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Bugün dünyanın en önemli çevre sorunlarından biri küresel ısınmadır. Küresel 

ısınmanın başlıca sebebi olan karbondioksit emisyonlarının en büyük kaynağı ise ısıtma, 

soğutma ve elektrik üretim araçlarıyla yakılan fosil yakıtlardır. Enerji tüketimi 

verilerine göre, Dünya’da binalar bu açıdan büyük bir paya sahiplerdir. 

Bu gerçeği göz önünde bulundurarak, bu araştırmada peyzaj planlama ve tasarım 

yöntemleri, binaların enerji tüketimini azaltmak amacıyla incelenmiştir. Bu kapsamda 

çevre verileri ele alınarak, bina tasarımı ve çevre düzenleme ilişkileri 

değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada kentsel ölçekte ve konut ölçeğinde enerjiyi 

verimli bir şekilde kullanmaya yönelik oluşturulan uluslararası bina sertifikalarının 

kriterleri ve değerlendirme yöntemleri ele alınmıştır. Son olarak, yeni yerleşim 

alanlarının planlamasında enerjinin etkin kullanılması ve doğal kaynakların verimli bir 

şekilde değerlendirilmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir. 
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Today, the most important environmental problem is the global warming. Research 

indicates that prominent reason of global warming is the carbon dioxide emissions 

caused by fossil fuel which is used in heating, cooling activities and in the production of 

electricity. The data of energy consumption in the world exhibit that buildings consume 

the large amount of energy. Therefore, in this research method of landscape planning 

and design is evaluated for decreasing the energy consumption of buildings. Also, 

landscape planning and design approach for efficient use of energy in urban and 

building scale is evaluated. In addition, methods for planning new residential areas with 

energy efficiency and maximum use of natural energy resources are recommended. 
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1. GİRİŞ 

Enerji insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve gelişmenin sağlıklı olarak 

sürdürülmesinde gerekli olan, sanayi, konut ve ulaştırma gibi sektörlerde 

kullanılmaktadır. Günümüzde olduğu gibi geçmiş yüzyıllarda da medeniyetlerin 

doğmasında, yükselmesinde ve çökmesinde enerjinin yeri çok önemlidir. Enerji, modern 

toplulukların hayat damarıdır. İster endüstrileşmiş bir ülkede, isterse gelişmekte olan bir 

ülkede yaşayalım, yediğimiz yiyecekler, giydiğimiz giyecekler sahip olduğumuz işimiz, 

eğlencelerimiz, seyahatlerimizde hep enerji kullanılmaktadır (Avınç 1998). 

İnsanoğlu yıllar boyunca hiç düşünmeden enerji kaynaklarını tüketmekte ve doğal 

kaynaklarına zarar vermektedir. Ancak kaybedilen doğanın ve enerjinin tekrar 

kazanılması ya imkânsız olmakta ya da yoğun bir çalışmayı ve masrafı 

gerektirmektedir. 

Enerji kavramı; "ÜRETİM  -  İLETİM  -  TÜKETİM" parametrelerinin bir bütün olarak 

göz önüne alınmasını gerektirir. Bu nedenle sadece üretimi arttırıcı yatırımlar, sorunun 

kalıcı olarak çözülmesi için asla yeterli değildir. Üretimin arttırılmasına paralel olarak 

iletim ve tüketim aşamalarında da kalıcı tedbirlerin alınması ve yasal düzenlemelerin 

gerçekleştirilmesi bir zorunluluktur. Bu anlayış tüm ülkelerde kabul edilen temel 

stratejiler olarak değerlendirilmektedir (Anonim  2011a). 

Enerji tüketiminde yapıların %35-40 oranında bir paya sahip olması ve bu nedenle 

enerji tasarrufu çalışmalarında binaların enerji performansının iyileştirmesinin önemli 

bir yer tutması da enerji simülasyon programlarına olan ilgiyi artırmaktadı (Ulukavak- 

Harputlugil 2007), Binaların tükettiği enerjinin yüzde miktarlarından ötürü bu konuyla 

ilgili çalışmalar çok önem taşımaktadır. 

Binaların enerji performansının iyileştirilmesi yoluyla enerji etkinliği arttırılabilir ve 

önemli oranda enerji tasarrufu sağlanabilir. Bu nedenle, tüm dünyada binaların enerji 

performansına ilişkin çalışmalar artarak devam etmektedir (Ulukavak-Harputlugıl 

2003). 
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Günümüzde enerji kaynaklarının bilinçli tüketilmesi kavramı, çeşitli bilim dalları 

üzerinde birçok çalışmalar yapılan güncel konuların başında gelmektedir. Binalarda 

çeşitli amaçlarla tüketilen enerji miktarları göz önüne alındığında, tasarımcıların tasarım 

sürecinde konuya titizlikle yaklaşmaları gerektiği açıktır (Yener 2009). 

Yapılarda ısıtma, soğutma, havalandırma gibi konfor koşullarının sağlanmasına yönelik 

hizmetler için enerji kullanıldığı gibi, hammadde ediniminde de yapının yıkılması ve 

yok edilmesi aşamalarına kadar, bütün yapı yaşam döngüsü boyunca çeşitli seviyelerde 

enerji tüketimi söz konusudur. Bu nedenle yapı yaşam sektöründe enerji tüketiminde 

sağlanacak olan önemli azalmalar, toplam enerji tüketiminin azalmasında önemli 

katkılar sağlayacaktır. Esin ve Yüksek (2009) yaptığı araştırmaya göre, incelenen 

yapıların büyük oranda enerji etkisi özelliği gösterdikleri ve kendine özgü yapısal 

özellikler taşıdıklar tespit edilmiştir. Bu bilgilerin günümüz yapı tasarımlarında enerji 

etkinliğini artırmada yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma tasarımcılarda 

konuyla ilgili bir bilinç oluşturmaya katkıda bulunabilir. Aynı zamanda, günümüz 

yapılarında enerji etkinliği için uygun yöntemlerin araştırılmasında da yol gösterici 

olabilir. Geleneksel yapı ve yapı çevreleri ekolojik ilkeler ışığında değerlendirilerek 

sentezi yapılıp günümüz yapılarına uyarlanabilir (Esin ve Yüksek 2009). 

Bir yapının özelliklerinin önemli olduğu gibi, yapının çevresindeki özellikleri de önem 

taşımaktadır. Her şeye rağmen hava sıcaklığını, rüzgâr ve diğer hava faktörlerini kontrol 

etmek mümkün değildir. İyi tasarlanmış bir peyzaj düzenlemesi, yapının kışın 

rüzgârdan, yazın güneşten korunmasına yardımcı olarak yaz ve kış mevsimlerinde 

enerjiye ayrılan bütçeyi düşürür. Su ve yakıt tüketimini azaltıp çevrenin yeşil kalmasına 

katkıda bulunur. Ayrıca hava ve gürültü kirliliğinin önüne geçmesi açısından da büyük 

önem taşımaktadır (Krigger 1995). 

İnsanoğlu tarihin eski çağlarından beri doğadan ve içinde barındırdığı kaynaklardan 

yaşamı için gerekli olan her türlü faydayı sağlamış, güvenli ve konforlu bir şekilde 

yaşayabileceği, bulunduğu çevreye uyum sağlayan yapılar inşa etmeye çalışmıştır. 

Endüstri devrimi ile başlayan teknolojik gelişmeler insanların çevrelerini daha kolay 

kontrol edebilmelerini sağlamış ve yeni yaşam biçimlerinin oluşmasını beraberinde 

getirmiştir. Bütün bu teknolojik ilerleme çabalarının ana amacı insan yaşam seviyesini 
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en üst düzeye çıkartmaktır. Diğer taraftan hızlı nüfus artışı, mevcut doğal kaynakların 

tükenmeye başlaması, enerji maliyetlerinin artışı gibi sebepler bina ve bina çevresi 

tasarım yaklaşımlarına yeni boyutlar getirmiştir. Günümüzde insan ihtiyaçlarını 

maksimum derecede karşılayan, konforlu, değişken, üretken, ekolojik, enerji etkin ve 

son teknolojik gelişmeler doğrultusunda tasarımlara gerek duyulmaktadır (Boduroğlu 

2010). 

Enerji verimliliği ve tasarrufu konularının gittikçe artan bir şekilde önem kazanmasıyla, 

bu amaca yönelik çalışmalardan, enerji kalitesini yükseltmek için yapılan çalışmalar da 

her geçen gün artmaktadır (Kaymak 2009). 

Enerji etkin peyzaj düzenleme, enerji korumaya yönelik peyzaj düzenleme eylemlerini 

kapsar. Enerji etkin peyzaj düzenlemesi bir başka ifade ile çevreye duyarlı peyzaj 

planlama, tasarımı ve yönetimi konularını kapsamaktadır. Alanın estetik değeri ile 

birlikte, çevre kalitesinin de artırılmasını sağlar. Isınma ve klima giderleri ile fosil 

yakıtına bağımlığı azaltmak, düşük maliyet ve daha az bakım isteyen düzenlemeler ile 

peyzaj uygulamalarının doğayı, ekosisteme ve insan sağlığına yardımcı olarak yapılması 

gerektiğini savunur.İyi düzenlenmiş peyzajlar, estetik kaliteyi artırmakla birlikte, ısıtma 

ve serinletme maliyetini de azaltır (Erdoğan ve Uslu 2011). 

Enerji etkin peyzaj düzenlemede peyzaj elemanları mikroklima düzenleyici olarak 

kullanılmalı; ortam ya da alanda elde edilmek istenen nem ya da kuruluk oranı 

doğrultusunda bitkisel düzenleme yapılmalıdır. Enerji etkin peyzaj düzenleme, sistemde 

var olan güneş, rüzgar ve yağmur gibi doğal enerji kaynakları ile mevcut vejetasyon 

(bitki varlığı) ve topografik verilere dayandırılan ve bu veriler doğrultusunda tasarlanan 

çevreler ile ısıtma ve soğutma için kullanılacak yakıt enerjisine bağımlılıktan kurtulmuş 

bir yapısal çevreyi kapsamaktadır (Erdoğan ve Uslu 2011). 

Konut ve kent ölçeğinde enerjinin verimli kullanılması ve doğal enerji kaynaklarından 

maksimum yararlanmasına yönelik peyzaj planlama ve tasarım yaklaşımlarının 

irdelendiği bu çalışma 5 bölüm den oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde enerjinin önemi ve enerji etkin peyzaj düzenleme anlatılmış.  
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Kuramsal temeller bölümünde konuyla ilgili temel kavramlardan söz edilmiştir. 

Üçüncü bölümünde çalışmanın materyal ve yöntemi anlatılmış, dördüncü bölümde 

enerji etkin peyzaj planlama ve tasarım yaklaşımları irdelenmiştir. Çalışmanın 

sonuçlarının  verildiği 5.bölüm
,
de yeni yerleşim alanları ve mevcut yerleşimlerde 

enerjinin daha verimli kullanılması ve doğal enerji kaynakların maksimum düzeyde 

yararlanmaya yönelik öneriler geliştirilmiştir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

Enerjinin etkin kullanımına yönelik yöntemlerin anlaşılabilmesi için öncelikle enerji ve 

enerji konusundaki temel kavramların açıklanmasında yarar vardır. Bu amaçla, 

enerjinin tanımı, enerji tasarrufu ve enerji kaynakları konuları kısaca ele alınacaktır. 

2.1 Enerji Tanımı 

Enerji en basit şekilde ; "bir fiziksel sistemin ne kadar iş yapabileceğini ya da ne kadar 

ısı değiş tokuşu yapabileceğini belirleyen bir durum fonksiyonu" olarak ifade edilebilir.            

Enerji konusunda bilinmesi gereken temel kural şudur: " Enerji doğada mevcuttur; 

yoktan var edilemez ve var olan enerji ise yok edilemez. Ancak bir şekilden diğer şekle 

dönüşebilir. Buna enerjinin korunumu ilkesi " denilmektedir ve enerjiyi kullanan tüm 

sistemlerin ana ilkesini de bu oluşturmaktadır (Yıldız 2006).    

Enerji, modern insanın gündelik yaşamını sürdürebilmesi için temel 

gereksinimlerdendir. Endüstriyel çağdan önce enerji ihtiyaçları; doğada bulunan odun, 

rüzgar, su gibi temel bir çalışan buhar makinelerinin keşfi kullanılan enerji kaynaklarını 

tamamen değiştirmiştir (Soylu ve Türkay 2005). 

Günümüzde, varılan enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, bu kaynakların akılcı 

yöntemlerle kullanıma sunulması enerji politikalarının temelini oluşturmaktadır. 

Geleneksel enerji üretim ve tüketiminin çevre ve doğal varlıklar üzerinde yerel, bölgesel 

ve küresel düzeyde olumsuz etkilere neden oluşu, kaynak çeşitliliğine gidişte, seçilen 

kaynakların en az erişilebilirliği kadar önem taşımaya başlamıştır (Uğurlu 2006). 

2.2 Enerji tasarrufu 

Enerji kaynaklarının yüksek etkinlikte kullanımı ve enerji kayıpları ile her çeşit atığın 

değerlendirilmesi veya geri kazandırılması yolu ile enerji tüketiminin ekonomik 

kalkınma, sosyal refah, konfor koşulları, istenilen performans düzeyi ve kaliteden ödün 

vermeden enerji ihtiyacının en aza indirilmesidir (Anonim 2009a). 
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Konutlarda enerji tasarrufu ile çok yönlü fayda sağlanabilir; kullanıcıların konfor 

koşulları sağlanırken enerji maliyetleri de en aza indirilebilir daha da önemlisi çevre 

sorunlarının azaltılmasına katkı sağlanabilir (Anonim 2009a). 

2.3 Enerji Kaynakları  

Enerji kaynakları; herhangi bir yolla enerji sağlayan kaynaklardır. Aslında enerji 

kaynakları enerjinin korunumu kanunu
,
nun bir sonucu olarak ; doğada var olan enerjinin 

şekil değiştirerek depolanmış halidir. 

Dünya üzerinde bilinen bir çok enerji kaynağı vardır. Bu enerji kaynaklarını 

özelliklerine göre farklı şekilde sınıflandırmak mümkündür. Bu noktada Yıldız (2006)
, 

ın yapmış olduğu sınıflandırma incelenebilir. 

Yıldız enerji kaynaklarını; 

 Madde haline göre 

 Güneş temeline göre  

 Depo edilebilirliğine göre 

 Yenilenebilirliğine göre 

 Dönüştürülebilirliğine  göre 

 Kullanılabilirliğine göre 

Enerji kaynaklarını sınıflandırılması içerisinde yenilenebilirlik kriterlerine göre 

sınıflandırma sürdürülebilirliğe dayalı enerji politikalarının temellerini oluşturmaktadır. 

Bu kapsamda, enerji kaynaklarının yenilenebilirlik kriterlerine göre olan 

sınıflandırmasının daha detaylı irdelenmesi doğru olacaktır. 

2.3.1 Yenilenemez enerji kaynakları 

Petrol, kömür, doğalgaz, nükleer enerji, hidrolik santraller yenilenemeyen kaynaklardır. 

Fosil kaynakların, bugün olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da dünya birincil enerji 

üretimindeki belirleyici oranlarını koruması beklenmektedir. Dünya birincil enerji 

http://www.mimaristil.com/etiket/konutlarda-enerji-tasarrufu
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üretiminde bu kaynakların 2020 yılındaki toplam paylarının % 88,5 olacağı 

öngörülmektedir. Bu oran içinde en büyük pay petrole aittir (Külekçi 2009). 

2.3.2 Yenilenebilir enerji kaynakları 

Yenilenebilir enerji, doğanın kendi evrimi içinde, bir sonraki gün aynen mevcut olabilen 

enerji kaynağını ifade etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenebilir oluşları, 

en az düzeyde çevresel etki yaratmaları, işletme ve bakım masraflarının az olması ve 

ulusal nitelikleri ile güvenilir enerji sağlama özellikleri ile dünya ve ülkemiz için önemli 

bir yere sahiptir (Külekçi 2009). 

Günümüzde AB ülkeleri enerji tüketimlerinin %5,6’sını yenilenebilir enerji 

kaynaklarından sağlamaktadır. Avrupa Birliği’nin 2010 yılında, toplam elektrik 

üretiminin %22,1’inin, toplam enerji tüketiminin ise, %12’sinin yenilenebilir 

kaynaklardan karşılanması hedeflenmektedir. Türkiye’de ise yenilenebilir enerji 

kaynaklarının tüketim içindeki payı 2000 yılında sadece %11 seviyesindedir. Bu 

rakamın uygulanan politikalar sonucunda 2010 yılında %7’ye düşmesi beklenmektedir 

(Külekçi 2009). 

Dünyada kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları teorik olarak yılda 10_13 

TW(Terawatt) enerji potansiyelindedir. Bu değer, bugünün toplam küresel tüketimine 

eşittir. Ancak  bugün bu potansiyelin yalnızca yüzde 10 kadarı kullanılabilmektedir 

(Kaymak 2009). Aşağıda en önemli ve en kullanışlı yenilebilir enerjiler belirtilmiştir. 

Güneş enerjisi 

Güneş enerjisi güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı teknolojidir. Güneşin 

yaydığı ve dünyamıza da ulaşan enerji, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile 

açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki 

füzyon sürecinden kaynaklanır (Anonim 2011b).  

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik_%C3%BCretimi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrojen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Helyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCzyon
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Hidrojen enerjisi 

Hidrojen dünyanın en basit ve en çok bulunan bir elementtir. Aynı zamanda renksiz, 

kokusuz, havadan 14,4 kez daha hafif ve zehirsiz bir gazdır (Külekçi 2009). 

Sınırsız kaynağa sahip olan ve havayı kirletmesi açısından içten yanmalı motorlarda 

kullanılan diğer alternatif yakıtlara göre pek çok avantaja sahip hidrojenin, içten 

yanmalı motorlarda kullanım çalışmalarına 1900’larda başlanmış ve günümüzde de 

yoğun bir şekilde devam etmektedir (Uğurlu2006). 

Rüzgâr enerjisi 

Alternatif enerji kaynakları içerisinde en az hidrojen enerjisi kadar faydalı olabilecek bir 

enerji kaynağı da rüzgârdır. Temiz, bol, yenilenebilir olmasının yanı sıra hemen hemen 

tüm dünya genelinde faydalanma imkânı olan bir kaynaktır (Anonim 2011b). 

Güneşten gelen enerjinin yaklaşık %1-2’si rüzgâr enerji sine dönüşür. Yani rüzgâr 

enerjisi kinetik enerjiye dönüşmüş güneş enerjisi denebilir. Rüzgârın hızı yükseklikle, 

gücü hızının küpü ile orantılı olarak artar. Sağlayacağı enerji, gücüne ve estiği süreye 

bağlıdır. Rüzgâr değirmenleri yoluyla dünyada 4000 MW üzerinde bir enerji 

sağlanmaktadır.  Rüzgâr türbinleri fosil yakıt santrallerine kıyasla işletme maliyetinin 

sıfır olması açısından daha ekonomik üretim yapmaktadır (Külekçi 2009). 

Biokütle enerjisi 

Ana bileşenleri karbonhidrat bileşikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler 

biokütle enerji kaynağı, bu kaynaklardan üretilen enerji ise biokütle enerjisi olarak 

tanımlanır. Biokütle yenilenebilir kaynaklar içinde ciddi bir teknik potansiyele sahiptir     

(Külekçi 2009). 

Biyogaz enerjisi 

Bilindiği gibi hayvansal ve bitkisel organik atık maddelerin çürütülmesiyle oluşan 

metan gazı çevreye zarar veren bir etkendir. Ancak aktif gazın depolanması, depolanan 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrojen_teknolojileri
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gazların arıtılması ve daha sonra oluşan metan gazın yakılması yoluyla enerjiye 

dönüştürülmesi sağlanabilmektedir (Uğurlu 2006). Ayrıca yakılması mümkün olmayan 

atıklar da tarım topraklarında gübre olarak kullanılmaktadır (Külekçi 2009). 

Jeotermal enerji 

Jeotermal enerji, yeryüzünün kabuğunda bulunan ısıdır. Bu enerjiden, yer yüzeyine 

çıkan sıcak sular aracılığıyla yararlanılır. En eski çağlardan bu yana kullanılan 

kaplıcalar jeotermal ilk kullanım alanlarıdır. Jeotermal enerjiden, kaynağın sıcaklığına 

bağlı olarak ısıtma uygulamalarında kullanılabilir ya da elektrik üretiminde yararlanılır. 

Elektrik enerjisi üretimi amaçlı santraller 20. yüzyılın başlarından itibaren kurulmaya 

başlanmıştır. Ama yeterince tanınmadığı için Dünya genel enerji üretiminden 

yalnızca %0.05’lik bir pay alır. Jeotermal enerji; kaynağın, dünya enerji tüketimine 

kıyasla çok büyük olması nedeniyle ve kullanılan sıcak suyun enjeksiyon ile tekrar yer 

altına verilmesi koşuluyla yenilenebilir enerjiler arasında sayılır (Anonim 2011b). 

2.4 Enerji Kaynaklarının Çevre Üzerine Ekileri 

Hiçbir enerji kaynağının enerji üretim – tüketim süresinde; sıfır(0) kirlilik söz konusu 

değildir. Enerji, üretiminden tüketimine kadar geçen tüm süre içinde çevreye zarar 

vermektedir. Bir enerji kaynağı, temiz enerji sıfatını kazanmış olsa bile, çevreye düşük 

seviyelerde de olsa zarar vermektedir (Güler ve Çobanoğlu 1997). 

2.4.1 Yenilenemez enerjilerin çevreye etkileri 

En yaygın olarak bilinen türü petrol, doğal gaz, kömür gibi yaygın olarak kullanılan 

fosil yakıt türlerinden kaynaklanmaktadır. Bu yakıtlar daha kaynaktan çıkarılırken temiz 

çevre özelliği kaybolmakta, sürekli bir risk oluşturmaktadır. 

Fosil yakıtların içeriğinde yüzlerce madde bulunur. En çok bulunan bileşik hidrojenden 

meydana gelen maddelerdir. Bunlardan başka çok düşük miktarlarda azot, kükürt ve 

oksijen de bulunur. Bu bileşikler, büyük oranda otomobil motorlarında havadaki 
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oksijenle birleşerek yanarlar ve karbondioksit ve su buharı başta olmak üzere sera 

etkisini
1
artıran gazları atık olarak bırakırlar (Kaymak 2009). 

İşte bu gazlar küresel ısı artışının ve dolayısıyla iklim değişikliklerinin temel nedenini 

oluşturmaktadır (Kaymak 2009). Çizelge 2.1 bu artışın endüstri devrimi sonrasındaki 

durumunu göstermektedir. 

Bu karbondioksit salınımının küresel sıcaklığı arttırmasının buzulların erimesine, deniz 

seviyesinin artmasına ve büyük kara parçalarının sular altında kalmasına neden olacağı 

öngörülmektedir (Kaymak 2009). 

 

 

Kükürt dioksit (SO2 ) de fosil yakıtların yanması sonucu oluşan bir gazdır. Azot 

oksitlerle birlikte toprağın verimine ve doğal yaşama olumsuz etkilerde bulunan asit 

yağmurlarının oluşmasına yol açarlar (Kaymak 2009). 

                                                           
1
Sera etkisi, yeryüzüne ulaşan ışınların yansıyan bölümünün su buharı ve karbondioksit gazları tarafından 

soğurulması ile oluşan atmosfer ısınması olayına denmektedir (Kaymak 2009) 

 

 
Çizelge 2.1 Endüstri devrimi ve sonrasındaki karbondioksit salınımı artışı (Kaymak 2009) 
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Enerji kaynaklarının kullanımına bağlı ortaya çıkan çevre sorunları dünya ülkeleri 

açısından önemli problemler oluşturmaktadır. Bugün enerji sektörünün kaynağını fosil 

yakıtlar oluşturmaktadır. Fosil yakıtların oluşturduğu parçacık emisyonları ve sera gazı 

emisyonları da (CO2, CH4 N2O ve O3 gibi...) sıcaklık değerlerinin artışına ve iklim 

değişikliklerine neden olmaktadır. Bu iklim değişikliklerine neden olan gazların başında 

ise CO2 gelmektedir. Nitekim dünya genelinde enerji kaynaklı olarak 6.144 milyar ton 

karbon salınmaktadır (Akbulut 2008). 

Son 25 yılda atmosferik CO2konsantrasyonu %27 artarak, dünya sıcaklığının 0,5 
o
C 

artmasına neden olmuştur. Bu kirliliğin devam etmesi durumunda 21. yüzyılda dünya 

sıcaklığının +4 veya +5
 o

C artacağı ve deniz seviyesinin de 2,2 m yükseleceği tahmin 

edilmektedir. Bunun için iklim değişikliğine neden olabilecek unsurların en aza 

indirgenmesi son derece önemlidir (Akbulut 2008). 

Bu gün fosil yakıtların çevre ve insan sağlığı açısından yarattığı olumsuzluklar her 

geçen gün katlanarak artmaktadır. Fosil yakıtlar yakıldığında altı sera gazının açığa 

çıkmasına neden olmaktadır. Bunlardan en belirleyici olanları karbondioksit (CO2) ve 

metan. Diğerleri ise kükürt, partikül maddeler, azot oksit, kurum ve kül gibi atıklardır           

(Doğan 2011). 

Yanma sırasında ortaya çıkan karbon monoksit (CO), oksijenden çok daha hızlı bir 

şekilde kandaki hemoglobine tutunarak vücuttaki oksijeni bloke etmekle baş ağrısı vb. 

hastalıklara yol açmaktadır. Kömür ve petrolün yanmasıyla ortaya çıkan, kükürt dioksit 

(SO2) ise kokusuyla fark edilmektedir. Sülfürik aside dönüşerek insan sağlığına ve 

doğal çevreye onarılmaz zararlar vermekte; kanser ve diğer hastalıklara yol açmaktadır. 

Doğalgazın yanmasıyla ortaya çıkan kokusuz ve gözle görülemeyen azot oksit ise güneş 

altında reaksiyona girerek nitrata dönüşmektedir.  

Akciğerlerin korum mekanizmasından geçen nitrat ise vücutta nitrik aside dönüşür. Bu 

da bağışıklık sistemini çökerten maddelerin başında gelmektedir (Doğan 2011). 

Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların iklim değişikliğine yol açmasının 

nedeniyse, yanma sırasında ortaya çıkan CO2ve metan gibi sera gazlarının bünyelerinde 
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ısı tutma özelliğine sahip olmalarıdır. Güneş, gün doğumundan batımına kadar 

atmosferin içine ısı ve ışığını verir. Doğal döngünün devamı için, bu ısının tekrar uzaya 

transferi gerekir. Oysa fosil yakıtların neden olduğu sera gazları, ısının bir kısmının 

atmosferde tutulmasına yol açar. Böylece dünya,  normalden daha fazla ısınmaya ve 

iklim değişmeye başlar (Doğan 2011). 

Fosil yakıtların katı atık üretimi ve toprak kirliği açısından da çeşitli etkileri 

bulunmaktadır. Fosil yakıtların yanmasıyla çeşitli partiküllerde 
2

  atmosfere 

karışmaktadır. Bu partiküller yer çekimiyle rüzgâr yoluyla veya yağmurlarla yeryüzüne 

geri dönerler ve toprak kirliliği
3

yaratırlar. Bu kirlilik özelikle bitki yaşamını 

etkilemektedir (Kaymak 2009). 

Fosil yakıtlardan en çok kullanılanı olan kömür çıkarımı toprağı mahvettiği gibi, bu 

toprağın tekrar tarıma elverişli hale getirilmesi yıllarca sürer (Avınç 1998). 

Fosil yakıtların su kaynakları üzerine etkileri ise suların kirlenmesi, nitelik olarak 

akarsuların kirlenmesi, deniz kirlenmesi ve kullanım suyunun kirlenmesi şeklinde üç 

gruba ayrılabilir. Kirletici kaynaklar açısından incelendiğinde de üç kaynaktan 

bahsetmek mümkündür. Bunlar evsel atıklar, endüstriyel atıklar ve tarımsal atıklardır. 

Özellikle akarsu kenarlarında kurulan endüstri tesislerinin su kirliliğinde en büyük 

faktör olduğu bilinmektedir. Dünyada üretilen ham petrolün yarısından fazlası 

tankerlere yüklenerek deniz taşımacılığı yoluyla iletilmektedir. Taşınan bu petrolün her 

yıl %0,1 kadarını oluşturan 1 milyar litresi deniz ve okyanuslara akmaktadır (Kaymak 

2009). 

Çevre kirliliğine neden olan bir diğer enerji kaynağı da nükleer enerjisidir. 20.yüzyılda 

hem kendine en çok umut bağlanan, hem de en çok tartışan enerji türü özelliğini 

taşımaktadır. 1970’li yıllarda yaygınlaşan ucuz, temiz ve güvenilir enerji gözüyle 

bakılan nükleer, güvenli bir çalışma ortamı kurulması, nükleer riskin ortadan 

                                                           
2
Saf su damlacıkları haricinde, atmosferde bulunan çok küçük kati vayasıvı Parçacıklarına partikül 

denmektedir (Kaymak 2009). 
3
Toprak  kirliliği, toprağın insanların özümseme kapasitesinin üzerindeki  çeşitli bileşikler ve toksik 

maddeler ile yüklenilmesi sonucunda anormal fonksiyonlar göstermesi olarak tanımlanır. Fosil yakıtların 

yanı  sıra zirai ilaçlar, katı atıklar ve çöpler de toprak kirlenmesinde büyük rol  oynamaktadır (Kaymak 

2009). 
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kaldırılması,  gibi konularda başarılı olması, maliyetlerini düşürememiş, geleneksel fosil 

yakıtlara maliyet açısından üstün gelememiştir. Buna karşılık kaza riskinin yüksek 

olması, radyoaktif atıkların saklanması ve yok edilmesinin güçlükler doğurması, nükleer 

karşıtlığını getirmiştir (Doğan 2011). 

2.4.2 Yenilebilir enerji kaynakları ve çevresel etkileri 

Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanım sırasında; diğerlerine oranla kıyaslanamayacak 

kadar az olmasına karşın; belli zararların ortaya çıktığını da belirtmek gerekir. 

Güneş enerjisi ve çevresel etkileri 

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

oluşunun yanında insanlık için önemli bir sorun olan çevreyi kirletici atıkların 

bulunmayışı, yerel olarak uygulanabilmesi, işletme kolaylığı, karmaşık bir teknoloji 

gerektirmemesi ve işletme masraflarının az olması gibi üstünlükleri sebebiyle son 

yıllarda fosil yakıtlardan meydana gelen çevresel etiklerin azaltılması için kullanılan 

yaygın yenilebilir enerji kaynaklarından biridir. Güneş kaynaklı enerji üretim 

sistemlerinde atmosfere veya herhangi bir alıcı ortama direkt bir kirletici (zehirli gazlar, 

sera gazları vs) emisyonu bulunmamaktadır. Dolaylı olarak yapılan kirletici emisyonları 

hesaba katıldığında bile emisyon miktarı çok düşük olmaktadır (Akkoyunlu  2005). 

Rüzgâr enerjisi ve çevresel etkileri 

Rüzgâr enerjisine hava kirliği açısından bakıldığında; rüzgâr kaynaklı enerji üretim 

sisteminde hammadde rüzgâr olduğu ve herhangi bir yanma söz konusu olmadığından 

dolayı bir kirletici emisyonu da söz konusu değildir. Bu nedenle hava kirliliğine sebep 

olmazlar Katı atık ve toprak kirliliği açısından değerlendirildiğinde ise; rüzgâr kaynaklı 

enerji üretim sistemlerinde atık üreten bir işlem söz konusu olmadığından atık üretimi 

yoktur. Çıkabilecek yegâne atıklar kullanılan ve ömrünü doldurmuş malzemelerdir. 

Rüzgâr enerjinin ve gürültü kirliğine etkisi; rüzgâr kaynaklı enerji üretim sistemlerinde 

kullanılan teknoloji ve tasarıma bağlı olarak görüntü ve gürültü kirliliği meydana 

gelebilir ancak tesisin kurulduğu yer, yerleşim şekli ve türbin tasarımlarına göre bu tür 
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kirliliklerin düzeltilmesi her zaman mümkündür. Zaten proje yapılırken bu tür ekiler 

düşünülerek ve en aza indirilerek tasarım yapılmaktadır (Varınca ve Gönüllü  2006). 

Habitat ve canlı yaşama etkisi ise; rüzgâr kaynaklı enerji üretim sistemlerinin arazi 

uygulamaları geniş alanlara ihtiyaç duymaktadır. Ancak türbinler arasında tarım 

yapılabilmesi bu olumsuz etkiyi fırsata çevirmektedir. Rüzgâr türbinlerinden 

kaynaklanan gürültü ve sesin, yapmış oldukları titreşimlerin insanlara, binalara ve diğer 

canlılara çeşitli olumsuz etkileri Ancak bunlar uygun teknolojik önlemlerle 

giderilebilmektedir. Türbinler doğal hayata ve habitata da çeşitli etkilerde bulunur. 

Etkiler canlı türlerine, mevsime ve yer özelliğine bağlı olarak değişir. Türbinler kuş 

ölümlerine de sebep olmaktadır. Kuşlar bu rüzgâr türbinlerine doğru sürüklenmekte, 

çok hızlı dönen pervanelerden kaçamamakta ve ölmektedirler (Varınca ve Gönüllü 

2006). 

Jeotermal Enerji ve Çevresel Etkileri 

Jeotermal enerjideki kirleticiler genellikle elde edildiği bölgeyleİlişkilidir. Jeotermal 

sıvıların içerisinde arsenik, bor, selenyum, kurşun, kadmiyum, florür, hidrojen sülfür, 

civa, amonyak, radon, karbon dioksit ve metan bulunabilmektedir. Atık yönetimi 

özellikle önemli bir çevre sağlığı sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Yüzeyel su kirliliği 

açısından atık su çok büyük önem taşımaktadır. Yüzeyel suların kirlenmesine ve tabak 

biçiminde çöküntülere neden olabilir, atık suların basınçla geri aynı jeolojik yapıya 

verilmesi sismik olaylara neden olabilir. Jeotermal enerjinin yarattığı bir diğer sorun da 

gürültüdür. Bazı bölgelerde gürültü düzeyi 120 dbA nın üzerine çıkabilmektedir           

(Güler 1997). 

Hidrojen enerjisi ve çevresel etkileri 

Giderek ağırlaşan çevre sorunu ve küresel ısınma, tükenen hidrokarbon kaynakları 

hidrojen gibi sentetik yakıtları cazip duruma getirmektedir. Hidrojen motor yakıtı olarak 

kullanılabildiği gibi sanayide, elektrik üretiminde, konutlarda güvenle kullanılabilir 

durumdadır. Uygulamaya aktarılabilecek üretim, taşıma, dağıtım, kullanım teknolojileri 

geliştirilmiş, uluslararası standartlar çıkarılmıştır. Hidrojen çağma ekonomik koşullara 
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göre 10-15 yılda girilmesi beklenmektedir. Bu üretim sonucunda su çıktığı için herhangi 

bir atık oluşumu veya gaz emisyonu yoktur. Herhangi bir mekanik işlem olmadığı için 

gürültü oluşmaz ve görüntü kirliliği ise meydana gelmez (Varınca ve Gönüllü 2006). 

Biyokütle enerjisi ve çevresel etkileri 

Biyokütle enerjisi, genel anlamda çevreye uyumlu bir enerji kaynağı olmakla birlikte, 

kullanılan biyokutle türüne göre bazı çevresel etkiler yaratabilmektedir. Örneğin, çöp ve 

benzeri bazı atıkların yakılması sonucu ortaya çıkan atıklar Tehlikeli Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği (TAKY) kapsamına girmekte ve bazı çevresel önlemlerin alınmasını 

gerektirmektedir. Diğer taraftan, depolanması ile geçici görsel çevre kirliliği yaratabilen 

bu tur kaynaklar, enerji kaynağı olarak kullanılması sonucunda bertaraf edilmektedir. 

Klasik ve modern anlamda olmak üzere iki grupta ele almak mümkündür. Birincisi; 

konvansiyonel ormanlardan elde edilen yakacak odun ve yine yakacak olarak kullanılan 

bitki ve hayvan atıklarından oluşur. İkincisi yani modern biyokütle enerjisi ise; enerji 

ormancılığı ve orman-ağaç endüstrisi atıkları, tarım kesimindeki bitkisel atıklar, kentsel 

atıklar, tarıma dayalı endüstri atıkları olarak sıralanır (Akkoyunlu 2005). Çizelge 2.2 

enerji üretim sistemlerinin, çevre kirliliği açıdan karşılaştırılmıştır. 

Çizelge 2.2 Enerji türlerinin çevresel etkilerinin karşılaştırılması, (+) işareti enerj  

türünün belirlenen kriter üzerinde olumsuz etkisi olduğunu göstermektedir, 

(-) işareti ise enerji türünün belirlenen kriter üzerinde her hangi bir etkisi 

olmadığını göstermektedir (Yumurtacı  ve Bekiroğlu 2011) 

 İklim 

Değişikliği 

Asit 

Yağmuru 

Su 

Kirliliği 

Toprak 

Kirliliği 

Gürültü Radyasyon 

Petrol + + + + + - 

Kömür + + + + + + 

Doğalgaz + + + - + - 

Nükleer - - + + - + 

Hidrolik + - - - - - 

Güneş - - - - - - 

Jeotermal - - + + - - 

Rüzgâr - - - - + - 
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Yukarıdaki çizelgede görüğündüğü gibi yenilenebilir enerji kaynakları olumsuz çevresel 

etkileri son derece az oldu için, kullanımı daha avantajlı görünmektedir                     

(Yumurtacı ve Bekiroğlu 2011). 

2.5 Enerji Etkin Peyzaj Düzenleme 

 

Enerji etkin peyzaj düzenleme, sistemde var olan güneş, rüzgar ve yağmur gibi doğal 

enerji kaynakları ile mevcut vejetasyon (bitki varlığı) ve topografik verilere 

dayandırılan ve bu veriler doğrultusunda tasarlanan çevreler ile ısıtma ve soğutma için 

kullanılacak yakıt enerjisine bağımlılıktan kurtulmuş bir yapısal çevreyi kapsamaktadır. 

Enerji etkin peyzaj düzenleme ile farklı ölçeklerdeki kentsel ya da kırsal açık ve yeşil 

alanlarda gerçekleştirilecek olan tasarımlarda ısı düzenleyici, gölge ve serin mekanlar 

elde etmede bitkisel materyalin sağlayacağı olanaklardan ve coğrafi verilerden 

yararlanarak yapılan düzenlemeleri içermektedir. Uygun konumlandırılmış bir yapı, 

doğru malzeme seçimi, topografyanın etkin kullanımıve iyi düzenlenmiş bir avlu, bahçe 

ya da tarımsal üretimin gerçekleştiği bir tarımsal alan her zaman iklim düzenleyici 

olarak işlev görecektir. İç avlular daima serin hava için önemli bir kaynak olup, yazın 

konuta serinlik sağlayan mekanlardır. Yeni konut alanları ve farklı işlevler için yapılar 

tasarlanırken ya da mevcut çevreler yeniden düzenlenirken bahçe ya da avlular ile 

ilişkili olarak düşünülmeli, geçiş alanlarında kullanılacak depo, kiler, vb. kullanımlar ile 

enerjinin etkin kullanımı sağlanmalıdır (Erdoğan ve Uslu 2011). 

 

Enerji etkin düzenleme kapsamında bakıldığında bitkiler önemlidir. Ağaçlar, aşırı 

sıcağa karşı mükemmel savunma elemanları olup çok sıcak bir çevrede ya da iç avluda 

ağaç kullanımı ile bu alanlar ya da mekanlar kolayca iklimsel açıdan istenen konfor 

koşullarına uygun hale getirilebilmektedirler. Hafif yapraklı bir Gladiçya, Ihlamur, 

Ceviz ya da herhangi bir meyve ağacı bir yapının cephesi önünde kullanıldında hem 

gerekli ışığı sağlayacak hem de cephede kullanılacak bir güneş kırıcıdan daha etkili 

olacaktır. Meşe, Akçaağaç gibi yoğun gölge sağlayabilen ağaçlar ise ısıyıyapı yüzeyinde 

kullanılacak yansıtıcı bir malzemeden çok daha iyi koruyacaktır. Herhangi bir yapının 

güney ya da batı cephesinde yer alan bir odanın ısısının standart konfor koşullarına 

uygun hale getirilebilmesi için akçaağaç gibi ağacın bu cephenin önüne dikilmesi yeterli 
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olacaktır. Mekanik çözümler olan klimalar ya da termal pencereler hem daha pahalı 

hem de estetik açıdan olumlu sonuç vermeyen çözümler olabilmektedir. Bu anlamda iç 

mekanları iklimlendirme ve klimalar ile soğutup ısıtmalar yerine bu tür bitkisel 

materyalin kullanılması ile gerçekleştirilecek peyzaj düzenlemeleri hem mekanik iklim 

düzenleyici cihazların çevrede olufltuduğu zararlanmayı ortadan kaldıracak hem de 

daha sağlıklı ve görsel açıdan iyi düzenlenmiş, ekolojiye katkısı olan zengin peyzaj 

oluşumlarını da beraberinde getirecektir (Erdoğan ve  Uslu 2011). 

2.5.1 Açık-yeşil alanları tanımı 

Açık ve yeşil alan kavramları, çeşitli yazarlar tarafından benzer şekilde tanımlanmıştır. 

Açık alan kavramı, kent dokusunun önemli temel elemanlarından birisi olup, mimari 

yapı ve ulaşım alanları dışında kalan açıklıklar veya boş alanlar olarak 

tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, dış mekan üzerinde herhangi bir amaca göre 

yapılaşmanın olmadığı ve herhangi bir rekreasyonel kullanımı için uygun potansiyel 

imkanı bulunan alanlar olarak algılanmaktadır. Örneğin su yüzeyleri, üzerinde bitkisel 

eleman bulunmayan veya çok sınırlı sayıda bulunan meydanlar ve ulaşım alanları açık 

alan olarak tanımlanmaktadır (Gül ve Küçük 2001). 

Yeşil alan kavramı ise, mevcut açık alanların bitkisel elemanlar (odunsu ve otsu 

bitkiler), ile kaplı veya kombine edilmiş yüzey alanları olarak tanımlanmaktadır. Bu 

tanıma göre her yeşil alan bir açık alan niteliğindedir. Ancak her açık alan yeşil alan 

olmayabilmektedir . 

23804 sayılı İmar Yönetmeliğinde, yeşil alan kavramı “Toplumun yararlanması için 

ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçeleri, dinlenme, gezinti, piknik, eğlence, ve kıyı 

alanları toplamıdır. İnterpol ölçekteki fuar, botanik ve hayvanat bahçeleri ve bölgesel 

parklar da yeşil alan kapsamındadır” denilmektedir. Aktif yeşil alan kavramını ise kent 

ve mahalle parkı, çocuk bahçesi ve oyun alanlarının toplamıdır şeklinde 

tanımlamaktadır (Gül ve Küçük 2001). 
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2.5.2 Ağaçların ve yeşil alanların kent ekosistemine katkıları 

Ağaçların ve yeşil alanların kent ekosistemi üzerine etkileri sürekli olarak bozulan 

iklimsel yapı kapsamında değerlendirilmelidir (Bernatzky 1982). Özet olarak bunlar: 

1. Havanın serinletilmesi 

2. Temiz hava temini 

3. Havanın filtrelenmesi 

4. Gürültünün absorbsiyonu 

5. Oksijen üretimi 

6. Sera etkisinin azaltılması 

7. Enerji tasarrufunu içermektedir.  

Havanın serinletilmesi 

Ağaçların ve yeşil alanların havayı serinletme etkisi kesin ve tartışılmaz bir gerçektir. 

Bu, ağaçların gölgeleme etkilerinin bir sonucu olmaktan çok bitkilerin evaporasyon ve 

diğer fizyolojik işlemler için enerji tüketimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Vejetasyon örtüsü ısıyı kısa süre içinde bitkiyle kaplı alanların ısı derecesinin 

yükselmesine neden olacak biçimde ısıyı küçük hücrelerinin içerisinde depolamaz. 

Güneş enerjisinin ortalama olarak %60-75’i fizyolojik işlemler için kullanılır 

(Bernatzky 1982). 

Ağaçların terlemesi ve ağaç gölgeleri hava sıcaklığını, emilen radyasyon ve depolanan 

ısı miktarını, rüzgar hızını, nispi nemi, türbülansı, yüzeyin yansıtma özelliklerini ve 

sonuç olarak karışma tabakası yüksekliğinin oluşumunu etkilemektedir. Yerel 

meteorolojik koşullardaki bu değişiklikler kentsel alanlardaki kirletici madde 

konsantrasyonunu da etkilemektedir (Nowak 1999). Vejetasyon örtüsüne sahip olmayan 

kentlerde bunun tersine güneşten alınan enerji havanın ve bina kütlelerinin ısıtılmasında 

kullanılır. Frankfurt kentinde yapılan bir araştırmada kent çevresinde yer alan ve 50-100 

m’lik bir alanı kaplayan bitkisel alanların hava sıcaklığını 3.5
o
C’ye kadar azalttığı 

saptanmıştır. Bu coğrafi olarak kentin mevcut konumundan 700 m daha yüksekte olması 

anlamına gelmektedir (Bernatzky 1982).  
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Ağaçlar yoluyla havanın serinletilmesi, birçok kirletici emisyonlarının ve/veya ozonu 

oluşturan kimyasalların sıcaklıkla bağlantılı olması nedeniyle hava kalitesinin artışı 

yönünde etkili olur. Hava sıcaklığının düşürülmesi aynı zamanda ozonun oluşumunu da 

azaltır (Nowak 1999). Ağaçların havayı serinletme etkisi beraberinde nispi hava 

neminin artışını da getirmektedir. 

Temiz hava temini 

Temiz hava sağlamada iki farklı yöntem söz konusudur: Alan rüzgarları (kent 

merkezlerinde oluşan meteorolojik depresyon alanları nedeniyle ortaya çıkan) ve alçak 

alanlara doğru hareket eden serin hava. Bu etkiler artan biçimde oluşmaktadır. Eğer kent 

merkezindeki depresyon alanları sonucunda hareket eden hava çim alanlar veya ağaçlar 

içerisinden akarsa bu durumda serinleyecek ve filtre edilecektir. Dolayısıyla kentin 

havalanmasını sağlayacaktır. Bu işlemde her bir ağaç bir buzdolabı gibi hareket eder. 

Çünkü toplam yaprak alanları ortalama olarak taç kısmının kapladığı alandan 10 kat 

daha fazladır ve dolayısıyla serinletme etkisi çim yüzeylerle karşılaştırıldığında daha 

etkin olacaktır. Bunun ötesinde serinletme etkisi ve filtrelemeye yönelik yeşil alanların 

iklimsel etkileri yeşil alanların boyutundan çok yaprak miktarına bağlıdır (Bernatzky 

1982). Bazı ağaçların hesaplanmış gölgeleme katsayıları ve yapraklanma periyotları 

çizelge 2.3’de verilmiştir (Akay 1996). 
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Çizelge 2.3 Bazı ağaçların hesaplanmış gölgeleme katsayıları ve yapraklanma 

periyotları (Akay 1996) 

Botanik Adı Gölgeleme Katsayısı % Yapraklanma Periyotları 

Yaz Kış Yapraklanma Yaprak Dökme 

Acer ginnala   0.09   -  15-30 Nisan 15 Ekim-15 Kasım 

Acer platanoides 0.14 0.65, 0.75, 0.82 1-30 Nisan 1-30 Kasım 

Acer rubrum 0.17 0.63 1-15 Mayıs 12 Ekim-5 Kasım 

Acer saccharinum 0.18, 0.11, 0.21 0.66, 0.87, 0.59 1-15 Mayıs 1-30 Kasım 

Acer saccharum 0.16 0.82, 0.56 Mayıs 12 Ekim-5 Kasım 

Aesculus hippocastanum 0.08, 0.15 0.73 1-15 Mayıs 1 Aralıktan sonra 

Albizzia julibrissin 0.17 0.63, 0.73 Nisan - Mayıs 1-30 Kasım 

Amalanchier canadensis 0.23 0.57   

Betula pendula 0.15, 0.20, 0.19 0.48,0.60,0.88,0.52 1 Nisandan sonra 15 Ekim-1 Kasım 

Carya ovata 0.23 0.66   

Catalpa speciosa 0.24 0.83, 0.52 15Mayıstan sonra  

Celtis australis 0.08 0.53 1-31 Mart 1-30 Kasım 

Celtis occidentalis 0.12  1-15 Mayıs 16-30 Kasım 

Crataegus laevigata 0.14  31Marttan 

sonra 

Kasım-Aralık 

Crataegus lavallei 0.11  1-15 Mayıs 1 Aralıktan sonra 

Crataegus phaenopyrum 0.24   1-30 Kasım 

Elaeagnus angustifolia 0.13  1-15 Mayıs 1 Aralıktan sonra 

Fagus sylvatica 0.12 0.83 15Mayıstan 

sonra 

1 Aralıktan sonra 

Fraxinus excelsior 0.14, 0.15 0.59 Nisan-Mayıs 1 Eylül-31 Ekim 

Fraxinus holotricha ‘Moraine’ 0.22 0.50 1-31 Mart 1-30 Kasım 

Ginkgo biloba 0.20, 0.16, 0.22 0.55, 0.72 Nisan-Mayıs 16-30 Kasım 

Gleditschia  triacanthosinermiş 0.32, 0.30, 0.38 0.48, 0.85 1-15 Mayıs Ekim-15 Kasım 

Juglans nigra 0.09 0.55, 0.72 15 Mayıstan 

sonra 

Ekim-15 Kasım 

Koelreuteria biginnata 0.10 0.70 1-31 Mart 1 Aralıktan sonra 

Koelreuteria paniculata 0.25, 0.13 0.42 26 Şubat-31 Mart 16-30 Kasım 

Liquidamber styraciflua 0.18 0.65 1 Nisandan sonra 1-30 Kasım 

Liriedendron tulipifera 0.10 0.78, 0.69 15 Mayıstan 

sonra 

Ekim-15 Kasım 

Malus sp. 0.15 0.85 26 Şubat-31 Mart 1 Aralıktan sonra 

Parkinsonia aculeata 0.15 0.27 1 Nisandan sonra 1 Aralıktan sonra 

Pistachia chinensis 0.15 0.38 1-31 Mart 1-30 Kasım 

Platanus acerifolia 0.17, 0.14, 0.11 0.64, 0.46 1 Nisandan sonra 1-30 Kasım 

Platanus racemosa 0.09 0.45, 0.60 1-31 Mart 1 Aralıktan sonra 

Populus deltoides 0.15 0.68 15-30 Nisan Ekim-15 Kasım 

Populus tremulaides 0.20, 0.31  15-30 Nisan Ekim-15 Kasım 

Pyrus communis 0.20 0.60   

Quercus alba 0.25    

Quercus palustris 0.15, 0.30 0.63, 0.88 1 Nisandan sonra 1 Aralıktan sonra 

Quercus robur 0.19 0.83 15 Mayıstan 

sonra 

1 Aralıktan sonra 

Quercus rubra 0.19 0.70  1-30 Kasım 

Sophora japonica 0.20, 0.24, 0.22 0.35 1 Nisandan sonra Eylül-31 Ekim 

Tilia cordata 0.07, 0.13, 0.17 0.46, 0.70, 0.62 1 Nisandan sonra 12 Ekim-5 Kasım 

Ulmus americana 0.13 0.89, 0.63 1-15 Mayıs 1-30 Kasım 

Ulmus pumila 0.15 0.29, 0.50 26Şubat-31 Mart 16-30 Kasım 

Zelkova serrata 0.15, 0.24 0.74 1 Nisandan sonra 1-30 Kasım 
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Havanın filtrelenmesi 

Rüzgar perdelerine yönelik araştırmalardan ve doğrudan konuya ilişkin olarak yapılan 

testlerden ağaçların ve yeşil alanların havayı filtrelemede etkin olarak rol oynadığı 

anlaşılmıştır. Bitki örtüsüyle kaplı alanlarda polen dışında toz oluşumu 

gerçekleşmemektedir. Ağaçlar öncelikle partikül maddelerin depolanmasını sağlayacak 

biçimde havanın taşıma kapasitesini azaltır. Bir rüzgar perdesi ya da bitkisel duvar 

oluşturarak parklardaki ağaçlar partikül maddelerin %85’ini ve caddelerdeki ağaçlar da 

yaklaşık %70’ini filtreler. Bitkilerin yapraksız olduğu kış aylarında bile ağaçların bu 

konuda %60 oranında etkinliklerini devam ettirirler. Ağaçlar mevcut yaprak 

ağırlıklarının 5-10 katına kadar toz tutabilmektedir. Fransa’da 5 yıl süreyle yapılan bir 

araştırmada, Paris’te ağaçsız bir alanda 1m
3
 havada ortalama 3910 bakteri varken, 

hemen yakınındaki bir parkta bu miktarın 455’e düştüğü saptanmıştır (Akay1996). 

Gürültünün absorbsiyonu 

Ses engelleri yapay maddelerle sağlanabilirse de bu malzemelerin maliyetinin yüksek 

olması ve bitkilerin gürültüyü azaltmalarının yanı sıra psikolojik ve estetik etkileri 

nedeniyle bitkisel materyal tercih edilmektedir. Özellikle şehirler arası yolların yerleşim 

alanlarına yakın geçtiği yerlerde bitkilerle gürültü perdeleri tesisi günümüzde önem 

kazanmaktadır. Geniş yapraklı ve yer seviyesinden itibaren yapraklanma özelliğine 

sahip ağaçlar gürültüyü yaklaşık 12 dB kadar azaltabilmektedir. 20 m genişliğindeki 

ağaçlandırma kuşağının yol boyunca sesi azaltma etkisi 3-4 dB(A) dir. Ses kaynağına 

bağlı olarak bu değer yolda 4-5 dB(A)’e çıkabilir. Tek sıralı bir çitin ses azaltma etkisi 

en fazla 2-3 dB(A)’dir. Aşağıdaki tabloda doğal gürültü perdelerinde kullanılabilecek 

bazı bitki türleri ve etkinlik dereceleri verilmiştir (Bernatzky 1982). 

Oksijen üretimi 

Atmosferdeki oksijen içeriğinin yüksek miktarlarda olması nedeniyle insanlar bu 

miktarlardaki azalmanın bir endişeye yol açmayacağını düşünürler. Bununla 

birlikte bu konuya yönelik bütün ifadeler çok değişik hesaplamalara 

dayanmaktadır ve ortaya çıkan sonuçlar da birbirinden oldukça farklıdır.  
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Oksijen esas olarak bitki metabolizmasının ve az miktarda da atmosferik su 

buharının ayrışmasının bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Atmosferik oksijen 

1.18 x 10
15

 t olarak hesaplanmaktadır. Dünyadaki tüm bitkilerin yıllık net 

oksijen üretimi 70 x 10
9
 t’dur ve her 17000 yılda atmosferik oksijen 

yenilenmektedir. Üretim miktarı çok az fazla olmakla birlikte, biyolojik 

işlemlerde kullanılan ve atmosfere verilen oksijen miktarı hemen hemen aynıdır. 

Bununla birlikte fosil yakıtların yanması ve bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu 

çok büyük oranda potansiyel oksijen yok olmaktadır. Woodwell’e göre 

(Bernatzky 1982) bu yolla atmosfere verilen toplam karbondioksit miktarı 10 

milyar tondur ve bu miktar 8 milyar ton oksijenin tüketilmesine eşittir ve bu 

miktarın geri dönüşümü yoktur.  

Sera etkisinin azaltılması 

 Sera etkisi güneşten gelen ışınların atmosfere girdikten sonra hava kirletici gazlar 

tarafından tekrar uzaya yansıtılmasının engellenmesi sonucu oluşmaktadır. Yerleşim 

alanlarında büyük ölçüde insan aktiviteleri sonucu atmosfere verilen yaklaşık 40 ısı 

emme özelliğine sahip gaz mevcuttur. Sera etkisinin yaklaşık yarısı CO2 tarafından 

oluşturulmaktadır. Ağaçlar  CO2  gazı içerisindeki karbonu alarak odun dokularında 

selüloz olarak depolarlar ve oksijeni tekrar atmosfere bırakırlar. Sağlıklı bir ağaç yılda 

yaklaşık 6 kg ya da 1 acre (4047 m
2
) alanda 2.6 ton karbon depolayabilmektedir.  

Ağaçlar gölgeleme etkileri nedeniyle de sera etkisini azaltmaktadır. 

 Bu etkisiyle serinlemeye yönelik gereksinimleri %30 oranında azaltmakta ve 

dolayısıyla bu işlemler için gerekli olan elektrik enerjisinin üretiminde daha az fosil 

yakıtların kullanılmasını sağlamaktadır. CO2‘in atmosferden uzaklaştırılması, odun 

dokularında karbonu depolaması ve serinletme etkileri nedeniyle ağaçlar sera etkisine 

karşı mücadelede etkin bir araçtır (Anonymous 1990).  

Enerji tasarrufu 

Ağaçlar binalarda kullanılan enerji miktarını yaz ayları boyunca serinletme etkileri 

yardımıyla ve kış aylarında rüzgarı perdeleyerek azaltırlar. Bununla birlikte ağaçların 
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dikimi sırasında hatalı yer seçimi kış aylarında binalar üzerinde gölge oluşturmaları ve 

yaz aylarında da yaz esintilerinin önünü kesmeleri nedeniyle kullanılan enerji miktarının 

artışı yönünde de etkili olabilmektedir. Bu nedenle özellikle binaların yakın 

çevrelerinde bitkilerin uygun biçimde konumlandırılmaları maksimum enerji 

tasarrufunun sağlanabilmesi açısından önem taşımaktadır.  Binalarda kullanılan enerji 

miktarındaki düşüş enerji santrallerinde enerji üretimi sonucu atmosfere verilen kirletici 

maddelerin miktarındaki azalmayı da beraberinde getirir (Nowak 1999). 

Atlanta (Amerika Birleşik Devletleri) kentindeki uzun ve sıcak yaz mevsimi nedeniyle 

konut başına yılda yaklaşık 400 dolarlık serinlemeye yönelik harcamanın olduğu 

hesaplanmıştır. Bu kentteki mevcut ağaç örtüsünün serinletme etkisi nedeniyle enerji 

harcamasına yönelik ortalama 28 dolarlık bir tasarrufun sağlandığı ve bu tasarrufun kent 

genelinde yılda yaklaşık 2.8 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir.  Enerji 

kullanımındaki bu azalma aynı zamanda atmosfere bırakılan karbon miktarının 

azalmasına da neden olmaktadır (Anonymous1990).   

Ağaçların gölgeleme etkileri nedeniyle tasarruf edilen elektrik enerjisine ve bu enerjinin 

üretilmesi için kullanılan yakıt miktarına yönelik yapılan hesaplama sonucunda 

Atlanta’daki ağaç örtüsünün yılda 680 bin ton karbon emisyonun atmosfere karışmasını 

önlediği saptanmıştır (Anonymous 1990).  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu bölümde çalışmada izlenen materyal ve yöntemin detaylı olarak ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. 

3.1 Materyal 

Çalışmanın materyalini konuya yönelik yerli ve yabancı literatür, internet kaynaklı 

yayınlar şekil ve fotoğraf gibi çeşitli görsel malzemeler oluşturmuştur. Daha önceden 

yapılmış çalışmalar ve literatürlere ulaşmak için kütüphane ve internet ortamından ele 

edilmiş kaynaklar kullanılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı uygulama örnekleri web ortamından 

ulaşılmıştır. 

3.2 Yöntem  

Tez çalışması kapsamında, liteatür ve veri toplama işleminin ardından bilgiler analiz 

edilerek değerlendirme yapılmış ve sonuca ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra, peyzaj 

mimarlığında enerji etkin tasrımıyla ilgili yapılan çalışmalardan yurt içi ve yut dışı 

örnekler incelenmiştir. Bu çalışmada peyzaj düzenleme çalışmalarında mevcut iklim ve 

arazi koşullarının en iyi biçimde kullanıldığı ekolojik ve ekonomik olarak sürdürülebilir 

enerji etkin peyzaj tasarım ve uygulama ilkeler incelenmiştir.  

Bu kapsamda bir yandan mevcut peyzaj tasarım çalışmalarında enerjiye yönelik 

harcamaların en aza indirdiğini ve çevre koşullarını en etkin biçimde kullanıldığı 

çözümler üzerinde durulmuştur, dieğer yandan ise konuya yönelik peyzaj tasarım 

yaklaşımları incelmiştir.  Bunun yanı sır çalışmanın daha iyi anlaşılabilmesi için; Enerji 

etkinlik kriterlerinin belirlenmesi ve sınama tablosunun oluşturulma yöntemi 

kapsamında; enerjiyi etkileyen peyzaj tasarım yaklaşımları etkenler dördüncü bölümde 

kapsamlı olarak ele alındığı üzere dort başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; 

1. Fiziksel çevre verilerine dayalı ölçütler 

2. Bina tasarımı ve yapımına ilişkin ölçütler 

3. Çevre düzenlemesine ilişkin ölçütler 

4. Diğer ölçütler 
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Belirlenen bu 4 kriterin incelenmesi sonucunda enerjinin etkin peyzaj yaklaşımlarına 

yönelik daha önceki çalışmalar (Hoven 1982, Robinette 1983, Moffat ve Shiler 1991 

kigger 1995, Duman 1999, Karaca 2008) farklı uygulama biçimi belirlenmiştir. 

 

Belirlenen kriterler ve uygulama biçimleri, ana etkenler çerçevesinde çalışma 

kapsamında kullanılmak üzere için bir sınama çizelge içerisinde sınıflandırılmıştır. 

 

Çizelge 3.1 Enerji etkin peyzaj sınama çizelgesi 

ANA 

ETKENLER 

ENERJİ ETKİNLİK 

KRİTERLERİ 

UYGULAMA 

BİÇİMLERİ 

 

 

Fiziksel çevre verilerine 

dayalı ölçütler 

İklimsel verilere dayalı 

enerji etkinlik kriterleri 

İklimsel verilerin tasarımda 

rolü   

Arazinin topografik 

yapısı ve konumuna 

dayalı enerji etkinlik 

kriterleri 

Arazideki doğal kaynakların 

kullanımı 

Topografik ve çevresel 

özelliklerin yerleşim 

dokusunun biçimlenişine 

etkisi 

Bitki örtüsüne dayalı 

enerji etkinlik kriterleri 

Arazideki bitki dokusundan 

rüzgar, gölgeleme, vb. 

amaçlarla yönelik 

oluşturulması 

 

Bina tasarımı ve yapımına 

ilişkin ölçütler 

 

Yapının konumlanması 

 

Yönlendirmanin enerji 

stratejisinde rölü 

Yapı formu ve tasarımı 

 

Yapı formunun binanın enerji 

gereksinimindeki rölü 

Yapının malzemesi 

 

Malzeme kullanımının enerji 

stratejisinde rölü 

 

Çevre düzenlemesine 

ilişkin ölçütler 

Uygun malzeme seçimi  

 

Uygun malzeme seçimi  

enerji stratejisinde rölü 

Bitki kullanımı 

 

Peyzaj düzenlemesinde yeni 

bitki dokusunun rüzgar 

kontrolü, gölgeleme, vb. 

amaçlara yönelik 

oluşturulması 

  

 

Diğer ölçütler 

 

Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı 

 

Güneş ve Rüzgar enerjisinin 

değerlendirmesi 
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4. ENERJİ ETKİN PEYZAJ TASARIM YAKLAŞIMLARI 

Mutlu yaşamak, doğa ile uyumlu yaşamaktır. İnsan ve doğayı temel alarak 

gerçekleştirilecek çevre ve yapı tasarımları insan gereksinimlerini karşılamanın ötesinde 

sağlıklı ortamlar oluştururken ekolojik dengeyi de koruyacak bir yaklaşımdır. Çevre 

duyarlı planlama ve tasarım ekolojik ve sürdürülebilir yerleşmelerin gereğidir. 

Enerji etkin peyzaj, enerji korumaya yönelik peyzaj düzenleme eylemlerini kapsar. 

Enerji etkin peyzaj düzenlemesi bir başka ifade ile çevreye duyarlı peyzaj planlama, 

tasarımı ve yönetimi konularını kapsamaktadır. Alanın estetik değeri ile birlikte, çevre 

kalitesinin de artırılmasın sağlar. Isınma ve klima giderleri ile fosil yakıtına bağımlığı 

azaltmak, düşük maliyet ve daha az bakım isteyen düzenlemeler ile peyzaj 

uygulamalarının doğayı, ekosisteme ve insan sağlığına yardımcı olarak yapılması 

gerektiğini savunur (Erdoğan ve Uslu 2011). 

İyi tasarlanmış peyzajlar, estetik kaliteyi artırmakla birlikte; 

• Yaz ve kış aylarındaki enerji giderlerini büyük bir oranda düşürür 

• Yapıyı kış rüzgârından ve yaz güneşinden korur. 

• Çimlerin bakımı ve peyzaj için yapılan su, tarım ilacı ve yakıt tüketimini azaltır.  

• Gürültü ve hava kirliliğini kontrol altına alır (Krigger 1995). 

Örneğin, ABD’de Manhattan/Kansas’ta enerji giderlerinin diğer konutlara oranla daha 

az olduğu Parade of Homes isimli konut yerleşiminde 15 konut  üzerinde yapılan bir 

araştırmada bunların bir kaçının konum olarak enerjiyi muhafaza etme potansiyelinin 

olduğu, çevre koşullarına uyumlu uzantılarının ya da dış gölgeleme araçlarının 

bulunduğu ve bitkisel uygulamada stratejik dikimler yapıldığı veya fonksiyonel bir 

peyzaj tasarımına sahip olduğu saptanmıştır (Hoeven 1982). 

Bitkisel materyallerin uygun biçimde kullanımı enerjiye yönelik harcamaların 

azaltılmasına yardımcı olur. Bu yolla kış aylarında ısıtma için harcanan giderlerde %15 

oranında azalma görülürken, yaz aylarında soğutma için gereksinme duyulan enerji 

tüketiminde %50 veya daha fazla azalma olabilmektedir. Bitkisel materyallerin doğru 
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bir şekilde seçilmesi ve yerleştirilmesi yoluyla gölge, soğuk esinti kanalı, kış rüzgârı 

bariyeri yaratır ve güneş gibi faktörler kontrol altına alınır (Hoeven 1982). 

Uygun biçimde yerleştirilmiş ağaçlar konutların ısıtma ve soğutmasında sarf edilen 

enerjide %25’e kadar tasarruf sağlamaktadır. Amerika Enerji Bölümü tarafından 

tasarlanmış bilgisayar modelleri yalnızca üç tane ağacın uygun yerleştirilmesinin bile 

ortalama bir evin yıllık enerji giderinde 100-250 $ tasarruf sağlayabileceğini 

öngörmektedir. İyi tasarlanmış bir peyzaj ortalama olarak, 8 yıldan daha az bir süre 

içinde başlangıçtaki ilk tesis masraflarını çıkarabilecek kadar tasarruf sağlar. Örneğin 

2,5 metre uzunluğundaki yaprak döken bir ağaç bir pencere için yaklaşık olarak bir 

panjurla aynı fiyata mal olur ve soğutma giderlerinde de yüzlerce dolar önemli ölçüde 

kar edilir (Krigger 1995). 

Çevresindeki kentsel alanların sıcaklığıyla kıyaslandığında parkların ve ağaçlık 

alanların daha serin olduğu konuya yönelik olarak yapılan araştırmalarla saptamıştır. 

Ağaçlar gölgeleme ve terleme-buharlaşma(bitkinin aktif olarak hareket ettiği ve su 

buharını açığa çıkardığı işlem) yoluyla çevre havanın sıcaklığı1/3 oranına kadar 

düşürür. Çünkü soğuk hava zemine yakın bir yere yerleşir ve direk ağaçların altındaki 

hava sıcaklığı, asfalta yakın yüzeylerdeki hava sıcaklığından3/4 oranında daha serin 

olur (Krigger 1995). 

İyi planlanmış bir peyzaj, gölgelendirilmemiş bir yapının yaz aylarındaki serinleme 

giderlerinde %15- %50 azalma sağlar. Güney Dakota’da (ABD) yapılan bir araştırmada, 

yapıların kuzey, doğu ve batı cephelerindeki rüzgâr siperlerinin, yakıt tüketimini 

ortalama %40 oranında azalttığı saptamıştır. Sadece rüzgâr yönüne rüzgâr siperi 

yerleştirilmiş bir yapının yakıt tüketimi ise aynı tip yapının korunaksız olmasına oranla 

%25 daha azdır. Rüzgârlı bir iklime sahip bölgelerde iyi planlanmış bir peyzaj kış 

aylarındaki ısıtma giderlerini yaklaşık üçte biri oranında bir düşüş sağlamaktadır 

(Krigger 1995). 

Ağaçlandırma çalışmaları ve iklime uygun peyzaj tasarımı yukarıda belirtilen iklimsel 

yararlarının yanı sıra çevreye önemli oranda katkılar da sağlamaktadır. Ağaçlar ve diğer 
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bitkiler erozyonu önler, su kaynaklarını korur, besin kaynağı oluşturur, yaban yaşamı 

için doğal ortam sağlar ve havayı temizler (Krigger 1995). 

Ulusal Bilim Akademisi (NAS), Amerika’nın kentsel arazilerinde yüz milyon potansiyel 

ağaç dikim alanı olduğunu tahmin etmektedir., Bu alanların ağaçlandırılması sonucunda 

ABD’deki klimalar tarafından sarf edilen 200 milyar kw/saat yıllık enerjinin %25’ini 

yani 50 milyar kw/saat enerji tasarrufu sağlanacağı öngörülmektedir. Bu aynı zamanda 

elektrik santrallerindeki karbondioksit emisyonunda yılda 35 milyon ton (metrik 

sistemde 32 milyon ton ) azalma ve kullanıcıların her yıl sarf edilen elektrikten 3,5 

milyar tasarruf etmesi anlamına gelmektedir (Krigger 1995). 

Enerjiyi verimli kullanmaya yönelik çözümleri de içeren peyzaj tasarımı yıl bazında 

tasarruf sağlayan peyzaj önerilerini, çevreye katkıda bulunabilecek peyzaj yöntemlerini, 

göz önünde bulundurulması gereken iklim, alan ve tasarım koşullarını, tüm bu 

koşulların dikkatli bir biçimde değerlendirildiği peyzaj tasarım yaklaşımları, peyzaj 

planlamasını ve bitki materyali seçimini kapsamaktadır (Krigger 1995). 

Bu kapsamda enerji etkin peyzaj tasarım yaklaşımlarını belirleyen kriterleri 4 başlık 

altında toplamak mümkündür.
4
 

 Fiziksel çevre verilerine dayalı ölçütler 

 Bina tasarımı ve yapımına ilişkin ölçütler 

 Çevre düzenlemesinde ilişkin ölçütler 

 Diğer ölçütler 

Enerjinin etkin olarak kullanıldığı peyzaj tasarım yaklaşımlarına yönelik temel kriterleri 

ise şu şekilde detaylandırmak mümkündür; 

• Fiziksel çevre verilerine dayalı ölçütler 

o İklimsel verilere dayalı enerji etkinlik kriterleri 

o Arazinin topografik yapısı ve konumuna dayalı enerji etkinlik kriterleri 

                                                           
4  Karaca (2008) tarafından oluşturulmuş olan “Toplu Konutlarda Uygulanabilecek Enerji Etkinlik 

Yöntemleri” örnek alınarak geliştirilmiştir. 
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o Bitki örtüsüne dayalı enerji etkinlik kriterleri 

• Bina tasarımı ve yapımına ilişkin ölçütler 

o Yapının konumlanması 

o Yapı formu ve tasarımı 

o Yapının malzemesi 

•  çevre düzenlemesine ilişkin ölçütler 

o Uygun malzeme seçimi  

o Bitki kullanımı 

• Diğer ölçütler 

o Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 

o Su etkin peyzaj kullanımı 

4.1 Çevresel Etkenlere Dayalı Enerji Etkinlik Kriterleri 

Çevresel etkenleri oluşturan temel ögeler; iklim ve yerküre (peyzaj ve topografya) 

arasındaki etkileşim sonuç olarak ortaya çıkan etkilerdir. Bu nedenle çevresel etkenleri 

daha iyi anlayabilmek için iklim ve mikroklimanın
5

 oluşum nedenleri ve genel 

karakteristiklerini bilmekte yarar var (Karaca 2008). 

4.1.1 İklimsel verilere dayalı enerji etkinlik kriterleri 

Uygulanacak enerji etkin peyzaj tasarım yaklaşımları iklim koşulları ile bağlantılı 

olmalıdır. İklimin, binanın hem enerji ve çevresel performansı hem de kullanıcıları 

üzerinde çok önemli etkileri vardır. Binalarda tüketilen enerji miktarı iklimin etkisinin 

direk etkisi sonucudur. Yapıların dinamik tüm enerji performanslarının 

hesaplanabilmesi için bir yıllık süreyi kapsayan saatlik tipik iklim verilerine ihtiyaç 

vardır. Tipik iklim verileri, ölçülmüş gerçek verilerin istatistiksel işlemlerden 

geçirildikten sonar ortalama olarak iklimi temsil edeceği düşünülerek seçilmiş 

                                                           
5 Yerel bir ölçek içerisinde, genel iklim özelliklerinin değişimi genellikle mikro iklim olarak adlandırılır 

(Hoeven 1982) 
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değerlerden oluşur. Bu değerler genel olarak sıcaklık, güneş radyasyonu ve rüzgâr 

verileri gibi değişkenleri içermektedir. Veriler farklı biçimlerde mevcutturlar ve genel 

olarak çeşitli organizasyonlardan belli bir bedel karşılığında elde edilebilirler (Bayraktar 

vd. 2009). 

Yapıların bulunduğu yerlerdeki iklim özellikle (hava sıcaklığı, rüzgâr hızı, güneş 

radyasyonu, nem düzeyi, havanın açık veya kapalı olması) tüketilen enerji miktarını 

etkileyen en önemli faktördür. Bina kabuğu dış iklimsel koşulların etkisi altında 

olduğundan, ısı analizlerinin yapılabilmesi için bölgenin meteorolojik verilerinin 

bilinmesi önemlidir. Bu anlamda yapı ve dış ortam hava şartlarındaki karşılıklı 

etkileşimin doğru ve detaylı bir şekilde saptanması; güneş ışınımı, hava sıcaklığı, dış 

hava nemi, yağış rejimi, dış hava hareket hızı ve rüzgâr gibi mikroklima bileşenlerinin 

enerji etkinliği açısından önem taşımaktadır (Karaca 2008). 

Enerji etkinliği kapsamında yapılması gereken ilk adım, bulunduğu bölgenin iklim tipini 

tanımlamaktır. Peyzaj yaklaşımları farklı iklim koşulları aşağıda çizelge 4.1 verilmiştir. 
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Çizelge 4.1 Peyzaj yaklaşımları farklı iklim koşulları (Krigger 1995) 

 

İklim Tipleri 

 

 

Dikkate alınması gereken kriterler kriterler 

 

 

 

 

 

Sıcak İklimler 

 

• Güneşin ısıtıcı etkisi kış aylarında en üst seviyeye 

çıkarılmalıdır. 

• Yaz aylarında gölgeleme en üst seviyeye 

çıkarılmalıdır. 

•Kış rüzgârları binalara ulaşmayacak biçimde 

yönlendirilmeli. 

•Yaz meltemleri yapıya doğru yönlendirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

Sıcak ve Kurak İklimler 

 

•Çatı, duvarlar ve pencerelerin serin tutulması için 

gölgelendirme yapılmalıdır. 

• Bitkilerin terleme ve solunum gibi fizyolojik 

işlemlerinden yararlanarak yapı çevresindeki 

havanın sürekli serin ve nemli olması 

sağlanmalıdır. 

• Yaz meltemlerinin doğal olarakserinletilmiş eve 

erişmesine izin verilmelidir. 

• Sıcak rüzgârlar perdelenerek veya yapıya 

ulaşmayacak biçimde yönlendirilerek klimayla 

serinletilmiş yapıdan uzaklaştırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

Sıcak ve Nemli İklimler 

 

 

•Yaz meltemleri yapıya doğru yönlendirilmelidir. 

• Düşük açılı yaz güneşine ve güneşin geçişine izin 

veren Uygun biçimde yerleştirilmiş ağaçlarla yaz 

aylarında gölgelendirme etkisinden gölgelendirme 

etkisinden en üst seviyede yararlanılmalıdır. 

• Eğer sık sulama istiyorsa, dikim alanlarını eve 

yakın tutmaktan kaçınmak gereklidir 

 

 

 

 

 

Soğuk 
 

 

• Yapıyı soğuk kış rüzgârlarından korumak için sık 

bir şekilde yerleştirilmiş rüzgâr siperleri 

kullanılmalıdır. 

• Güney cephedeki pencerelere kış güneşinin 

erişmesine izin verilmelidir. 

•Eğer yazın aşırı ısınma problemi varsa, güney ve 

batıdaki pencere ve duvarları yaz güneşine karşı 

gölgelenmelidir 

 

4.1.2 Arazinin topografik yapısı ve konumuna dayalı enerji etkinlik kriterleri 

Konumlandığı arazi, tasarım kuralları üzerine etkili olabilecek pek çok faktörü 

barındırır. Arazinin topografik yapısı ve mikroklima etkileri incelendikten sonra binada 

uygulanacak olan enerji kriterleri belirlenmelidir. 

Arazinin deniz seviyesinden yüksekliği, topografik durumu, çevredeki bitki örtüsü ve 

yapılaşma, doğal oluşumlar gibi etkenler yakın çevrenin lokal iklimsel özelliklerinin, 
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dolayısıyla mikroklimayı etkilemektedir. Arazinin topografik durumu, yapının güneş 

ışınımından faydalanmasında, gün ışığının kullanımında ve doğal havalandırma 

imkanları açısından önemlidir. Arazinin eğimi ve yönelişi, güneş ışınlarının geliş açısına 

etki etmektedir. Dağların güneye bakan yamaçları ışınımından yararlanabildikleri ve 

soğuk kuzey rüzgarların dan daha az etkileri için kuzeye bakanlardan daha sıcaktır. Batı 

yamaçları ise öğleden sonraki zaman sürecinde daha yüksek ortamlara sahip hava 

sıcaklığı ile güneş ışınımının birlikte etkilenmesi sonucunda, doğu yamaçlarından daha 

ılık olur (Karaca 2008). Çizelge 4.2 - 4.3 yardımıyla etkiler basitçe ifade edilebilir. 

Çizelge 4.2 Topografyanın güneş ışınımı üzerinde etkisi (Karaca 2008) 

 

 

Güneye bakan yamaçlar kuzey yamaçlara 

göre daha fazla güneş ışığına maruz kalırlar.  

 

Arazi formu, bina yükseklikleri, ağaçlar 

yada diğer objeler gün ışığından yararlanma 

sürelerini etkileyebilir. Bu alanın 

mikroklimasınde etkili olur.  

 

 

Güneşin dik açıyla geldiği yamaçlar diğer 

yüzeylere göre daha fazla ısınırlar 

 

Isı değerleri yüksekliğe bağlı olarak değişir. 

Her 1000 metre yükseldikçe yaklaşık olarak 

1. 6 
0
C azalır. Geceleri bu oran daha da 

fazlalaşır. 

 

 

Çevredeki su, kum, vb. , parlamaya neden 

olan yüzeylerden yansıyan güneş ışığı, 

alanın ısısını arttırıcı bir etki yaparlar. 
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Çizelge 4.3 Topografyanın hava hareketlerine etkisi (Karaca 2008) 

 

 

 

Tepe noktalar soğuk kış rüzgârlarına 

karşı tamamen korunmasızlar. 

 

 

Doğru yerleşim noktası belirlenerek 

gerekli durumlarda rüzgarın 

etkisinden korunabilir. 

 

Mevcutta var olan bitki dokusu 

kullanarak ya da oluşturacak bitki 

bitkisel düzenleme ile rüzgârın etkisi 

engellenebilir. 

 

 

Yumuşak formlar sahip arazi 

yapısıyla rüzgâr karşının 

yumuşatılması sağlanabilir. 

 

Ani farklılıklar gösteren yüzeyler 

rüzgar hareketlerinde 

türbülanslarlarınoluşmasına neden 

olur. 

 

Yapıların içinde bulunduğu yerleşim dokusunun özellikleri, tasarımı etkileyen çevresel 

faktörleri barındırması açısından önemlidir. Binalar arası hava hareketlerinin değişik 

biçimde şekillenmesi, gölge atma, ısı biriktirme, güneş ışığının yansıtma, kendi 

aralarında ısı transfer etme gibi nedenler ile yapılaşmanın yoğun olduğu bölgeler yakın 

kırsal çevrenin arasında önemli farklılıklar oluşur. Yapılaşmanın yoğun olduğu 

bölgelerde hava hareket hızı daha düşük, hava sıcaklığı daha yüksek, azalmış bitki 

dokusu nedeniyle nem oranı daha düşüktür (Karaca 2008).  
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Yeni yerleşim yerleri planlanırken bölgedeki doğal enerji kaynaklarından faydalanma 

imkânı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu amaçla bölgedeki jeotermal kaynaklar 

yapıların ısıtılması amacıyla kullanılabilecek doğal bir enerji kaynağıdır. Çevredeki 

toprak dokudan binanın ısıtılması ya da soğutulması amacıyla faydalanılabilir. Birçok 

iklim bölgesinde binanın altında, yanında bazen de üstündeki toprak kütlesi bina için 

soğutma kaynağı olarak hizmet vermektedir. Yakın çevredeki su kütlesi ise, uygun 

tekniklerle soğutma imkânı sağlayabilir (Karaca 2008). Şekil 4.1
,
 de kentsel yapılar ve 

mikroklima ilişkisi verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.1 Kentsel yapılar ve mikroklima ilişkisi (Karaca 2008) 

4.1.3 Bitki örtüsüne dayalı enerji etkinlik kriterleri 

Her hangi bir alanda bitki örtüsünün tutunması, gelişmesi ve varlığı devam etmesi, o 

alanı oluşturan iklim, toprak, topoğrafya faktörler gibi ekolojik şartlara bağlıdır. Bitki 

örtüsü ekolojik sisteminde bir parçasıdır. Ekolojik sistemlerin, iklim ve atmosfer 

olayların ürünü olarak niteliğiyle ilgili ilgi verir. Kentsel mekanlarda yapılan 

planlamalarda mevcut doğal bitki örtüsü korunmaya çalışmalıdır.  Ayrıca bitkilendirme 
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çalışmalarında da doğal bitki örtüsünde bulunan türler kullanılmalıdır. Böylece daha 

başarılı bitkilendirme çalışmaları yapılabilir (Duman 1999). 

Yeşil alanların kentsel ortamlar açısında bitki örtüsü fonksiyonları ve bu fonksiyonları 

sağlanması için göz önünde bulundurulması gereken ilkelere aşağıda değinilmiştir. 

i. Ekolojik fonksiyonlar  

• Mikro düzeyde iklimlendirme çalışmaları  

-Sıcaklık: Önemli iklim elemanlarından biri olan sıcaklığın etkisinin değiştirilmesinde 

bitki örtüsünden yararlanılabilir. Mikroklimatik çalışmalarda bitki örtüsünün türü, kom-

pozisyonu, sıklık ve ışık alma durumu, kısa veya boylu olması, doğal veya kültürel ol-

ması gibi özellikler önemli kriterlerdir. Genel olarak yeşil alanlardaki yıllık ortalama 

sıcaklık değeri kentsel ortamlara oranla 3,5
0
C daha düşüktür. Ağaçlı yollarda ağaçsız 

yollara oranla 6
0
C civarında daha serindir. Bitki örtüsünün sıklığı ile sıcaklık arasında 

yakın ilişkiler vardır. Genelde ışığı alt tabakalara geçirecek oranda seyrek olan yeşil 

alanlar sık bitki örtüsünün olduğu alanlara göre gece ve gündüz daha uygun sıcaklık 

bilançosuna sahiptir. Seyrek bitki örtüsü olan alanların ışığı alt tabakalara geçirmeleri 

nedeniyle zeminde depolanan ISI gece ışımayla tekrar ortama verilerek gece boyunca 

aşırı soğumayı önler.  

'Farklı türlerden oluşan bitkisel kompozisyonların da sıcaklık üzerinde etkisi vardır. Ö-

zellikle yapraklı türlerin karışıma girdiği yerlerde (bu bitkiler üzerinden) buharlaşma 

değeri fazla olduğundan bu alanlar daha serin olacaktır (Duman 1999). 

Çim alanlar ve çayırların geceleri hızla soğumasına karşılık yüksek boylu ve farklı tür-

lerden oluşan ağaçların bulunduğu kesimlerde bu ağaçların ışımayı yavaşlatmalarından 

dolayı gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok artmaz (Duman 1999). 
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 Havanın nemini düzenleme  

 

Her ağaç transpirasyon (terleme) yoluyla havaya su buharı vermektedir. Örneğin, bir 

kayın(Fagus)ağacı günde buhar halinde 500 lt su vererek havanın nemini arttırır.  

Bu da 100.000 m
2
 büyüklüğündeki kapalı bir mekanda %30-40 nemi sağlarken 

çevreden yaklaşık 300.000 Kcal ısı alır ve dolaylı olarak havayı serinletir (Duman 

1999).  

 Hava düzenleyicisi olarak görev yapma  

 

Havanın filtre edilmesi ve temizlenmesi yeşil alanların dolaylı bir klimatik etkisidir ve 

kentsel iklimlendirme çalışmalarında bitki örtüsünün bu fonksiyonundan kesinlikle ya-

rarlanılmalıdır. Özellikle ağaçlar ve ormanlık alanlar havanın filtrasyonu ve temizlen-

mesinde önemli rol oynar. Ağaçlık alanlar havadaki tozları %75 oranında filtre eder ve 

azaltır. Kentlerde bu oran daha da artarak %85'e kadar çıkar. Seyrek ağaçlık alanlar bile 

kış mevsiminde %60 oranında filtrasyon özelliğine sahiptir.  

Yolların her iki tarafında oluşturulan çalı ve çit örtüleri de gazları ve tozları filtre eder. 

Zararlı gaz ve tozların miktarıyla, oluşturulacak çalı ve çit örtülerinin genişlik ve yük-

sekliği arasında doğrudan bir orantı kurulmalıdır. Ortama salınan zararlı gazları ve 

tozları filtre etmede dar yollar daha iyi imkanlar sunar. Ayrıca yoğun kullanılan yolların 

her iki tarafının canlı çitlerle çevrilmesi filtrasyon oranını arttırır. Yolların iki yanında 

yer alan sık ve yüksek boylu ağaçlar rüzgar koruma ve su bilançosu üzerinde pozitif etki 

yapmanın yanı sıra özellikle karışık türlerden oluşan topluluklar havanın daha iyi 

temizlenmesini sağlar. Bu alanlar aynı zamanda endüstri bölgelerinde havanın ne ölçüde 

kirlendiğinin gözlenebileceği gösterge alanıdır (Duman 1999).  

Bitkilerin bir diğer fonksiyonu ise havadaki CO2 ve O2 oranını düzenli tutmasıdır.  

 Yağış miktarını arttırma  
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Yeterli büyüklükteki yeşil alanlar buharlaşmayı arttırarak bölgesel iklim üzerinde yağış 

miktarını değiştirici etki yapar. Örneğin bir bölgede ormanın yok edilmesi o bölgenin 

yıllık ortalama yağış miktarında %40 oranında azalmaya neden olur (Duman 1999). 

 Çiğ oluşumunu arttırma  

 

Yeşil alanlarda çiğ oluşumu açık alanlara oranla üç kat daha fazladır. Çiğ oluşumu bir 

alanın kurak dönemini oldukça kısaltır. Özellikle kök sistemi henüz oluşmamış genç 

bitkiler için çiğ oldukça önemlidir (Duman 1999).  

ii. Fiziksel fonksiyonlar  

 Rüzgar perdesi oluşturma  

 

Farklı yükseklik, genişlik, biçim ve türlerden oluşturulan rüzgar perdeleri rüzgarların 

olumsuz etkilerini önlemede yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir(Duman 1999). 

 
Şekil 4.2 Bitkilerle rüzgar kontrolü (Robinette 1983) 
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 Güneş radyasyonu kontrolü  

Bitkilerle güneş ışınlarını filtre ederek, yansıtarak, engelleyerek kentsel iklime olumlu 

katkıda bulunur. 

 
Şekil 4.3 Bitkisel güneş radyasyonu kontrolü (Robinette 1983) 

 

Doğal bitki kullanımının yararlarından bazıları şu şekilde özetlenebilmektedir (Erdoğan 

ve Uslu 2011): 

o Doğal bitkiler yabancı yurtlu bitkilere oranla daha dayanıklıdırlar ve 

uygun biçimde yerleştirildiklerinde ve dikildiklerinde bölgesel iklim 

ekstremlerinden daha az etkilenirler. 

o Doğal bitkiler yerel çevre koşullarına en iyi şekilde uyum sağlarlar, 

toprak verimliliğine katkıda bulunurlar, erozyonu azaltırlar ve genellikle 

diğer bitki türlerine oranla daha az gübre ve ilaca gereksinim duyarlar. 
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Bu özellikleri nedeniyle doğal bitkilerle yapılan plantasyon 

çalışmalarında ilk tesis ve bakım masrafları genel olarak yabancı yurtlu 

bitkilerin kullanıldığı plantasyon çalışmalarına oranla daha azdır. 

o Doğal bitkiler yaban yaşamı için besin ve barınak sağlarlar. Doğal 

habitatlar kentsel yerleşimler ve banliyölerle yer değiştirdiğinden bu 

mekanların düzenlenmesinde doğal bitki türlerinin kullanılması buralarda 

oluşan yaban yaşamı için hayati önem taşıyan barınakları oluşturur. 

Ayrıca yaban yaşamı habitatlarının bakımı ve onarılması için doğal 

bitkilerden yararlanılabilir. 

o Doğal bitki türlerinin kullanılması sağlıklı bir ekosistemin 

oluşturulmasına ya da onarılmasına katkıda bulunur. Kentsel 

yerleşimlerde doğal bitki türleri kullanılarak yapılan plantasyon 

çalışmaları alanın peyzaj karakterinin yeniden kazandırılmasına yardımcı 

olur. 

o Bazı yabancı yurtlu bitkiler bulundukları mekanlara doğal türlerden daha 

fazla uyum sağlarlar ve dikildikleri mekanlardan taşarak işgalci bitkiler 

olarak doğal ortamlara yayılırlar. İşgalci egzotik bitkiler biyolojik 

çeşitlilik açısından ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Doğal bitki türleri 

kullanılarak yapılan plantasyon çalışmaları gelecekte oluşabilecek 

“işgalci bitki” istilalarını önlemektedir. 

4.2 Bina Tasarımı ve Yapımına İlişkin Ölçütler 

Enerji etkinliğinin sağlanabilmesi için önemli olan bir diğer etmen de konutlar ve yaşam 

alanlarının tasarımı ve yapılışında doğru ve akılcı yöntemlere dayanarak çözümler 

üretmektir. Bina tasarımı ve yapımına ilişkin yöntemlerin temel amacı yaşam 

alanlarının enerji bütçesinin insanın yaşayabilmesi için uygun olan ortama göre 

ayarlanmasını sağlamaktır.  

Bunun için uygulanması gerekli akılcı tasarım stratejisinde gereken ölçütler; yapının 

konumlanması, yapı formu ve tasarımı, yapı malzemesi ve yapı kabuğunun 

tasarlanmasının enerji etkinliği yönünden değerlendirilmesidir (Karaca ve Varol 2012). 
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4.2.1 Yapının konumlanması 

Yapının konumlandırılış durumu, diğer binalar ve engeller ile arasındaki mesafe, binayı 

etkileyen güneş ışınımı miktarını ve bina etrafındaki hava akışı hızını ve tipini 

belirleyen en önemli tasarım değişkenlerinden biridir. O nedenle, binanın arazideki 

konumu güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak veya 

korunmak amacına uygun olarak belirlenmelidir (Yılmaz 2006). 

Yapılar en uygun şekilde yönlendirilerek güneşten ısıtma, hâkim rüzgârdan da soğutma 

ve havalandırma amaçlı yararlanmak mümkündür. Bu şekilde konfor koşulları büyük 

oranda doğal yollarla sağlanmış ve ek enerji kullanımı azaltılmış olacaktır. 

Yönlendirmede temel ilke, güneş kazancının kışın en yüksek, yazın ise en düşük 

düzeyde olmasını sağlamaktır (Göksel ve Özbalata 2002 ). 

Binanın yönlenmesinde bölgenin, iklim koşullarının gerektirdiği ihtiyaçlar önem 

kazanmaktadır. Güneş ışınım şiddeti, bölgesel rüzgârların hızı, kalite ve süreklilik gibi 

özellikleri yönlere göre değişim gösterirler.  

Mevsimlere bağlı olarak yeryüzünün farklı noktalarında, farklı yönlerden, farklı 

saatlerde, farklı şiddette güneş ışınımı alınması, binaların yönlenme koşullarına bağlı 

olarak farklı miktarda doğal aydınlatma olanağı ve ısı kazancı sağlanmasına neden olur.  

Bu nedenle optimum yönlenmenin güney ile yaptığı açı ve hakim rüzgar yönleri binanın 

yerine göre hesaplanarak saptanmalıdır (Karaca 2008). Şekil 4.4 arazinin farklı 

bakarlarda mikroklima özellikleri anlatmaktadır. 
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Şekil 4.4 Arazinin farklı bakarlarda mikroklima özellikleri(Karaca 2008) 

Güneş ışınımı ve rüzgâr hareketlerinin etkilerinin binaların yönlendirilmesi yolu ile 

arttırılması ya da azaltılması olanaklıdır. Sıcak iklimlerde güneşten sağlanacak ısı 

kazancını azaltırken doğal havalandırma için hakim rüzgar etkisinden yararlanabilecek; 

soğuk iklimlerde ise güneşten ısı kazancını arttıracak ve rüzgarların etkisinden 

korunacak şekilde yönlenme uygulanmalıdır (Karaca 2008). Şekil 4.5 farklı bakarlarda 

yapılaşma önerileri göstermektedir. 



42 
 

 

Şekil 4.5 Farklı bakarlarda yapılaşma önerileri (Karaca 2008) 

Ekoljik planlamada güneş enerjisinden en etkin şekilde yararlanma önemli bir konu 

olduğundan binalar konumlandırılırken birbirlerinin güneş almasına engel olmayacak 

şekilde yerleştirilmelidir. Binalar arasındaki mesafeler binanın yüksekliği, alanın eğim 

değeri ve eğimin yönüyle ilişkilidir. Bu ilişkiler şekil 4.6’da gösterilmiştir. 
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Şekil 4.6 Bina yüksekliği ve alanın eğim değerleri arasındaki ilişki (Duman 1999) 

Şekil 4.7’de görüldüğü gibi A durumunda yani bina hava akımının geçişine engel 

oluşturduğunda rüzgarın hızı azalır ve hava akımları yere doğru yönlenerek yayılır. 

Aynı yükseklikteki iki yüksek binanın (B durumu) birbirine yakın oldukları yerde hızlı 

hava akımları yere doğru inemez, binanın çatı seviyesinde durur. Yolların rüzgarla aynı 

yönde olması durumunda (C durumu), bir sıra halindeki yapı kütleleriyle çevrelenen 

sokaklar, kanyon özelliği gösterir.  
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Sokaklar hakim rüzgarla aynı yönde olduğu zaman, hava akımının hızla kanalize 

olmasını sağlar, bu da rüzgar hızının şiddetlenmesine ve bina duvarlarında basınca 

neden olur (Marsh 1991). 

 

Sekil 4.7 Binalar arasındaki rüzgar hareketi (Marsh 1991) 

 

4.2.2 Yapı formu ve tasarımı 

Enerji korunumun da, etkili olan tasarım parametrelerinden birisi de binanın formudur. 

Bina formu; bina biçimi, bina yüksekliği, çatı türü, eğimi, cephe yüzeyinin eğimi gibi 

binaya ilişkin geometrik değişkenler aracılığıyla tanımlanabilir (Karaca 2008). 

Yapı plan ve biçimleri enerji tasarrufunda etkili olmaktadır. Bu nedenle yapılar sıcak 

mevsimlerde minimum ısı kazancı, soğuk mevsimlerde ise maksimum ısı kazancı 

sağlayacak şekilde biçimlenmelidir. Kare, dikdörtgen gibi basit plan tipine sahip 

yapıların dış kabuk yüzeyleri azaldığı için ısı kayıp ve kazançları da azalmaktadır. 

Küçük ölçekli yapılar da enerji korunumu açısından uygundurlar. İç hacimlerin verimli 

kullanıldığı küçük yapılar daha az enerjiyle ısıtılıp soğutulacağı için enerji kullanımını 

azaltmaktadır (Esin ve Yüksek 2009). 

İklime dayalı tasarımda, bina formu ve en-boy oranları, enerji ve ısıl konfor bağlamında 

performansı büyük ölçüde etkiler. Kabuk yüzey alanının artışına paralel olarak, 
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yüzeyden ısı transferi de artacak, bu da mekan yüklerinin artmasına neden olacaktır. Bu 

nedenle bina tasarımında boyutsal optimizasyon son derece önemlidir. kütlelerin en-boy 

oranlarına göre, kış ve yaz koşularında tüketilen enerji miktarlarını karşılaştırdığı 

çalışmasında, doğu-batı aksında uzanan ve 1:1,6 en-boy oranındaki bir zonun kışın daha 

az ısıtma enerjisi tüketmekte olduğunu, yazın ise göreli olarak daha az soğutma 

enerjisine gereksinim duyduğunu belirlemiştir (Ulukavak -Harputugil 2009) . 

Bina formuyla ısı kaybı arasında sıkı bir bağlantı bulunmaktadır. Hacim sabit 

tutulduğunda ve iç ve dış hava koşulları aynı kaldığında yapı formuna bağlı olarak 

iletim yoluyla ısı kaybı da değişmektedir. Bu açılardan bakıldığında en uygun formun 

yarım küre şeklinde olduğu görülür (Şekil 4.8) (Duman 1999). 

 
Şekil 4.8 Yapı formu ve ısı kaybı arasındaki ilişki (Duman 1999) 
A:Alan      Q:İletim yoluyla ısı kaybı 

 

Hacimle ısı kaybı arasında da yakın bir ilişki vardır. Şekil 4.9 hacimle bağlantı olarak ısı 

kaybını göstermektedir. Bu ilişkiden anlaşıldığı üzere kompakt formlarda hacim 

artarken yüzey alanı oranı daha az arttığında; ısı kaybına neden olan alanı azaltmak ve 

böylelikle enerji kazanmak için en iyi yol; yapı hacimlerini bir araya toplamaktır 

(Duman 1999) 
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Şekil 4.9 Hacimle ilişkin ısı kaybı arasındaki ilişki (Duman 1999)  
V:Hacim   N:Isı kaybı   A:Alan 

Yapı hacimlerinin biraraya toplamasıyla soğuma yüzeyi ve buna bağlı olarak ısı kaybı 

etkili bir biçimle azalır. Şekil 4.10’da görüldüğü üzere bütün ısı koşulları aynı 

olduğunda ısı kaybı en uygun konumunda %22 ye kadar inebilmektedir. Köşe konumlar 

rüzgar akımının fazla olmasından dolayı daha yüksek kayıplara maruz kalmaktadır. 

Enerji kazanımlı yerleşimler bu yüzden toplu yapı formunda olmalıdır (Duman 1999). 

 
Şekil 4.10 Konut tipleri ve ısı kayıpları (Duman 1999) 

 

Mimari Yapı 

Enerji korunumun da, etkili mimari tasarımı çok önem taşımaktadır.  Örneğin şekil 

4.11’de göründü gibi çıkıntılarıyla beraber iyi bir çatı tasarımı, güney cephede güneşe 

aşırı derecede maruz kalan duvar ve pencerelere gölge oluşturmaktadır.  

Yeterli bir çatı çıkıntısı ve pencerelerin doğru yerleştirilmesi yazın güneş ışınlarından 

korur ve kış güneşinden de maksimum faydayı sağlar (Hoeven 1982). 
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Şekil 4.11 Yapının güney cephesinde çatıdaki çıkıntının gölge sağlaması 

                  (Anonymous 2012) 

 

Hava akımını sağlaması için, havanın yapıya giriş ve çıkışları olması gerekmektedir. 

Maksimum hava akımı eşit boyutlardaki büyük açıklıkların birbirinin karşısına 

yerleştirilmesiyle oluşturmaktadır. Küçük bir giriş ile büyük bir çıkışın birleşiminden en 

yüksek rüzgâr hızına erişilir. Şekil 4.12’de göründüğü gibi iç duvar yapısı evdeki hava 

akımını kolaylaştıracak şekilde tasarlaması gerekmektedir (Hoeven 1982). 

 

Şekil 4.12 İç duvarların uygun tasarımı havanın kolayca ev içinde hareket etmesini 

                 Sağlar (Hoeven 1982) 

 

Garaj bir yapının mikro iklimini düzenlemeye yardımcı olabilir. Örneğin yapının kuzey 

cephesine eklemlenmiş bir garaj, eğer girişi doğudaysa kış rüzgârlarının önünü 

kesebilir. Garaj yapının batısındaysa yazın güneş ısısını kontrol eder. Çıkıntılı ya da ayrı 

bir garaj ise veranda için korunaklı bir bölge sağlar. Giriş, yapının enerji giderlerinin  

kontrolüne yardımcı olabilir. Ana giriş,  sıcak güney rüzgârından ve soğuk kış 
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rüzgârından korunmaktadır. İdeal olarak, bir girişin koruyucu çıkıntıları ve hava kesici 

holü olması gerekmektedir. İyi yerleştirilmiş gölgelendirme ağaçları bir çıkıntı işlevi 

görer (Hoeven 1982). 

Yapıya Bitiştik Seralar (kış bahçeleri) 

Günümüzde çoğu ev sahibi ısıtma giderlerini azaltabilmek için eve eklemlenmiş sera 

inşa etmektedir. Isı enerjisi nesneler tarafından emilerek kısa dalgalar halinde seraya 

girer ve uzun dalgalar halinde geri yansıtılır. Bu uzun dalgalar hemen ortadan 

kaybolmaz. Çekilen, elde edilen ısı ise ‘’sera etkisi’’ olarak bilinir.  

Sera bir evin güneş kolektörü olarak değerlendirilir. Kolektör katı bir kuzey duvarı ya 

da seradaki herhangi bir nesne olabilir. Güneş ışınlarının en etkili aktarıldığı durum ışık 

kaynağının dik bir açıda olduğu durumdur. Geliş açısı, güneşin kolektörün yüzeyine 

vurduğu açı demektir. Camın fiziksel özellikleri (aynı zamanda katmanların sayısı) 

seraya giren enerji miktarını etkiler.  

Güneş enerjisi çarptığı nesnelerde depolanır ve depolanan miktar nesne yüzeyinin 

maddesi, rengi, yoğunluğu, malzemenin iletkenliği ve çevredeki havanın sıcaklığına 

bağlı olarak değişir. Bitkilerin gelişimi için esas olan açık renkli yansıtıcı yüzeyler olsa 

da, koyu renkli yüzeyler ısıyı daha fazla emer ve muhafaza eder. Bu çelişkili 

ihtiyaçların çözümü ise gri ya da bronz bir duvarda saklıdır. 

Sera ve ev arasındaki bağlantıyı kurabilmek için kullanılan termal kondüktörlerin tipi ve 

tasarımı seradaki enerji verimliliğini büyük ölçüde belirler. Bir ısı kaynağı olarak, 

birden fazla ısı kolektörü bulundurmak her zaman iyidir. Hem zemin hem de kuzey 

duvarı kaya veya kum gibi maddelerle doldurulmuş beton bloklardan inşa edilmelidir. 

Zemininde sıcak hava akımı ya da etrafında sıcak hava sirkülâsyonu olan sera 

tasarımları enerji tasarrufu özelliğine sahiptir. Bu tip tasarımlar aşırı sıcakların önüne 

geçebilmek için sadece küçük geleneksel bir yardımcı donanıma ihtiyaç duyarlar                   

(Hoeven 1982). 

Şekil 4.13 - 4.15’de Sera ve yapının arasındaki bağlantıyı anlatmaktadır. 
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Şekil 4.13 Sera kısa dalgaları emer tekrar uzun dalgalar halinde yayar ve bu şekilde sera 

etkisini yaratır (Hoeven 1982) 

 

 

Şekil 4.14 Sıcak hava evin etrafında bir koruyucu tabaka yaratır ve bu şekilde evin yaz 

aylarında havalandırmasını sağlar (Hoeven 1982) 

 

 

Şekil 4.15 sıcak hava evin içine girmeye zorlanır (Hoeven 1982) 

Verandalar 

Verandanın ya da benzeri gölge elemanlarının yeri onun kullanışlı olup olmadığını 

belirler. Yaz aylarında, erken saatlerde kahvaltı için en uygun yer kuzeydoğudaki 

alandır. Akşam saatleri için güney ya da doğu cepheler tercih edilir. Batı cephesi ise 

yalnızca geniş gölgeli ağaçlar ya da uzun çalılar güneşin parlamasını bloke ettiği zaman 
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kullanılır. Güney cephede bir verandanın aşırı öğlen sıcağına maruz kalması gibi bir 

dezavantajı vardır.  

Gölge ağaçlarının dikkatlice seçimi ve yerleştirilmesi bu problemin üstesinden gelmeye 

yardımcı olur. Evin yanında bulunan güney cepheli bir veranda kış ayları boyunca ısıyı 

pencerelerden eve yansıtır. Güney cepheli bir verandanın yakınlarında yaprak döken 

gölge ağaçları dikmesi için bir alan yoksa, şekil 4.16
,
da göründüğü gibi hızlı büyüyen 

yapraklı asma bitkisinin kaplı olduğu bir sarmaşık kafesi gerekli gölgeyi sağlar                      

(Hoeven 1982). 

 

 

Şekil 4.16 Pergola ile birlikte kullanılan sarılıcı bitkiler gölge oluşturarak serinlik 

yaratırlar (Hoeven 1982) 

4.2.3 Yapı malzemesi 

Bina kabuğu, bina içi çevreyi, bina dışı çevreden ayıran, yatay, düşey ve eğimli tüm 

yapı bileşenlerinin oluşturduğu yapı öğesi olup, enerji korunumu ve iklimsel konforun 

sağlanmasında tasarımcının kontrolünde olan en önemli değişkendir. 

İklimsel koşulların kontrolü açısından önem taşıyan yapı kabuğu öncelikle rüzgâra, 

yağmura, sıcağa ve soğuğa karşı koruma sağlamalıdır. Bu anlamda ısı kayıplarının 

azaltılması ve iç çevre sıcaklıklarının denetiminde, ısıl kütleden faydalanılmasında, ısı 
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ve nem köprülerinin, hava sızıntılarının önlenmesinde kabuk kuruluş biçimi, onu 

oluşturan opak ve şeffaf bileşenlerin özellikleri önem kazanmaktadır (Karaca 2008). 

Yapıların enerji etkinliğinde kullanılan yapı malzemeleri önemli bir rol oynamaktadır. 

Çünkü yapı yaşam döngüsünün yapı malzemesiyle ilgili aşamalarında çok miktarda 

enerji tüketilmektedir. Yapılan bir çalışmada, örnek bir yapının yaşam döngüsü boyunca 

enerji harcamasının yaklaşık % 20’sinin yapı malzemelerinden kaynaklandığı ortaya 

çıkmıştır.  

Yapıların dış kabuğunu oluşturan duvar, pencere döşeme ve kapı gibi yapı 

elemanlarının fiziksel ve yapısal özellikleri yapı içinde tüketilen enerji miktarını önemli 

ölçüde etkilemektedir. Bu elemanlarda kullanılan malzemelerin ısısal özelliği, kalınlığı, 

rengi yapının ısı kayıp ve kazançlarında önemli bir rol oynamaktadırlar (Esin ve Yüksek 

2009). Şekil 4.17’de yapını kaplamasının verimli kullanım biçimini göstermektedir. 

Duvar, döşeme, pencere, kapı gibi elemanlardan oluşan yapı kabuğu, binayı dış 

ortamdan ayıran ve ısı enerjisinin geçişine izin verebilenlerdir. Bu nedenle yapı 

kabuğunun ısısal özellikleri başta olmak üzere diğer bazı özellikleri enerji tüketimini 

önemli ölçüde etkilemektedir (Esin ve Yüksek 2009). 

 

Şekil 4.17 Bina kaplaması tasarımı, Pasif solar, günışığı ve organik bahçenin 

kombinasyonu   (Anonim 2010) 
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Saydam yüzeyler, üzerlerine düşen ışığın belirli bir yüzdesini diğer tarafa geçirmektedir. 

Diğer tarafa geçen ışık miktarının yüzeye gelen ışık miktarına oranına “camın ışık 

geçirme katsayısı” denir. Pencerede kullanılan cam türünün ışık geçirme katsayısı da, 

pencere boyutları gibi içeride oluşan günışığı aydınlık düzeyini etkiler.  

Cam seçiminde bu değerin yanı sıra ısı ve ses geçirgenlik gibi değerlerin de göz önüne 

alınması gerekmektedir. Pencerede kullanılan doğrama türü ve pencerenin temizlenme 

sıklığı da içeri alınan günışığı miktarında etkili olan değişkenlerdir. Ele alınan bir 

hacimde cam türüne bağlı olarak gerçekleşen günışığı miktarları Şekil 4. 18 ’de 

görülmektedir (Yener 2009). 

 

Şekil 4.18 Cam türüne bağlı gerçekleşen günışığı değerleri (Yener 2009) 

Isı yalıtımı malzemesinin yapı kabuğunda yer alması, ısıl korunum düzeyini arttırarak 

ısı kayıplarının azalmasında önemli rol oynar. Bu amaçla yalıtım malzemesi 

kullanılarak hacimler arasında ısı akışı azaltılmasıyla iç ortam kışın fazla enerji 

kaybından, yazın fazla enerji kazanımından korunmuş olur (Göksel ve Özbalat 2002) 

Ayrıca enerji etkinliğinin sağlanabilmesi için yapı kabuğunu oluşturan yapı 

malzemelerinin de doğru şekilde belirlenmesi ve analiz edilmesi önemlidir. Yapıda 

kullanılacak olan malzeme türü belirlenirken amaca uygunluk, sağlanabilme kolaylığı, 

maliyet, dayanıklılık, vb. kriterlerin yanı sıra doğal çevre ve insan sağlığı üzerindeki 
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etkileri de göz ardı edilmemelidir. Malzemenin doğal çevre üzerindeki etkileri değişik 

açılardan ele alınabilir. 

Hammaddenin çıkarılması sırasında doğal çevreye verilebilecek zarar, işlenmesi ve 

taşınması sırasında meydana gelebilecek kirlilik ve bu süreçlerde tüketilen enerji 

miktarı, çevresel etki açısından önemlidir.  

Yapı malzemeleri hammaddesinin maden ve taş ocaklarından çıkarılması, nakliyeleri ve 

işlenmesi sırasında harcanan enerjinin azaltılabilmesi çevreye verilebilecek zararlı 

etkilerin de minimize edilmesini sağlayacaktır (Karaca 2008). 

Çizelge 4 4’de temel yapı malzemelerinin içerdiği enerji miktarları gösterilmiştir. 

Çelik ve petrol kökenli yapı malzemelerinin hem enerji sarfiyatının, hem de hava 

kirliliğine katkılarının yüksek oranda olduğu açıktır. Ahşap, beton ve alçı malzemelerse 

daha düşük enerji gerektiren ve emisyonları da düşük yapı malzemeleridir. Yüksek 

enerji gerektiren ve çevresel zararları yüksek olan yapı malzemelerini doğal 

malzemelerle değiştirme yoluna gitmek, hem yapı maliyetlerini düşürecek hem de 

ekolojik çevreye verilen zararı en aza indirecektir. Bununla birlikte yüksek enerjili 

olmasına rağmen pasif solar kazancı ve gün ışığından yararlanma imkânını sağlayan 

cam gibi yapı malzemelerinin enerji tasarrufu açısından sağlayabileceği imkânlar da göz 

ardı edilmemelidir. 

Yapı malzemelerinin kullanım ömrü bittiğinde dönüşümlü özelliğe sahip olması ve 

yeniden kullanılması da önemlidir. Bu sayede; malzeme üretimi sırasında meydana 

gelebilecek kirlilik önlenir, ekonomik açıdan tasarruf sağlanır, geri dönüşüme dayalı 

yeni endüstriler ortaya çıkar, atıkların imha edilmesi sırasında ortaya çıkabilecek hava 

kirliliği önlenir (Karaca 2008). 
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Çizelge 4.4 Yapı malzemelerinin içerdiği enerji miktarı (Karaca 2008) 

Malzeme İçerdiği enerji miktarı (KWs/kg) 

Yüksek Enerjili Malzemeler 

Alüminyum  56 

Bakır  16 

Çinko  15 

Kurşun 14 

Çelik  10 

Plastikler 10 

Orta enerjili Malzemeler 

Cam  6,0 

Çimento  2,2 

Kireç  1,5 

Tuğla  1,2 

Alçıpan  1,0 

Düşük Enerjili Malzemeler 

Hafif beton  0,5 

Biriket  0,4 

Biriket  0,4 

Beton  0,2 

Ahşap  0,1 

Kum, Çakıl  0,01 

 

4.3 Çevre Düzenlemesine İlişkin Ölçütler 

Enerji etkinlik kriterleri kapsamında yapılan peyzaj tasarımı, binanın soğutma ve ısıtma 

harcamalarında önemli oranda düşüşler sağlayacaktır. Binanın yakın çevresindeki 

malzemeler bilinçli bir şekilde tasarladın da enerji giderlerini azaltmak mümkün 

olmaktadır. Bu açıdan konuya bakıldığında 2 başlık altında incelemek mümkün 

olmaktadır.   

4.3.1 Uygun malzeme seçimi 

Yapılandırılmış ve doğal peyzaj yüzeylerin mikroklima üzerinde etkili olabilecek 

yönleri aşağıda belirtilmiştir.  

 Yüzeyin rengi; soğurulma ve yansıma üzerinde etkin rol oynar.  

 Yüzeyi oluşturan materyalin türü; sıcaklığın iletilmesi ve depolanması üzerinde 

rol oynar (Duman 1999).  
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Yüzeyin renginin sıcaklık üzerindeki yansıma ve soğurulma fonksiyonundan yararlana-

rak kentsel mekanlarda şu tip iklimlendirme çalışmaları yapılabilir:  

 Yapıların ve sokakların dulda kesimlerinin ışık almasını ve aydınlanmasını 

sağlamak için ışık alan duvarlar açık renkli boyanır.  

 Kentsel ortamlarda aşırı ısınan kesimlerde cephelerin açık renk ii olması 

sağlanarak sıcaklığın etkisi azaltılabilir.  

 Ahşap yapı malzemeleri yüksek sıcaklık etkisinden korunmak için açık renk 

olmalıdır.  

 Gece boyunca yansıma ile bina ve bahçelerden kaybedilen ısının oranının 

azaltılması için öncelikle yakın çevre ağaç ve çalı formasyonu ile 

bitkilendirilmelidir (Duman 1999).  

Yüzeyi oluşturan materyalin türü ile ışığın yansıma oranı ve ısı depolamanması 

arasında yakın ilişkiler bulunmaktadır. Çizelge 4.5’de materyalin türüne göre yansıtılma 

oranla daha fazladır.   

Materyalin türü, ısı iletiminde önemli rol oynar. Örneğin kumlu zeminler gün içerisinde 

ısı depolanmasına bağlı olarak hızla ısınır. Bu tip zeminlerde günlük sıcaklık değişim-

leri yarım metre derine kadar etkili olabilir. Bataklık alanlarda ise ısı iletimi kumlu ze-

minler kadar etkin değildir. Bu tip yerlerde günlük sıcaklık değişimleri 25 cm. derinliğe 

kadar etkilidir. Bunun yanında kumlu zeminler, depoladıkları ısıyı akşam saatlerinden 

itibaren ışımayla kolayca atmosfere geri verdiklerinden dolayı günlük sıcaklık farkları 

bataklık alanlara oranla daha fazladır (Duman 1999). 

Çizelge 4.5 Materyalin türüne göre yansıtma oranları (Duman 1999) 

Yüzeyin Cinsi Yansıtma Oranı 

Taze Kar  70-90 

Eski Kar 40-60 

Kaya  12-15 

Kum-çöl 13-30 

Kuru toprak  8-14 

Nemli toprak  8-9 

Çayırlık  10-37 

Orman (karışık)  5 

Çam ormanı  10 
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Doğal ya da yapay yüzeylerin parlaması rahatsız ve huzursuz edici olabilir. yapının 

etrafında ve bahçesinde parıltı yaratabilecek etkenler göz önünde bulundurulmalı ve 

ağaç ya da çalılar dikerek bunun en aza indirgenmesi planlanması lazım. 

 Parıltı, yansıyan ışığın bir sonucudur. Su, kum, çakıl ya da kar yüzeyindeki parıltı 

rahatsız edici boyutlarda olabilmektedir. Güneşli bir günde gökyüzü bile gözleri 

etkileyebilir. Beton binaların yakınlarında, caddelerde, camlarda ya da otoparklarda aynı 

durum söz konusu olabilir. Yukarıdan gelen ışığı perdeleyerek gökyüzünün parıltısı 

kontrol altına alınabilir. Verandadaki parıltıyı azaltmak için ise parıltı göz seviyesinin 

altından başlayarak engellenebilir (Hoeven 1982). 

Doğru peyzaj planlaması yapılmasında dış mekan kullanmasında daha verimli olur 

örneğini şekil 4.19’ da göründüğü gibi gölge ağaçları yol ve otopark alanı yakınlarında 

farklılık yaratabilir. Gölgeye park edilmiş araçlar güneşten o kadar da etkilenmezler, 

ısınmazlar; bu da araçtayken klima çalıştırma gereksinimini azaltır (Hoeven 1982). 

 

Şekil 4.19 Bir araba güneş altında ne kadar sıcak olursa bir ağaç altında da o kadar serin 

olur (Hoeven 1982) 

Örneğin, Çocukların oyun alanları için iki kriteri dikkate almak lazım; biri 

koşabilecekleri hoplayıp zıplayabilecekleri çim yüzeyden oluşan açık bir alan, diğeri ise 

yeteri kadar gölge sağlaması için hızlı büyüyen ağaçlar dikilmesi gerekmektedir. 



57 
 

 

Şekil 4.20 Uygun ağaçlandırma çocukları yazın güneşin sıcağından korur (Hoeven 

1982) 

4.3.2 Bitki kullanımı 

Yapının yakın çevresindeki bitki örtüsünün bilinçli bir şekilde kullanımıyla rüzgâr 

kontrolü, gürültü kirliliğinin azaltılması, havadaki toz parçacıklarının filtrelenerek 

temizlenmesi sağlanır. Bitkisel materyaller kullanmak enerjiye yönelik harcamalarınızı 

azaltmanıza yardımcı olur.  

Kışın ısıtma için yapıldığı ödemelerde %15 oranında azalma görülürken, yazın soğutma 

için ihtiyacı olan enerji tüketiminde %50 veya daha fazla azalma olur. Bitkisel 

materyalleri doğru bir şekilde seçerek ve yerleştirerek gölge, soğuk esinti kanalı, kış 

rüzgarı bariyeri yaratabilir ve güneş gibi faktörleri kontrol altına alabilir. Bitkilerin 

psikoloji üzerinde de etkisi vardır. Örneğin yazın toplu halinde bulunan mavi çiçeklere 

bakmak havayı daha serin hissettirir yada yeşil çimli bir arazideki ladin(Picea) ağaçları 

sıcak bir yaz gününün kasvetli havasını hafifletir (Hoeven 1982 ). 

Bitkileri seçerken belirli bir bitkinin dayanıklılığını belirlenmesi toprağın durumunu, 

boşluğu ve alanı dikkatlice gözden geçirmek gerektirmektedir. Bitkiler peyzaj ve 

mimariyle uyum içinde olmalı ya da mimariyi zengin göstermesi gerekmektedir. 

Bitkilerin yaprak döken(kış mevsiminde yaprak döken ağaçlar), yaprak dökmeyen ve 

geniş yapraklı yaprak dökmeyen olmak üzere üçe ayrıldığını unutmamak lazım. Kışın 

yapraklarını döken bir gölge ağacı, güneş ışınlarının yapıya ulaşmasına müsaade eder 

(Hoeven 1982 ). 
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Bazı yaprak döken çalı ve ağaçların yaprakları ilkbahar mevsiminin başlarında geri 

çıkarken bazılarının çok daha geç çıkarır. Bu faktör yapının yakınlarına gölge ağacı 

dikerken göz önünde bulundurulmalıdır. Farklı gölge ağaçları farklı gölgelendirme 

özellikleri gösterir; şekil 4.21’de farklı formdaki ağaçların gölge potansiyeli 

görülmektedir.   

 

 

Şekil 4.21 Ağacın gölgesinin potansiyeli,  ağcın şekline ve yoğunluğuna bağlıdır 

(Hoeven 1982 ) 

Bitkiler oldukça farklı şekillere sahiptirler. ‘’Gölgelendirme’’ başlığı altında ‘’Göz 

Önünde Bulundurulması Gereken İklim, Alan ve Tasarım Koşulları’’ konusu içinde 

peyzaj yapılırken maksimum avantajı sağlamak için farklı bitki ve çalı 

karakteristiklerinin nasıl kullanılacağı tartışılmaktadır. Bir ağacın yapraklarının veya 

dallarının yoğunluğu önemli bir konudur. Ladin(Picea) gibi yoğun yapraklı, yaprak 

dökmeyen ağaçlar kış rüzgârları için harika bir rüzgâr siperidir. Ancak yalnızca yaz 

rüzgârlarını engellemek için, daha seyrek yapraklı ya da dallı ağaç ve çalıları tercih 

edilmeli. Yoğun ağaçlar öğleden sonraları şiddetli vuran yaz güneşini kesmek için daha 

iyiyken, bu tip ağaçlar (seyrek ağaçlar) aynı zamanda doğrudan gelen sabah güneşini 

süzmekte de iyilerdir (Krigger 1995). 

Genel bir kural olarak açık renkli, yumuşak yapraklı ağaçlar koyu renkli, pürüzlü 

ağaçlara nazaran daha fazla ışık yansıtır. Bir gölge ağacını dikmeden önce seçilen 

bölgenin gölge hareketliliğini kontrol etmesi gerekmektedir (Hoeven 1982). 
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Kent ve kent yakınındaki arazilerdeki topraklar çoğunlukla dikimden önce 

yumuşatılmayı gerektirir. Eğer toprak sertse kök ve toprak kütlesinin çapının en az beş 

katı genişliğindeki alanı sürülmesi gerekmektedir. Sürülmüş toprakta bir çukur açılır.  

Çukurun çapı kök ve toprak kütlesinin çapının kabaca 2 katı olmalıdır ancak yine de 

kök ve toprak kütlesiyle eşdeğer yükseklikte olmalıdır (Krigger 1995). 

 Ağaç ve Çalıların Seçimi 

Ağaçlar ve çalılar her şekilde ve boyutta olabilir. Ağaç ve çalıları seçiş ve dikiş şekli 

yapının konforunu ve enerji verimliliğini doğrudan etkiler. Ağaçlar ve çalılar uzun 

ömürlüdür ve yaşları ilerledikçe daha güzel ve daha işlevsel olurlar. Ancak peyzaj 

gelişimlerin yanlış planlanması sık sık sorun yaratabilir. Dikim işlemlerinden önce 

bitkinin doğru yerleştirildiğinden ve az bir bakıma gereksinim duyulacağından emin 

olmak gerekiyor (Krigger 1995). 

Yavaş büyüyen ağaçlar çatıyı gölgelemeden önce uzun yıllar geçmesini gerektirse de 

hızlı büyüyen ağaçlardan daha uzun yaşarlar. Ayrıca yavaş büyüyen ağaçların daha 

derin kökleri ve daha dayanıklı dalları olduğu için bir rüzgâr fırtınasında veya yoğun kar 

yağışlarında kırılma eğilimleri daha azdır. Üstelik hızlı büyüyen ağaçlara nazaran 

kuraklığa karşı daha dayanıklıdırlar. Ağaçları, kaldırımların veya binaların yakınına 

dikerken büyüme oranını, dayanıklılığını ve kırılganlığını göz önünde bulundurması 

gerekmektedir. Olgunlaşmış ağacın kök sisteminin kaldırımlara, binanın temeline ya da 

kanalizasyon hattına zarar verme ihtimalini sorgulanması gereklidir. Bahçe ne kadar 

küçükse kökleri yönlendirilebilir ağaçlar seçiminin önemi o kadar büyük olacaktır 

(Krigger 1995 ). 

Bazı ağaçlar diğerlerinden daha hızlı büyür. Hızlı büyüyen ağaçların çoğu uzun ömürlü 

değildir. Büyük gölgeli ağaçlar dikmek en iyisidir. Bir ağacın fonksiyonel bir gölge 

ağacı halini alması birkaç yıl sürer, dikildiği esnada 12-18 fit (4-5 metre) uzunluğa sahip 

olmalıdır.  
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Doğru bir bakımla 6-10 metrelik bir ağaç oldukça hızlı büyür ve birkaç yıl içinde; şekil 

4.22’de görüldüğü gibi yapıların köşesine dikilen ağaçlar budanarak gölge etkilerinin 

arttırılması mümkün olmaktadır (Hoeven 198 ). 

 

Şekil 4.22 Bir yapının köşesine dikilmiş ağacın gölgesinden yararlanmak için biraz 

büyümesi ve budanması gerekir (Hoeven 1982) 

Ağacın her yönde büyüyen dalları olacaktır. Evin yakınlarına dikebilmek için sağlam 

dal eklemleri olan ağaçlar seçilmesi gerekmektedir. Keçiboynuzu ağacı(Ceratonia 

siliqua), ve portakal ağacı(Citrus Calamaondin) kanıtsal olarak güçlüdür ve dalları 

fırtınada kolay kolay kırılmaz.  

Sonuç olarak enerji Tasarrufu sağlamak için; Evin güney, güneybatı ve batı cephelerine 

yaprak döken büyük gölge ağaçları dikilmesi gereklidir. Şekil 4. 23’ de göründüğü 

üzere yaprak döken ağaçlar yaz güneşini engeller ancak kışın ısıtıcı güneşinin geçişine 

müsaade eder (Hoven 1982). 
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Şekil 4.23 yaprak döken ağaçlar yaz güneşini engeller ancak kışın ısıtıcı güneşinin 

geçişine müsaade eder (Anonymous  2011b) 

Bitkileri yaklaşık 15-25 fitlik(5-8 metre)  aralıklarla ve yapının 10-15 fit(3-5 metre) 

uzağına dikilmesi lazım. Rüzgarın yapıya zarar vermesini önlemek için Meşe (Quercus 

sp.), Ihlamur (Tilia sp.), London Plane ( Platanus x hispanica) ya da Gez ağacı (Fraxinus 

ornus) dikilir. Bu oryantasyonu kış güneşini kesen yaprak dökmeyen bitkilerle 

uygulaması gerekmektedir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma gölgelendirilmiş ve 

gölgelendirilmemiş duvar arasındaki 1/4 derecelik farkın, gölgelendirilmiş duvara %30 

oranında gereken yalıtım giderine eşdeğer olduğunu göstermiştir (Hoeven 1982 ) 

Yapının kuzey ve kuzeybatı cephelerindeki rüzgarı kesmek için en az iki sıra yaprak 

döken ve dökmeyen ağaç dikilmesi gerekmektedir. Bir rüzgar perdesi, yüksekliğinin iki 

katı uzaklığında rüzgarın yönünü değişir ve rüzgarın hızında büyük ölçüde azalmasını 

sağlar. Rüzgar siperiyle kışın enerji tüketimi %30 oranında azaltıla bilnmektedir 

(Hoeven 1982 ). 

Yaz güneşi 

Kış güneşi 



62 
 

 

Şekil 4.24 Yapının kuzey ve kuzeybatı cephelerindeki rüzgarı kesmek için en az iki sıra 

yaprak döken veya herdem yeşil ağaç dikilmesi gerekmektedir (Anonymous 

(c) 2011) 

Şekil 4.25’de göründüğü gibi Yapı ve çevresine gelen güneybatı kaynaklı yaz 

meltemlerini kanalize etmek için rüzgar tüneli işlevi görecek ağaç ve çalılar dikilmesi, 

maksimum hava sirkülasyonunu teşvik için seçici bir budama yapılması yada bodur 

bitkilerin alt dallarının seyreltilmesi gerekmektedir (Hoeven 1982 ). 

  

Şekil 4.25 Uygun bitkilendirmeyle yapı ve çevresine gelen güneybatı kaynaklı yaz 

meltemlerini kanalize edilmesi (Anonymous 2011c)  

Rüzgar 

Perdesi 

 

Yaz meltemleri 

http://greenapple.ca/blog/wp-content/uploads/2011/01/wind_break.jpg
http://greenapple.ca/blog/wp-content/uploads/2011/01/es_winds.gif


63 
 

4.4 Diğer Ölçütler 

4.4.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 

Bu başlık altında enerji etkinliği ve sürdürülebilirlik çerçevesinde konut alanlarında 

kullanılabilecek olan temel yenilenebilir enerji kaynakları ele alınacaktır. Bunlar güneş 

enerjisi ve rüzgâr enerjidir. 

Güneş ve rüzgar enerjisini değerlendirmek için büyük yerleşim seçimimin de aşağıdaki 

kriterleri dikkate alınması gerekmektedir (Robinette 1983): 

 Güneşin yerleşim üzerindeki mevsimlik ve günlük yolu. 

 Yerleşimin içindeki ve çevresindeki mevsimlik ve günlük rüzgar akımı kalıpları. 

 Güneşi veya rüzgarı bloke eden yüzey şekillerinden kaçınmak 

 Soğuk havanın çökebileceği alçak alanlardan kaçınmak 

 

Kriterleri ayırmak için şu noktalara bakılmalıdır (Robinette 1983); 

 Maksimum güneş ışınımı elde etmek için güney bakılı yamaçlar.  

 Maksimum öğleden sonra güneşi için batı bakılı yamaçlar.  

 Maksimum sabah güneşi için kuzey bakılı yamaçlar.  

 Maksimum güneş için doğu bakılı yamaçlar.  

 Yerleşimdeki ana kayanın tipi ve derinliği.  

 Yerleşimdeki yapı yapılamaz alanlar. 

 Mevcut vejetasyonun tipi ve konumu  

 Klimatik etkilerin görüldüğü alanlar.  

4.4.1.1 Güneş ışığının değerlendirilmesi ve kontrolü 

Binanın bulunduğu yere ait iklimsel özellikler ve arsa topografyasına bağlı olarak 

yönlenme son derece önemlidir. İdeal koşullar altında, binaların soğuk dönemlerde 

güneşten maksimum yararlanabileceği, sıcak dönemlerde ise güneşin olumsuz 

etkilerinden korunabilecek bir konumlanmaya sahip olması beklenir.  
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 Güneş ışığının kontrolü 

Radyasyonun istenmeyen başlıca noktası, yazın oluşturduğu aşırı sıcak (ısınma) 

etkisidir.  Radyasyonun negatif yaz etkisi, yapının iç sıcaklığını yükseltebilen 

duvarlarına, odalara ve çatısına bağlıdır. Yapının sıcaklığını arttıran dış sıcaklık 

değildir; içeri alınan ve burada kalan sıcak havadır.  

Yapı için optimum yerleşim ve yönlenme seçilmiş veya mevcut yapı optimuma yakın 

olsa bile, birkaç gölgeleme ve soğutma sistemi kullanılabilir (Robinette 1983). 

Klimaların kullanılmasının en büyük sebebi pencerelerden geçen ve çatıdan emilen 

güneş ısısıdır. Güneş ısısı alımını azaltmak ve klima giderlerini düşürmek için en etkili 

ve en ucuz yöntem gölgeleme yapmaktır. Gölgelendirmeyi etkili bir şekilde kullanmak, 

gölgeleme aracınızın sağladığı gölgenin boyutunu, şeklini ve yönünü bilinmesi 

gerektirmektedir. Soğuk iklimli bölgelerdeki yapıların kesinlikle aşırı ısınmadığını ve 

gölgelendirme gerektirmediğini bulundurulması gerekir. Hemen hemen her 

gölgelendirme uygulamasında, uygun boyut, yoğunluk ve şekildeki ağaçlar tercih edilir. 

Güneş ısısını yaz aylarında engellemek ama kış aylarında mümkün olduğunca çok içeri 

alabilmek için yaprak döken ağaçları kullanılır. Sürekli gölgeleme sağlamak ya da sert 

rüzgârları engellemek için ise yaprak dökmeyen bitkileri ve çalıları kullanılması 

gerekmektedir (Krigger 1995 ). 

Isı kazanımının düşey bir yüzeyde istenmediği gün bölümünde, batı güneşi uzun ve 

şiddeti ile yaz mevsiminin en sıcak güneşidir. Batı güneşi için en etkili gölgelik, düşey 

bir gölgeliktir. Çıkmalar (pergolalar)dar açıyla gelen şiddetli öğleden sonra güneşine 

karşı etkilidir. Bu tür güneş ışınımını perdelemek için düşey bir duvar gerekmektedir 

(Robinette 1983). 

Şekil 4.26’da göründüğü gibi, batı güneşine karşı sarılıcı-tırmanıcı bitki kullanılabilecek 

çardak türü tercih edilmektedir. Bunlar, bitkilerin abrasbosyon-evaporasyon yapıkları 

zaman gölge verdikleri için kendilerini ve de duvarı serin tutarlar. Bu nedenle sıradan 

yapı malzemeleriyle oluşturulmuş bir güneş siperinden çok daha etkilidir (Robinette 

1983).  
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Şekil 4.26 Pergoların üzerinde kullanılan sarılıcı yazın güneş ışığı engeller (Anonymous 

2011b) 

Batı güneşini alan yerlerde bitkisel gölgelendirme için ağaç plantasyonu uygundur. 

Ağaç plantasyonu yaz için gölge sağlarken yapının kış güneşini almasını 

engellemektedir.  

 Yazın saat 15:
 
00’te batılı yönde, duvarda giderek incelen ağaç bölgesi    

 Yazın saat 17: 00’de ön çimenlikte, kuzeybatı köşesi ve batı yönünün büyük 

bölümünde gölge sağlanmış (Robinette 1983). 

 

Dalları yere eğilen ağaçlar, düşük açılı ikindi güneşinde gölgelendirilmeye ihtiyaç 

duyan batı cephesine daha uygunlardır (Krigger 1995). 

 

Doğu güneşi, batı güneşi gibi şiddetlidir; bununla birlikte, etkisi günün en sıcak 

dönemiyle çakışmadığı için batı güneşi kadar büyük değildir. Doğu güneşini 

gölgelemede (engellemek) daha önce belirtilen teknikler kullanılabilir (Robinette 1983). 

Güneye bakan düşey yüzeylerdeki yaz güneşi, doğuya bakan (yönelimli) düşey 

yüzeylerden daha az şiddetlidir. Kış boyunca güney güneşi dar açı nedeniyle yapılara 

kolayca girmektedir. Fakat yazın bu açıda 45
0
 artış vardır ve bu bir çıkma ile 

engellenebilir. Bir çıkma yaz güneşini %100 engellediği gibi kışın yapının güneş 

almasına ve ısı kazanımına olumsuz etki etmez (Robinette 1983). 

Yaz 

Güneşi 
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Güney güneşinin engellenmesi aynı zamanda bir çıkmanın üzerine sarılabilecek 

vejetatif malzeme ile sağlanabilir. Bazı vejetatif elemanlar ışınımı absorbe ederken, 

evaprasyon sırasında serinlik de sağlar. Planlanmış bir teras veya avlu için bu çözüm 

kısmen uygundur. Aşağıdaki plantasyon (bitkilendirme) yöntemleri söz konusu olabilir 

(Robinette 1983). 

Yüksek, geniş dalları olan yaprak döken ağaçlar yaz aylarında çatının tam anlamıyla 

gölgelendirilmesini sağlamak için evin güneyine dikilir(sayfa 61’de verilmiş) Ağaçlar, 

soğuk iklimlerde güneş enerjisiyle ısıtılan evlerin güney cephesine dikilmemelidir; 

çünkü bu yaprak döken ağaçların dalları bazen kış güneşini bloke eder (Krigger 1995). 

Yapının yakınlarına dikilmiş 1,8 – 2,4 metre uzunluğunda yaprak döken bir ağaç ilk 

yıldan pencerelerinizi gölgelemeye başlar. Türe ve yapıya bağlı olarak ağaç, çatıyı 5 – 

10 yıl içinde gölgeler. Eğer bir klima varsa, klima ünitesini gölgelendirmenin onun 

verimini %10 kadar  

Bitkilerle gölgelendirme ilkeleri: 

Ağaçlar 

Ağaçlar yaz aylarında sıcaklığı önemli ölçüde azaltır. Yapının çatısını akşam güneşine 

karşı büyük ağaçlarla gölgelemek, yapının iç sıcaklığını 8-10
0
C kadar düşürür. Yaprak 

döken ağaçlar yazın gölge sağlarlar, kışın ise çıplak dallarıyla güneşin sıcaklığını süzüp 

yapının ısınmasını sağlar. Eğer yapı mevcut ağaçların gölgesinden yararlanmak için 

güney ve batıya konumlandırılmışsa yapıyı serinletmek için harcanan enerji büyük 

ölçüde azaltır (Moffat ve Shiler 1991). 

Tek katlı bir yapının çatısını ya da duvarını gölgelemek için orta boydan ağaçlar 

seçilmeli ve yapının yanından 4,5-6 m ya da evin köşesinden 3,5-4,5 m uzağa 

dikilmelidir. En iyi etkiyi elde etmek için ağacın saçakları evin çatısına uzanması 

gerekmektedir. Daha küçük ağaçlar ise evin yakınına dikilir ve duvarları ya da 

pencereleri gölgelemek için kullanılır. Yaprak döken ağaç ve çalılar yaz boyunca gölge 



67 
 

sağlarken kış boyunca güneşten gelen ısı ve ışığın geçişini kolaylaştırırlar                              

(Moffat ve Shiler 1991). 

Sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler 

Çatı bölgesini gölgelemelerine ek olarak bitkiler duvarları sıcak ve soğuktan korurlar. 

Sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler ile çalılar ve bazı ağaçlar sarmaşık gibi kullanılır. Yeşil 

yaprak örtüsü duvarı yaz sıcağına ve soğuk kış rüzgârına karşı izole eder. Ağaçlar, 

çalılar ve sarılıcı-tırmanıcı bitkiler gürültü  ve çevre kirliliğini  de oldukça azaltır. Şekil 

4.27’degöründüğü gibi Pencereler ve duvarlar da aynı şekilde asma ve sarmaşık 

parmaklıklarıyla gölgelenebilir. Yaprak döken sarışlıcı-tırmanıcı bitkiler kışın güneşin 

geçişine izin verirler. Hızlı gelişen tek yıllık sarmaşıkların tohumu ilkbaharda 

ekildiğinde genelde yazın en yüksek sıcaklığa ulaştığı günlerde bu bitkiler gerekli 

gölgelemeyi sağlar (Moffat ve Shiler 1991). 

 

Şekil 4.27 Yaprak döken sarılıcı bitkiler kışın güneşin geçişine izin verirler ve yazın 

gölge sağlarlar (Anonymous  2011b) 

 

 

Yer örtücüler 

Birkaç cm boyundaki çim ya da toprağı kaplayan diğer yer örtücü bitkilerin sıcaklığı 

asfalt ya da diğer sert yüzey lerin sıcaklığından % 30 daha düşüktür. Çim ve toprağı 

kaplayan bitkileri evlerin ve kaldırımların arasında kalan alanlarda kullanmak yaz 

sıcaklığını azaltır (Moffat ve Shiler 1991). 
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 Güneş enerjisinin değerlendirmesi 

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

oluşunun yanında insanlık için önemli bir sorun olan çevreyi kirletici atıkların 

bulunmayışı, yerel olarak uygulanabilmesi, işletme kolaylığı, dışa bağımlı olmaması, 

karmaşık bir teknoloji gerektirmemesi ve işletme masraflarının az olması gibi 

üstünlükleri sebebiyle son yıllarda fosil yakıtlardan meydana gelen çevresel etiklerin 

azaltılması için kullanılan yaygın yenilebilir enerji kaynaklarından biridir                

(Yumurtacı ve Bekiroğlu 2011). 

Yapının bulunduğu yer; güneş ışınımı, hava sıcaklığı, hava hareketi ve nem gibi iklim 

elemanlarının özelliklerini ve buna bağlı olarak oluşan yapı içi mikro-klima koşullarının 

da belirleyicisidir (Yılmaz 2006 ). 

Güneş ışınımı değerleri de arazi yönüne ve eğimine göre değişir. Yerleşmek için seçilen 

arazi eğimliyse yazın kazanılan güneş ışınımı enerjisi azalır ve kışın kazanılacak güneş 

ışınımı enerjisi çoğalır. Arazinin eğimi, gelen güneş ışınımı miktarı ve arazinin enlemi 

bu konuda önemli etkendir. Bunlara göre yapılacak uygun bir tasarımla yapının güneş 

ışınım kazancı arttırılarak enerji korunumu sağlamak mümkün olmaktadır                                      

(Esin ve Yüksek 2009). 

Yerleşme birimi tasarımı sürecinde mimarın tasarım kararlarına bağlı olarak belirlenen 

bina yükseklikleri ve binaların birbirlerine göre uzaklıkları ve konumları yerleşme 

dokusu özelliklerini oluşturmaktadır. Bu değerler binalarını günışığı açısından 

birbirlerine engel oluşturmaları konusunda etkilidir. Günışığından en etkin biçimde 

yararlanarak gün içinde yapma aydınlatma kullanımının azaltılabilmesi açısından bu 

değişkenlerin değerlerinin doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir. Binanın biçimi, 

yönlendirilişi, cephesinde yer alan girinti çıkıntıların boyutları ve biçimleri günışığının 

hacimlere alınmasında etkili olmaktadır. Hacimlerin bina içindeki konumlarına bağlı 

olarak “pencerelerin yönü” belirlenmekte ve buna bağlı olarak da günışığının ve direkt 

güneş ışığının etkileri değişiklik göstermektedir (Yener 2009). 
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Yapıların dış kabuğunu oluşturan duvar, pencere döşeme ve kapı gibi yapı 

elemanlarının fiziksel ve yapısal özellikleri yapı içinde tüketilen enerji miktarını önemli 

ölçüde etkilemektedir. Bu elemanlarda kullanılan malzemelerin ısısal özelliği, kalınlığı, 

rengi yapının ısı kayıp ve kazançlarında önemli bir rol oynamaktadırlar (Ulukavak- 

Harputugil 2007).Güneş bir yapının iç sıcaklığına %50 katkıda bulunabilir. Bir yapıdaki 

güneş ısısının etkisi; iç sıcaklık derecesinin artmasına neden olan çatıdan, duvarlardan 

ve tavandan emilen radyasyon miktarına bağlıdır. Şekil 4.28’de göründüğü gibi Bu 

doğal ısı, uygun bir planlama ve tasarım ile kışın mekanın ısıtılması, yazın da aşırı 

sıcaktan korunması için kullanılabilir (Göksu1993). 
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Kesitte bina güneyden gelen ışınımın 

yaz aylarında bina içine alınmasında 

ısınımın yaz ve kış aylarındaki geliş 

açılarından yararlanılmaktadır. 

 

 

Burada bina sera olarak kullanılmakta 

ısınım bütün iç duvarlara ulaşmaktadır. 

Güneydeki cam alanı, bitkilendirilerek 

veya mekanik kontrolle yaz aylarında 

kapatılmakta, kış aylarında 

kullanılmaktadır. 

 

 

Güneş enerjisi, güneş cephesinden 

çatılardan kısmen ve tamamen 

alınabildiğini göstermektedir. 

Şekil 4.28 Güneş ışınlarının doğru şekilde kullanışı (Göksu 1993) 
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4.4.1.2 Rüzgar değerlendirilmesi ve kontrolü  

Rüzgar, bir hava kütlesinin yatay yönde hareketine verilen addır. Ekolojik planlamada 

rüzgar önem verilmesi gereken bir konudur (Duman 1999).  

 Rüzgar esintisinin kontrolü 

Rüzgarın ana karakteristikleri hız ve akış modelidir. Rüzgarı tamponlamak veya 

kanalize etmek için şu prensipler göz önünde bulundurulmalıdır(Robinette 1983). 

o Hız 

 

Rüzgar durdurulamaz, sadece yavaşlatabilir veya yönü değiştirilebilir. Rüzgarı katı bir 

engelle durdurmaya çalışmak işe yaramaz, hatta bu bariyer rüzgara bakan yönde emme 

yaparak duvarın üstünde girdapların oluşmasına neden olur. Bu etki, kentlerdeki yüksek 

yapı etraflarında örneklerinde görüldüğü gibi yükseklikle birlikte artmaktadır. Rüzgar 

hızının azaltılabilmesi için en uygun yerler arazinin eğim değerlerinin az olduğu 

kesimlerdir. Nitekim eğim değerlerinin 2 ila 4° artması 3-6 m1sn hızındaki bir rüzgarın  

hızını % 50-60 oranında arttırabilir (Robinette 1983). 

o Akış Modeli 

 

Rüzgar durdurulamaz mutlaka bir yere gitmesi gerekmektedir. Rüzgarı yönlendirmek ve 

akışının sürmesine izin vermek için rüzgar karşısında bir duvar inşa etmektense eğimli 

bir yüzey oluşturmak gereklidir. Bunun için iyi bir örnek olarak rüzgarı bir duvardan 

daha iyi çeviren ve akışı yönlendiren hafif eğimli bir çatı verebilir (Robinette 1983). 

Rüzgar etkisinden korunmak için yapılacak düzenlemeler etkin rüzgar yönüne dik 

olmalıdır. Etkin rüzgar yönüne 450 ve daha dik açıyla yapılacak düzenlemeler rüzgarın 

hızını 2/3 oranında azaltır. Bununla birlikte rüzgar yönüne paralel olan düzenlemelerle 

de rüzgar hızı kısmen azaltılabilir. Bu tür düzenlemelerin ovalık alanlarda yapılabilmesi 

için etkin rüzgar yönünün bilinmesi yeterlidir. Tepelik ve dağlık alanlarda ise kar 
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savurmalarının engellenmesi, soğuk hava çökelmesi ve dolayısıyla don tehlikesi ve su 

birikmelerinin azaltılabilmesi için kesinlikle ayrıntılı yerel bilgilere ihtiyaç vardır.  

Arazide etkin rüzgar yönüyle birlikte açık ve duldada kalan kesimlerin belirlenmesi 

gerekir. Bunun için; rüzgarın kanalize olduğu yerler, yamaç rüzgarlarının günlük 

hareketleri ve özellikle vadi boyunca kanalize olan soğuk hava akımları, rüzgar hızları 

vb. karakteristikler belirlenmelidir (Duman 1999). Şekil 4.29’ da yerleşimde rüzgar 

koruma önlemlerine bağlı olarak ısı değişimi göstermektedir. 

 

Şekil 4.29 Yerleşimde rüzgar koruma önlemlerine bağlı olarak ısı değişimi (Duman 

1991) 

Rüzgarın hızı, kışın ısınma gereksinimleri ile ilişkili olduğundan rüzgar bariyerlerine 

sıkça ihtiyaç duyulmaktadır. Yerleşme ve yönlenme için en uygun seçilmiş veya mevcut 

en uyguna yakın olsa bile, birçok rüzgar bariyeri tekniklerinden birini göz önünde 

tutmak gerekmektedir. Değişik tekniklerin, planlama ve tasarımdaki değişik düzeylere 

uygun olduğu akılda tutulmalıdır. Rüzgarın tamponlanmasında, onun 

durdurulamayacağını sadece yönlendirilebileceğini hatırlamak gerekmektedir.  
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Ayrı zamanda yön değiştirirken gideceği bir yere de sahip olması gerekmektedir. Bu 

nedenle rüzgar engeli tasarımı için rüzgarın nereye gidebileceğine karar vermelidir 

(Duman 1999). 

Özellikle yönlendirme, kontrol ve engel için iki tip bulunmaktadır. 

 Rüzgar Yönlendiriciler; Esen rüzgar yönünü değiştirirler ancak durdurmazlar. 

Gelen havayı atlatıp, büküp daha yüksekten esmesini sağlar.  

 

 Rüzgar Bariyerleri(perdeleri);  Etkili rüzgar engelleri; geçirgen, rüzgarı 

durdurmayan fakat aerodinamik sürtünmesine bağlı olarak yavaşlatan 

engellerdir. Bu tipin en etkili rüzgar engelleri yarı açık kar çiti tasarımına 

temellenen insan yapımı veya şekil 4.29’ da göründüğü gibi aynı tipte dalları ve 

sürgünleri rüzgar akışına izin veren doğal ağaç engelleridir (Robinette 1983). 

 

Şekil 4.30 Bitkilerin tipte dalları ve sürgünleri rüzgar akışına izin veren doğal ağaç 

engelleridir (Robinette 1983) 

Bitkiler rüzgar perdesi olarak kullanırken aşağıdaki tasarım kriterleri göz önünde 

tutulmalıdır (Robinette 1983). 

 Yer  

 

Korum kuşakları ve rüzgar kırıcılar hakim rüzgar yönünü dik olarak yer aldıkları zaman 

en etkilidirler. 
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 Yükseklik 

 

Ağaçların yükseklikleri belki de en önemli özellikleridir çünkü rüzgardan korunan 

alanın genişliği rüzgar kırıcıların yüksekliği ile ilişkilidir. Bu nedenle korunma 

bölgesinin genişliği rüzgar kırıcıların yüksekliğini verir. Örneğin engellenecek rüzgarın 

miktarı, rüzgaraltı mesafesinde bariyerin ortalama yüksekliğinin 4,10,20 katı olarak 

değişebilir (Robinette 1983). 

 Yoğunluk  

 

Farklı yükseklikteki ağaçların bir araya gelerek oluşturduğu rüzgar kırıcılar, rüzgar 

hızının azaltılmasında etkin rol oynarlar. Ayrıca etkin bir koruma sağlanması için 

gerekli olan zaman süreci de göz önüne alınmalıdır (Robinette 1983).  

 Uzunluk ve Genişlik  

 

Rüzgar perdelerin uzunluk ve genişliği (rüzgar perdeleri ) etkilerinin yoğunluğu ile 

doğrudan ilişkilidir. Rüzgar kırıcıların etkili yoğunluğunu arttırmak için gereğinden 

fazla geniş yapılması etkili belli bir düzeyin üzerine çıkarmayacaktır. Çoklu sıralar 

halinde düzenlenmiş rüzgar kırıcılar genelde her seviyede en fazla istenen yoğunlukta 

yeşil bölgenin elde edilmesini sağlar (Robinette 1983). 

 Konfigürasyon  

 

Rüzgar kırıcıların düzenlenmesi rüzgar kırımının derecesini ve rüzgarın etkisini etkiler. 

Üst kısmı yere açı yaparak yükselen bir kesite sahip olan rüzgar kırıcılar, en zayıf etkiye 

sahiptir ve bundan kaçınılmalıdır (Robinette 1983).  

Olgay(1973) göre Ağaç, çalı ve sarılıcı bitki gibi vejetasyon ile güney ve batı yönünde 

yapılan bir rüzgar bariyeri düzenlemesi, kışın yakıt tüketimini %10-%40 arasında 

azaltır. Şekil 4.30’da görünldü gibi Bir rüzgâr perdesi, rüzgârın hızını kendi 

uzunluğunun 30 katı uzaklığındaki bir mesafede azaltır. Ancak maksimum koruma için 

rüzgâr perdeleri yapıyla ağacın arasına, ağacın oturmuş uzunluğunun 2 – 5 katı kadar 

mesafe koyarak dikilir (sayfa 61’de verilmiş),(Krigger 1995). 
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Şekil 4.31 Rüzgâr perdesi, rüzgârın hızını kendi uzunluğunun 30 katı uzaklığındaki bir 

mesafede azaltır (Anonymous 2011c) 

Aşağıdaki kriterler etkili bir rüzgâr perdesi tasarımı için dikkate alınmalıdır: 

1) Rüzgâr üstü bölgeler için en ideal saçak yoğunluğu yaklaşık olarak %60 

oranındadır. 

2) Rüzgâr siperleri yerden itibaren oluşturulduğu zaman daha etkilidir. 

3) Geçirgenliği etkilediğinden bitkinin genişliği önemlidir. Yaprak dökmeyen 

bitkilerin çoğu için 2-3 sıra yeterli olurken perdeleme materyali yaprak döken 

bitkilerden oluşuyorsa 4-5 sıra gerekecektir. Ağaç sıraları yayılmış durumda 

olmalıdır(tek bir yerde toplanmamalıdır) . 

4) Uzunluğu, yerleşik genişliğinin 11,5 katı büyüklüğüne eriştiği zaman bir rüzgâr 

siperinin en etkili haliyle işlediği zamandır. 

5) Rüzgâr siperinin genişliğindeki türlerin ağırlığı yüzeysel rüzgâr siperi köşeleri 

yaratmak için çeşitlendirilmelidir (Moffat ve Sheiler 1991). 

 

 Rüzgâr enerjisinin değerlendirmesi 

Rüzgarın maksimize edilmesi gereken olumlu yönü, yaz meltemlerinin serinletme 

etkisidir. Temel olarak sıcak hava rüzgarının terlemeyi önlemeye yetecek düzeyde 

olması gerekir. Çok az rüzgar nemli ve sıcak hissedilmesine, çok fazla rüzgar ise kuru 

ve sıcak hissedilmesine açar.  

Eğer güniçi ısı yeterince serinse ve rüzgar sıcak değilse, rüzgar kırıcınız ya da 

gölgeliğiniz aynı zamanda esintileri yönlendirmede ve havalandırmayı sağlamada 

kullanılabilir. Özel bir düzenlemeyle açık lata sistemi ve bitki ile oluşturulmuş 
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gölgelikler buharlaşma nedeniyle serinletici esintiler yaratabilir (Robinette 1983). 

Rüzgar perdeleri rüzgarı engellemek için yapılmıştır; rüzgar kanalları ise sirkülasyonu 

yönlendirmek için, Bu işlem rüzgar akımının belirli yerlere yönlendirilmesiyle 

gerçekleşir. Geçirgen olmayan malzemeler seçilmelidir, ancak saptırılmış rüzgarı 

başlangıç hızını azaltmadan istenilen yere kanalize edebilmek için yönlendirmek 

gerekmektedir. Olgun bir ağacın dalları yanındaki ağacın dallarına binsin diye kırmızı 

sedir (Cedrus Atlantica) gibi yoğun yaprakları yere uzanan, yaprak dökmeyen bitkiler 

dikilir. Ağaç dizilerine kuzeydoğuya hizalayarak güney kaynaklı yaz meltemi evin 

kuzey cephesine yönlendirilir (Hoeven 1982 ). 

Çok saçaklı, yaprak döken gölge ağaçları aynı zamanda rüzgar kanalı yaratmak için 

kullanılırlar. Rüzgar saçaklara çarptığı zaman rüzgar akımının bir kısmı saçak altıyla 

zemin arasındaki boşluğa itilir. Bu süreçte hızı artmıştır. Yapının güneyindeki bir dikim 

işlemi, eğer kanal açık bir pencereye yönlendirilmişse yapıdaki iç hava sirkülasyonunu 

artırır. Bu aynı zamanda evi gölgeleyerek öğle sıcağına ve kavurucu yaz güneşine karşı 

korur. Gölge ağacının güneyine pencere altına dikilmiş bodur, yoğun yapraklı bir çalı 

güney kaynaklı esintilerin eve dolmasını sağlayacaktır. Şekil 4.32 de göründüğü gibi 

Çalılar rüzgarı yukarı doğru saptırır ve gölge ağacı rüzgarı eve yönlendirdiği için çalılar 

rüzgarın hızını artırır (Hoeven 1982 ). 

 

Şekil 4.32 Ağaçlar ve çalılar yapıya havanın girmesine yardımcı olur (Hoeven 1982) 

 

Esinti 
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Yaz rüzgârları yapının havalandırılması için kullanıldığında özellikle geceleri serinletici 

etkiye sahipler. Ancak rüzgârlar sıcaksa ve ev tüm yaz klimayla soğutulduysa, yaz 

rüzgârlarının evin yakınlarında dolaşmasını tercih edebilir (Krigger 1995 ). 

Yaz rüzgârlarının genelde güneyden estiği bölgelerde rüzgârlar  insan konforu üzerinde 

olumlu etkileri olan ılımlı bir mikro klima yaratırlar. Örneğin, bağıl nem %70 

seviyesindeyken saatte 9 mil hızla esen bir rüzgâr gerçekte 85 
0
F(29

0
C )  derece olan 

hava sıcaklığını en fazla 70 olarak hissettirir ki bu da yine insan konfor aralığına denk 

gelir 68-80 
0
F (20-27 

0
C)  derece ve %30-70 bağıl nem). Bu rüzgârları yaşam alanlarına 

yönlendirmek genellikle tasarım açısından en iyi çözüm seçeneğini oluşturmaktadır 

(Hoeven 1982). 

4.4.2 Su etkin peyzaj tasarım yaklaşımları  

Su temini konusunda yaşanan güçlüklerin giderek artması insanları suyun etkin 

kullanımı yönünde yeni çözüm arayışlarına yöneltmektedir. Özellikle açık-yeşil 

alanlarda su tüketiminin büyük boyutlara ulaşması, suyun mümkün olduğunca az 

kullanıldığı yeni peyzaj tasarımlarının geliştirilmesini gerektirmiştir. Bu doğrultuda 

"Su-Etkin Peyzaj Düzenlemesi" (Water-Efficient Landscaping) genel başlığı altında 

"Suyun Akılcı Kullanımı" (Water-Wise, Water-Smart), "Az Su Kullanımı" (Low-

Water) ve "Doğal Peyzaj Düzenleme" (Natural Landscaping) gibi klasik peyzaj 

düzenleme anlayışlarından farklı yeni peyzaj düzenleme kavramları geliştirilmiştir.  

Bu temel ilkelerin formüle edilmesiyle geliştirilen ilk kavramsal yaklaşımlardan birisi 

"Kurakçıl Peyzaj Düzenleme" (Xeriscape) dir. "Kurakçıl Peyzaj Düzenleme" ya da tüm 

Dünyada bilinen ismiyle "Xeriscape" genel olarak suyun en az düzeyde kullanılmasıyla 

su kaynaklarının ve çevrenin korunmasını ilke edilen özellikli peyzaj düzenleme olarak 

tanımlanabilir (Barış 2007). 

Suyun insan hayatı için önemi dikkate alındığında Xeriscaping yaklaşımı çevreyi 

koruyan ve suyun etkin kullanan peyzaj uygulamalarını içermektedir ve amaç su 

kullanımını en aza indirgemektir.  
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Ev bahçeleri gibi küçük alanlarda ve kurak iklimlerde etkili olan Xeriscaping 

yönteminde uygun bitki türünün seçimi, çimin sadece belli noktalarda kullanılması 

ve/veya hiç kullanılmaması, sulamada su ihtiyacı fazla olandan su ihtiyacı az olana 

doğru bir dikim sırasının izlenmesi, eğimli alanlarda teraslama yapılması, su ihtiyacı 

fazla olan türlerin bina kenarlarına dikilmesi, malalama temel prensipler arasında yer 

almaktadır (Karagüzel ve Atik  2007). 

4.4.2.1 Kurakçıl peyzajın önemi 

Peyzaj uygulamalarının en önemli aşaması olan su kullanımı ve su tasarrufu yöntemleri 

ve suyun etkin kullanımına dayanan kurakçıl peyzaj yaklaşımı (xeriscaping) ile birlikte 

doğal yağışlardan biriktirilen ve de atık suların nasıl geri kazanılıp kullanılabileceği da 

önemli bir konudur.Peyzaj düzenlemelerinde, bitkisel tasarım ve özellikle de su 

tüketiminde önemli yer tutan peyzaj bakımındaki olası su tasarrufu yöntemleri ve suyun 

etkin kullanımına dayanan yaklaşımlar, doğal türlerin kullanım önceliği önemli bir 

konular arasındadır.  

Toprak hazırlığı ve iyileştirme çalışmalarından sonra alan için bitki türleri seçimi de 

önemlidir (Erdoğan ve Uslu 2011). Xeriscape planlaması birçok ekonomik ve çevresel 

faydalar sunar (Yazgan vd. 2010): 

Önemli ölçüde su kullanımını azaltmak için yerli ve kuraklığa 

dayanıklı bitki kullanmalıdır. 

harcanan zamanı azaltır. 

faturasını düşürür. 

 

 Enerji kullanımı azaltır. 

 

 

 

 



79 
 

4.4.2.2 Kurakçıl peyzajin temel ilkeleri 

Xeriscape tarzı peyzajın, suyun daha verimli kullanılmasını, zaman ve para tasarrufunu 

sağlayan yedi prensibi vardır (Yazgan vd. 2010): 

1. Planlama ve projelendirme 

2. Toprak hazırlığı 

3. Uygun bitki seçimi 

4. Çim alanların oluşturulması 

5. Etkili sulama 

6. Malç kullanımı 

7. Uygun bakım 

Etkin bir Xeriscape çalışmasında her bir aşama tam olarak tasarlanmalı ve 

uygulanmalıdır. Başarılı bir çalışma bu aşamaların kombinasyonları ile oluşmaktadır. 

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, bu aşamaların tam olarak uygulandığı çalışmalarda 

%30-60 oranında su ve para tasarrufu yapıldığı saptanmıştır. Burada dikkat edilmesi 

gereken konuların başında bu tip bahçelerin sadece az su ihtiyacı olan bitki türlerinden 

oluşmamasıdır. 

Yukarıda belirtilen prensipler yeni kurallar değildir, dünyada suyun azalması ile daha 

çok gündeme gelemeye başlamıştır. Aşağıdaki sebeplerden dolayı bu tip bahçelerin 

bakımı azaltılmış olur (Yazgan vd. 2010): 

 Dikkatli planlama, tasarım ve uygulama ile toprak erozyonu ve su kaybını 

azaltmak, 

 Doğru gübreleme teknikleri ile çim alanların fazla büyümesi 

düzenlenebildiğinden kısıtlı olan çim alanlarının biçimlerinin azaltılır, 

 Toprak hazırlığından dolayı gübrelemenin azalması, 

 Su ve gübrelemenin kısıtlanması buna bağlı olarak doğru bitki seçimi ile, ağaç 

ve çalılardaki budamanın azaltılması, 

 Doğru toprak hazırlığı ve bitki seçimi ile yeniden bitkilendirmenin azaltılması, 

 Doğru malalama ile yabani otların azalması, 
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 Doğru uygulamalardan dolayı bitkilerde oluşabilecek hastalık ve zararlıların 

azaltılması, 

 Doğru bakım ve sağlık kök oluşumundan dolayı kullanılan su miktarının 

azaltılması, 

 Bitkilerin doğru yer seçimi ve dikimi ile az su isteyen bitkilerin yapı çevresinde 

yer alması, sulamadan dolayı yapıya ve temeline vereceği zararı azaltmaktadır. 

Aşağıda Kurakçıl Peyzajın 7 Temel İlkesi açıklanmıştır: 

1. Planlama ve projelendirme 

 

Su-etkin peyzaj düzenlemesi için ilk ve en önemli aşama, alan için uygun planlama ve 

tasarımdır. Hazırlanacak peyzaj planında düzenlemenin yapılacağı alana ilişkin bölgesel 

ve mikroklimatik koşullar, mevcut vejetasyon, topoğrafya, alanının kullanım biçimi ve 

en önemlisi bitkilerin su isteklerine göre gruplandırılması gibi konuların dikkate 

alınması gerekmektedir. Ayrıca bitkilerin ışık ve toprak istekleri de göz önünde 

bulundurulmalıdır. iyi düşünülerek ve dikkatli bir biçimde hazırlanan peyzaj planı 

fonksiyonel, estetik ve su-etkin bir peyzajın yaratılmasında ve oluşturulan peyzajın 

sürekliliğinin sağlanmasında yol gösterici olması açısından önem taşımaktadır (Erdoğan 

ve Uslu 2011). 

2. Toprak hazırlığı 

Daha sonraki aşama uygulama aşaması olup alanda toprak hazırlığı ve toprağın 

iyileştirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Her alanın kendine özgü toprak koşullarına 

sahip olması nedeniyle öncelikle peyzaj düzenlemesinin yapılacağı alandaki toprağın 

analiz edilmesi ve bu analiz doğrultusunda gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması 

gerekmektedir. 

 Bu analizlerde toprağın PH değeri (toprak asitlilik değeri), bitki besin elementlerinin 

düzeyi (örneğin azot, fosfor, potasyum v.b.) ve kum, mil, kil ve organik madde 

içerikleri gibi özellikleri belirlenmekte ve bu değerlere bağlı olarak yapılması gerekli 

iyileştirme çalışmaları belirlenmektedir.  
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Bu analiz sonuçları aynı zamanda toprakta bitkinin gereksinim duyduğu nem oranını 

uzun süre muhafaza etmeye yönelik önlemlerin alınması konusunda da yardımcı 

olacaktır. Toprak hazırlığı ve iyileştirme çalışmalarından sonra alan için bitki türleri 

seçimi de önemlidir (Erdoğan ve Uslu 2011). 

3. Uygun Bitki Türlerinin seçilmesi 

Peyzaj tasarımında toprak koşullarıyla birlikte yerel iklim özelliklerinin de dikkate 

alınması gerekmektedir. Belirli bir gelişme düzeyine ulaşan alandaki mevcut bitkiler 

sulama ve bakım çalışmaları gerektirmeyeceğinden bitkisel tasarıma başlamadan önce 

bunların olabildiğince korunmasına özen gösterilmelidir. Tasarımda doğal bitki 

türlerinin kullanılmasına özellikle dikkat edilmelidir. Çünkü doğal bitkiler bitkisel 

düzenleme çalışması tamamlandıktan sonra ya çok az sulamaya gereksinim duyarlar ya 

da doğal yağışlar dışında ek bir sulama yapılmasını gerektirmezler. Bunun yanı sıra 

zaten yerel toprak ve iklim koşullarına adapte olduklarından doğal bitki türleri 

genellikle ek bir gübrelemeye gerek duymadıkları gibi hastalık ve zararlılara karşı da 

daha dayanıklıdırlar. Doğal bitkiler dışındaki bitki türlerinin seçiminde zor gelişen, 

hastalıklara duyarlı ya da ek bir özen gösterilmesini gerektiren hassas bitkilerin 

seçilmemesine dikkat edilmelidir. Çünkü bu tür bitkiler genellikle büyük oranda ek 

sulama, gübreleme ve ilaçlamaya gereksinim duymaktadır. Yabancı yutlu bitkilerin 

kullanımında aynı zamanda seçilen bitkilerin "işgalci" bitki karakterinde olmamasına da 

dikkat edilmelidir. Çünkü bu tür bitkiler kısa sürede alanda hakim duruma geçerek hem 

diğer bitkilerin gelişmesini olumsuz yönde etkileyecektir hem de bölgedeki bitki 

çeşitliliğine yönelik ciddi tehditler oluşturacaktır. Bu nedenle özellikle yabancı yurtlu 

bitkiler seçiminde bitkilerin işgalci karakterde olup olmadığı konusunda uzmanların 

görüşü alınmalıdır (Barış 2007). 

4. Çim Alanların Oluşturulması  

Çim alanların boyutu ve konumu bu alanların bakımı için gerekli olan sulama suyu 

miktarını önemli ölçüde etkilemektedir. Çim alanlar diğer vejetasyon örtüsüne oranla 

çok daha fazla miktarda sulamaya gereksinme duyarlar ve genellikle daha çok bakımı 

gerektirirler.  
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Bu nedenle çim alanların en fazla göz önünde bulunan yerlerde sadece estetik amaçlarla 

ya da oyun alanları ya da diğer rekreasyon alanları gibi fonksiyonel kullanımı gerektiren 

yerlerde kullanmak gerekmektedir. Çim alanların ayrı parçalar halinde değil de 

birbirleriyle bağlantılı ve grup oluşturacak biçimde tesis edilmesi sulamanın etkinliğini 

arttırmakta ve suyun buharlaşmayla veya yüzey akışıyla oluşan kayıpları büyük ölçüde 

azaltmaktadır. Çim türlerini seçerken kuraklığa dayanıklı ve sıcak ve kurak geçen 

mevsimlerde büyümesini durduran türlerin seçilmesine özen göstermelidir (Barış 2007). 

5. Etkin Sulama 

Etkin sulama yöntemlerinin kullanılması suyun dış mekanda etkin biçimde kullanımı 

açısından son derece önemlidir ve bu yöntemler klasik peyzaj ya da kurakçıl peyzaj gibi 

her tür peyzaj düzenleme için kullanılabilirler. Bu nedenle alanın boyutu, kullanım 

amacı ve uygulanacak peyzaj düzenleme anlayışına bağlı olarak en uygun sulama 

sisteminin oluşturulması amacıyla konuya yönelik bir ön etüdün titizlikle yapılması ve 

uzmanların denetiminde alana yönelik bir sulama projesinin oluşturulması oldukça 

önemlidir (Barış 2007). 

6. Malaç  Kullanımı 

Temel amacı buharlaşmayı en aza indirerek daha fazla miktarda suyun toprakta 

tutulması, toprak sıcaklığının kontrol edilmesi ve erozyonun önlenmesi biçiminde 

özetlenebilir. Organik malçlar aynı zamanda çürümeleri esnasında toprak koşullarının 

iyileştirilmesine katkıda bulunurlar. Malalamada kullanılan malzemelerden en fazla 

bilinenleri ağaç kabuğu yongaları, odun talaşı, çam ibreleri, fındık ya da ceviz gibi 

meyvelerin kabukları, küçük boyutlu çakıl ve ince kıyılmış budama artıklarıdır. Güneşli 

alanlarda ya da kurakçıl bitkilerin kullanılmadığı yerlerde büyük miktarda ısıyı 

yansıtması ve bitkilerde kavrulmaya yol açacak boyutta su kaybına neden olması 

nedeniyle küçük taş parçalarıyla (mıcır) ya da benzeri malzemelerle yapılacak 

malalamadan kaçınmak gerekmektedir. Malç tabakasının çok kalın biçimde 

oluşturulması suyun bitki köklerine ulaşmasını engelleyeceği için bu konuda dikkatli 

olmak gerekmektedir (Erdoğan ve Uslu 2011).  
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7. Uygun Bakım 

Sulama ve gübreleme bitkilerin yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için en 

temel bakım çalışmalarıdır. Suyun çok fazla verilmesi bitkideki büyümenin zayıf 

olmasına ve budama ve biçim gereksiniminin artmasına neden olmaktadır. Herhangi bir 

peyzaj düzenlemesinde olduğu gibi su-etkin peyzaj düzenlemesi de budama, yabancı ot 

mücadelesi, zararlıların kontrolü ve sulama gibi periyodik bakım çalışmalarını 

gerektirmektedir. Ancak su-etkin peyzaj düzenlenmesinde bitkiler geliştikten sonra daha 

az bakım ve sulama gerekecektir. Bitkilerin gelişme için daha fazla suya gereksinim 

duyacakları için kurak mevsim süresince bitkilere fazla miktarda azotlu gübre 

vermekten kaçınılmalıdır (Barış 2007). 

Peyzaj düzenleme çalışmalarında su tasarrufu sağlamak için, alanın planlama tasarım 

aşamalarından başlayarak, uygulama ve daha sonra tesis edilen alanın bakım ve onarımı 

aşamalarında su tasarrufunu sağlayacak önlemleri özetlemek gerekirse (Erdoğan ve 

Uslu  2011) ; 

• Herhangi bir amaca uygun yer seçimi için, alanın mevcut özellikleri yani toprak, 

jeolojik özellikleri ve topografik yapısına uygun işlevler getirilmelidir. 

• Toprağın su geçirimliliğini engelleyecek, mevcut yağış sularının yer altı su 

kaynaklarına erişimini engelleyecek yapısal yüzeylerden kaçınılması gerekir. 

• Daha az sulama isteyecek doğal koşullara uyum sağlayan yerli tür seçimi, çok sulama 

isteyen çok geniş çim alan tesislerinden kaçınmak bu yaklaşımlardan bazılarıdır. 

• Tesis edilen bir alanın bakım ve onarım aşamasında, örneğin bir yeşil alan (çim alan, 

park düzenlemesi gibi) bakımında buharlaşma gibi nedenle sulama suyunun kaybının 

engellenmesi için sulamanın sıcak gündüz saatlerinde yapılması yerine gece yapılması 

su tasarrufunda kolay ancak etkili bir önlemdir. Etkin sulama yöntemlerinin 

kullanılması suyun dış mekanda etkin biçimde kullanımı açısından son derece önemlidir 

ve bu yöntemler klasik peyzaj ya da kurakçıl peyzaj gibi her tür peyzaj düzenleme için 

kullanılabilirler. Bu nedenle alanın boyutu, kullanım amacı ve uygulanacak peyzaj 

düzenleme anlayışına bağlı olarak en uygun sulama sisteminin oluşturulması gerekir. 
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• Toprak neminin korunması ile daha az sulamaya olanak verecek basit bir malalama 

işlemi bile önemlidir. 

Çizelge 4.6 Peyzaj Mimarlığı uygulamalarında su tasarrufu olanakları (Karagüzel ve 

Atik  2007) 

Aşamalar Genel İlkeler Su Tasarrufu 

Planlama / Tasarım Doğal yapıya uyum, 

binaların ve yapısal peyzaj 

elemanlarının doğal yapıya 

uygun olması 

Tasarımda doğaya dayalı 

yaklaşım, alanın 

toprak, jeolojik, topografik 

özeliklerinin iyi 

değerlendirilmesi 

Uygulama/Yapım Yapay yüzeylerden ve 

gerekli olmayan toprak 

işlemeden kaçınılması, 

doğal türlerin seçimi 

Bina dışındaki alanların 

doğal haliyle korunması, 

bölgeye özgü doğal türlerin 

vekuraklığa dayanlıklı bitki 

türlerinin seçilmesi, geniş 

çim yüzeylerden 

kaçınılması 

Bakım/Onarım Toprağa ve suya olumsuz 

etkisi olmayan organik 

gübrelerin kullanılması, 

biyolojik mücadele, gece 

sulaması 

Uygun sulama deseni ve 

zamanına kararverilmesi, 

sulamada yağmur, deniz 

suyu ve arıtılmış suların 

kullanılması, malçlama 

 

4.5 Diğer Enerji Etkin Peyzaj Tasarım Araçları 

Son yıllarda büyük kentlerde nüfusun artması ve arazinin pahalı olması nedeniyle, katlı 

binalar ve yapıların sayısı giderek artmaktadır. Bu hızlı  yapılaşma, doğa ve yeşil 

alanların yok olması ile birlikte birçok soruna yol açmaktadır. Kent içerisinde, 

yapılaşma ve yeşil alanların kayboluşu,doğal habitatların yok olması, su ve hava 

kirliliğinin artması gibi çevre sorunlarının yanı sıra,ısı adaların oluşmasında da etkili 

olmuştur. Bu olumsuz etkileri göz önünde bulundurduğumuzda ise, yeşil çatıların ve 

yeşil duvarlar önemi tartışılmazdır. 

4.5.1 Yeşil çatılar 

Yeşil çatıla, “çatı bahçeciliği” veya “bitkilendirilmiş çatı teknolojisi” diye bilinir. Bunun 

dışında, yaşayan çatılar veya eko çatılar olarak da tanımlanabilir. Yeşil çatılar, basit 
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olarak normalin altındaki ağırlıktaki çevrede yetişen mikroorganizmaların ve bitkilerin 

yaşayan biyolojik topluluklarıdır (Kabuloğlu 2006). 

Günümüzde özellikle Avrupa ve Amerika’da yeşil çatıya olan ilgi giderek artmaktadır. 

Çeşitli Amerikan firmaları teknolojinin 40 sene önce ortaya çıktığı Avrupa’dan yeşil 

çatı sistem ve metotları için lisans alıyorlar. Yeryüzü kaynaklarının azalması, enerji 

kaynaklarının pahalılığı, eskiden kalma yağmur suyu tahliyesinden boğulan 

kanalizasyon sistemleri gibi sorunlar, Avrupa‘da yeşil çatı endüstrisini başarılı hale 

getirmiştir. Kuzey Amerika’da popülaritesi gittikçe artmaktadır. Sadece Almanya’da 

yüzlerce çatı bahçesi vardır “Almanya’da 2001 yılı sonunda 13,5 milyon metrekare çatı 

bahçesi yapılmıştır”(Kabuloğlu 2006). Almanya, imar yönetmeliklerinde de liderdir ve 

yeşil çatı düzenlenmesinde teşvik eder. Asya’da, Japonya yeşil çatı teknolojisinin 

merkezi olmuştur. Tokyo başkenti, tüm yeni inşaatların en az % 20 sinin çatılarını 

zorunlu olarak yeşil çatı hale getirildiği ilk şehirdir.  

 

Şekil 4.33 Honda Wako Building, Kume Sekkei, Tokyo (Yeşil çatı örneği) (Kabuloğlu 

2006) 

4.5.1.1 Yeşil çatılar kent ölçeğinde etkileri 

Kent ölçeğinde azalan yeşili, mimari ölçekte arttırmak mümkün olabilir. Konuya bu 

açıdan bakıldığında yeşil çatılar, binalarla kentsel mekânların buluşma noktalarıdır 

diyebiliriz. 
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İnsanlar doğanın güzellikleri ve çeşitliliklerine, doğanın rengine ve biçimine, 

hayvanların seslerin epsikolojik reaksiyon gösterir. Yeşil çatılar diğer yeşil alanlarla 

birlikte kentlerdeki yeşil alan eksikliğinin oluşturduğu baskının, yeşil alanların yukarıda 

belirtilen katkıları doğrultusunda azaltılmasına katkıda bulunurlar. Özellikle çatı 

bahçelerinin psikolojik etkileri, pencerelerden bakıldığında sıkça görülen çirkin çatı 

yüzeyleriyle karşılaştırıldığında daha açık anlaşılabilir. Çatı bahçeleri, kentsel alanlarda 

yoğun yapılaşma nedeniyle kaybedilen yeşil alanlara alternatif yeşil alanlar olarak bu 

alanların sağladığı fiziksel, sosyal ve psikolojik katkıların kentsel alanlara yeniden 

kazandırılmasına neden olarak kent planlamasına olumlu katkılarda bulunurlar (Barış 

vd. 2003). 

 Habitat ve biyoçeşitiliğin koruma etkisi 

Tasarlanan bina, ister şehrin içinde isterse daha doğal bir konumda olsun, doğayla 

bağlantılı tasarlanmış çevreyi tekrar hayata getirir. Bitki örtüsü doğal yaşam 

habitatlarını, besin maddelerini, toprağı barındırır. Görsel estetik temin eder. Akustik ve 

görsel mahremiyeti sağlar. Birincil dereceden gölge verir ve bazı durumlarda besin 

üretimi veya diğer sürdürülebilir ürünler temin etme fırsatı verir. Çevre bilinçli 

tasarımın temel amacı, yerel bitki örtüsünü korumak ve restore etmektir (Zeither 1996). 

 Kent ısı adalarının etkilerinin azaltılma etkisi 

Dünya nüfusunun büyük bir bölümü sıkışık olarak gelişen, çatıların tepeleri, yollar ve 

çok miktarda beton park yerleri gibi sert yüzeylerle tanımlanabilen kentsel çevrelerde 

yaşıyor. Bu alanlar, yerkürenin yüzeyinin biyolojik oluşumunun önüne geçiyor, hava 

kalitesinin kötüleşmesi, suyun kalitesinin düşmesi, “kent ısı adalarının” oluşmasıyla, 

yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor (Kabuloğlu 2005). 

Yeşil çatı bitkileri, yaprakları ile gölge etkisi sağlar, böylece özellikle seyrek dokulu 

bitkilendirilmiş alanlarda ısı adaları etkisini düzeltmeye yardım eder. Bu etki, şehirlerde 

hava sıcaklığını çevredeki kısal bölgeye oranla daha yüksek seviyelere çıkarır. Bu 

durumun ekonomik bir sonucu olduğu kadar, insanların sağlığı için de büyük problem 

haline gelir. Geceleri hava sıcaklığı artar ve yazın insanlar uykusuzluğa katlanmak 

zorunda kalır. Yapay havalandırma kullanma maliyeti yükselir. Bunun nedeni gün 
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boyunca güneşten gelen ısıyı biriktirip gece de serbest bırakan/yansıtan taşın, asfaltın ve 

beton yüzeylerin kentlerde büyük miktarda bulunmasıdır. Bunun başlıca nedeni, 

ağaçların ve diğer bitkilerin yapılanmış çevreye göre azlığıdır. Oysa yaşayan bitkiler 

gölge verir. Sert yüzeyleri, yutulan çok fazla ısıdan korur ve onlar ortama nem 

kazandırarak havanın soğumasına yardım ederler. Bütün yaşayan bitkiler, bölgesel 

iklimi geliştirmeye yardım ederek kente katkıda bulunurlar (Kabuloğlu 2005). 

 Partiküllerin filtre edilmesi 

Şehirlerdeki kirliliğin bir bölümü endüstri ve trafikten kaynaklanan egzoz dumanındaki 

nitrojen bileşikleridir. Bu birleşikler, bitkiler tarafından yakalanabilir ve besin olarak 

kullanılır. Bununla beraber eğer yeryüzü bitkileri bunların tamamının yutulma şansını 

vermezse, fazlalıklar yıkanarak suyollarına, akıntılara ve en sonunda da göllere ve 

denizlere karışır. Örneğin ağaçlı bir caddede 1 litre havada 1,000-3,000 toz zerresi 

bulunur, ağaçsız ve yeşil olmayan alanlarda toz, 3-4 kat daha fazla olabilir ve litrede 10-

12,000 toz zerresine kadar ulaşabilir. Ekstansif yeşil çatılar, bitkiler yoluyla, buharlaşma 

ve filtreleme temin ederler. Hem iç, hem de dış mekân hava kalitesini arttırırlar. Dış 

mekân hava kalitesinin iyileşmesi, çatı yüzeyindeki sıcaklık değişimiyle el ele gider 

(Kabuloğlu 2005). 

 Hava kalitesi üzerine etkisi 

Zamanımızın en büyük küresel iklim sorunu, giderek artan “Sera Etkisi”dir. Bu, 

karbondioksit ve ozon gibi diğer gazların katkısıyla küresel ısınmaya büyük ölçüde 

katkıda bulunur. Ulaşım, ısınma ve endüstriyel işlemlerden kaynaklanan ve hava 

kirletici olarak bilinen: azot dioksitler, kükürt oksitler, hidrokarbonlar, karbondioksit, 

karbon monoksit ve partiküller, fosil yakıtlardan atmosfere karışmakta ve havayı 

kirleterek doğal dengeyi bozmaktadır. Hava kirliliği yaratan azot oksit ve 

hidrokarbonların % 50 si, kükürt oksitlerin ise % 90 dan fazlası fosil yakıtlardan 

kaynaklanmaktadır. Karbondioksit, kimyasal olarak sağlığa zararlı olmamakla birlikte, 

sera etkisi olarak bilinen özelliği nedeniyle dünyadaki sıcaklığın artışına neden olacağı 

ve çok büyük sorunlar yaratabileceği kabul edilmektedir (Stoker  ve Seager 1976). 
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 Yağmur Suyuna Etkisi 

Kentlerde bulunan yeşil çatıların en önemli etkilerinden birisi, fırtınalarda yağmur 

suyunu tutup kanalizasyon sistemine ulaşmasını geciktirmesidir. Yapılanmış alanlarda, 

giderek daha fazla alan sert ve geçirimsiz hale geldiğinden, daha az su toprağa 

geçebilmektedir. Bu da kanalizasyon ve tahliye sistemlerine daha fazla yük anlamına 

gelir. 

 Yeşil çatılar burada devreye girer, çünkü yağışların büyük bir bölümü çatılara düşer ve 

burada kalır, toprak tarafından emilir ve bitkiler tarafından kullanılır ve sonra 

buharlaşır. Zemine hiç ulaşmaz. Daha fazla yağışta daha fazla su drene edilir. Çoğu 

zaman su baskınları önlenir (Kabuloğlu 2005). 

4.5.1.2 Yeşil çatılar yapı ölçeğinde etkileri 

Bu bağlamda, bina ve tasarım, kentleri, daha büyük ölçekte dünyayı iyileştirmeye 

yardım edebilir. Yapılar mini birer ekosistemdir; çevrelerindeki hava, su ve toprak ile de 

birliktelik sergiler ve bir bütün oluştururlar. Örneğin, yapılar, güneşten ısı ve ışık çeker 

ya da yansıtırlar, yağmur sularını toplar, birleştirir ve süzerler; enerji olarak da fuel oil 

ya da doğal gaz kullanırlar (Todd ve Todd 1993). 

 Enerji verimliliği ve soğutma etkisi 

Çatı bahçeler birçok yoldan binada enerji tasarrufu sağlar. Binanın ısı kazanç ve 

kayıplarını azaltırlar. Sıcak iklimlerde yazın hava sıcaklığı 35°C’a ulaştığı zaman çatı 

yüzey sıcaklığı 65°C’i bulur. 

 Bu yüksek sıcaklıklar binanın hem iç çevresini hem de dış çevresini doğrudan etkiler. 

Çatı toprak tabakası ile korunduğu ve bitkilerle gölgelendirildiği zaman yüzey sıcaklığı 

genellikle ortamdaki hava sıcaklığının üzerine çıkmaz/yükselmez. Bundan başka, 

bitkiler ve toprak suyu buharlaştırır, soğutma etkisi yaratır ve havayı nemlendirir, daha 

rahat nefes aldırır ve binayı doğal olarak soğutur. Tek bir ağacın gölgesi ile bile, birkaç 

derecelik daha düşük sıcaklık sağlanabilir. Ve soğutma etkisi geceleri çoğalır, böylece 

ertesi gün onların daha fazla ısı biriktirmesine izin verirler. Kaliforniya’da Lawrence 
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Berkeley National Library tarafından yaratılan bilgisayar modelleri gösteriyor ki, 

yüzlerce çatı bahçesi bir arada, ortam sıcaklığını 3°C’a düşürebilir (Kabuloğlu 2005). 

Son yıllarda enerji kaynaklarının azalması ile enerji tasarrufu giderek daha fazla önem 

kazanmaktadır. Bu nedenle enerji kullanımını aza indiren çözümler Dünya’da olduğu 

gibi Türkiye’de de önem kazanmaktadır. Yeşil çatıların bu konudaki etkilerini saptamak 

amacı ile birçok araştırma yapılmaktadır. Özellikle Singapur’da yeşil çatıların enerji 

tüketimindeki etkilerini saptamak için yapılan projede bir alışveriş merkezinin çatısına 

uygulanan yeşil çatı bu konuda son yıllarda uygulanan önemli örneklerden biridir. Bu 

araştırmada, DOE-2 enerji simülasyon programı yardımıyla beş katlı bir ticari binanın 

çatısına, yeşil çatının ısı transferi, soğutma, yıllık enerji tüketimi üzerindeki etkilerini 

belirlemek için bir yeşil çatı yerleştirilmiştir. Araştırmada üç tip bitki grubu;ağaç, çalı 

ve çim kullanılarak enerji tüketimi üzerine etkileri simüle edilmiştir. Bunun yanı sıra 

binanın çatısında farklı kalınlıkta iki toprak türü de kullanılmıştır. Sonuç olarak, beş 

katlı ticari binanın üzerine kurulmuş yeşil çatının yıllık enerji tüketiminde %0,6-14,5 

tasarrufa neden olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda çalıların enerji 

tüketiminin azalmasında en etkili bitki grubu oldukları ortaya konulmuştur. Sonuçlara 

göre, toprak kalınlığının artışının da aynı zamanda binanın enerji tüketiminin 

azaltılmasında oldukça etkili olduğu ve bunun yanı sıra toprağın nem içeriğinin de 

enerji tüketiminde önemli faktör olduğu saptanmıştır (şekil4.34-4.35) (Wong vd. 2002). 

 
Yeşil Çatıl             Normal Çatı             

Şekil 4.34 Singapur’da yapılan bir araştırmada Beş katlı ticari binanın farklı 

bitkilendirmelere göre yıllık enerji tüketiminin karşılaştırılması (Wong vd. 

2002). 
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Killi Toprak        Killi Toprak %40 nemli   

Şekil 4.35 Singapur’da yapılan bir araştırmada Beş katlı ticari binanın farklı toprak 

özellikleri ve toprak kalınlıklarına göre yıllık enerji tüketiminin 

karşılaştırılması (Wong vd. 2002). 

 

Bir diğer araştırmada ise Atina’daki bir hemşirelik okulu binasında uygulanan yeşil 

çatının çevreyle bağlantılı performansını ve enerji analizini içeren deneysel bir çalışma 

yapmıştır. 

Araştırma iki aşamalı olarak uygulanmış, Birinci aşama süresince yeşil çatı sisteminin 

verimliliğinin deneysel araştırması yapılıp analiz edilirken; ikinci aşamada enerji 

tasarrufu sadece en üst katta değil tüm binada yaz ve kış dönemlerindeki ısıtma ve 

soğutma yüklerinin hesaplanmasından oluşan matematiksel bir yaklaşımla 

gözlemlenmiştir. 

Enerji performansı değerlendirmesi yaz süresince binayı soğutma giderlerinin büyük 

ölçüde düştüğünü göstermiştir. Bu düşüş tüm binada göz önünde bulundurulduğunda 

%6-49 arasında bir değişim göstermektedir. En üst katta ise bu oran%12-87 gibi bir 

orana ulaşmıştır. Üstelik yeşil çatının binanın ısıtma sisteminin yüküne etkisinin 

oldukça az olması, sistemin en büyük avantajlarından biri olarak görülebilir; çünkü 
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binanın çatısına soğutma giderlerini azaltma amaçlı yapılan herhangi bir başka 

uygulamanın çoğu zaman ısıtma giderlerini artırdığı gözlemlenmiştir (Barış vd. 2012). 

Yeşil çatı ve diğer bitkilendirilmiş çatı bahçelerinde bitki yetiştirme ortamı olarak 

kullanılan toprak tabakası, kış aylarında ek bir yalıtım sağlar. Soğuk iklime sahip 

bölgelerde inşa edilen binaların birçoğunda genel olarak zaten yalıtım yapılmaktadır. 

Fakat diğer iklim bölgelerinde,örneğin daha ılık iklimlerde, özellikle daha kalın toprak 

tabakalı yeşil çatı tipleri, binaların ısıtma gereksinimlerini ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca 

yeşil çatı örtüsüyle rüzgâra bağlı ısı kayıpları % 50azaltılabilmektedir                        

(Kabuloğlu 2005). 

Yeşil çatının başka bir ekonomik ve enerjiye yönelik katkısı da çatı nem oranını 

korumasıdır. Çatının su geçirimsizliği (örneğin bütim) normal koşullarda yaklaşık 25 

yıldır. Bu süre sonunda yenisiyle değiştirilmek durumundadır. Çünkü belirli bir süreç 

içerisinde güneşin UV ışınları yüzeyi kırılganlaştırır, sıcaklık değişimleriyle büzüşme ve 

genleşmeler ve elastikiyetin kaybolmasıyla da çatlaklar oluşur. Membranın kendisinin 

60° C kadar ısınması, membarını yaşlandırır. Yeşil çatılar membranı, UV ışınlarından 

ve yüksek sıcaklık değişimlerinden koruyarak membranın ömrünü 60 yıla kadar 

uzatır.Malzeme, enerji ve para tasarrufu sağlar ve bu malzemenin değiştirilmesi 

sonucunda ortaya çıkanatık miktarı da azalır (Barış vd. 2012). 

Ayrıca yeşil çatıda kullanılan bitkiler yaprakları ile gölge etkisi sağlar ve böylece ısı 

adaları etkisini düzeltmeye yardım eder (Şekil 4.36). Araştırmalardan elde edilen 

çizelgelere göre farklı bitki türlerinin ısı adalarındaki etkileri saptanmıştır. 
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Şekil 4.36 Sert yüzey, toprak yüzey ve bitkiyle örtülü yüzeylerin ısınma düzeylerinin 

karşılaştırılması (Wong vd. 2002) 

 

 

Şekil 4.37 Çatı bahçelerinin günlük ortalama ısı akış diyagramı (Barış vd 2012) 

Isı akışı faktörüne göre, çatı bahçesinin günlük ortalama ısı akışı, bahar ve yaz aylarında 

referans çatıya göre daha az olduğunu göstermektedir. 
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 Rüzgârı azaltma etkisi 

Kışın, toprak tabakası ek bir yalıtım sağlar. Soğuk iklimlerde, binalarda, zaten çok iyi 

yalıtım yapılmıştır, fakat diğerlerinde, daha ılık iklimlerde, özellikle daha kalın toprak 

tabakalı yeşil çatı tipleri, binaların ısıtma gereksinmelerini azaltabilir. Yeşil çatı 

örtüsüyle, rüzgâra bağlı ısı kayıpları % 50 azaltılabilir (Kabuloğlu 2005). 

 Isınma maliyetinde azalma 

Yeşil çatıların yapılan bitkisel düzenlemenin temelini oluşturan toprak ısı yalıtımına 

olumlu yönde katkıda bulanan bir malzemedir. Bu sebeple çatı bahçesi uygulanan 

binalarda enerji maliyetlerinde düşmeler ortaya çıkmaktadır. Çatı bahçeleri aynı 

zamanda binayı güneşe karsı yüksek sıcaklıktan koruyarak, çatı sistemlerinin ömrünü de 

uzatmaktadır (Kabuloğlu 2005). 

 Drenaj maliyetinde azalma 

Yeşil çatılarda yağış sularının önemli bir miktarı buharlaşma nedeniyle tekrar doğaya 

dönmektedir. Doğaya dönüş sebebiyle drene edilecek su miktarında azalma oluşmakta 

ve su miktarındaki azalma ise drenaj sistemindeki maliyeti azaltarak şehir kanalizasyon 

sistemindeki yükü düşürmektedir (Kabuloğlu 2006). 

4.5.2 Yeşil duvarlar 

Günümüz modern mimarisine yeni bir anlayış getiren “dikey bahçe”, özellikle büyük 

kentlerde yapılı çevrede daha çok yeşil etkisini artırmak üzere üretilen en iyi 

çözümlerden biridir. Yapı boyunca yükselen duvarlar, kapalı ya da açık kurgulanmış 

olan iki mekân arasındaki sınırı oluşturmaktadır. Dikey bahçeler, yapıda dış duvar 

üzerine ya da bahçe, yol vb. ayrım duvarı olarak da kullanılabilmektedir (Şeki1 4.38). 

Açık mekânları ayıran duvarlarda; topografya, kullanım biçimi vb. duruma göre 

malzemesi, yüksekliği, kalınlığı, geçirgenliği ve düzenlemesi değişebilmektedir. Dikey 

bahçeler bir duvara eklenmiş dekoratif bir öğe olmaktan çok kasvetli bir avluya, gri bir 

caddeye ya da soğuk bir modern yapıya yeşil doku ile hayat vermektedir. Kentin içinde 
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yer alan büyük inşaat alanı çevresi ya da ulaşım ağı içinde bu tip dikey bahçe 

uygulamaları da söz konusu olmaktadır (İpekçi ve Yüksel 2012). 

 

Şekil 4.38 Bitkilendirilmiş dış cephe ve ayırma duvarı (İpekçi ve Yüksel 2012) 

 

Doğrudan dış ortama açık alanlardaki uygulamalarda en az sulama gerektiren ve 

uygulandığı iklime uygun, dayanıklı tipteki bitki seçimi uzun vadede dikey bahçe olarak 

kullanılacak sistemi doğrudan etkilemektedir. Dikey bitkilendirme sistemlerinde; bitki 

seçimi, bitkiyi besleyen toprak ya da topraksız sistem, sulama tekniği ve uygulama 

yüzeyi alt konstrüksiyonuna bağlantısı çeşitli yöntemlerle çözülmektedir                        

(Yücel ve Elgin 2010). 

Dikey bahçelerin “yenilenebilir” bitki ile donatılmasında hidrofonik (hydroponic-

topraksız sistem) bahçe ilkeleri kullanılmaktadır. Hidrofonik yöntem; bitkileri 

çözünmüş besinler içeren suda yetiştirme tekniğidir. Bu teknik, özel olarak tasarlanmış 

kafes sistemleriyle birlikte kullanılarak cephelerde renk, çeşit, doku sınırlaması olmadan 

bitkiler için yaşama alanları oluşturmaktadır (Anonymous 2011c). Kafeslerin istenildiği 

zaman hareket ettirilebiliyor olması nedeniyle böcek ve hastalıklar açısından bakımı 

kolaydır. Hidrofonik yöntemde toprak ortadan kaldırılarak bahçenin ağırlığı azaltıldığı 

için sistemi taşıyan elemanların oluşturduğu yükün yapıya olan etkisi de azaltılmış 

olmaktadır.  

Suyun her panelin üstüne gelecek şekilde ayarlandığı sistemde sulama işlemi, bitkilerin 

de yardımıyla damlama etkisiyle aşağıya doğru akarak oldukça kolay bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Suyun sistemde kalması veyeniden kullanılabilir olması ile su 
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maliyeti de düşük olmaktadır. Kontrollü bir sistem olduğu için beslenme bakımından 

kirlilik yaratmamaktadır (İpekçi ve Yüksel 2012). 

Uygulama sonrası en önemli konu bitkilerin bakımıdır. İklim, yer ve tip seçimi, detaylar 

ve asgari bakım olanakları bir bütün olarak sonuç ürün elde etmede etkindir. Bitkilerin 

hayati yaşamsal fonksiyonlarının gerçekleşebilmesi için etkin şekilde tasarlanmış, 

sağlam, uzun ömürlü, görülebilir ve kolayca kontrol edilebilir bir su kaynağı ve sulama 

sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Su kaynağının tükenmesi ve fark edilememesi 

durumunda bitkiler kısa sürede canlılığını kaybedebilmektedir (İpekçi ve Yüksel 2012) 

Sarılıcı tırmanıcı bitkiler konutta estetik açıdan çekicilik yaratırlar. Başka bir gerçek ise; 

sarılıcı bitkilerin iç mekan iklimini de pozitif olarak etkilediğidir; ki bu kullanıcı 

tarafından çoğu zaman bilinmez. Yeşillendirilmiş cepheler bunun da ötesine kent 

ikliminin düzeltilmesinde çok önemli bir katkıda bulunurlar (Duman 1999).  

Yeşil bir cephenin pozitif etkileri şöyle sıralanır:  

 Hava yastığı oluşturarak  ısı yalıtımı sağlar.  

 Rüzgarın cepheye ulaşmasını engelleyerek binan ısı kaybını azaltır.  

 Cepheye çarpan  güneş ışınlarının buharlaşma ve fotosentez için kullanılması ile 

cephede soğuk bir etki yaratır.  

 Havadaki kirletici parçacıkları tutar.  

 Havanın oksijeni ve nemini arttırır.  

 Gürültüyü yansıtarak ve tutarak azaltır.  

 Boyayı, sıvayı, duvarı yüksek ısı değişimlerinden, ultraviyole ışınlardan, güçlü 

yağmurlardan korur ve böylece duvarın daha uzun süre yaşamasını sağlar.  

 Bitkisel örtü, ötücü kuşlara beslenme ve barınma olanağı sağlar. 

 

4.5.2.1 Yeşil duvarlarkent ölçeğinde etkileri 

Beton ve asfalt gibi geçirimsiz sert yüzeyler kentsel alanlarda hızla artan bir sorun olan 

ısı adası etkisine katkı sağlamaktadır. Kuru duvarlar, çatılar ve caddeler reflektör gibi 

davranarak, enerjinin bir kısmını emerek bir bölümünü de sert yüzeylerden 
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yansıtmaktadır. Güneşin batmasından sonra gün boyunca sert yüzeyler tarafından 

emilen sıcaklık serbest kalmakta ve kubbe şeklinde kenti kaplayan ısı adalarını 

oluşturmaktadır. Kentteki bu oluşum, kırsal bölgelerin diğer soğuk kesimlerinde sıcak 

noktalar oluşması ile sonuçlanmaktadır (Barış vd. 2003). 

Dikey bahçeler bitkisel elemanlar yardımı ile havadaki toz ve diğer kirletici ve zararlı 

maddeleri absorbe ederek daha sağlıklı çevre oluşumuna katkı sağlamaktadırlar. Bunun 

yanı sıra havanın içindeki tehlikeli karbondioksit gazını emip atmosfere oksijen vererek 

kentin mikro klimasını olumlu yönde etkilerken kentsel alanlarda oksijen miktarının 

artmasına olanak sağlamaktadırlar (Kemaloğlu ve Yılmaz 1991). 

 Gürültü Düzeyindeki Azalma  

Dikey bahçelerinde bitkisel düzenleme için kullanılan toprak ve bitkisel materyal ses 

yutuculuk özelliğine sahiptir. Bu nedenle hem bina içinde hem de bina yakın çevresinde 

meydana gelen gürültüyü azaltma işlevini üstelenmektedirler (Erdoğan ve Aliasghari- 

Khabbazi 2013). 

 Oksijen Üretimi  

Kentlerin önemli sorunlarından biri olan hava kirliliğinin çözümü, doğru alan kullanım 

kararları alınmasının yanında, yeşil dokunun olabildiğince fazla olmasına bağlıdır. Bitki 

yoğunluğunun artışı oksijen üretimi ve karbondioksit tüketimini çoğaltarak kent 

atmosferinin yenilenmesinde etkili rol oynamaktadır. İki katlı bir binanın tek bir 

duvarının bile bitkilerle yeşillendirilmesi sonucu, büyük bir ağacın ulaştığı değerde 

oksijen üretimi ile karbondioksit tüketimi sağlanmaktadır. Çok genel anlamda 

değerlendirildiğinde herhangi bir sokaktaki 50 konutun tek duvarının bitkilendirilmesi 

bu sokağa 50 ağaç dikmek ile eşdeğer olmaktadır (Erdoğan ve Aliasghari-Khabbazi 

2013). 

 Toz Tutma ve Sağlık Açısından Katkıları  

Toz rüzgarın hiçbir engelle karşılaşmadan kuru yüzeylerden kaldırdığı döküntülerden 

oluşmaktadır. Bitkilendirme ise bu etkiyi ortadan kaldıran en önemli işlemdir. Bitkiler 
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rüzgar hızını kesmeleri yanında, kök veya yaprak bölgelerinde oluşturdukları nemli 

ortamlar aracılığı ile de toz partiküllerini tutmaktadırlar. Bu olay sayesinde bitkiler 

bünyesinde bulunan özsu veya salgılarla zararlı mikroorganizmaların yok olmalarına 

neden olmaktadırlar. Kentlerde rüzgarın önündeki engellerden biri konut duvarları 

olduğuna göre sözü edilen olayların gerçekleşmesinde bu duvarların bitkilendirilmesinin 

önemi de net bir biçimde ortaya çıkmaktadır (Kemaloğlu ve Yılmaz 1991). 

4.5.2.2 Yeşil duvarla yapı ölçeğinde etkileri 

Yapı yüzeylerinde bitki kullanımı, enerji tasarrufu sağlayarak ekonomiye katkıda 

bulunmaktadır. Herdemyeşil bitki türleri ile gerçekleştirilen dikey bahçe cephe 

uygulamaları ısı izolasyonu görevini de üstlenmektedir. Bitki örtüsü ile yapı dış yüzeyi 

arasında kalan hava katmanı konveksiyon yoluyla kaybolan sıcaklık miktarını 

azaltmaktadır (Erdoğan ve Aliasghari-Khabbazi 2013). 

 İç Mekan  Sıcaklık kontrölü 

Dikey bahçe sistemleri, iç mekan sıcaklığını yönetmek için yeni ve çok etkili bir 

yöntemdir. Sistem havada yalıtkan bir katman oluşumuna sebep olur. Böylece güneş 

ışınlarının doğrudan neden olduğu iç mekan sıcaklık artışları önlenir. Bu prensip dikey 

bahçe sistemleri uygulandığında çeşitli avantajlarda oluşturmaktadır. Bitki örtüsü ve 

cephe arasında oluşturulan doğal hava yalıtım sistemi, iç ve dış mekan arasındaki 

sıcaklık değişimlerini eşitler ve fark edebilir şekilde ısıtma ve havalandırma maliyetini 

azaltır (Anonim 2012). 

 Cephe Koruma ve Havalandırma 

İyi tasarlanmış bir dikey bahçe sistermi, bina cephelerini yağmura karşı korur ve aynı 

zamanda ultraviole radyasyonun zararlı etkilerini azaltır. Ayrıca; cephe ve dikey bahçe 

sistemi arasındaki boşluk bir sıcaklık düzenleyici etkiye sahiptir ve aynı zamanda uygun 

havalandırma koşulları sağlamaktadır (Anonim 2012).  

Ekolojik/ çevre dostu yapılardan biri olarak bilinen “Bertschi School-Seattle” okul 

yapısında kendiliğinden sürdürülebilir su yönetimi sisteminin oluşturulması ile üç adet 

4m yüksekliğindeki ağacın verebileceği oksijen oluşumunu sağlayan, havada toz ve 
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toksin oluşumunu engelleyen bir iç mekan bitkilendirilmiş duvar uygulaması Şekil 4.39 

’da görülmektedir (İpekçi ve Yüksel 2012). 

 

Şekil 4.39 Bertschi School, Seattle (İpekçi vd 2012) 

Sıfır enerji ve su tüketimi ile gerçekleştirilmiş yapı anlamına gelen, “yaşayan yapı” 

(living building) kavramına örnek olarak gösterilen “Bertschi School” daki dikey bahçe 

uygulamasında şehrin su ihtiyacının karşılandığı kaynaklardan su tüketilmemesine, 

yapıda drene edilen suyun şehrin drenaj sistemine aktarılmamasına ve geri 

dönüştürülmüş suyun kullanılmasına dikkat edilmiştir. Sulama sistemi; suyun 

güvenilirliği ve kalitesi konuları dikkate alınarak dersliklerdeki su havuzlarında 

kullanılmak üzere suyu filtre eden bir organik filtre görevi görecek şekilde 

tasarlanmıştır.  

Mevcut atık su miktarını belirlemek için duvar üzerine sensörler yerleştirilmiştir. Atık 

su miktarının çok düşük olduğu zamanlarda sensörler, sistemi alternatif kaynak olarak 

yağmur suyu sistemini kullanacak şekilde harekete geçirmektedir (İpekçi ve Yüksel 

2012). 

Son yıllarda kentlerdeki yeşil izi artırma adına tasarım aşamasında bitkilendirme 

çalışmalarına da yer verilmektedir. İtalya’nın Milano şehrinde yüksek yoğunluklu bir 

bölgede 2008 yılında inşaatına başlanan “Bosco Verticale-Dikey Orman” (Şekil 4.40) 

kule bloklarının cephe karakterinde yeşilin entegrasyonunun denendiği bir projedir. 

2013 yılında tamamlanması planlanan projede doğal bitkilerin cephe üzerinde 

konumlandırılması ile sıcak yaz aylarında gölge, soğuk hava koşullarında mikro-

iklimlenme sağlayan, havadaki tozu filtre eden “akıllı cephe” ler oluşturulmaya 
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çalışılmıştır.Kuleler 80m ve 112m yükseklikte olup, cephe yüzeyleri bir hektar ormana 

eşdeğer olan yaklaşık 480 adet büyük ve orta büyüklükteki ağaçlar ile 250 adet küçük 

boyutlu ağaçları kapsamaktadır (İpekçi ve Yüksel 2012). 

 

Şekil 4.40 Bosco Verticale, Milano, İtalya, yeşil duvar projesi (İpekçi ve Yüksel 2012)  

Milano’da inşaa edilen bu iki kule yenilikçi tarzı ile binaların yaşanabilir alanı içinde, 

yüksek katlı yapılaşmanın yaygın olduğu günümüz koşullarında zemin üzerinde 

kaybolan yeşil alanların kazanılmasını hedeflemektedir. Şehirde yaşayanlar için ayrı bir 

avantaj sunan bu kuleler, kat sakinlerine kendi daireleri içinde özel birpeyzaj alanı 

sunmaktadır. Katlar arasında bitkilerin dengeli dağıtılmasına dikkat edilmiştir. 

 Büyük bir yüzey kaplayan bina dış cephelerinin yeşil ile entegrasyonu kentin doğal 

hayatı bakımından önemlidir.Gıda ve barınak olanağı sunan bu bitkisel ortam, 

gelişmekte olan hayvanlar için güvenli bir sığınak oluşturarak yerküredeki biyolojik 

çeşitliliğin korunmasına yardımcı olmaktadır (İpekçi ve  Yüksel 2012). 

Kentlerdeki nüfus artışı yüksek ve yoğunluklu yapıların inşaa edilmesine sebep 

olmaktadır. Kentlerde yaşanan bu değişim ile park, bahçe vb. yeşil alanlar giderek 

azalmakta olup yapılar, sokaklar ve kaldırımlar arasında gündelik yaşamını sürdüren 

kentli günden güne doğadan uzaklaşmaktadır. Kentlerde yeşil alanlara daha çok yer 

verme arayışı, doğa ile bütünleşmeyi her fırsatta değerlendirme ve doğal kaynakların 

korunması giderek önem kazanmaktadır. Arazi kullanımı ve gelişimini aksatmadan 
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yapıların çatılarında, avlularında, iç ve dış duvarlarında kısacası tüm yapı kabuğunda 

bitkilendirme çalışmaları ile kentlerde yeşil dokuya daha çok yer verilebilmektedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sınırlı doğal kaynakların hızla tüketilmesi ve geri dönülmez bir çevre tahribiyle karşı 

karşıya kalma olasılığı, sürdürülebilir kalkınma kavramının ve bu kapsamda enerjinin 

etkin kullanımının önemini arttırmaktadır. Bu bakış açısıyla; yapıların inşa sürecine 

yeni bir vizyonla yaklaşılması gerekmektedir. Günümüzde yeni yerleşim alanları doğal 

kaynakların hızla tüketildiği yerler değil; doğa ile uyumlu ve doğal kaynakların 

kullanılırken korunduğu ve geliştirilmesinin hedeflendiği yaşanabilir ve yaşatabilir 

mekânlar olarak planlanmasıdır. 

Sürdürülebilir mimarlık ve kentsel tasarım konularında vurgulandığı gibi, gelecekte 

binalar enerji etkin bir tasarıma sahip olmanın yanı sıra, çevreye duyarlı tasarımlarıda 

olması gerekmektedir. Özellikle çevresel etkenlere dayalı yöntemlere bakıldığında, 

oluşturan iklimsel faktörlerin yeterli düzeyde analiz edilmediği, arazi yapısına uygun 

yapı form ve konut yerleşim dokusunun yeterince üzerinde durulmadığı görülmüş. 

Peyzaj düzenleme enerji etkinliğinin ve sürdürülebilir bir çevrenin önemli bir etken 

olmaktadır. Binalar üzerinde ve çevrelerinde kullanılan bitkisel materyallerin önceki 

bölümde açıklandığı gibi enerji tüketiminin azaltılması konusunda önemli bir role 

sahiptir. Ayrıca çevre sorunları üzerindede bir çok olumlu etkileri bulunmaktadır. 

Günümüzde stratejik ağaç dikimi, yeşil çatılar ve yeşil duvarlar yaygın olarak 

kullanılmamaktadır. Maalesef bu doğru bir olgudur, ancak bunların faydaları salt enerji 

tasarrufunun çok ötesine geçmektedir. Yüksek enerji etkinliği atmosfere daha az 

karbondioksit salınımına işaret etmektedir. Ağaçlar ve yeşil çatılar karbon emilimini 

artırarak oksijen üretirler. Bu sistemler çok daha sağlıklı toplumların ve ekosistemlerin 

oluşturulmasını sağlayabilmektedirler. Bunlar en azından yaşanacak, gezilecek ve 

oynanacak daha güzel ve konforlu yaşam alanlarının oluşması anlamına gelmektedir.    

5.1 Çevresel Performansına Yönelik Sertifikalandırma 

Doğada bulunan sera gazları, insanların çeşitli faaliyetleri sonucu ortaya çıkar. 

Bulunduğumuz ortamları ısıtmak, motorlu taşıtlar kullanmak, ve elektrik üretmek için 

yaktığımız fosil yakıtlar, katı akıtlar, ağaç ve ağaç ürünleri, atmosfere dahil olan 
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karbondioksit miktarını artırırlar. Dünyadaki toplam karbondioksit emisyonlarının 

yaklaşık olarak yüzde altmış %60’ından sorumlu tutulan inşaat sektörü tarafından bu 

duruma çözüm olarak geliştirilmiş olan “yeşil bina” kavramı, doğa ile barışık ve 

dünyada hızla yayılan bir vizyon olarak nitelendirilmektedir. “Sürdürülebilir” ya da 

“sıfır karbon” şeklinde tanımlanan çevre dostu binalar, inşa aşamasından itibaren daha 

az doğal kaynak ve enerji kullanmayı hedefleyerek tasarlanmaktadırlar. Bu binalar, 

küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği, ve doğal kaynakların hızla tüketilmesinden 

dolayı meydana gelmiş olan zararın bundan sonra mümkün olduğu kadar azaltılması 

yönünde büyük bir adım olarak görülmektedir. Yapı sektörü içerisinde belli standartlar 

getirilerek sertifikalanmakta olan yeşil binalar, doğaya saygılı, ekolojik, konforlu, ve 

enerji tüketimini azaltan yeni bir yönelim ortaya çıkarmıştır.  

Bu binalar, yer seçimi, tasarım, inovasyon, kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri, 

yapım tekniği ve atık malzemelerinin yeniden kullanımı konularındaki mantıklı ve 

yenilikçi seçimlerinden dolayı “yeşil” olma unvanını kazanırlar (Anonim 2009b). 

Doğal çevre ile uyumlu bir yapılanmayı sağlamak için, BREEAM (Bina Araştırma 

Kuruluşu çevresel Değerlendirme Metodu) ve LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda 

Liderlik) gibi yeşil bina standartları kullanılmaktadır. Esas amacı binaların çevresel 

performansları için doğru kriterleri belirlemek olan BREEAM çevresel Değerlendirme 

Metodu’nun ana hedefi tasarımcıları çevresel konulara karşı daha duyarlı hale 

getirmektir. Bunu sağlamak için, ürün geliştiricilerin, tasarımcıların ve kullanıcıların 

çevreyle dost binaları tercih ve talep etmeleri ve bu yönde bir piyasa oluşmasının 

sağlanması; toplum genelinde binaların küresel ısınma, asit yağmurları, ve ozon 

tabakasındaki incelme üzerindeki büyük etkisi konusunda farkındalığının yükseltilmesi; 

binaların çevreye olan uzun vadeli etkilerinin en aza indirilmesi; gün geçtikçe azalan su 

ve fosil yakıtlar gibi kaynakların kullanımının azaltılması; ve bina içerisindeki ortamın 

kalitesini ve kullanıcılara sunduğu konforunun artırılması teşvik edilmektedir (Anonim  

2009b). 

Binalarda çevre dostu ve enerji tasarrufu yapan uygulamaları desteklemek amaçlı 

sertifika veren bir diğer kuruluş olan LEED, tasarlanan bir projeye, “sürdürülebilir 

araziler”, “su kullanımında etkinlik”, “enerji ve atmosfer”, “malzeme ve kaynaklar”, “iç 
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hava kalitesi”, ve “inovasyon ve tasarım” olmak üzere 6 alanda puan verir. 

Değerlendirmeden geçen binalar, puanlama neticesine göre “sertifika”, “gümüş”, 

“altın”, ve “platin” şeklinde isimlendirilen 4 ayrı seviyede sertifika alabilirler. Enerji ve 

su kullanımında yeşil olmayanlara kıyasla yüzde elli (50%)’ye varan oranlarda tasarruf 

sağlayan yeşil binalar için standartlaşma ve sertifika çalışmaları yapan kurumların 

oluşması ile sertifika çalışmaları başlamıştır. Bu alanda belirli bir seviyeye ulaştığı için 

sertifikalandırılmış binalar yeşil bina ünvanı ile prestij kazanmakla kalmamış, aynı 

zamanda satış ve kira değerleri de artmıştır (Anonim 2009b). 

 

Şekil 5.1 LEED (Enerji ve çevre Dostu Tasarımda Liderlik) logosu estetik (Anonim 

2009b) 

Çekici ve sağlıklı bir ortam sağlayan, doğayla uyumlu yeşil binaların uygulama 

özellikleri arasında etkili yalıtım sistemleri ile enerji tasarrufunun sağlanması, ses ve ısı 

yalıtımının oluşturulması, az su tüketen bitki ve ağaçlar ile peyzaj düzenlemesi, atık 

malzemelerden dönüştürülerek üretilen yapı malzemelerinin kullanılması, harekete 

duyarlı sensörlerle havalandırma ve ışıklandırma yapılması, ve binanın kendi elektriğini 

üreten sistemlerin kurulması gibi yöntemler gelmektedir. En başlardaki yapı 

maliyetlerinin yüzde beş ile on (5-10%) arasında artırdığı tahmin edilen yeşil binaların, 

enerji kullanımında sağladığı büyük tasarruflar ve uzun dönemdeki işletme maliyetinin 

düşük olması neticesinde kârlı bir yatırım olduğu kaçınılmaz bir gerçektir! Birçok 

gelişmiş ülkede olduğu gibi, ülkemizde yeni yapılacak konut, işyerleri ve fabrika 
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binaları için böylesi zorunluluklar getirildiği ölçüde yeşil bina sektörü de ciddi bir 

gelişme potansiyeli gösterebilir(Anonim 2009b). 

Bu değerlendirme sistemlerinin enerji performansı sınıflandırma açısından 

karşılaştırılmasının yanı sıra, örnek bir alan çalışması ile enerji performans belirlemede 

bina parametrelerinin yeterli duyarlılıkta alınmaması durumunun sonuçları ne ölçüde 

değiştirebileceğine de değinilmektedir.  

Ayrıca enerji verimliliği önlemlerinin konfor koşullarına etkilerinin kontrolünün 

yapılmasının önemi de açıklanmaktadır (Erten ve Uslu 2011). Aşağıda Türkiye’deki 

LEED sertifikası almış çalışmalardan Levent Ofis’e ilişkin bilgiler verilmiştir: 

Levent Ofis 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınma ve temiz su arzı gibi çevresel 

sorunların giderek önem kazanmasıyla Çevre Dostu/Sür-dürülebilir Bina konsepti 

giderek popüler hale geliyor. Özellikle insanların gün boyunca çalıştığı ticari ofis 

binaları, bu akımı yakından takip ediyor. Çevre dostu binalar sadece enerji ve su 

tasarrufu sağlamıyorlar. Bu binalarda bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna da büyük 

önem veriliyor. Çevre dostu binalar tasarlanırken iç mekân hava kalitesi, doğal 

aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi insan sağlığını doğrudan 

etkileyen unsurlar planlanıyor; ayrıca inşaatında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya 

daha temiz bir ortam bırakılması hedefleniyor. Bazı yurtdışı kaynaklı araştırmalara göre, 

çevre dostu binalarda çalışan veya yaşayanların diğer binalardakilere göre daha az 

hastalandıkları ve çalışma performanslarının daha yüksek olduğu görülüyor (Kösebey 

2011). 
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Şekil 5.2 Levent ofisin dış görünüşü (Kösebey 2011) 

Bu düşünceden yola çıkarak inşa edilmiş Levent Ofis binası İstanbul'un önemli ticaret 

merkezlerinden olan Levent'te 2010 yılında tamamlanmış olan A+ Sınıfı bir Core & 

Shell ofis projesi. Altensis firmasının Yeşil Bina sürecini yönettiği proje, ticari bina 

kategorisinde Türkiye'nin ilk LEED alan projesi ve genel olarak yapılan uygulamalar ve 

ulaşılan performans sonucunda Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından Altın 

seviyesinde bir LEED sertifikası ile ödüllendirildi. Bu çerçevede projenin tasarımı ve 

inşaatı süresince enerji, su verimliliği, çalışan sağlık ve konforu ön planda tutulmuş. 

Binanın inşaatında, cam, beton, pre-kast beton, çelik, CTP, seramik vb. malzemelerin 

yerel kaynaklardan kullanılmasına dikkat edilmiş. Bu sayede ulaşım kaynaklı C02 

emisyonları sınırlanmış. Ayrıca uygun malzemeler geri dönüştürülmüş içeriğe sahip 

olanlardan tercih edilmiş, malzeme ve kaynakların dikkatli kullanımına azami ölçüde 

önem verilmiş. 

Bina kabuğunun yalıtımı uluslararası standartların üzerine çıkmış. Ayrıca bina 

tasarımında yer alan bitkilendirilmiş cephe görsel olarak getirdiği zenginliklere ek 

olarak, gölgeleme etkisi yaratan bir tampon bölge oluşturmuş; bu sayede, güneşten 

kaynaklı soğutma yükleri azaltmış (Kösebey 2011). 
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Levent Ofis projesinde, sistemlerin devreye alınması ve kontrolleri uluslararası 

commissioning standartlarına göre yapılmış. Bu sayede, zamanında ve yerinde yapılan 

testler, kontroller ve ayarlar neticesinde bu sistemlerde ileride karşılaşabilecek olası 

sorunların en aza indirgenmesi hedeflenmiş. Levent Ofis binası su verimliliği 

konusunda önemli bir performans sergiliyor. Proje dahilinde yağmur suyunun 

toplanması ve sulamada geri kazanımı, binada verimli su armatürlerinin ve susuz 

pisuarların tercih edilmesi, peyzajda yerel ve aşırı su tüketmeyen bitkilerin kullanılması 

günümüzde en hayati kaynaklardan olan suyun korunmasına yönelik önemli stratejiler. 

Proje uluslararası standartlara (EPA) göre değerlendirildiğinde yüzde 30'lara varan 

kullanım suyu verimliliği, yüzde 50'nin oldukça üzerinde peyzaj sulama suyu tasarrufu 

sağlıyor (Kösebey 2011).  

 

Şekil 5.3 Levent ofis iç görünüşü (Kösebey 2011) 

 

Levent Ofis binasının en önemli özelliklerinden biri, bina kullanıcılarının sağlık ve 

konforuna verilen önem. LEED değerlendirme sistemi kapsamında da büyük önem 

verilen  

İnşaat esnasında ciddi bir atık yönetim planı uygulanmış. Projenin inşası esnasında 

çıkan atıkların yüzde 90'ından fazlası geri dönüşüme gönderilmiş veya geri kazanılmış. 
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Buna ek olarak bina içerisinde, binanın operasyonu sırasında kâğıt, cam, plastik, metal 

vb. atıkların geri kazanımı için ayrıca bölümler ayrılmış. Binanın yeşil özelliklerini 

anlatan bir kullanıcı kılavuzu da hazırlanarak bina kullanıcılarına sunulacak. Bu sayede 

binaya gelecek olan kullanıcılar, bu özellikleri kendi kısımlarına adapte ederek binanın 

operasyonu esnasında da aynı performansı korumasını sağlayacaklar. Levent Ofis binası 

kendi kategorisinde bir ilk olmakla beraber, Levent bölgesinin de sertifikalı ilk binası 

olma özelliğine sahip. Altensis firmasının danışmanları Berkay Somali ve Emre 

llıcalı'nın "Böyle özel bir projenin yeşil olmasında payımızın bulunması, bizler için 

gurur verici bir olay" dediği bina, gerek eşsiz tasarımı, gerekse uygulanan çevre dostu 

stratejilerle, aynı bölgede yapılacak olan benzer binalar için de öncü ve kayda değer bir 

örnek olacak (Kösebey 2011). 

 

                   Şekil 5.4 Levent ofis iç görünüşü (Kösebey 2011) 

Son olarak, Metropol kentlerde ve yeni yerleşim alanlarında, yukarıda örneklendirildiği 

gibi enerji konusunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca, yerel yönetimler bu 

konuda etkin rol üstlenerek, projelerin içeriğini denetlerken estetik ve güzellik kadar 

Levent Ofis'te olduğu gibi enerjinin etkin kullanımına da gereken önemi vermelidirler. 
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