 
binaların elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Ye-
nilenebilir enerji kaynakları arasında, güneşten elektrik 
enerjisi üretmenin en etkili yollarından biridir, bu da 
erişimi en kolay, bol ve temiz olanıdır. Güneş enerjisi 
endüstrisinin hızlı büyümesi ile, güneş hücrelerinin öne-
mi son yıllarda büyük ölçüde artmıştır. Güneş enerjisini 
elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılan bu piller, 
enerji verimli bina tasarımında en önemli yenilenebilir 
enerji teknolojilerinden biri olarak kabul edilmektedir 

Yaz aylarında gece boyunca dışardan gelen serin 
hava bacalar boyunca ve labirentte dolaşarak yoğun 
beton kütlesinin soğumasını ve bir batarya olarak 
kullanılmasını sağlar. Gün boyunca dışarıdan gelen 
sıcak hava bu bataryadan geçirilerek soğuk beton 
kütlesi ile soğutulur ve müteakiben kullanım alan-
larına yönlendirilir.

Kışın, sıcaklık yıl boyunca zemin seviyesinin altında belirli 
bir derinlikte sabittir. Bu şekilde, kış aylarında, dışarıdan 
gelen soğuk hava labirenti dolaşarak ısınır ve klima 
santrallerine ulaşır. Kışın havanın ısınmasına katkıda 
bulunmak için sürtünme yüzeyleri artırılmıştır (Şekil 
5.41). Bu döngü sayesinde klimalara minimum seviyede 
yüklenilir ve enerji tüketimi önlenir (Emporis, 2017).

Şekil 5.41. Türk Müteahhitler Birliği Genel Merkez 
Binası labirent sistemine ait görüntüler (Emporis, 

2017)

5.2. Aktif Sistemler
Aktif sistemler, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve jeoter-
mal enerjiden yararlanarak binalarda ısıtma, soğutma 
ve elektrik üretmek için kullanılan mekanik ve elekt-
ronik sistemlerin bütünüdür. Binalarda güneş enerjisi, 
rüzgar enerjisi ve jeotermal enerjiden yararlanmak 
için mekanik ekipman ile yapılan destek uygulamaları 
ve ek ısı depolama önlemleri, ısı dağılımının otomatik 
kontrolü, su-hava kollektör uygulamaları, yüksek verimli 
kollektörlerin ve güneş pillerinin kullanımı, ısı pompa-
ları, ısıtma ve soğutma ve rüzgar türbinleri ile elektrik 
üretimi “aktif sistemler” olarak tanımlanır.

5.2.1. Güneş Kollektörleri
Güneş kollektörleri binaların sıcak su gereksinimlerini 
karşılamak için kullanılır. Sisteme verilen soğuk suyun 
ısıtılmasını sağlayan güneş kollektörleri, güneşten yayı-
lan radyasyonu toplama ve yoğunlaştırma mantığı ile 
çalışan sistemlerdir. Bu sistemle ilgili en önemli sorun 
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ması rüzgar enerjisinin kullanımına dayanmaktadır. 
Amaç, binayı rüzgarı toplayan ve türbine yönlendiren 
bir mekanizmaya dönüştürmektir.

Binaya monte rüzgar türbinleri: Bina bir tür kule olarak 
kullanılmaktadır (Günel ve Ilgın, 2008). Tüm rüzgar 
türbini kullanımlarının temel amacı, binanın elektrik 
gereksiniminin bir kısmını rüzgar enerjisinden sağlamaktır.

Münih Neues Technisches Rathaus Yönetim binasının 
çatısında Darrieus tipi dikey eksenli rüzgar türbini kulla-
nılmıştır. Bu türbin 40 kW’lık bir güce sahiptir (Şekil 5.44).

Şekil 5.44. Münih Neues Technisches Rathaus Yönetim 
Binasındaki rüzgar türbinleri (Emporis, 2017)

Oklahoma Medical Research Foundation (OMRF) bi-
nasında (Elibüyük ve Üçgül 2014) Savonius tipi dikey 
eksenli rüzgar türbinleri kullanılmıştır. Binanın çatısına 
5 m yüksekliğinde 18 rüzgar türbini yerleştirilmiş ve 4.5 
kW güç üretimi sağlanmıştır (Şekil 5.45).

Şekil 5.45. Oklahoma Medical Research 
Foundation Binasındaki rüzgar türbinleri (Wind 

Turbines, 2017) 

(Alparslan, Lee, Manthapuri, Yi ve Deb, 2014). Kullanım 
sırasında çevre dostu olmak ve sera gazlarına neden 
olmamak en önemli avantajları arasındadır (Said, El-
Shimy ve Abdelraheem, 2015). Birçok ülkede binalarda 
ve güneş çiftliklerinde elektrik üretimi için kullanılan bu 
teknoloji, son zamanlarda Türkiye’de dikkat çekmeye 
başlamıştır. Bununla birlikte, yüksek başlangıç yatırım 
maliyetleri ve gerekli bilgilerin eksikliği nedeniyle 
yaygınlaşmamıştır. Şekil 5.43, güneş pillerinin çatıya 
uygulanmasının bir örneğini göstermektedir.

Şekil 5.43. Güneş pilleri (Deparsolar, 2019)

5.2.3. Rüzgar Türbinleri 
Rüzgar türbinleri, rüzgarın kinetik enerjisini mekanik 
enerjiye ve daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren 
sistemlerdir. Bir rüzgar türbini genellikle bir kule, bir 
jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutuları), elektrikli-e-
lektronik elemanlar ve bir pervaneden oluşur. Jenera-
törden elde edilen elektrik enerjisi akülerde depolanır 
veya doğrudan alıcılara teslim edilir (Elibüyük & Üçgül, 
2014). Rüzgar türbinlerinin ömrü türbin kalitesine ve yerel 
iklim özelliklerine göre değişir. Ortalama ömrü 20-25 
yıldır (Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, 2016). 
Rüzgar türbinleri dönme eksenleri, hız, güç, bıçak sayısı, 
rüzgar etkisi, dişli özellikleri ve montaj pozisyonlarına 
göre sınıflandırılır. 

Binalarda kullanılan rüzgar türbinleri üç gruba ayrılır:

Binadan bağımsız rüzgar türbinleri: Rüzgar çiftlikleri, 
tasarım aşamasında binadan tamamiyle bağımsız ola-
rak kabul edilen binadan bağımsız rüzgar türbinlerine 
örnektir.

Binaya entegre rüzgar türbinleri: Binanın tasarım aşa-
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5.2.4. Yeraltı Isı Pompaları 
Isı pompası, ısı enerjisini bir ortamdan diğerine taşıyan 
ve elektrikle çalışan bir sistemdir. Isı pompası, adını 
bir ortamdan diğerine ısı enerjisini pompalama veya 
taşıma kabiliyetinden alır. Yeraltı kaynaklı ısı pompası 
sistemi, dünya’nın sıcaklığının yıl boyunca belirli bir 
derinlikte sabit kalması gerçeğine dayanmaktadır. Bu 
sistemin çalışma prensibi, kışın toprak tabakasında 
veya yeraltı suyunda depolanan ısıyı binaya, yaz 
aylarında ise bina içindeki ısıyı yeraltına taşımaktır. 
Kısaca, yeraltı kışın ısı kaynağı, yazın ısı kuyusu olarak 
işlev görür (Develioğlu, 2012).

Yeraltı kaynaklı ısı pompaları hem ısıtma hem de so-
ğutma amacıyla kullanılabilen tek bir cihaz olmasından, 
geleneksel yöntemlere göre daha işlevsel olmasından, 
enerji tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlama-
sından, entegra yapısı ve yüksek kontrol teknolojisine 
adatptasyonundan dolayı son yıllarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Üç ana bölümden oluşur:
* Bina ve zemin bağlantısı arasındaki ısıyı aktaran 

bir ısı pompası sistemi,
* Topraktan ısı aktarmak için gerekli toprak ısı eşan-

jörü,
* Binanın ısıtılması ve soğutulması için ısıtma-soğutma 

sistemi.

Yeraltı ısı pompalarının yüksek performanslı katsayı-
ları, sistemin işletme maliyetini düşürür. Elde edilen 
enerjinin sağladığı tasarruf, hem kullanıcı hem de 
ulusal ekonomi açısından tüketilen enerjiden daha 
yüksektir. Bununla birlikte, bir ısı kaynağı olarak 
toprağın kullanımında, ilk yatırım maliyetini artıran 
bir toprak ısı eşanjörü vardır. Bu maliyeti azaltmak 
için öncelikle toprak jeolojik ünitelerinin sıcaklık ve 
ısı depolama yükü, toprak yapısı, termal özellikleri, 
nem ve yeraltı suyu seviyesi ve iklim koşullarına göre 
değişimi incelenmelidir. Elde edilen endikasyonlar 
kullanılarak ısı pompasının optimum çalışma koşulları 
belirlenmelidir (Acar, 2009).

Yeraltı ısı pompalarında açık ve kapalı olmak üzere 
iki sistem kullanılır. Açık sistemde kuyular, göller, 
nehirler ve denizler ısı kaynağı olarak kullanılır. 
Kaynaktan ısı pompası ünitesine çekilen suyun ısısı 

Chicago Greenway Self Park binasında 12 adet Sa-
vonius tipi dikey eksenli rüzgar türbini kullanılmıştır 
(Şekil 5.46). Türbinler altı metre yüksekliğinde ve alü-
minyumdan yapılmıştır. Binanın güneybatı köşesine 
dikey olarak yerleştirilmiştir ve üretilen enerji öncelikle 
binanın dış aydınlatmasında kullanılmaktadır. Arta 
kalan enerji şebekeye verilmektedir.

Şekil 5.46. Chicago Greenway Self Park Binasındaki 
rüzgar türbinleri

(Greenway Self-Park / HOK, 2019) 

Yatay eksenli rüzgar türbinleri çoğunlukla ticari tür-
binlerdir. Bu türbinler yüksek üretim verimliliğine, 
estetik görünüme, daha sessizdir ve daha az kuş 
ölümüne neden olur. Portland Twelve West Binası 
yatay eksenli rüzgar türbinlerine bir örnektir (Şekil 
5.47). Binanın çatısında toplam 9,6 kW kurulu güce 
sahip 4 rüzgar türbini bulunmaktadır.

Şekil 5.47. Portland Twelve West Binasındaki rüzgar 
türbinleri (Malin, 2017)
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Tablo 5.3. Yeraltı boru döşeme sistemleri (Prin-
ciple of Heat Pumps, 2016)

YERALTI BORU DÖŞEME SİSTEMLERİ

Yatay kapalı devre

Dikey kapalı devre

Açık devre

Gölden kapalı devre
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alınır ve çevreye ve doğaya zarar vermeyecek şekilde 
geri pompalanır. Kapalı Sistem, ısı eşanjörleri, kapalı 
devre ve toprağa gömülü polietilen borulardan 
oluşur. Kapalı sistemde, sıvı boruda sürekli bir şe-
kilde basınç altında sirküle edilir (Yerlibucak, 2007). 
Yeraltı ısı pompası sistemlerinin kurulacağı binanın 
ve arazinin bulunduğu yere bağlı olarak dört farklı 
yeraltı boru döşeme seçeneği vardır. Bunlara yatay 
kapalı devre, dikey kapalı devre, “su kuyusundan-su 
kuyusuna” (açık devre) ve “gölden” (kapalı devre) 
denir (Principle of Heat Pumps, 2016).

Yatay kapalı devre boru döşeme sistemleri, geniş alana 
sahip, kazılması kolay ve kurak olmayan topraklarda 
tercih edilir. Diğer sistemlere göre daha fazla toprak 
alanı gerektirir ve borular toprağın 1.7-3 metre derin-
liğine gömülüdür. Dikey kapalı devre boru döşeme 
sistemleri, sınırlı toprak alanına sahip binalar için 
uygundur. Sıcaklıklar daha derin toprakta daha yük-
sektir. Bu nedenle, yatay devre sistemlerinden daha 
az boru kullanılır. 13-18 santimetrelik sondajlar, 20-100 
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gerçekleştirilir. Sondaj derinlikleri ve sondaj sayısı, ısı 
talebine ve zemin katmanlarına göre değişir. Açık devre 
boru döşeme sistemleri, bol ve kaliteli su kuyularına 
sahip binalar için uygundur. Bu sistemler doğrudan 
kuyu suyundan ısı çeker. Kuyu suyu kaynak kuyudan 
ısı pompasına pompalanır ve ısı pompasından gelen 
su geri dönüş kuyusuna pompalanır. Genel olarak, 
bu tür sistemlerde gelen su sıcaklığı kapalı devre 
sistemlerinden 6°C daha yüksektir, bu da jeotermal 
ısı pompası sisteminin daha verimli çalışmasını sağlar. 
Yüksek tuzlu su, klorür veya maden suları sisteme zarar 
verebilir veya verimli çalışmasını önleyebilir. Gölden 
gelen kapalı devre sistemleri, göl kıyısındaki binalar 
için uygundur. Borular doğrudan göl suyunun dibine 
yerleştirilir. Kapalı devre borusundan geçen transfer 
sıvısı gölün ısısını alır (Tablo 5.3).
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